
HITEL
NEMZETPOLITIKAI SZEMLE
EGY SZOLGÁLÓ NEMZEDÉK ÜZENETEI NAPJAINK OLVASATÁBAN

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 1



Feldolgozta, újraértelmezte és szerkesztette
© Dr. Szász István Tas, 2018

Könyvterv
Vertel Beatrix
Árgyélus Grafikai Stúdió Kft.

Fotók
Püspöki Apor
APLI Design Kft.

Szöveggondozás
Pödör Ilona

Nyomdai előkészítés
Tördelés: Máté István
Képbeállítás: Csipkés Gábor
Árgyélus Grafikai Stúdió Kft.

Kiadó
Faluház és Ravasz László Könyvtár 
2016 Leányfalu. Móricz Zsigmond út 124.
Jancsó Alapítvány
2021 Tahitótfalu, Béke utca 33.

Felelős kiadók
Szelekovszky Beáta és Dr. Jancsó Antal

Nyomda
Kódex Könyvgyártó Kft.
Felelős vezető: Marosi Attila

ISBN: 978-615-81002-0-5

Borító: Faragott széktámla, 1929 
Előzék: A kolozsvári Szász-villa, 1935; A Szász-család címere bútorba faragva, 1929 
Szennycímoldal: Vertel József: Széchenyi István, rézkarc
4. oldal: A Hitel folyóiratok Magyar Örökség-díjának oklevele, 2012
13, 52 és 372 oldal: A kolozsvári Szász-villa belső terének részletei, 1935
Hátulzék: A Hitel múzeuma Leányfalun, 2018; A Szász-villa Leányfalun, 2018
Hátoldal: Kádár Tibor: Hitel Triptichon, 2010

A Hitel szerkesztőségének otthont adó kolozsvári Szász-villa épülete, berendezése, bútorai
Szász Istvánné, Hort Ida tervei alapján készültek.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik a hosszú munka során segítettek és mellettem álltak.

Támogatók:
NKA Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap, EMMI

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 2



HITEL
NEMZETPOLITIKAI SZEMLE
EGY SZOLGÁLÓ NEMZEDÉK ÜZENETEI NAPJAINK OLVASATÁBAN

Kolozsvár 1935–1944 
r

Leányfalu 2018

SZÁSZ ISTVÁN TAS

BUDAPEST r 2018

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 3



Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 4



BEVEZETŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

A CÉLOK: MIÉRT ÉS MILYET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
A HITEL ÉS HOLDUDVARA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
FELELŐS ÉRTELMISÉG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
AZ ELHALLGATÁS TÖRTÉNETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
ÚT AZ INNENSŐ PART FELÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
AZ ÜZENET: ÖNISMERETTEL A MEGMARADÁSÉRT  . . . . . . . . . . .23

„KIS” HITEL 1935  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
AZ ALAPÍTÓ VEZÉRCIKK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Makkai Sándor: Mi lesz velünk? 1935/1.
MAGYARABB MAGYARSÁGOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Szekfű Gyula: A nagymagyar út 1935/1.
ALAPVETÉSEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Juhász István: Hitel 1935/1.
MAGYARÁZATOK AZ „EVANGÉLIUMI LÉTHEZ”  . . . . . . . . . . . . . . .30

Szenczei László: Metafizikus és szociológus;  idealizmus
és materializmus 1935/1–2.

ÖNVIZSGÁLAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Venczel József: Határnemzedék: erdélyi magyar húszévesek
1935/1.

PÁSZTORTÜZEKTŐL A MÁGLYÁKIG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ifj. Nagy Géza: Leszámolás. 1935/1.

VISSZATÉRŐ GOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Vígh Károly: Talán inkább magyart? 1935/1.

KÖNYVEKRŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Bözödi György: Illyés Gyula: Oroszország (Nyugat, 1934.) 1935/1.

A CÉL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Venczel József: A Hitel és a közvélemény 1935/2. 

BEVEZETŐ A HITEL VILÁGNÉZETI CIKKEIHEZ  . . . . . . . . . . . . . .35
Makkai László: Álláspont 1935/2.

A NEMZETI ÉRZÉS JANUS-ARCAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Ifj. Nagy Géza:  Amit a román ifjúságtól várnak 1935/2.

KÖNYVEKRŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Makkai László: Németh László: Ember és szerep (Tanu-kiadás,
Kecskemét, 1934.) 1935/2.

VIRTUÁLIS NEMEZEDÉK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Makkai László: Nemzedéki önvizsgálat 1935/3.

A KÓR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Nagy Ödön: Az egyke Kalotaszegen 1935/3.

VÉGZETES TÉVEDÉS KÖZBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Wolf von Aichelburg: Az erdélyi német–magyar együttműködés
lehetőségeiről 1935/3.

NEMZEDÉKI ÁLLAPOTRAJZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Juhász István: Korlátok és lehetőségek. Őszinte szó
nemzedékemhez 1935/4.

ELMÉLKEDÉS A KÉTRÉTEGŰVÉ VÁLT ERDÉLYI
TÁRSADALOMRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Venczel József: Az új intelligencia útja 1935/4.
SZERKESZTŐSÉGI VÉLEMÉNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Álláspont 1935/4.

MEGOLDÁSKERESŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Baczó Gábor: Elhanyagolt feladatok

MARADANDÓ HIÁNYOSSÁG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Molnár Albert: Több műveltséget! 1935/4.

TANULTUNK TŐLÜK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ifj. Nagy Géza: A román falumunka 1935/4.

ÁLLAMI HÁTTÉR NÉLKÜL, ELLENSZÉLBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Kéki Béla: Magyar kultúrpolitikát Erdélyben! 1935/5.

ÜZENET ERDÉLY SZÉCHENYIJÉTŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Gróf Mikó Imre: A történeti alapok megőrzése 1935/5.

EGY ROMÁN NAGYSÁG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Ifj. Szemlér Ferenc: Mircea Eliade, egy nemzedék példázója 1935/5.

A KOVÁSZ NEMZETRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Venczel József: Magyar önismeret 1935/6.

VISSZATÉRŐ KÉRDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Makkai László: Közeledés vagy távolodás? 1935/6.

„NAGY” HITEL 1936–1941  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

A szerkesztők: Hitel 1936/1.
SZELLEMI ALAPKŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Albrecht Dezső: Az építő Erdély 1936/1.
A KISEBBSÉGI JOG(VESZTÉS) MÚLTJÁBAN BARANGOLVA  . . . . . .60

Dr. Fazakas János: Kisebbségi jogvédelem útjai 1936/1.
MEGERŐSÍTŐ ÁLLÁSPONT 80 ÉV TÁVLATÁBÓL  . . . . . . . . . . . . .62

Aradi Zsolt: Magyar sziget 1936/1.
AZ ÉLETKÉPESSÉG JELEI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Vita Sándor: Erdélyi szövetkezetek 1936/1.
SZÉTSZAKÍTVA IS EGYÜTT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Vásárhelyi Z. Emil: Remete-művészek 1936/1.
KÜLÖN, DE MÉGIS EGYÜTT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Thurzó Gábor: A második erdélyi nemzedék költői 1936/1.
AZ ELVÉGZETLEN MUNKA KÉRDŐJELEI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae 1936/1.
EGY FELEDHETŐ PRESZTÍZSVITA MARGÓJÁRÓL  . . . . . . . . . . . .67

A szerkesztők: A Hitel és a cselekvő fiatal magyarok 1936/2.
FARKASVAKSÁG A KÖZÖS VEREM SZÉLÉN . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Dr. R. Szeben András: Transylvania népmozgalma 1936/2.
ÉHEZÉSEINK A VÁLTOZÓ IDŐBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

Dr. Parádi Kálmán: A néptáplálkozás 1936/2.
HOZZÁJÁRULÁSUNK A VILÁG SZÍNEIHEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Dr. Bíró József: Nemzeti  művészet 1936/2. 
JANUS-ARCUNK KERESZTJE ÉS A BENNE REJLŐ LEHETŐSÉG  . .74

Dr. Pongrácz Kálmán: A népi és európai gondolat küzdelme
a magyarságban 1936/2.

SZOLGÁLAT ÉS CÉLTUDATOSSÁG A KISEBBSÉGI
MŰVELŐDÉSPOLITIKÁBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Venczel József: Művelődéspolitikai vázlat 1936/2.
EGY TÉVHIT „HÁBORGATÁSA”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Kéki Béla: Népzenénk és a cigányzene 1936/2.
MAGÁRA HAGYOTTAN KÜZDVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

Albrecht Dezső: Metamorphosis Transylvaniae 1936/2.

5
b  B

TARTALOM

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 5



A FOGADTATÁSRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
A Hitel kiadóhivatala: Beköszöntő 1936/3.

A KÖZVÉLEMÉNY FELRÁZÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Szabó Zoltán: A társadalomkutatás célja 1936/3.

GAZDASÁGILAG IS  FÜGGŐSÉGBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Dr. Fogarasi Géza: Románia külkereskedelme 1936/3.

IRODALOM ÉS HIVATÁSTUDAT RÉGEN ÉS MA  . . . . . . . . . . . . . . .85
Vita Zsigmond: Nemzeti hivatástudat irodalmunkban 1936/3.

NÉPSZÖVETSÉG VAGY „SÓHIVATAL” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Mikó Imre: A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek
Szövetsége előtt 1936/3.

NEMZETI SPORT, EGÉSZSÉGES NEMZET, NEMZETI TUDAT  . . . .89
Szűcs Elemér: Magyar sport Transylvániában 1936/3.

MIT SZÓLNA MA PADÁNYI?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Padányi G. Jenő: A magyar nép építészete 1936/3.

A TISZTA FORRÁS MEGISMERÉSE ÉS ŐRIZÉSE  . . . . . . . . . . . . . .91
Kéki Béla: Metamorphosis Transylvaniae 1936/3.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
A Hitel szerkesztői: A HITEL 1936/4.

EGYMÁSRA FIGYELÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Hantos László: Csehszlovákiai magyarság 1936/4.

A MAGYAR LIBERALIZMUS KORAI ÁRTÁSAIRÓL  . . . . . . . . . . . . . .94
Petrovay Tibor: Kisebbségi magyar gazdaságpolitika 1936/4.

IGAZSÁGOK MIT SEM SEJTVE A NEOLIBERALIZMUS
ELJÖVETELÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

Albrecht Ferenc: A transzilván szabadelvűség 1936/4.
SZAPORODVA FOGYÁSUNKRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Venczel József: Néhány adat a székely kivándorlás hátteréből 1936/4.
MÁNAK SZÓLÓ SOROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae 1936/4.
BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

A Hitel szerkesztői: A Hitel 1937/1.
SZEMÉLYÜNKET KERESŐ HÍVÁS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL  . . .101

Ravasz László: Az idő feletti Széchenyi 1937/1.
HOGYAN?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Albrecht Dezső: A második kör 1937/1.
ISKOLAPÉLDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Kelemen Béla: Osztály-keresztmetszet 1937/1.
KISEBBSÉGI ÖNTEVÉKENY MEGOLDÁS KERESÉSE  . . . . . . . . .107

Vita Sándor: Gazdasági tanács 1937/1.
BALNÉZETBŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Szenczei László: Néhány szó a liberalizmusról 1937/1.
LEHET VAGY NEM LEHET?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

I. Szemlér Ferenc: Elvek és törvények 1937/1.
ÚTBAN A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ FELÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Albrecht Dezső: Transsylvan diéta 1937/1.
EGY SIKERTÖRTÉNETRŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Báró Atzél Ede: Az EGE gazdasági népnevelése 1937/1.
MÉGSEM EGÉSZEN ODA-VISSZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Gyallay Pap Zsigmond: Tanulságos múlt 1937/1.
ISMERŐS ÁLLAPOT MÁS HÁTTÉRREL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Nagy Ödön: Mai főiskolás ifjúság 1937/1. 
NEMZETISÉGI KÜZDELMEK TANULSÁGAI  . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Dr. Mester Miklós: Magunkba nézve 1937/2.
AKI MAJDNEM MINDENT TUDOTT, AMI AKKOR MÁR
TUDHATÓ VOLT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Szvatkó Pál: Új szellem Szlovenszkón 1937/2.

RÉGI NÉLKÜLÖZHETETLENEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Dr. Balogh Jolán: Magyar mecénások Transzilvániában 1937/2.

TANULSÁGOS JELENTÉS AZ ELSŐ MAGYAR KŐSZINHÁZ
VÁROSÁBÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

Bözödi György: Az erdélyi színjátszás 1937/2.
A HITELNEK A LEGILLETÉKESEBBTŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Kovács Imre: A márciusi front 1937/2.
VÉGJÁTÉK KÖZBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Albrecht Dezső: A magyar párt három napja 1937/2.
KÖZVETLENÜL A NAGY TALÁLKOZÓ UTÁN  . . . . . . . . . . . . . . . .132

A Hitel szerkesztői: Beköszöntő 1937/3.
A VÁSÁRHELYI TALÁKOZÓ MEGNYITÓ BESZÉDE  . . . . . . . . . . . .133

Tamási Áron: Hősökhöz nehéz időkben 1937/3.
A VITAINDÍTÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Albrecht Dezső: Társadalmunk átalakulása 1937/3.
MIT MOND A „MAGYAROK PÜSPÖKE”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Márton Áron: Népnevelésünk feladatai 1937/3.
A TALÁLKOZÓ ÉS A TANULSÁGOK ÖSSZEFOGLALÓJA . . . . . . . .139

Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találkozó 1937/3.
A VÁSÁRHELYI HITVALLÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

Közös nyilatkozat: A Vásárhelyi Találkozó zárónyilatkozata 1937/3.
A HITEL ÉRTÉKELÉSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találakozó után 1937/3.
AMI KÉSŐBB EGÉSZEN MÁS CÉLBÓL ELKEZDŐDÖTT  . . . . . . .146

Vita Sándor: A Székelyföld iparosítása 1937/3.
BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

A Hitel szerkesztői: A Hitel 1937/4.
TÁRGYILAGOSAN ERDÉLY TALÁLKOZÁSÁRÓL
AZ ORTODOXIÁVAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus 1937/4.
EGY ÚJ VILÁGBAN ÉBREDŐ ELSŐ NEMZEDÉK SZEREPÉRŐL  . .153

Venczel József és Albrecht Dezső: Nemzedékváltás elvben
és gyakorlatban 1937/4.

UTÓHANG AZ ÖSSZHANGHOZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találkozó hatása 1937/4.

ÖRÖK ÉRVÉNYŰ IGÉNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Vita Zsigmond: A tanárképzés a nemzetnevelés szolgálatában
1937/4.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
A Hitel szerkesztői: A Hitel 1938/1.

METAMORPHOSISOK KUTATÁSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Dr. Szabó T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás
1938/1–2.

EGÉSZSÉGES GYÖKEREINK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Albrecht Dezső: Falusi iskolásgyermekek 1938/1.

SAJÁTOS HELYZETBEN, VÁRATLAN TANULSÁGOKKAL  . . . . . . .168
Dr. Dániel Antal: A nemzedékváltás kérdései 1938/1.

AMIT NEM ÁRT ISMERNI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Mikó Imre: Románia új alkotmánya 1938/1.

TISZTÁZÓ SOROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Albrecht Dezső: Magyar Szövetség 1938/1.

ISMÉT AZ ÚJ NEMZEDÉKRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Vita Sándor: Az új nemzedék közszelleme 1938/1.

A PROLETARIZÁLÓDÁS ELLEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Venczel József: Tudománymívelésünk múltjának idézése 1938/1.

KOMPETENS VÉLEMÉNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Venczel József: A társadalomkutatás vitatása 1938/1.

6
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 6



A POLITIKAI KORREKTSÉG DILEMMÁJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Albrecht Dezső: Vegyes házasságok Transylvániában 1938/1.

ÉPÍTŐ PÉLDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Özv. Ady Lőrincné végrendelete 1938/1.

KORABELI FELSŐHÁZI MEGSZÓLALÁS
A LEGKÉNYESEBB KÉRDÉSRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178

Ravasz László: A zsidókérdés Magyarországon 1938/2.
AZ ÖRÖKÖS GOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Vita Zsigmond: Középiskolai nevelésünk és követelményei 1938/2.
EMLÉKEZÉS A FELFEDEZŐRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

Kiss Jenő: Dsida Jenő emlékezete 1938/2.
MEGTARTÓ HAGYOMÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

Domokos Pál Péter: A magyar népzene és énekkari műveltségünk
1938/2.

ISMÉT EGY NEMZEDÉKI KÉRDÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Kéki Béla: Írás és nemzedék 1938/2.

VILÁGNÉZETEK ÉS TRANSZSZILVÁNIZMUS  . . . . . . . . . . . . . . . .190
Szenczei László: Világnézeti túlbuzgóság 1938/2.

AZ EGÉ-RŐL (EMGE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Csiki Ferenc: Arányszám és érték 1938/2.

MEGÁLLT AZ IDŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Dr. Mikó Imre: A román kisebbségi statútum 1938/3.

HAGYOMÁNY, MELY ERDÉLYBEN TOVÁBB ÉLT  . . . . . . . . . . . . . .196
Albrecht Ferenc: A patriarchalizmus 1938/3.

MÁR AKKOR IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
Dr. Debreczy Sándor: Irodalmi műveltségünk néhány kérdése 1938/3.

AZONOS SORS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Vita Sándor: A szudétanémetek 1938/3.

TŰZ A VÍZZEL?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Dr. Dániel Antal: Egy évvel a vásárhelyi találkozó után 1938/3.

TISZTÁZÓ SOROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Albrecht Dezső: Újból: a Magyar Szövetség 1938/3.

ALAPVETŐ IGAZSÁGOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Juhász István: Közösségi életünk erkölcstana 1938/3.

NEM ÚJ A CSÚSZTATÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Szerkesztőségi nyilatkozat: Él-e vagy halott a Vásárhelyi Találkozó
1938/3.

ÉS MOST?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Tamási Áron: A magyar sajtó magatartása 1938/3.

MEGÁLLÍTHATATLAN-E?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Nagy Ödön: Szórvány és beolvadás 1938/4.

GYENGÉINK NYOMÁBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Dr. Hollóssy István: Szervezhető-e a magyarság? 1938/4.

CÁFOLHATATLANUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság történeti számadatai
1938/4.

EGY OK A SOK KÖZÜL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Illyés Elemér: Egyke helyett kivándorlás 1938/4.

ÖRÖMHÍR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Szerkesztőségi cikk: Márton Áron 1938/4.

KÉNYSZERHELYZETBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Albrecht Dezső: Időszerű kérdések 1938/4.

ÉRTÉKESEBB MAGYART  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Dániel István: Új magyar művelődés 1938/4.

MŰVELTSÉG – NEMZETTUDAT – MEGMARADÁS  . . . . . . . . . . . .225
Vita Zsigmond: A nép hagyományvilága és nevelésügyünk feladatai
1939/1.

LÉTREJÖTT, DE… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Albrecht Dezső: Magyar Népközösség 1939/1.

EGY ÚJ FELADAT FELMÉRÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Vita Sándor: Gazdaságpolitikánk lehetőségei 1939/1.

A NEMZETI LÉT FUNDAMENTUMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Venczel József: Művelődéspolitikai terv 1939/1.

AZÓTA IS?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Bereczky Sándor: „Mi mindig mindenről elkésünk” 1939/1.

TAMÁSI ÚJ KÖNYVÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Albrecht Dezső: Szülőföldem 1939/1.

NEMZETKÖZI KONTRA NEMZETI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Csiki Ferenc: A magyar munkáskérdés 1939/1.

ÁTFOGÓ KÉP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Dr. Györffy István: Az új magyar művelődés alapjai 1939/2.

AMIVEL MINDENKI TALÁLKOZOTT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Incze Lajos: Korondi fazék 1939/2.

EGY IDŐ FELETTI MAGYAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Szabó Zoltán: Zrínyi magyarsága 1939/2.

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK A FEJEDELMI ERDÉLY
TÖRTÉNETÉBŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Juhász István: Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői 1939/2.
ÉS NAPJAINKBAN?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

Venczel József: Pro domo 1939/2.
RÖVID TANULSÁGOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

Kese Attila: Népközösség és társadalomnevelés 1939/2.
EGYIK GYENGÉNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257

Vita Sándor: A magyar bankkérdés 1939/2.
HELYETTESÍTSÜNK BE NÉHÁNY SZÓT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258

Szerkesztőségi közlemény: Nemzedéki vallomás 1939/3.
A NAGY MENETELÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

Dr. Oberding József György: A vándorló bukovinai magyarok
1939/3–4.

A BUKOVINAI MAGYAR NÉPCSALÁD HELYZETKÉPE . . . . . . . . . .264
A GOND MARADT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

Dr. Debreczy Sándor: Népművelődésünk néhány aggasztó kérdése
1939/3.

A TÖBBSÉG KENYERE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Vita Sándor: Erdély mezőgazdaságának helyzetképe 1939/3.

A SZERZŐ SZÜLŐFÖLDJÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Dr. Venczel József: Csík népe és népesedési viszonyai 1939/3.

ISMÉT NAGY IDŐT ÉLVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Márton Áron: A nagy időkhöz nagy nemzedék kell 1939/3.

VÁLTOZIK, DE MILYEN IRÁNYBA?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Juhász István: Magyar észjárás, magyar műveltség 1939/3.

EGY LÁTNOK SZAVAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Albrecht Dezső: A szellem kötelessége 1939/4.

TÖRTÉNELMI MÉLYINTERJÚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben 1939/4.

RÉGTŐL VALÓ TORZÍTÓ HAJLAMOKRÓL ÉS PÁRHUZAMOKRÓL  .287
Dr. Venczel József: Az eltorzított nemzedékfogalom 1939/4.

A „MUNKÁS-PARASZT SZÖVETSÉGRŐL”  . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Incze Lajos: Földmíves- és munkásosztályunk 1939/4.

VÉLEMÉNY, KORBAN KÖZELEBBRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések 1940/1.

AZ UTOLSÓ NAGYENYEDI „PROFESSZOR” MÁIG
ÉRVÉNYES TANÁCSAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296

Vita Zsigmond: A magyarság kérdései nevelésünkben 1940/1.

7
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 7



AKKOR MÉG KÉRDŐJELLEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Albrecht Dezső: Európa hanyatlása? 1940/1.

MAGYAR ÁTKUNK ELLENÉBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Vita Sándor: Magyarságunk megoszlása ellen 1940/1.

EGY MÁIG MEGOLDATLAN GOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Dr. Bíró József: Az erdélyi magyar műemlékpolitika feladatai
1940/1.

TÍZ ESZTENDŐ ROMÁN EREDMÉNYEI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Vita Sándor: Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben
1940/1.

ERDÉLY SZÉCHENYIJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Dr. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus 1940/1.

EMLÉKEZÉS MAILÁTH PÜSPÖKRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Erős Alfréd: A lélek püspöke 1940/1.

A HITEL ÚJRAINDULÁSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
Szerkesztőségi cikk:  A Hitel 1940–41/2.

SZERKESZTŐK A KIS ÉS A NAGY HITEL MUNKÁJÁRÓL  . . . . . . .316
Szerkesztőségi összefoglaló: Visszapillantás 1940–41/2.

HETVENÖT+SZÁZ = SZÁZHETVENÖT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
Dr. Juhász István: A’ Kelet Népe 1940–41/2.

KELETI VÉDVONALUNK: A SZÉKELYFÖLD  . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Parajdi Incze Lajos: Székelyföld az országépítésben 1940–41/2.

TISZTA VIZET A POHÁRBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Dr. Makkai László: Balkáni és magyar elemek
a magyarországi román társadalomfejlődésben 1940–41/2.

ÉS MA?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332
Dr. Mikó Imre: Erdélyi politika 1940–41/2.

KÖNNYŰ NYOMKERESÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Dr. Szabó T. Attila: Az erdélyi tudománypolitika kérdéséhez
1940–41/2.

KESERVESEN KÉNYES KÉRDÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Parajdi Incze Lajos: Változatok székely kesergőkre 1940–41/2.

ÖRÖM UTÁN BÁNAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
Zathureczky Gyula: Metamorphosis Transylvaniae 1940–41/2.

GONDOLATOK KÉT LÓ KÉT-KÉT OLDALÁRÓL  . . . . . . . . . . . . . .347
Reményik Sándor: Nemzetpolitikai gondolatok 1940–41/3–4.

TÖBB MINT ÜNNEPI BESZÉD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Kovrig Béla: Széchenyi szelleme 1940–41/3–4.

REMÉNYTELEN EURÓPAISÁGUNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
Ottlik László: Szent István birodalma az új Európában
1940–41/3–4.

NIVELLÁLÁSSAL A HOMOGENIZÁCIÓÉRT . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Dr. Venczel József: Erdély és az erdélyi román földreform
1940–41/ 3–4.

MENEKÜLŐ MAGYAR ÉLET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Parajdi Incze Lajos: Egy telepítés tanulságai 1940–41/3–4.

VÁTESZ ÉS AMIT A TÖRTÉNELEM RÁTESZ  . . . . . . . . . . . . . . . .359
Albrecht Dezső: Magyarság a változásban 1940–41/3–4.

AZ ÍRÓ SZAVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Tamási Áron: Erdélyi jelentés a magyar szellem küszködéseiről
1940–41/3–4.

ÚJ ÉLET REMÉNYÉVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae 1940–41/3–4.

„HARMADIK” HITEL 1942–1944  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
HINNI ÉS HIHETNI EGYMÁSBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376

Szerkesztőségi cikk: Beköszöntő 1942/1.

ÉLJÜNK MAGYARUL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
A Hitel szerkesztői: Magyarok vagyunk 1942/1.

AZ ÁLDOZAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377
Bárdossy László: Teleki Pál Széchenyi nyomdokában 1942/1.

ELEMZÉS VÁLTOZÁS KÖZBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
László Dezső: Korszerű magyarság 1942/1.

TÉKOZLÓ MAGYARSÁG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382
Venczel József: A székely népfelesleg 1942/1.

TÖRTÉNELMI EGYENLEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Szabó István: Az asszimiláció a magyarság történetében 1942/1.

ÖRÖK ÉRVÉNYŰ HAGYATÉK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Magyar Figyelő: Bocskai István végrendeletéből 1942/1.

KÜLÖNBSÉGEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Venczel József: Magyarság és nemzetiségek 1942/1.

VERSENYBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Szabó István: Magyarország tehetségtérképe 1942/1.

MEGÚJULÓ TUDOMÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Makkai László: Népiségtörténet 1942/1.

KÉRDÉSEK ÉS IRÁNYTŰ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
Szerkesztőségi felvezető: A magyarság útja 1942/2.

ÖNZETLENÜL A VILÁGÉRT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391
Tucci Giuseppe: Kőrösi Csoma Sándor 1942/2.

KALODÁBAN BÜSZKE MAGYARKÉNT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
Zathureczky Gyula: Magyar politika Európában 1942/2.

TÉVHITEK ELLEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395
Tamás Lajos: A román nép és nyelv kialakulása 1942/2.

IRODALMI SZEKTÁK ÉS NEMZETPOLITIKA
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban 1942/2.
IDŐTÁLLÓ GOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401

Martonyi János: Közigazgatásunk reformja 1942/2.
AZ ALAPOZÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404

Erdei Ferenc: Tessedik Sámuel, a magyar önismeret úttörője 1942/2.
EGYÜTTÉLÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

Makkai László: Magyarok és románok Máramarosban 1942/2.
AZ EGÉSZRE FIGYELVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

Entz Géza: Mai művészetünk irodalma 1942/2.
MÁR AKKOR IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

Györffy István: A magyarkodás 1942/3.
TISZTÁZÓ BESZÉD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409

Makkai Sándor: Szellemi vezetés 1942/3.
CÁFOLHATATLAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410

Szabó T. Attila: A románok újabb kori erdélyi betelepülése 1942/3.
A TUDOMÁNYOS TÁRGYILAGOSSÁG JEGYÉBEN  . . . . . . . . . . . .413

László Gyula: A magyar őstörténelem régészetéről 1942/3.
A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS VÁLTOZATLAN KÉRDÉSEI  . . . . . . . . . .415

Szabó István: A kolozsvári színjátszás mai kérdései 1942/3.
TERÜNK A TERÜNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417

Ifj. Boér Elek: Nagy tér-gazdaság 1942/3.
HATÁRTALAN KÉPTELENSÉGEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

Juhász István: Román szerep Európában 1942/3.
VALAMI KÜLÖNÖS ÉRTETLENSÉG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421

Németh Antal: Erdélyi drámairodalom a Nemzeti Színházban 1942/3.
KARÁCSONY SÁNDOR KÖNYVÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

László Dezső: Ocsúdó magyarság 1942/3.
SZEKFŰ GYULA KÖNYVÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

Venczel József: Állam és nemzet 1942/3.

8
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 8



RECENZIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Parajdi Incze Lajos: Kisebbségben 1942/3.

RÖVID TISZTÁZÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Makkai László: A magyarság és a szlávok 1942/3.

KORAI FIGYELMEZTETÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Teleki Pál: A Közép-Duna-medence 1942/4.

A PONTOSABB ÖNISMERETÉRT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Jakó Zsigmond: A magyarság életrajza 1942/4.

BIRODALMAK SORSÁHOZ KÖTVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428
Ottlik László: „Pax Britannica” 1942/4.

A NEMZETMEGTARTÓKRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Erdei Ferenc: Parasztságunk legújabb alakulása  1942/4.

PUSZTULTUNK – FOGYTUNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Makkai László: Észak-Eerdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása
1942/4.

AZ ÖRÖKÖS GONDRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Gyulai Pál: A magyar–román viszonyról 1851-ben 1942/4.

ÉLT 103 ÉVET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436
Parajdi Incze Lajos: Országos példa: az EMGE 1942/4.

ELSŐ EURÓPAI ÉVSZÁZADAINKRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
Guoth Kálmán: Magyar középkor 1942/4.

KÉRDEZTÉK: MI A MAGYAR?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Kodály Zoltán: Magyarság és európaiság 1942/5.

FONTOS KAPOCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441
Ullein-Reviczky Antal: Az olasz–magyar barátság századokon át 1942/5.

FOLYAMATOS FELADAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
Csizmadia Andor: Társadalompolitika a háborúban 1942/5.

SÉTA A MAI MAGYAR SZELLEM CSÍRÁI KÖRÜL . . . . . . . . . . . . . .446
Zathureczky Gyula: A magyar szellem forradalma 1942/5.

MÉG NAGYOBB VESZEDELEMBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
Malán Mihály: A szláv veszedelem 1942/5.

ÚJABB KÖR AZ IRODALMI SZEKTÁK
ÉS A NEMZETPOLITIKA KÖRÜL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451

Kiss Jenő: Még egyszer az irodalmi szektákról 1942/5.
RÉGI IGAZSÁG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

Mocsáry Lajos: Az erdélyi társadalomról 1855-ben 1942/5.
SINE IRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453

Veégh Sándor: Kazinczy és a románok 1942/5.
MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455

Parajdi Incze Lajos: Urambátyám országa 1942/5.
TANULSÁGOS UTAZÁS RÉGI BÉDEKKERREL  . . . . . . . . . . . . . . .455

Altorjai István: Gróf Knyphausen romániai útirajza 1942/5.
AMIT TUDNI KELL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456

Magyar figyelő: Birtokmegoszlás Erdélyben 1942/5.
A GYÖKEREK TISZTELETE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457

László Dezső: A legújabb Széchenyi-irodalom  1942/5.
ALAP ÉS JELKÉP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459

Zilahy Lajos: Kitűnőek iskolája 1942/6.
ÚT A LEGÚJABB FELÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459

Tavaszy Sándor: Az új magyar gondolkozásmód követelményei 1942/6.
EZ IS MI LENNÉNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461

Féja Géza: Móricz Zsigmond útja  1942/6.
GAZDA(G)SÁG ÉS MŰVELŐDÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

Paku Imre: A magyar művelődés táji megosztása 1942/6.
HOL NEM KERESKEDTEK A DÁKOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466

László Gyula: A Kárpát-medence népvándorláskori kereskedelme
1942/6.

AKKOR IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
Wesselényi Miklós: Az alkotmány megújításának két útjáról 1942/6.

A FELEDÉSRE ÍTÉLT BARÁT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Albrecht Dezső: Franco Vellani Dionisi 1942/6.

NEMZETÉPÍTŐ ÖTLET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Vita Sándor: A Győrffy István kollégium 1942/6.

JELENETEK A GYŐZTESEK MÚLTJÁBÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .472
Tóth Zoltán: Román élet nyolcvan évvel ezelőtt 1942/6.

ERDÉLY A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .475 
Szemle: Magyar írók Erdélyben 1942/6.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
Márton Áron: Műveltek hűtlensége 1942/7.

EGY MAGYAR SORS TANULSÁGAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
Benda Kálmán: Bethlen Miklós kancellár 1942/7.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZETT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
Makkai László: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben 1942/7.

LÉTEZIK MÉG MAGYAR LÉLEK, S HOZZÁ MAGYAR
TÖRVÉNY?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

Bónis György: Magyar törvény – magyar lélek 1942/7.
TAPINTATOS VÉLEMÉNY EGY VÉLEMÉNYRŐL  . . . . . . . . . . . . . .488

Entz Géza: Szász író Erdély történelméről 1942/7.
ELSŐ KÉZBŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494

II. Rákóczi Ferenc emlékezései szabadságharcának megindulásáról
1942/7.

FEJTÖRŐNEK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495
Heszke Béla: A francia–angol viszony Luchaire könyvében 1942/7.

NÉMET VILÁGBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Szabó István: Az európai sorskérdés német megfogalmazása

1942/7.
BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498

Illyés Gyula: Két falu egymás mellett 1942/8.
TRAGÉDIA UTÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499

Mikó Imre: Kormányzó és kormányzóhelyettes 1942/8.
AHOGY A MAGYAR TETTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

Zathureczky Gyula: A magyar nemzetiségi politika 1942/8.
TUDJÁK-E?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505

Balogh Jolán: Kolozsvár régi lakói 1942/8.
ÖRÖKÖS PÁR-BAJUNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509

Kniezsa István: A román őshaza kérdése és a román nyelvatlasz
1942/8.

EGYKORI JELENTÉS AZ ELSŐ MAGYAR KŐSZÍNHÁZ
VÁROSÁBÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511

Káli Nagy Lázár emlékezései a kolozsvári színjátszás hőskorára
1942/8.

NEMZETISÉGI JOGÁSZ 1942-BEN A NEMZETISÉGI
KÉRDÉSRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512

Mikó Imre: Nemzetiségi kérdés a képviselőházban 1942/8.
MAGYAR KÓR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516

Heszke Béla: Primorság és címkórság 1942/8.
HOGYAN IS VOLT? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516

Szőcs Lajos: Román kultúrélet a magyar Erdélyben 1942/8.
AZ ELVESZETT GÉNBANK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517

Szabó Dezső: Megújhodás a magyar paraszt által 1942/9 .
ÖRÖKÖS KÉRDŐJEL?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518

Tamási Áron: Divatos népiség 1942/9.
A 60 ÉVES KODÁLYT KÖSZÖNTVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520

Gagybátori E. László: Kodály Zoltán és kórusai 1942/9.

9
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 9



FÖLDBE ZÁRT LELKIÁLLAPOT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523
László Gyula: A honfoglaló magyarság lelkialkatáról
Jegyzetek a Kolozsvár, Zápolya utcai ásatásokhoz  1942/9.

EGYÜTTÉLÉSÜNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526
Gáldi László: Kolozsvár és a magyar–román művelődési
kapcsolatok 1942/9.

EGY RÉGI MAGYARORSZÁGI SZEMÉVEL ERDÉLYBEN  . . . . . . . .530
Magyar Figyelő: Kazinczy erdélyi leveleiből 1942/9.

EGY HALÁLRAÍTÉLT GONDOLATAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531
Wass Albert: A múlt négy oszlopa 1942/9.

ROMÁN VÉLEMÉNY BOLDOGABBNAK HITT IDŐKBŐL  . . . . . . .532
Salamon Sándor: Erdélyi román utazó a múlt századi
Magyarországról 1942/9.

BEPILLANTÁS A KOR KÉPÉBE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
Horthy Miklósné: Felhivás a magyar társadalomhoz 1943/1.

ZAVAROS FORRÁSBÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
Venczel József: Tallózás az erdélyi földreform román irodalmában
1943/1.

ÖRÖKÖS KÉRDŐJELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537
Bakk Péter: Népoktatásunk mai kérdései 1943/1.

ÉPÍTETT NYOMAINK SORSA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540
Bíró József: Erdély műemlékeinek sorsa belvederei döntés után 1943/1.

CÍMEK HÁBORÚJA IDEJÉN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543
Ujfalvi Sándor emlékiratai a primorokról 1943/1.

LEGFŐBB ÉRTÉK A KIMŰVELT EMBERFŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . .543
Kakas István: Egyetemi ifjúságunk útja 1943/1.

A TRAGÉDIA SZÍNPADI SORSÁBÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545
Bánffy Miklós: Vojnovich Géza illetékessége 1943/1.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547
Prohászka Ottokár: A kereszténység és a magyarság 1943/2.

EGY NEHÉZ DÖNTÉSRE KÉNYSZERÜLT POLITIKUS
GONDOLATAI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547

Bárdossy László: Két világ között 1943/2.
EGYEDÜL MARADTUNK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552

Zathureczky Gyula: Erdélyi szászok és magyarok 1943/2.
EGY ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556

Réthy Andor: A „Termés” és írói köre 1943/2.
MEGHATÁROZÓ HELYÜNK?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559

Palotás Zoltán: A geopolitika mint államtudomány 1943/2.
FONTOS IDÉZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562

Magyar figyelő: Kemény Zsigmond az erdélyi közéletről 1943/2.
ILYEN IS VOLT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563

Heszke Béla: A Renner-terv 1943/2.
A LEGNAGYOBB VESZEDELEM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564

Gesztélyi Nagy Zoltán: A magyar népesedés kérdései 1943/2.
A NAGY ELLENTÉT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565

I. Tóth Zoltán: Román vonatkozású magyar történeti irodalom
1943/2.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
Németh László: Március tizenöt  1943/3.

ERŐSÍTŐ INTELEM ÚTELÁGAZÁSNÁL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
Albrecht Dezső: Magyar hivatás 1943/3.

TISZTÁZZUK ISMÉT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570
Deér József: Állam és nemzetiség a régi Magyarországon
1943/3.

ÖSSZEEGYEZTETHETŐ-E?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576
László Dezső: Hatalom és erkölcs 1943/3.

SEKÉLY SIKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579
Oberding József György: A bánsági telepítések rövid története 1943/3.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583
Sajtó alá rendezte: Markó Árpád: Zrínyi Miklós Mátyás királyról
1943/3.

REFLEXIÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
Ottlik László: „Két világ között” 1943/3.

A MEGTAGADOTT GYÖKÉR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586
Marosi Péter: Az európai kereszténység megújhodása 1943/3.

KÉNYES KÉRDÉSEKRŐL A MAGYAR FIGYELŐBEN  . . . . . . . . . . .588
Veégh Sándor: Nemzetiségi középiskoláink 1943/3.

ODA-VISSZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589
Pálffy Károly: Néhány elvi és gyakorlati szempont az iskolán kivüli
népműveléshez 1943/3.

ÉRDEKES KÖRKÉP A SZEMLE ROVATBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . .590
Marosi Péter: A nemzetnevelés kérdése folyóiratainkban 1943/3.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595
Kodolányi János: Népi magyarság 1943/4.

RÉGI DICSŐSÉGÜNK…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595
Mályusz Elemér: Mátyás király 1943/4.

MOST ÉPPEN LEHETETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
Makkai Sándor:A magyar otthon 1943/4.

MAGATARTÁSUNK MŰVÉSZI VETÜLETE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
Hankiss János: Magyar magatartás az irodalom tükrében 1943/4.

HASZNOSÍTHATÓ HAGYOMÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .602
Csortán Márton: A kolozsvári tízes szervezet 1943/4.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606
Bisztray Károly: Az erdélyi unió előzményeiről 1943/4.

PÓTOLHATATLAN VESZTESÉG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606
Albrecht Dezső: Teleki Pál öröksége 1943/4.

ÚJRA MEG ÚJRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .608
Bözödi György: Az EMKE népművelő munkája 1943/4.

MA SEM KÖZÖMBÖS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
Venczel József: Új székely kongresszust! 1943/4.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610
László Gyula: A kolozsvári műcsarnok és az élő erdélyi
képzőművészet szemléje 1943/4.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610
Tamási Áron: A szülőföld 1943/5.

ALKOTMÁNYOSSÁGUNKRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611
Csekey István: Alkotmány és alkotmányfejlesztés 1943/5.

VIRÁGZÁSTÓL HERVADÁSIG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .614
Mályusz Elemér: A magyarság a középkori Erdélyben 1943/5.

EGY EURÓPAI TÖRÉSVONAL ÉS AMI AZON TÚL VAN  . . . . . . . . .621
Vita Sándor: Balkán kérdések 1943/5 .

AZ A TIZENKETTEDIK PONT…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626
Jakab Elek az erdélyi unióról 1943/5.

ÍGY TÖRTÉNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626
Zathureczky Gyula: Jelek és változások 1943/5.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627
Ravasz László: Élő nemzeti szellem 1943/6.

EGYÉN A KÖZÖSSÉGBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .628
Martonyi János: Új magyar közigazgatás felé 1943/6.

A HÁLÁTLANOKRÓL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631
Pukánszky Béla: Szászok a magyarság és a románság közt 1943/6.

ERDÉLYI TÉRVESZTÉSÜNK EGY PÉLDÁJA  . . . . . . . . . . . . . . . . .635
Aldobolyi Nagy Miklós: Magyarok a Kis-Szamos mellékén 1943/6.

10
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 10



ÚTBAN A DOLLÁRURALOM FELÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638
Ifj. Boér Elek: Az arany és a klíring harca 1943/6.

MOSTOHÁN A LEHETŐSÉGEK FÖLDJÉN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640
Szabó István: Magyarország a Duna térségében 1943/6.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640
Szabédi László: Ész és bűbáj. Vita a magyar jelképrendszer körül
1943/6.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643
Féja Géza: Polgárság és asszimiláció 1943/7.

KEREK SZÜLETÉSNAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643
Szerkesztőségi cikk: A hetvenötéves Horthy Miklós 1943/7.

A SZELLEMI GYÖKÉRRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644
Téchy Olivér: Széchenyi hatása a magyar hiteljog fejlődésére 1943/7.

ÖRÖK PANASZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648
Csizmadia Andor: Tisztviselő és közönség 1943/7.

KORABELI VÉLEMÉNYEK NYOMÁBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .652
Salamon Sándor: A románság képe a magyar irodalomban
1875-ig 1943/7.

NEMZETI VAGY OSZTÁLY JELLEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
Magyar Figyelő: Götffy Borbála emlékirata a Hóra-lázadás
kitöréséről 1943/7.

FRANCIA IRODALMÁR EGY RÉGEBBI VÁLSÁGRÓL . . . . . . . . . . .656
Heszke Béla: Demaison az európai válság értelméről 1943/7.

KOMMUNIKÁCIÓS GYENGESÉGÜNKRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .657
Szőcs Lajos: Román művelődési ünnepélyek Észak-Erdélyben
1943/7.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
Veres Péter: Az igazi nacionalizmus 1943/8.

„NEM TRENDI”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
Mikecs László: Magyar nevek 1943/8.

AMA DEKRÉTUMOK ATYJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663
Vájlok Sándor: Beneš külpolitikája 1943/8.

FÖLÉNYBEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667
Polónyi Nóra: A román propaganda hatása Nyugat-Európa
közvéleményére 1943/8.

A KÍVÜL MARADOTTAK TELJESÍTMÉNYE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .672
Nagy Géza: Dél-Erdély irodalmi és művészeti élete 1943/8.

SZENVEDÉLYMENTES TERVEZÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .673
Berényi Ádám: A Beveridge-terv 1943/8.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674
Szabó Endre: Közép-Európa és a pánszlávizmus 1943/8.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677
Szombatfalvy György: A köztisztviselői kar 1943/9.

IDŐK FELETTI SZÓZAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677
Tamási Áron: Kérdés és felelet 1943/9.

AZ EGYHÁZ SZAVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678
Erős Alfréd: Mitosz, vallás és irodalom 1943/9.

HOGY IS VOLT?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .684
Mikó Imre: Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája 1943/9.

A NAGY HIBÁK KORA ÉS A NAGY TELJESÍTMÉNY . . . . . . . . . . . .690
Ruzitska Lajos: Erdélyi vasutak 1943/9.

EZ A TEENDŐ!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692
Teleki Béla beszéde a magyar reformról 1943/9.

INFORMÁLÓ SOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .695
Nagy Géza: Az EME besztercei vándorgyűlése 1943/9.

KORSZAKALKOTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .696
Takácsy Miklós: Számadás a balatonszárszói konferenciáról 1943/9.

IGAZSÁG VAGY NEMZETI ÉRDEK? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697
Makkai László: Román történetírás a két világháború között 
1943/9-10.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .708
Emlékezés: Hat éve 1943/10.

REMÉNYEINK AZ ÉRDEKEK ÁRNYÉKÁBAN . . . . . . . . . . . . . . . . .709
Bárdossy László: A váradi egyezség 1943/10.

CSEHÜL IS ÁLLTUNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .713
Pongrácz Kálmán: Az első cseh emigráció és a magyar kérdés
1943/10.

AZ ELÉRHETETLEN MINT HAJTÓERŐ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .719
Makkai János: A politikai boldogság-rendszerek 1943/10.

TANULSÁGOS PÁRHUZAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723
Mikó Imre: Angolszász hadicélok a két világháborúban
1943/10.

MÉG EGY ÖNSEBZÉS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .725
Jánosfalvi Sándor István: A székelyek csalárd jobbágyosításáról
1943/10. 

A LEGFONTOSABBRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .725
Berényi Ádám: A magyarság egységének problémája 1943/10.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .728
Babits Mihály: Politikai meggondoltság 1943/11.

SZEMBESÜLÉS AZ ORTODOX LÉLEKKEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .728
Miles Transsylvanicus: A román lelkiség alakulása a bécsi döntés
óta 1943/11.

LEX ROMÁNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .737
Juhász István: Délerdélyi iskoláink és a románság 1943/11.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .740
Apor Péter az erdélyiek régi nyájasságáról 1943/11.

MIKÓ IMRE A TRANSZSZILVÁNIZMUSRÓL 1943-BAN  . . . . . . . . .741
(szi): Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései 1943/11.

A SZINTÉZIS REMÉNYÉVEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742
Salamon Sándor: A népiség válsága 1943/11.

RÁCSODÁLKOZÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .743
Szemle: Erdély – újságíró szemmel 1943/11.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .746
Kereszturi Dezső: Hírünk a világban 1943/12.

A VILÁG IS MEGRENDÜLT?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .746
Csekey István: A százéves „Szózat” és a külföld 1943/12.

IMÁZSÉPÍTÉS ÉS KÖZÖNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .749
Hungarus Viator: Spanyolország és Erdély 1943/12.

KISEBBSÉGPOLITIKÁNK A NEMZETTUDAT ELŐTTI IDŐKBEN  . .752
Guoth Károly: A nem magyar népelemek helyzete középkori
társadalmunkban 1943/12.

DIADALÚT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756
Lakatos István: Liszt Ferenc Erdélyben 1943/12.

A HÁZ BELÜLRŐL ERDÉLYI SZEMMEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761
Mikó Imre: A magyar országgyűlés 1943/12.

EGY ELFELEJTETT GYŐZELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765
Gyulai Pál: Hogyan vívta meg Báthory István Velikie Luki várát
1580-ban? 1943/12.

EGY MARADÉK KISEBBSÉGÜNKRŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .766
Bálint Béla: Vendek a Mura-vidéken 1943/12.

TE MONDÁD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767
Ciorogariu Roman ortodox püspök írása Szőcs Lajos fordításában: 
Az osztrák „divide et impera”-politika román megvilágításban
1943/12.

11
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 11



BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768
Szabédi László: Népi térfoglalás 1944/1.

SAJÁTOS ÉS EGYETEMES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .768
László Dezső: A képviselőház és Erdély 1944/1.

MÁSOK SZEMÉVEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .770
Ifj. Takács Miklós: Külföldi könyvek a románokról 1944/1.

EGYED ISTVÁN KÖNYVÉRŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .776
Csizmadia Andor: A mi alkotmányunk 1944/1.

UTOLSÓ PERCBEN IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779
Kiss Jenő: Forrongás katolikus szellemi életünkben 1944/1.

RÓLUNK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784
Szabó István: A magyarság híre külföldön 1944/1.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .787
Entz Géza: Erdélyi kastélyok 1944/1.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789
Nagy Elek: Román uralom Odesszában 1944/1.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Szerkesztőségi összeállítás: Időszerű politikai kérdések
folyóiratainkban 1944/1.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .793
Ady Endre: A „kortársak” 1944/2.

VISSZAPILLANTÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Jékely Zoltán: „Az igazi messiásodás” emlékeztetés a 25 éve halott
Adyra 1944/2.

CSAKAZÉRTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .795
Tinódi Gábor: A dél-erdélyi magyarság szellemi élete 1944/2.

AZ ELKERÜLHETETLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .801
I. Tóth Zoltán: Cotorea Gerontius és az erdélyi román nemzeti 
öntudat ébredése 1944/2.

A ROMÁN SZAMOSÚJVÁR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805
Aldobolyi Nagy Miklós: Örmény Szamosújvár – magyar Szamosújvár
1944/2.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809
Zathureczky Gyula: Politikai irodalmunk három új műve 1944/2.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
Pázmány Péter két levele Bethlen Gáborhoz
1944/2.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
Szerkesztőségi cikk: Finnország, a válaszúton álló kis állam
1944/2.

FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815
Szerkesztőségi cikk: A vidék érvényesülése 1944/2.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817
Féja Géza: A márciusi láz 1944/3.

AZ EGYIK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817
Bodor György: Kossuth 1944/3.

BETEKINTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .819
Jakab Antal: Az orosz élet szovjet írók szemével 1944/3.

VISSZHANGTALAN TÖRVÉNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .824
Mikó Imre: Eötvös és Deák nemzetiségi politikája 1944/3.

EZÁLTAL IS…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .826
Kállai Ernő: Magyar–román vegyes házasságok négy erdélyi
községben 1944/3.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829
Incze Andor: A magyar földrajz huszonkét éve 1944/3.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .834
Kossuth Lajos irataiból 1944/3.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .835
Szerkesztőségi cikk: A sztálini külpolitika 1944/3.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .838
Gróf Teleki Béla: Százéves az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
1944/3.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .839
Réz Mihály: A jövő érdeke 1944/4.

SZOMSZÉDOLÁS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .839
Mikecs László: A magyarság és szomszédai 1944/4.

ISMERJÜK MEG JOBBAN SZOMSZÉDJAINKAT  . . . . . . . . . . . . . . .845
Lévay Endre: Három arc a horvát irodalomból 1944/4.

JÓ MAGYAR POLITIKUSOKAT!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847
Horváth Jenő: A politikai nevelésről 1944/4.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .853
Wellmann Imre: Parasztnépünk múltjának feltárása 1944/4–5.

FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .865
Albrecht Dezső: Merjünk magyarok lenni 1944/4.

FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .869
Albrecht Dezső: A veszprémi országgyűlés meghívó levele
1531-ben 1944/4.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868
Németh László: Magyar belátás 1944/5.

VISSZANÉZŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868
Bözödi György: A székely társadalom 1848-ban 1944/5.

EGYKEFÖLD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .876
Schneller Károly: Kalotaszeg népesedési problémái 1944/5–6.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885
Bartha István: Idegen nyelvű magyar folyóirat 1944/5.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887
Vita Sándor: Az egység körül 1944/5.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890
Kemény Zsigmond írásaiból 1944/5.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890
Bárdossy László: A nemzet egysége 1944/6.

A LÁTNOK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891
Mikó Imre: Wesselényi szózata 1944/6.

ISMÉT AZ ALKOTMÁNYRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .894
Bónis György: A történeti alkotmány 1944/6.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900
Salamon Sándor: Lázadás a civilizáció ellen 1944/6.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901
Zathureczky Gyula: Pártpolitikai küzdelmek 1944/6.

BEKÖSZÖNTŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .903
Prohászka Ottokár: A formalizmus veszedelme 1944/7.

KÉSEI BÚCSÚ AZ ÖRÖKSÉGTŐL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .903
Tárkány Szűcs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai 1944/7.

AMI RÖVIDESEN A MÚLTÉ LETT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .909
Ruisz Rezső: Ipar és kereskedelem az erdélyi városokban
1944/7.

A MEGMARADÁSRÓL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .912
Jenei Endre: Népi erőink megőrzése 1944/7.

BUDAPEST A ROMÁN SZELLEM FELLEGVÁRA?  . . . . . . . . . . . . .913
Domokos Sámuel: A pesti Luceafărul írói köre 1944/7.

SZEMLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .915
Salamon Sándor: A haladás mítosza 1944/7.

MAGYAR FIGYELŐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .917
Gróf Széchenyi István: A nemzeti jövő gondja 1944/7.

12
b  B

Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 12



Címnegyed-tartalom_Címnegyed_tartalom  2018.05.28.  20:22  Page 13



A Hitel szerkesztőségének mecénásai: Szász István és Szász Istvánné, Hort Ida

Bevezető_Bevezető  2018.05.28.  17:58  Page 14



A célok: miért és milyet
„Kutatni a jelen felhasználható erőit 
és a jövő homályából kitapogatni az 
útjelzőket: erre kell törekednünk!”
Hitel, 1936/4.

Ebben a terjedelmes munkában azokkal a máig ható üzenetekkel szeretném
megismertetni az olvasót, amelyeket először a Kairosz Kiadó Magyar Örökség
sorozatának negyedik kötetében, Palackposta Erdélyből címmel kezdtem bemu-
tatni. A könyvecskét a Hitel Magyar Örökség- díjának odaítélése alkalmából –
felkérésre – állítottam össze, akkor még csak ízelítőt válogatva a kolozsvári
Hitel folyóirat 1935. évi, és részben 36. évi terméséből. Ez a szívemhez oly
közel álló – sajnos csupán egy évtizedet megélt – folyóirat meglepő sorát tar-
talmazza az ilyen írásoknak, ezzel is igazolva, hogy valódi nemzetpolitikai
szemle volt, úgy, ahogyan önmagát meghatározta.

Ha a Hitel, saját megfogalmazása szerint arra törekedett, hogy: „(…) az er-
délyi magyarság kérdései sorában egy se maradjon földolgozatlan, az élet egyet-
len viszonylatában se maradjanak homályos pontok, káros előítéletek, erőt
pazarló illúziók; az erdélyi magyarság felelősei előtt”, akkor e közírói feldolgozás
is pontosan ugyanezt célozza, csupán az „erdélyi” szót kell az „összmagyarral”
behelyettesíteni. Ők maguk is így gondolkodtak erről, amikor a második bécsi
döntést követően kisebbségiből többségivé lehettek: „Fölü le tessé, formalistává,
önzővé vedlő társadalmunkban legalább a szellem csoportjainak védeniök és
oltalmazniok kell a nemzeti létfenntartásnak kisebbségi időkben megszületett
lelkét: a szolgálat szellemét.”

Amikor e sorokat papírra vetem, még kísérletem elején vagyok, nem úgy az
emberi életnek. Ezért nem tudhatom, sikerül-e befejeznem, de megpróbálom
úgy rakni egymás mellé kronologikusan ezen írásokat vagy részleteket és az
azokat aktualizáló kiegészítéseimet, hogy amennyi elkészül belőle, hasznára
váljék a mai, hamis iránytűkkel teli magyar világ mesterséges zűrzavarában élő
olvasónak. Remélni szeretném, hogy sikerül majd befejeznem, hiszen nehéz
küzdelmektől terhes, de unalmasnak egyáltalán nem nevezhető életem során
végigkísértek a csodák. Kísértek a felszínen meg búvópatakként. És mindig
akkor bukkantak fel, ha feladatom volt. Sokszor már előtte, látszólag érthetet-
lenül, amikor még nem sejtettem, milyen célt szolgálnak. Aztán előbb-utóbb
megtudhattam, miért. A permanens csoda, a számomra erőn felülinek tűnő fel -
adatokhoz mindenkor érkező felsőbb támogatás jelenléte volt. Ennek köszön-
hető, hogy a Hitel holdudvarát alkotó 220 nagyszerű magyarnak a feledésre
ítélt gondolataira nyolc évtized után mégis sikerült felhívnom a figyelmet.

Az idáig vezető út járhatóvá tételében szüleim mellett az engem is felnevelő
Hiteleseknek tartozom hálával és a Hitelről először értekező Záhony Évának.
Az ösvényt, amelyen haladok, először ő járta be az egykori nagyszerű szolgá-
lókat szolgálva. Mert amint azt a folyóirat 1938/3. számában Imre Lajost
idézve olvashatjuk: „Az emberi élet nem egyedüli, magános és magának való
élet, hanem másra vonatkoztatott, másért való felelősséget hordozó lét”.

Mindent összevetve hat évtizedes mentő munkám során eleget gondolkod-
hattam a Hitel folyóirat és szellemi köre jelentőségéről s a mindenkori mának
szóló üzeneteiről. Amióta pedig a napi taposómalomból felszabadulván, a nyug-
díjas évek is rám köszöntöttek, magam sem tudom, hány szempont szerint és
hányféle helyzetben írtam és beszéltem erről a számomra meghatározó és ked-
ves témáról. Az erről szóló két könyv megírása, az ennek alapján készült film

ismertté válása, számos Kárpát-medencei könyvbemutató, a lakásmúzeum meg-
nyitása és az írószövetségi egész napos konferencia, aztán a megtisztelő Magyar
Örökség-díj, s végül az ezt követő Márton Áron Emlékérem odaítélése után
meggyőződhettem arról, hogy ezt a munkát folytatni kell.

Az évek során már számtalanszor hangoztattam a Hitelesek szellemi pa-
lackpostájának mai fontosságát. Aktualitását. Az üzenetet! Ők a legtermésze-
tesebb módon tudtak, éreztek, éltek meg valamit, amit a fentebbi idézetet
folytatva így fogalmazott meg szerzője: „Az tartozik egy nemzethez, aki hit-
vallást tesz az életével arról, hogy az élete alapját képező isteni életparancsot
annak a nemzetnek a kebelében, körülményei és feladatai között akarja szol-
gálni és teljesíteni. Azt az internacionalizmust, amely ezt nem akarja a saját
nemzete kebelében vállalni, meg kell vetni, mert ez a szellem nemcsak káros,
de mivel az ember rendeltetésének a parancsát utasítja vissza, erkölcstelen is.
Az emberi hivatástudattal szakított ilyen lelkek árvák. Gondtalanok, mert és
éppen ezért károsak az emberi közösségben, mert közösségbontó hatást gya-
korolnak. (…) az erkölcsi magatartásnak a kiépítésével kell új bevehetetlen
bástyát állítanunk magyar voltunk számára. (…) ennek az erkölcsi magatar-
tásnak a megvalósítása csak a teljes (totális) nemzetlétben juthat teljesedésre.”

Erdélynek ezt az elfeledettnek hitt, ármányosan feledésre szánt kiáltását és
kiállását kellene egy rövid breviárium után, most teljességében felmutatni, mai
rászorulók számára. Sokan vannak, talán maguk sem tudják, milyen sokan.
Velem, velünk együtt. De remélhetőleg vannak érdeklődők is.

Ez a könyv bőséges merítést nyújtó tallózás a kolozsvári Hitel tíz évfolya-
mának írásaiból. Előre jelezném, hogy nem csupán válogatás a folyóirat ter-
méséből. Nem is tudós irodalom- vagy sajtótörténészek, esetleg történészek
számára készült. Ők a modern kor elektronikus eszközeivel mindezt részlete-
sebben, az általam kihagyott írásokkal vagy fejezetekkel és az ilyenkor elvárt
hivatkozásokkal együtt megtalálhatják.

A nagy terjedelmű anyag az 1935–1944 közötti időszak – főleg erdélyi –
társadalmának szinte minden területéről bőséges információval szolgál. Szán-
dékom az érdeklődő magyar értelmiségi – szerencsés esetben politikus – is-
mereteinek gazdagítása volt. Ugyanis hatalmas, csak számtalan más könyv
elolvasásával elérhető mennyiségű ismeret található benne összesűrítve.

Amint ennek az átlagos értelmiségnek egyik képviselője, a nyers tényanyag
ismertetésén túl, aktuális gondjaink kéréseitől vezérelve, összefüggéseinek fel-
mutatásával szerettem volna segíteni az eligazodásban. Megkíséreltem leírni,
mi az, ami az egyes dokumentumok olvasása nyomán napjainkban a magunk-
fajtának eszébe jut, vagy aminek eszébe kellene jutnia, és mi az, amire ezek a
70–80 éves írások itt és ma tanítanak, figyelmeztetnek. Ugyanakkor tovább-
gondolkodásra biztatnék, hiszen saját észrevételeim csupán arra szolgálnak,
hogy elindítsanak az olvasóban egy – azokat esetleg sokkal bővebben is – ki-
egészítő gondolatsort. S milyen jó volna, ha ezeket azon nyomban csatolni is
lehetne a többi mellé!

Ezek a hozzáfűzött észrevételeim sokszor egészen más irányba is elkalan-
dozhatnak, mint ahogyan azt az éppen adott írás címe alapján feltételezhetnénk.
De mindannyiszor a magyarságunkra, a világban magyarként ellátandó felada-
tainkra, tévedéseinkre, hibáinkra vagy valós sérelmeinkre, el- és fel nem ismert,
olykor megcsodált értékeinkre, eredményeinkre, nagyon tömören fogalmazva:
nagy küzdelmekhez és isteni csodákhoz köthető eddigi és jövőbeli megmara-
dásunkra gondolva. 

Megosztott világunk olvasóinak megnyugtatására, a Hitel megismerése utáni
első visszhangokból a Szabadság 1936. július 26-án megjelent számát idézem:
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„A Hitel nem »baloldali« és nem »jobboldali«, hanem egyszerre magyar és egy-
szerre európai; magyarságának nem áldozza fel európaiasságát, de Európáért
sem áldozza fel magyarságát.” Bizakodom abban, hogy akiknek érdeklődését
sikerült felkeltenem, a köteteket nem préselik be sok másik közé egy polc te-
tejére, nem viszik magukkal szabadságuk idején könnyed olvasmányként, hanem
ott tartják a család asztalán. Arra könyökölve időnként lapozgatnak benne, hogy
egyre szaporodó kételyeikre, számos régebbi és főleg mai kérdésükre választ
találjanak.

Első ilyen célú kis kötetem, a Palackposta Erdélyből bevezetőjében ezt írtam:
Az egyre magányosabb magyar sziget globalizációs szemét szennyezte partján
téblábolva, a tudatos keresgélő mozdulatával nyúlok az értékes útmutatásokat
rejtő és a  sors által is a véletlenre bízott palack után. Hogy kik küldték ezt el
nekünk a múló időben, és kik voltak ők, sokak számára talán elég lenne felso-
rolnom neveiket, de tapasztalataim szerint még-már többségben vannak, akik
nem ismernék őket. Nem saját hibájukból. Ezért úgy hiszem, tartozom egy ösz-
szefoglalóval a lap és a szellemi kör korabeli szerepéről, elfeledésének, elfe-
ledtetésének és a mai magyarság szolgálatára történt átmentésének,
újrafelfedezésének igaz történetéről. 

Végül hangsúlyozni kívánom azt, amit a Hitel nemzetpolitikai szemle szer-
kesztői is megjegyeztek összefoglalójukban: „(…) olyan nemzetpolitikai szemlét
akarunk, amely tudományos eredményekre támaszkodhatik, habár a közírás
eszközeivel él, mert az adott helyzetben és körülmények között erre van szük-
ség”. Magam is ilyen módon próbálok hozzászólni a kérdésekhez, mert ennél
többre nem lehetek hivatott, s mert figyelemfelhívó – mai olvasatban rótt – so-
raimmal, csupán közelebb óhajtom hozni azokat napjaink érdeklődő olvasójá-
hoz. 

Elhatározásom helyességét maga a Hitel szerkesztősége igazolja az addigi
munkájukat összefoglalni szánt soraival, 1941-ben: „Az »erdélyi helyzet« fel-
tárásában rövid néhány év alatt sikerült is elérnie azt, hogy a Hitel egyes számai
s évfolyamai az erdélyi magyar társadalmi viszonylatok és kérdések szempont-
jából kézikönyv számba mentek s használtattak. A szerkesztők tudatosan töre-
kedtek is erre – látván az ilyen irányú szükségletet, – s előre megállapított
rendszer alapján dolgoztatták fel az egyes kérdésköröket.” Mai olvasatú kiegé-
szítéseimmel ezt a kézikönyv szerepet szeretném átemelni napjainkba s ezzel
az „összmagyar helyzet” kérdőjeleinek feloldását segíteni.

A folyóirat tanulmányainak, cikkeinek beemelése során nem csupán az je-
lentett nehézséget, hogy az 1935–1944 közti időszakhoz képest helyesírásunk
sokat változott, de főleg az, hogy még azon a tíz esztendőn belül is nagy válto-
zások voltak, talán éppen a trianoni határ, majd annak feloldása következtében.
Ugyanakkor a lap szűkös anyagi helyzete is feltehetően az olcsó munkaerő al-
kalmazása irányába kényszerítette a kiadót, ami gépelési és szedési hibákhoz
is vezetett. Szakértőkkel végül abban állapodtunk meg, hogy a nyilvánvaló el-
ütések vagy szedési hiányosságok mellett, a ma már feltűnően durvának tűnő
eltéréseket is átjavítom, ugyanakkor a korszak jellegzetességeinek tűnő nyelv-
használaton (főleg egybe és különírásokon, földrajzi nevek írásmódján stb.)
nem változtatok. Itt említem meg, hogy a transzszilván szó több írásmódban
szerepel a kötetben. Ma a két sz a tanácsolt, de akkor használtak magyaros és
latinos formát is, így kerülgetvén a tiltott magyar Erdély szó használatát.

Meggyőző érvnek fogadtam el miszerint nem nyelvemlékről és még csak
nem is fac simile kiadásról van szó. Akik ezt igénylik, megtalálhatják még a na-
gyobb könyvtárakban, sőt újabban az interneten is.

Az idézett szövegeket az aktualitás jegyében fogant gondolataimtól – idé-
zőjelek mellett – az azonos  betűtípuson belül alkalmazott – sötétebb árnyalat
különbözteti meg.

y

A Hitel és holdudvara
A Hitel holdudvarában levő írók a megmaradás irodalmát művelték, a
tudósok pedig a megmaradás tudományát építették. 

Amikor a Hitel születéséről beszélünk, abból kell kiindulnunk, hogy nem
csupán e folyóirat történetéről van szó. A Hitel szellemi csoportosulás volt,
mégpedig nemzedéki alapon szerveződő csoport, amely saját véleményük sze-
rint sem évjáratot jelentett, hanem annak egy velük gondolkodó más korosz-
tályokra is nyitott formáját.

Lássuk azonban a rövid történetet. 
Az önálló állami létet az uniót követően lassan elfeledő Erdély Trianon után

nem csupán lefejezettségét élte meg, de egyenesen egy az ortodox törésvonalon
túli, balkáni világban találta magát. Hemingway, a haditudósító fogalmazott
utóbb úgy, hogy azt hitték, a Balkánból Európát csinálnak, de inkább Európából
csináltak Balkánt. Az ebből eredő sokkos állapot egy ideig megbénította, sőt
passzív ellenállásba taszította Erdély magyarságát és így annak értelmiségét is,
de ettől függetlenül szükséges volt egy kis-nemzedéknyi felzárkózási idő, hogy
ebben az új, levantei világban járatos, a nyelvet és a szokásokat, az életfelfogást
és a várható bánásmódot fel- és megismerő új, fiatal értelmiség elvégezze is-
koláit. A megismerésnek ez a folyamata nem volt könnyű. Mi sem bizonyítja
ezt jobban más, mint ama tény, hogy a bizánci szellemű gondolkodás megis-
merésére még ma is képtelen az ortodoxián inneni világ. A mindenkori magyar
és – ahogy ismét kiderült – az európai politika aktorai egyaránt. 

A szörnyű és hihetetlennek tűnő diktátumot követő első – főleg egyházak
által támogatott vagy korosztályos – értelmiségi összefogások, politikai szer-
veződések és lapkezdeményezések már a Kós Károlyék jegyezte 1921. évi ko-
lozsvári Kiáltó szó után elkezdődnek. 1922-ben létrejön a politikai képviseletet
jelentő Országos Magyar Párt is. 

1930-ban feltűnik a Hitel későbbi történetében igen fontos Erdélyi Fiatalok
című lap első évfolyama, a hasonló nevű mozgalom kiadványa. Ez az egyetemi
diákság fórumaként nagy lendülettel induló folyóirat nemcsak színvonalával, de
mint nevelő iskola is úttörő szerepet tölt be. Kutatói szerint legjelentősebb kor-
szaka éppen az első három év, amelyet követően a mozgalomban már törés
mutatkozik, bár 1940-ig folyamatosan megjelenik. Időközben azonban tanul-
mányainak végére ér az az új korosztály, amelynek egyes tehetséges tagjai éppen
az Erdélyi Fiatalok iskoláját járták ki. Ők az évek teltével már többet akarnak.

Így jön létre az első Hitel, amelyet később „kis Hitel”-ként emlegetnek.
A rendkívüli tehetségű Makkai László, a püspök író fia, az erdélyi XX. század
később tragikusnak mondható sorsú jelesével, Venczel Józseffel együtt fémjelzi
a többet akarásnak ezt az első eredményét. Kántor Lajostól tudhattuk meg,
hogy szerkesztőnek először Szabédi Lászlót kérik fel, de ismeretlen okból végül
is a felelős szerkesztő Koós-Kovács István lesz. A lap első számában Makkai
Sándor ír vezércikket. Ő az, aki Széchenyi nyomán 1931-ben az önvizsgálatot,
beilleszkedést és a nemzeti önazonosság tudatának megújítását hirdeti meg a
Magunk revíziója című alapvető írásában. Ugyancsak az első számban, Juhász
István arról ír, hogy ma Széchenyi a divat, de mint mondja: nekünk Széchenyi
többet jelent. „Ő életünk kiszakíthatatlan részévé lett és gondolkodásunk kiin-
duló pontjává”. Íme, a választott cím, sőt a betűtípus magyarázata is. A Makkai
Sándor által tanácsolt „magunk revíziója” mellé, tehát felsorakozik néhány
Széchenyitől vett alapgondolat. Mindjárt először – Makkai Sándort egy évszá-
zaddal régebbről megerősítve – a nemzeti parlagot kutató önkritika, az evan-
géliumi hit, a hivatástudat és a szó szentsége.

Már röviddel a megjelenést követően felhívják arra a figyelmet, hogy a Hitelt
a nemzedéknek műveltség- és élménybeli hiányérzete hozta létre, hiánypótlás
céljából. Nagy magyar gondolkodók véleményét akarják közkinccsé tenni, meg-
próbálják feldolgozni a magyarság részproblémáit, keresik az európai tájéko-
zódást. A lapot a húszévesek lapjának szánják, kijelentik: „(…) a változásra
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ítélt s meg is változott erdélyi magyar körülmények első nemzedéke vagyunk”,
de teljes nyitottsággal, mint mondják: „(…) korkülönbség nélkül a közös mun-
kára vállalkozók lelki nemzedékének” tartják magukat.  Ennek megfelelően ké-
sőbb is felhívják a figyelmet arra, hogy ők nem kizárólag nemzedéki
csoportosulás. „Az új, kiszélesült munkaterület meghaladja a »nemzedéki ki-
zárólagosságot«.”

A hitel fogalmán valóban azt értenék, de főleg a szellem emberének szellemi
vállalkozásba vetett bizalmát. Szemléletüket konzervatív reformirányzatnak ne-
vezik. Venczel József írja le, hogy a kor liberalizmusa már más értelemmel bír.
A gondolkodás történetében haladást jelentett, de a gyakorlatban nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. Egyben ő is hangsúlyozza a Széchenyi indította
belső reform sürgősségét.

Makkai László ún. körökben való gondolkozást említ. Röviden: „(…) eu-
rópai eszme, közép-európai lehetőség, magyar kötelesség és erdélyi valóság.”
Újra és újra felmerül az idealizmus és materializmus viszonya. Babitscsal érte-
nek egyet: „Hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a va-
laminek, amit el nem ér.” Így jöhet létre a felsőbb szintézis, mondja Makkai, s
nem kell félnie senkinek attól, hogy a Hitel ki akarná operálni valakiből az „(…)
isteni reményeit vagy emberi tárgyilagosságát”.

A lap megjelentetése fájdalmasan érinti az Erdélyi Fiatalok szerkesztőit,
méltánytalannak vélik, és felesleges, az utókor által kissé túldimenzionált nem-
zedéki presztízsvita alakul ki közöttük. 

Az alapító, Makkai László, Makkai Sándor püspök író fia, az elhíresült apai
„Nem lehet” kimondását követő expatriálásuk nyomán Venczel Józsefre hagyja
a lapot. Újraindítói és végső alakjának, színvonalának kimunkálói: Venczel Jó-
zsef, Albrecht Dezső, Vita Sándor és Kéki Béla lettek. A lap ettől kezdve ko-
molyabb formában és súlyosabb tartalommal jelenik meg. A hat füzetecskét
jelentő – néhány hónapnyi rövid életet élt „kis Hitel” szellemi öröksége töret-
lenül folytatódott a „nagy Hitelben”, mert az újraindulásnál bábáskodó szer-
kesztők – Venczel és Kéki – hasonló gondolkodású partnereket választottak a
munkájukhoz.

Az új főszerkesztők nevében Albrecht Dezső kérte fel szüleimet a támogató
házigazdai szerepre, és jó helyen kopogtatott. Családunk következő évtizedeit,
mondhatnám a mai napig, a Hitelnek és szellemi körének, illetve a lap és a
holdudvar gondolatai képezte hatalmas értékek utóéletének szolgálata határozta
meg. Nem csodálkozhat ezen senki, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Hitel
nem csupán egy folyóirat volt, hanem egy hatalmas szellemi kör is, amelynek
általam összeírt mintegy 220 tagja az erdélyi magyar gondolkodás akkori leg-
kiválóbbjait sorakoztatta fel. 

A folyóirat szellemiségét nem ismerők számára itt idéznék néhány sort a
„nagy Hitel” felvezető szövegéből: 

„A Hitel ez évi számait bizalommal helyezzük olvasóink asztalára. Úgy érez-
zük, feladatot teljesítünk akkor, amikor tanúságot teszünk az erdélyi fiatal ma-
gyarság hitéről s népünk önmagába vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata:
A hitel tágabb értelemben: hinni és hihetni egymásnak. 

Nem a »nemzedéki önzés« vezet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a ma-
gunk erejéből való felemelkedést megkönnyítsük. (…) körültekintünk a ma-
gyarság legfőbb társadalom-, művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései közt,
hogy képet alkothassunk a szórványban elszigetelt közép-európai magyarság
önerejéről és lehetőségeiről; keressük továbbá az irányulást elvek és lehetősé-
gek között, hogy történelmi hagyományainknak s népünk belső értékeinek és
erőinek teljességét a jelenben magunk számára élővé tegyük; éppen ezért ér-
telmiségünkben tudatossá kívánjuk tenni a történet és a nép ismeretét. (…)

Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedül levő magyarok«,
akikhez a Hitel szól. Közvéleményt alakítani, az együtt menetelés lelki feltételeit
megteremteni, ez a cél. (…) a cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos
megalapozást nyújtani. (…) Úgy érezzük, sokak ajkáról szabadítjuk fel a szót,

amikor tudományos eredményekre támaszkodó és a közírás eszközeivel élő
nemzetpolitikai szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé
akarja öntudatosítani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hitének.”

A Hitel élete és utóélete egyaránt a mindnyájunk által megszenvedett, el-
lentmondásos kor hatása alatt telt. A szellem emberei képesek voltak együtt-
működni. Az együttgondolkodók száma a lap fennállásának egy évtizede alatt –
mint már említettem – 220 főre tehető. Ebből a számból is látható, hogy a
Hitel holdudvara jóval meghaladta a lap belső és külső munkatársainak körét.
A közös cél szempontjából fontosnak vélt gondolatokat, a vezérfonalat jelentő
elveket, közösen tárgyalták meg. A szerkesztők napi munkája és heti ülései
mellett a szüleim által – a nyári hónapokat kivéve – havonta rendezett nagyobb
összejöveteleken pl. rendszeresen jelen volt a négy erdélyi magyar egyház ve-
zetője. 

A Hitel köréhez az erdélyi Helikon számos tagja tartozott, az 55 helikonos
közül 18. Ők a Hitel-csoport napi munkájában a legaktívabbak között voltak,
élükön éppen Kemény János báróval, a Helikon házigazdájával. Vagyis itt mun-
kamegosztásról volt szó. A nemzetstratégiát kialakítani hivatott nemzetpolitikát
szolgáló tudományok művelői mellett az írók szintúgy ott voltak a Hitel körül,
sőt túlsúlyba kerültek. Volt időszak (pl. az erdélyi fiatal értelmiség nagy sereg-
szemléjének is nevezett Vásárhelyi Találkozó előkészítésének hónapjai), amikor
a szellemi vezetés Tamási Áron kezébe került. Az irodalmi művek a Helikon és
a Pásztortűz, a tudományok területéhez tartozók pedig a Hitel oldalain láttak
napvilágot. Ez a munkamegosztás a lap megjelenése utáni aránylag rövid időn
belül alakult ki. 

Miközben egyik oldalon működött a munkamegosztás, az Erdélyi Fiatalok
körével és lapjával ez nem sikerült, megakadályozta a nemzedéki és presztízs
ellentét. Nem tudtak megegyezni sem a módszerben sem a munkamegosztás-
ban. Az ebben érdekeltek ezt próbálták utólag túldimenzionálni. A generációs
vita történelmi távlatban egy természetes folyamat volt. Felnőttek az Erdélyi
Fiatalok emlőin nevelkedett fiatalok. Felnőttek, s jórészt átnőttek a Hitelbe,
vagy más lapokba, folyóiratokba. Végül a kemény mag is. Hiszen a Hitel mun-
katársa lett az örökös főszerkesztő, László Dezső vagy Jancsó Elemér. Végül
bekerült az együtt gondolkodók közé maga a legmakacsabb, Jancsó Béla is.
Ők hárman fémjelezték előbb az Erdélyi Fiatalok körét.

A vitát – mint arról fiatal éveimben meggyőződhettem – a történelem malmai
őrölték barátságokká. 

Hajdú Farkas Zoltán még személyesen beszélgethetett Kéki Bélával és Vita
Sándorral. Ezt követően így ír: „A két világháború közötti Hitel a magyar tu-
dományosság számára sok esetben biztos kiindulópontot jelenthet. A hasábjain
megjelent tanulmányok és cikkek a kisebbségi élet olyan kérdéseire keresik a
választ, amelyek ma is megoldandó problémaként léteznek”.  Aztán Vita Sán-
dort idézi: „Abban mindnyájan hittünk, hogy az erdélyi magyarságot belülről
kell erőssé tenni ahhoz, hogy helyt tudjon állni (…). Mi azt tartottuk, hogy
egyedül a belső építés az, ami megtarthat bennünket. Ez aztán oda vezetett,
hogy először a szigorú önvizsgálat hívei legyünk.”

Láthatjuk, hogy az eredeti elképzelések nem törtek meg. 
A folyóirat későbbi periódusában, az általam „harmadik Hitel”-nek nevezett

időszakban (1940–1944), még határozottabban megnyilvánuló „nemzetpoli-
tikai” jellege – a manapság már kontinentális méreteket öltött politikai adok-
kapok hangulatában – egyre kényesebb és sokakban felesleges gyanakvásokat
keltő tény lehet. Nos, a Hitel tartalmát elemezve, ez minden bizonnyal elillan-
hat. Az erdélyi magyar értelmiségiek és a szellemi körhöz főleg 1940 után csat-
lakozó tágabb magyarországi gondolkodók, akik akkorra már maguk is
megélhették a magyarságnak – Sütő András által később definiált – „önmagával
határosság” érzését, érthető módon, már rendelkeztek az elvárható veszélyér-
zettel. Ebben a helyzetben elkerülhetetlen volt annak felismerése, hogy szükség
van nemzetpolitikára. 
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A mai áldatlan viták közepette különösen világos lehet az, hogy a megma-
radás óhaja és ennek gyakorlati szolgálata nem nevezhető nacionalizmusnak,
különösen nem abban a világban ahol annak sokszínűségét oly szép igyekezettel
óvják, hogy még egy állatfaj eltűnése is világszerte felkapott téma.

A Hitel szellemi köre tehát a megmaradást akarta szolgálni, másoknak nem
ártó és önkritikus, de pragmatikus gondolkodással. Ahogyan az írók a meg-
maradás irodalmát művelték, a tudósok a megmaradás tudományát építették.
Vagyis a Hitel a megmaradásért folytatott erőfeszítések tudományos alapjait
próbálta lerakni. A megmaradás útjait pedig a műveltség, a minőség irányában
vélték felfedezni. Mint Venczel József írja: „A Hitelt nemzedékünk műveltség
és élménybeli hiányérzete hozta létre. Célunk a hiánypótlás.”

A nagy Hitel otthonául választott szülői házam végig rendelkezésükre állt,
és szüleim minden erejükkel erre a célra koncentráltak. A „magyar négy év”
alatt felduzzadt Hitel-csoport számára rendezték be az Erdélyi Kör kolozsvári
főtéri helyiségeit. Ezt a munkát is anyámra bízták. Ez a helyiség aztán a Teleki
Pál által szorgalmazott Erdélyi Pártnak szintén találkozó helyéül szolgált. A ke-
mény mag azonban továbbra is a Szász-villában tartotta megbeszéléseit.

y

Felelős értelmiség
Arról írj, amit teszel,
és amint írsz úgy is tegyél, mert:
„Minden beszéd és írás annyit ér,
amennyi belőle   megvalósul.”
Báró Atzél Ede

A Hitel történetének külön fejezete a Vásárhelyi Találkozó előkészítésének ideje,
amikor Tamási Áron ragadja magához a kezdeményezést, hiszen a Cselekvő er-
délyi ifjúság címen a Brassói Lapokban közölt cikksorozta a tulajdonképpeni
elindítója e szervezkedésnek. És itt kell idéznem Tamási fontos mondatát is a
Hitelről, ami megmagyarázza, hogy miért éppen ezzel a körrel szövetkezett a
szervezőmunkára: „(…) bizonyára nem fogok csalódni abban a véleményem-
ben, hogy ennek a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb
eredmény, amit a cselekvő erdélyi ifjúság az utóbbi években elért.” Ahogyan ők
nevezték: az ifjúsági „diéta” megszervezését oroszlánrészben maguk végzik –
el egészen az aprómunkáig. A találkozó megnyitója Tamási Áron, a bevezető
előadást Albrecht Dezső tartja, a zárónyilatkozat megfogalmazói is elsősorban
ők, és utóbb egyedül a Hitel hozza le annak egész anyagát, egy teljes számot
erre szánva.

Az általam harmadik Hitelnek nevezett időszakban a szellemi kör jelenté-
keny mértékben kibővül. Az anyaországból érkezettek is csatlakoznak hozzájuk,
és egyben havonta megjelenő, támogatott és országos terjesztésű folyóirattá
válik. A szerkesztők közül egyesek egyéb feladatokat kapnak. Albrecht és Vita
behívott országgyűlési képviselő lesz, Venczel a Történettudományi Intézetnél,
illetve az EMGE statisztikai osztályánál dolgozik. A lap szerkesztését Kéki Béla
és Kiss Jenő végzi. 

A terjedelem nem engedi meg nekem az akkor begyűrűző szellem részle-
teinek taglalását, mindenképpen megállapítható azonban, hogy az addigi el-
veket fel nem adva, de kissé megváltozott tartalommal jelenik meg a lap.
Ugyanis több közéleti személyiség szerepeltetése is feltűnik. Elítélhető tar-
talmi törés mégsem észlelhető, egy-két németbarát beállítottságra érintőle-
gesen utaló megjegyzéstől eltekintve, a szellemi kör nem hazudtolja meg
addigi önmagát.

A Hitelesek tevékeny részeseivé válnak Erdély veszedelmek közt sodródó
történelmének. Már 1940-ben és még a második bécsi döntés nyomán bevo-
nuló honvédség megjelenése előtt összegyűlnek, majd a körhöz ekkor csatla-
kozó Teleki Ernő lakásán megszállt Teleki Pálnak memorandumot adnak át
Erdély magyar értelmiségének óhajaival. Ebben nemcsak bizonyos fokú önál-
lóságot kérnek az erdélyi magyar civil szerveződésnek, de az elvárható nemze-
tiségi politika alaptételeit szintén lefektetik. Ennek nyomán lett a román lakta
vidékeken dolgozó közhivatalnokoknál elvárás a román nyelv ismerete és köte-
lező a román nyelv oktatása a magyar iskolákban, sőt választható érettségi tan-
tárgy. Román intézmények felállítását is kérik. Márton Áron és Gyárfás Elemér
javasolják, hogy a román iskolaügyet bízzák a román egyházakra, és a püspökök
kapjanak kétszer annyi szubvenciót, mint amennyit a magyarok kaptak előzőleg
a román kormánytól. Tamási Áron egy Szellemi Tanács felállítását kéri, melynek
megkérdezése nélkül ne lehessen döntéseket hozni Erdélyben. Amint láthatjuk,
a józan ész politikájának itt sokkal jobb iskolája működött a 22 év tapasztalatai -
nak eredményeként. Zathureczky Gyula szerint: „(…) a Teleki Pálnak eljuttatott
beadványokban sokan óvtak attól, hogy Erdélyt a neobarokk Magyarország for-
malizmusához asszimilálják. Ehelyett Erdély autonómiáját és sajátos történelmi
értékeinek biztosítását javasolták. (…) Erdélyben az ott született ellentéteket
az erdélyi lélek mindig megoldotta.”

Az ország hadba lépésével szembeni ellenvéleményükre számos adat utal.
A deportálások idején közülük kerül ki a mentességek ügyének intézését fel-
vállaló Vita Sándor. Az egyre vészesebb időkben aztán még jobban láthatóvá
vált a Hitel szellemi körének valódi értékrendje. 

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen saját
németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A Hitelesek ebben
is ott voltak, és Teleki halála után hasonló szellemben cselekedtek. Amint arra
Vallasek Júlia, Török Zsuzsanna nyomán figyelmeztet, valójában az Erdélyi Párt
politikai programja a Hitel-mozgalom elképzeléseinek enyhén módosított vál-
tozata volt. Aztán komoly részt vállaltak több sorsdöntő kérdés megoldásában.
Az ország németek általi megszállása után a bevonuló Gestapo a politikai fog-
lyok likvidálására készült. A Hitelesek e foglyok szabadon engedésében játszott
szerepéről maga Balogh Edgár is írt: „Öten ültek le tárgyalni, a gróf (Teleki
Béla) s az összekötő szerepét vállaló Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki
már múltjával kiérdemelte bizalmunkat, Szász István agrármérnök, az EMGE
egyik vezetője, Teleki bizalmasa, és Vita Sándor országgyűlési képviselő, a
Hitel mérésékelt szárnyának egyik jelese, szövetkezeti ember. Az öttel szemben
Demeter János, Kovács Katona Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör Lajos
ült, virtuálisan én voltam a párba vett ötödik. Itt e körben hangzott el Teleki
ajánlata és Kovács-Katona Jenő válasza, s az őszinte szó nem maradt vissz-
hangtalan.”  A művelet sikerült a Gestapo orra előtt. 

De a kiugrás és a fegyverszünet ügyében is – Bokor Péter szavaival élve –
„Jött a lendület Erdélyből”. A negyvenek beadványa Horthyhoz a kiugrást
sürgetvén és az illegális Magyar Tanács létrejötte sem képzelhető el nélkülük.
A tanács elnöke maga Teleki Béla. A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások elő-
készítésében és bonyolításában is ott vannak. A Faragó-féle, a különbékéről
tárgyalni induló magyar küldöttség útját előkészítők közt van a Tatár-hágón át
Moszkvába eljutó Atzél Ede, aztán a felálló küldöttségben Teleki Béla saját he-
lyét adja át – a szerinte jobb diplomata – Teleki Gézának.

A kiürítési rendelettel sem értenek egyet. Az EMGE segítségével – ahol
számos Hiteles dolgozik – sokat tesznek ellene.

Aztán Kolozsvár nyílt várossá nyilvánításában és a minél békésebb átmenet
szervezésében való tevékeny részvétel következik. 

Kérdezhetné a mai olvasó, hogy mi köze van mindehhez egy folyóiratnak?
Nos, éppen ezek a történések igazolják, miszerint a valóban felelős értelmiség
nemcsak arra képes, hogy meddő vitákat folytasson vagy tudását fitogtatva írá-
saival kápráztasson el, hanem amikor a történelmi helyzet úgy kívánja, valóban
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és akár kockázatot vállalva is részese tud lenni a napi eseményeknek, a szó
szerinti küzdelmeknek. A Hitel körei mindezt tudták, érezték és felvállalták. 

Az újabb impériumváltás után a Hitel által megoldásra felmutatott gondok
hatványozott mértékben és új színekkel gazdagodva tovább éltek. A Hitel által
javasolt megoldások szükségessége nem volt kétséges, ugyanakkor nem volt
lehetséges sem. Éltető teljesítmények formájában, mégis ott lappangott az ér-
tékteremtő erdélyi magyar értelmiség hétköznapjaiban. Az eszmét és a célt nem
emlegetve, de a cselekvést fel nem adva. Mert bár a Hitelesek közül sokan
emigráltak vagy repatriáltak, illetve expatriáltak, sőt egyesek életükkel fizettek
elveikért, az otthon maradottak – de az eltávozottak is – jelentékeny, nem egy
esetben óriási munkát végeztek az ezt követő akadályokkal és veszedelmekkel
telt évtizedekben. A Hitel „szellemét a tűz nem égeté meg”.

A Hitel nagy generációja a Hitelt nem emlegetve, arról nem is beszélve, de
a múltat végképp el nem törölve, részt vett az új és máig alkotó és küzdő erdélyi
értelmiségi generáció felnevelésében, s ha már nem beszélhettek, akkor mun-
kájuk, példájuk és életmodelljük volt az, amely kisugárzásával nagyszerű utódok
sorának felnevelését segítette.

Az utolsó Hiteles, Lőrinczi László – első Hitelről írott könyvem lektorálója –
2012-ben hagyott itt minket. De lássunk bizonyítékul néhány, a folyóiratnak és
körének elsüllyedése után is szellemi befolyást gyakorló nevet, a közismert tel-
jesítmények felesleges emlegetése és a teljesség igénye nélkül, csupán ábécé
sorrendben: Albrecht Dezső, Bözödi György, Debreczeni László, Domokos Pál
Péter, Dsida Jenő, Entz Géza, Fodor Pál, Gy. Szabó Béla, Illyés Elemér, Jancsó
Elemér, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Kiss Jenő, Kós Károly, László Dezső, László
Gyula, Lőrinczi László, Makkai László, Makkai Sándor, Márton Áron, Mikó
Imre, Nagy Géza, Parajdi Incze Lajos, Szabédi László, Szabó Lajos, Szabó T.
Attila, Szemlér Ferenc, Szenczey László, Szervátiusz Jenő, Tamási Áron,
Tavaszy Sándor, Venczel József, Vita Sándor, Vita Zsigmond, Wass Albert stb.
És akkor még nem beszéltünk a közöttük levő nem kevés iskolateremtő sze-
mélyiség kisugárzásáról.

y

Az elhallgatás története
A baloldali múlt kitalálásának
kötelező igyekezetében.

Azok, akik a Hitelt szerették volna elfeledtetni, elsősorban a Hitel-kör ered-
ményeiből próbáltak érdemeiknél nagyobb arányban részesülni. Ez a baloldal
volt, amelyik manapság is ismerős módszerekkel, ahogy ma divatos mondani:
narratívával keverte gyanúba a lapot és munkatársait. A politikai korrektség
máig túlélő ősével, a besározott szavakkal való megbélyegzés módszerével már
akkor is naponta éltek. És már akkor is sokan kényszerültek miatta defenzí-
vába. 

Albrecht Dezsőnek a nagy Hitelt bevezető Az építő Erdély című tanulmá-
nyából emelek ki egy részletet, amelynek fenti módszerrel történt félremagya-
rázásával Balogh Edgár már az első szám megjelenésekor megpecsételte a lap
későbbi sorsát és utóéletét.

„Ha végigutazod Erdélyt, majdnem mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz
mágnást, birtokost, papot, tanítót, ügyvédet, orvost, kereskedőt, iparost vagy
gazdát, akiben ég a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök magyar lélek,
akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Pompás, drága magyarok, nagy-
szerű közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran reá lehet helyezni az új idők
minden terhét. Ezeket kell összefogni és megteremteni belőlük az új nemessé-
get. Ki kell alakítani az új vezetőréteget, most már – okulva a történelmen –

nemzeti kiválasztás útján, amelynek egyetlen ismérve: szolgálni a nemzetet.
Ezek a magára hagyott csendes magyarok a nemzet igazi elitje, nem kívánták
maguknak mindeddig a vezető szerepet. Öntudatosítanunk kell bennük, hogy
nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti, hogy vegyék kezükbe a köz-
szellem irányítását, hogy összefogva mielőbb kialakítsák azt a közszellemet,
amelyik termékenyítő erejével virágzásba hajtsa a nemzet fáját, de ugyanakkor
ítéletével sújtson mindenkit, aki a nemzet érdekei ellen közönyösségből, ciniz-
musból vagy konclesésből bármit tenni mer.” 

A valamennyi társadalmi osztály tehetségeiből felépítendő új magyar elitért
kiáltó szavakat rendiségnek nevezték, sőt a rend óhaját fasizmusnak. E félre-
magyarázás további részleteivel azért nehéz röviden foglalkozni, mert közös er-
délyi szenvedéstörténetünk bonyolult múltjában az ártó és az áldozat között a
mai napig lehetetlen éles vonalat húzni. Helyes és helytelen cselekedetek, gon-
dolatok, eszmék, kényszerlépések, hitek és vakhitek, okos és oktalan kompro-
misszumok sora ez a történet, amelyben, ha el is igazodunk, de ítélkeznünk
csak nagyon óvatosan szabad. Arra azonban minden olvasó felfigyelhet, hogy
a szövegrészletben foglaltak mennyire aktuálisak és igazak mai helyzetünkre,
egybecsengenek az ország és a nemzet válságos állapotának megoldásaira ja-
vasolt aktuális lépésekkel.

Az érdemeket kisajátítani óhajtók igyekezete is érdekes paradoxonnak tűn-
het, ugyanis hamar rájöhettem arra, miszerint a feledtetők a Hitelt valójában
éppen pozitívumai és nem az általuk hamisan hangoztatott bűnös szelleme miatt
akarták átadni a feledésnek. Hiszen a Hitelesek és a Hitel a Vásárhelyi Talál-
kozó megszervezésében oroszlánrészt vállaltak. A találkozó kezdeményezésének
és megszervezésének érdeme körüli ügyeskedések utóbb egyik meghatározó-
jává váltak a feledésre ítéltetésének. Az ifjúsági parlament jelentőségét a múlt
kitalálásának – a baloldal számára akkor értelemszerűen szükséges – igyeke-
zetében túldimenzionálták, és a legravaszabb eszközökkel sajátították ki. A fe-
ledtetés okai között szerepel aztán az a valóban cselekvő és felelős magatartás,
amit a Hitel együtt gondolkodói tanúsítottak 1940-ben és a háború végén
(nem egyszer éppen a későbbi feledtetők érdekében is), s amelyet a szocializ-
must építő években okosabb volt elfeledni. Természetesen a Hitellel együtt.
Erről a felelős magatartásról előbb szóltam. Mindezek a cselekedetek bizony
szintén feledésbe merültek. Részben, mert mások érdemeinek tüntették fel azo-
kat, részben, mert nem illettek bele abba a hamis képbe, amelyet végrehajtó-
ikról akkoriban festegettek.

A Hitel tudatos elhallgatásának tagadhatatlansága mellett természetesen az
irodalom-centrikus szemlélet is hátráltathatta a remélt feltámadást. Ez akár
részleges felmentést adhat egyes hallgatagoknak. Bár ez esetben éppen az
egyéb tudományok művelőinek kellett volna felfedeznie ezt az igen érdekes és
értékes forrást. A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztésének elindí-
tásakor, a Hitelt valaha elítélő Balogh Edgár, ki másnak, mint az egykor volt
Hitel társ-főszerkesztő és súlyos börtönéveket elszenvedett Venczel Józsefnek
a tanácsát fogadta el, amikor nem az irodalom-centrikusságra alapozta a – jóval
halála után – éppen napjainkra teljessé vált lexikont.

A szocializmust építő években a Hitel sorsa nem volt hasonlítható a közis-
mert TTT egyik csoportjáéhoz sem. Nem tiltották, de nem is tűrték, nem tá-
mogatták, de nem is torolták meg ritka kényszerű felemlítését. Történetek
igazolják, hogy a félni jó, a Tanácsos Tőle Tartani három T-je lengte körül. Így
aztán Erdélyben az új generáció nem ismerhette meg, a régiek pedig a sokunk
által ismert elhallgattatással viszonyultak hozzá, s az anyaország sajtótörténete
sem foglalkozott vele.

y
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Út az innenső part felé
Ha a vállalt feladat igaz ügyet szolgál,
váratlanul, olykor csodával határosan,
a segítség is megérkezik hozzá.

Sok hasznos kutatómunka szükségeltetik ahhoz, hogy teljesítményük rejtett tár-
náiból felhozhassuk a magyar szellem energiáira oly éhes jelenbe életet jelentő
szellemi nemesfémjeinket. Úgy is mondhatnánk, hogy egy történelmi örvény
túloldaláról áthozhassuk az innenső partra.

Mint ennek a munkának fontosságára már gyermekként és ott közöttük rá-
csodálkozó, érdeklődő emberke, és mint olyan szerencsés, ki beleszületett ebbe
a szellembe, s azt nem csupán szülein át kapta meg, de számos élő Hiteles sze-
mélyes varázsát is csodálva nevelkedett, kötelességemnek éreztem a magam
lehetőségei szerint felvállalni az átmentés reám háruló feladatát. Az egész mun-
kát tulajdonképpen szüleim kezdték el, mert mindenekelőtt az emlékanyagot
meg kellett őrizniük a nyomorúság és a csengőfrász éveiben. Ez óriási áldoza-
tokkal és kitartó, következetes munkával járt. Apám, a vezető tisztségviselői,
majd egyetemi tanári státusból segédmunkássá fejlődve, anyám pedig kézügyes-
ségét és sokoldalú tehetségét kamatoztatva, mindent felvállaltak, hogy ne kelljen
elkótyavetyélni a nemzeti szempontból is nagy értékű relikviákat. Aztán követ-
keztem én. Apám halála után köszöntött be az az időszak, amikor sok mindent
el kellett rejteni a romániai nemzeti hagyaték törvényének fenyegetése elől. Ma-
gyarországra történt kényszerű áttelepülésem után pedig az írott és tárgyi em-
lékeket át kellett valahogy hoznom. Ez rengeteg izgalmat, szorongást jelentett,
a neheze 15 évig tartott és csak sok barát segítségével sikerülhetett. Ezután az
elhelyezés megoldhatatlannak tűnő gondjával találtam szembe magam. Ekkor
azonban az isteni gondviselés által küldött Makovecz Imre és az egészségügyi
publicisztikai munkámból származó váratlan anyagi források voltak segítsé-
gemre.

Később a nyugdíjas évek lehetővé tették a kutató munkát és egy tisztázó
könyv megírását. Sajnos a Hitel monográfiát megíró Illyés Elemér kézirata, vá-
ratlanul bekövetkezett halála után nem sokkal eltűnt olaszországi lakásáról. Lő-
rinczi László értesülése szerint, az özvegy egy „szimpatikus budapesti úrnak”
adta át. Közben azonban megszületett Záhony Éva remek tanulmánya és
Vallasek Júlia esszéje, amelyek nagy támaszt jelentettek. Ezt követte Boros Zol-
tánnak, a könyvem alapján készített dokumentumfilmje, majd számos rádió, te-
levízió és nyomtatott formában megjelenő, a témát népszerűsíteni igyekvő
kísérletem. A Kárpát-medence sok és Nyugat-Európa néhány városában ren-
dezett könyvbemutatókkal is próbáltam a Hitelt visszahozni a köztudatba.
Végül, 2010 decemberében felavattuk házi múzeumomat, amelyben azóta szá-
mos csoportos és egyéni látogatás zajlott le, minden esetben a Hitelről szóló
előadással is egybekötve. A 2012 májusában megszervezett konferencia szá-
momra egy több évtizedes mentő és újjáélesztő munka betetőzését jelentette,
de a „Deus ex machina” ezt még megtoldotta azzal, hogy a Magyar Örökség-
díjra benyújtott dokumentációmat – teljesen véletlenül – éppen ezen a napon
bírálták el, s így a kolozsvári, valamint az örökséget felvállaló budapesti Hitel
műhelyei együtt vehették át a megtisztelő elismerést. Ennek köszönhetően kap-
tam felkérést Bakos Istvántól, hogy a Magyar Örökség-díjasokról szóló soro-
zatban megírjam a Hitel kis breviáriumát, Palackposta Erdélyből címmel.

Szeretném hinni, hogy a jövőben valódi helyére kerül ezeknek a nagyszerű
magyaroknak az életműve és annak üzenete, s úgy amint azt ők is akarták, a
magyar jövő szolgálatába állhat. Ha belelapoznak a Hitel számaiba, látni fogják,
hogy a problémák változatlanok, a gondok csak nőttek, az akadályok és aka-
dályozók tábora úgyszintén, ártó hatásuk is folyamatos, megosztottságunk
pedig minden eddiginél nagyobb veszedelmet jelent. Az előbb említett: Palack-
posta Erdélyből című könyvecske megírása után kapott visszajelzések adták az

ötletet, hogy kezdjem el a Hitel feldolgozását olyan formában, amely nem a szak-
mát szolgáló válogatás, hanem az érdeklődő ún. átlagos magyar értelmiségi – s
reményem szerint a politikusok – számára teszi aktuálissá, könnyen elérhető
módon, a Hitel üzeneteit. A Hitel nemzetpolitikai gondolataira, sokoldalú in-
formációira, tapasztalataira, felismeréseire, előrelátására és integrálni képes
szellemére ugyanis nagy szükség mutatkozik.

y

Az üzenet: önismerettel a megmaradásért
„A magyarság Európa reménytelen szerelmese. (…) Bennünk Európa
túléli saját magát: mi még most is európai öntudatról, közösségi ér-
zésről ábrándozunk, amikor már Európa nem akar tudni saját ma-
gáról sem.” 
Albrecht Dezső 1935

Az 1935 és 1944 között Kolozsváron megjelent nemzetpolitikai szemle, a Hitel
szellemi fő gyökere a gróf Széchenyi István és Makkai Sándor önismeretre, ma-
gunk revíziójára intő gondolataiból táplálkozik. Ugyanakkor számos tanulmá-
nyában – Németh László szellemiségét hordozva – a helyzet sugallta
kicsinységgel szemben, a nagyságra és a minőségre való törekvést jelöli ki fel -
adatul.

A két különböző kort képviselő és mégis egy irányba mutató iránytű ember
szellemét, tehát Németh László homloka mögé vetítve is megvizsgálták. Ő, mint
a lap szerkesztőinek egyik ingerforrása, figyelmeztetett arra, hogy egyre inkább
valósággá válik egy komor alternatíva: „meghalni vagy kovász népnek lenni.”
Ezzel egyben természetesen ez utóbbi mellett tette le voksát ő, és a rá hallgatni
kész Hitel is. Német László máshol ezt még célzottabban fogalmazza meg, s
azt mondja, hogy a magyarság csak Európa megmentésének célját követve ma-
radhat meg biztosan. Tehát szerinte: a magyarság európai hivatása egyben élet-
megtartó eleme is. A magyar nemzetnek pedig a kultúrában megmutatkozó
jelentősége, vagyis minőségében felfokozott állapota által lehet elvitathatatlan
szerepe a térségben és Európában egyaránt. És ebben nem kis szerepe van az
értelmiségnevelésnek, valamint a középosztályosodásnak, annak a folyamatnak,
amelyik –, hogy érzékletes próbáljak lenni – ha támogatják, úgy történik, mint
a vizek jégpáncéljának vastagodása. Alulról.

Ezek a gondolatok a Hitel-csoport esetében meghatározó jelentőségűek
voltak. A legerősebb ingert mégis az jelentette számukra, hogy Németh László
Erdély esetében a „halál” fenyegetését látta. Ezzel viszont nem akartak egyet -
érteni.

Ha ezt a néhány rövid gondolatot befogadtuk, azonnal jelen időre fordul az
elme.

Az elkezdett mondandót megszakítva, de a címtől (megmaradás) nem el-
szakadva, meg kell jegyeznünk, hogy a Trianon utáni erdélyi magyarság virtuális
kisebbsége már régebben ténylegessé vált. A nemsokára évszázados – és min-
den takargatás és tagadás ellenére – rendszertől, korszaktól, s mára már az
ún. európaiságtól függetlenül is piros-sárga-kék fonalként végighúzódó
homogenizációs téboly napjainkra ezt újabb történelmi jelentőségű lépésekkel
fokozta. Úgy, amint azt a legutóbbi népszámlálás adatai megrázóan tükrözik.

Minden tudományoskodó felmérés, minden magyarázkodás és diplomati-
kusan ügyeskedő szöveg felesleges. Elég annyit felírni egy papírlapra, hogy
hány magyar élt a mai Románia területén az első világháborút követő évben,
és hányan voltak 1990-ben, majd ugyanezt megtenni a románokra vetítve is.
Külön érdekesség, ha ezt felvázoljuk a Magyarországtól odacsatolt területek
vonatkozásában. Azért írok 1990-et, mert ezután más jellegű demográfiai
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mozgások hamísítják a képet. Minthogy ebből annak kell kiderülnie, hogy a
két népesség szaporodása százalékosan nagymértékben eltér – hiszen a ma-
gyarok nem szaporodtak –, feltehetjük a kérdést: azonos körülmények, az ál-
lítólag Európában a „legjobban” megoldott nemzetiségpolitika mellett, hogyan
lehetséges ez az eltérés? A többi felesleges mellébeszélés. Lehet ezt színezni
ezzel-azzal, főleg a román gyermekvállalás történelmileg ismert fölényével, de
a két nép – egyéb körülményektől független – demográfiai teljesítménye terén
a XX. században fokozatosan záródott az olló. Mára a természetes fogyás már
megjelent az otthon maradt románok esetében is. Közbevetőleg ennyit az er-
délyi megmaradás – vétkes tömörséggel – demográfiainak nevezett vonatko-
zásairól.

És most vissza az alapgondolathoz, amely, mint arra már céloztam, nem sa-
játosan erdélyi kérdés. Vagyis a Hitel gondolatisága az anyaország számára is
jól használható iránymutatást jelent. 

Amennyiben az erdélyi magyarságnak virtuális és tényleges kisebbségként,
gazdasági hátrányokkal küzdve, kulturális elszigeteltségben stb. beszorítva kel-
lett és kell építenie a megmaradást szolgáló önismeretét, ugyanolyan európai
körülmények között szorong az anyaország magyarsága, s tovább menve az
összmagyarság is. Mi több, akkor, amikor az anyaország szorongatott helyzetét
semmibe véve, pusztán hatalmi érdekből, a létszámánál sokkal nagyobb gaz-
dasági erővel és komoly külső támogatottsággal rendelkező balliberális és
komprádor szellemű kisebbség, egy többséget utánzó hamis önbizalommal, be-
lülről és kiküldött beküldőkön keresztül kívülről is, tehát két oldalról támad, ez
az állapot tovább fokozódik.

Az eddig hiányzó nemzetstratégia – imígyen kényszerű és gyorstalpaló mód-
szerekkel épülő és működtetett – jelenléte azonban már érzékelhető. Örö-
münkre felbukkannak a nagyot vállalás, az európai feladatokra való kitekintés
elemei is. Vajon mondhatjuk-e, hogy körvonalazódik egy harmadik Magyaror-
szág? Ne lepődjünk meg, ha az ellenfelek kórusa nevetségessé tenné, máskor
veszedelmesnek tüntetné fel, sőt éppenséggel önpusztítónak. Ebben a hely-
zetben a feladat lehetetlennek tűnhet. Ugyanakkor azonban elkerülhetetlen.
Legalábbis, ha az elején felvázolt gondolatokat mint iránytűt, elfogadjuk.

Amiről ebben a roppant nehéz helyzetben kevesebbet beszélünk, az éppen
a Hitel alapvető irányelveinek legfontosabbika: az önismeret, a magunk revízi-
ója, a minőség mint célkitűzés, tehát Széchenyi, Makkai, Németh László út-
mutatásainak tudomásulvétele a politika aktorai által. Nehéz feladat. A saját
hibák felismerését éppen saját hibák akadályozzák. Ha az erre való képtelen-
séget és ódzkodást egy erre mégis alkalmas szűk politikai elit megpróbálja át-
törni, annak itt belül belpolitikai, kívül pedig európai ellenszéllel kell
megküzdenie, miközben megpróbálják rásütni a diktátor billogot.

A Széchenyi által hangsúlyozott magyar önismeret, a magyarság képessé-
geinek és lehetőségeinek ismerete, a Makkai-féle önrevízió és a Németh László
által javasolt minőség-központúság egymást kiegészítő feladatsora lehet az
egyetlen eszköz arra, hogy megtaláljuk a helyes utat. Ezért nevezem őket iránytű
embereknek, ezért lehettek ők már nyolcvan évvel ezelőtt a Hitel kiváló vezér-
egyéniségei számára is meghatározó gondolkodók. Mára a helyzetünk csak
romlott, s amint jeleztem, az egész Kárpát-medence magyarságát érintővé szé-
lesedett. A megoldást tehát közösen kell keresnünk.

A Hitel régi oldalait forgatva s az általuk felmutatott nagyok műveit nap mint
nap olvasgatva könnyebben nyerhetjük el a megmaradás reménységének viga-
szát. De vajon a politikai elit pártháborúra kényszerített harcosaiból hányan ké-
pesek erre? Hányan jutottak el erre a felismerésre, amelynek – Istennek hála –
legfelső szinten észlelhetjük jeleit? És az ezen egyedüli irányt támogató hazai
közeg képes-e kitartani az egyelőre csak időnyerést ígérő küzdelem mellett?
Ezért sem takarékoskodhatunk az erőfeszítésekkel, és eme gondolatok közért-
hető fordításának mindenhova el kell jutnia.

Széchenyi ezt mondotta: „A sötét jövendő kizárólag csak azon feltétel alatt
mutatkozik bíborszínű távlatban, ha a Magyarság közértelmesség által fejlend
ki tökéletesen (…) minden lehető előmenetelünk kirekesztőleg értelmességi
súlyunk nagyobbításában, a csinosodó nemzetiségünkben verhet tartós gyöke-
ret.” E téren ismeretes hiányosságaink és e hiányosságaink legyőzésére tett kí-
sérleteink elégtelensége lehetnek a „magunk revíziójának” legelső felismerései.
A Hitel iránytű emberei itt találkoznak. Az önismeretre buzdítás már ott van a
Széchenyitől idézett mondatban, amely előrevetíti Makkai Magunk revíziójá-
nak ez a nyilvánvaló szükségességét, valamint Németh László figyelmeztetését
is a minőségre. Hinni kellene, tenni kellene. Mindez azonban türelmet és áldo-
zatvállalást igényel. Ha viszont elkezdjük önrevíziónkat, hamar rájöhetünk, hogy
e téren végezték bennünk a leghatalmasabb pusztítást. Igen, ama négy kom-
munista és ama két és fél balliberális szellemet terjesztő évtized. De elveszejt-
het-e minket egy emberöltő mérgezett szele? És ezen a ponton – ahogyan
annyiszor – megjelenik ismét a hit, mint nélkülözhetetlen életerő, reménység-
forrás, kapaszkodó, a sokak számára leghatalmasabb iránytű. Éppen az, amely-
től Európa többi részét követően minket is meg akarnak fosztani.

Egy pillanatra sem feledhetjük, hogy folyamatosan előttünk áll megmara-
dásunk szolgálatának feladata. 

y

Ezek után a folyóirat egyes évfolyamait végiglapozván, kövessük
nyomon a Hitel szellemi körének ama máig érvényes üzeneteit.
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A kis Hitel alapítói: Makkai László és Venczel József
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A KÉTHETENTE MEGJELENŐ» K I S «
HITEL

1935
1934 őszén fogott össze Makkai László és Venczel
József a Hitel című folyóirat létrehozására. A lap
szellemét az apa, Makkai Sándor Magunk revíziója
című alapvető tanulmánya és ennek őse, Széchenyi
István önkritikus szemlélete, az ő HITEL-e hatá-
rozta meg. Az újság formájú lapnak 6 száma látott
napvilágot. Félhavi szemlének nevezték. Bár a lap
megszűntét az anyagiakkal magyarázzák, annak
még oka lehetett Makkai Sándor püspök-írónak és
családjának annak idején rövidesen bekövetkezett –
sokat vitatott – távozása Erdélyből, pontosabban az
„akkori” Romániából. 

Ez a kezdeti kísérlet a kis (kicsi) Hitel nevet tud-
tommal először az újrakezdés egyik alapító szerkesz-
tőjétől, Kéki Bélától kapta.

Mottójuk ez volt: „A Hitelt a húszévesek nemze-
dékének műveltség- és élménybeli hiányérzete  hozta
létre, de azért nemcsak a számokkal jelölhető évjá-
rathoz, hanem korkülönbség nélkül, a közös mun-
kára vállalkozók lelki nemzedékéhez szól, s nem egy
szűk kör közlönye, hanem egy nemzedék akaratának
a kerete szeretne lenni.”

yy
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Az alapító vezércikk
Makkai Sándor: Mi lesz velünk? 1935/1.

A Makkai László alapította lap első számának Makkai Sándor által írott vezér-
cikkéből idéznék részleteket hosszabban. Ebben a kétségbeesetten éleslátó,
szinte látomásos elemzésben ezeket olvashatjuk: „Akik különböző testrészeiben
az országokban széttagolt magyar nemzetnek, ugyanazzal az éjjel-nappali gond-
dal tépelődünk a magyarság sorsa, jövője felett, két érzés feszítő ellentétében
szenvedünk és reménykedünk.

Az egyik érzésünk gyötrelmes sötét. (…) hogy a történelem őrlőmalmába
vetett nemzetünk, az ész minden érve szerint halálra van ítélve, nincs kiútja a
rettenetes felmorzsoló élek közül. (…) Nincs segítség!    

Lehetnek, akik közülünk a külső erőviszonyok mérlegelése alapján jutnak
erre a sivár következtetésre, és ezeknek még aránylag könnyebb azzal vigasz-
talniuk magukat, hogy a történelemnek mindig voltak és vannak váratlan fordu-
latai, amelyek megcáfolják az emberi értelem merev logikai sémáit.

De vannak olyanok is, akik mélyebbre néznek fájó szemükkel s a bajnak ke-
serű gyökerét pillantják meg: az életcél végzetes elhomályosulását, az élet ér-
telmébe vetett hit megrendülését. A halálosan szorongatott magyar lélek
szomorú álmélkodással kérdi: mit akar az ember? Tudniillik a világ szerint győz-
tes, uralkodó, szabadjára engedett nemzetek embere?” (…)

„Béke, igazság és szeretet miért váltak velünk szembe üres frázisokká, ami-
ket már nem is nagyon hangoztatnak többé, és ha még hangoztatnak Európa
népei, akkor azt csak a mi kizárásunkkal ismerik el az emberközösség életének
szabályozó elvéül, amelynek érvénye alól ki kell rekeszteni a halálraítélteket?  

Akik ilyen mélyre néznek, azok nemzetük szeretetétől is mélyebben vannak
áthatva (…) minden idők legjobb magyarjainak szenvedései fakadnak ebből a
tragikus érzésből. És akit még soha nem igézett meg e végzetre meredő döb-
benet, az nem értheti meg a legkülönb magyar szellemek bús magányát (…).

Csak ha szemtől szembe láttuk a halált, fogunk elvetni magunkból minden
könnyű optimizmust, felületes önáltatást, véletlenben való bizakodást, kézle-
gyintő megnyugvást a maguktól jövő külső megoldásokban. A lét és nemlét ör-
vénye felett fordul egyedül a szemünk önmagunkba).” (…)

„A keserű tapasztalatok, az ész sivár meggondolásai mögött van és megra-
gadható egy másik valóság is, a lelki nemzet elpusztíthatatlan képe és örökké-
való értéke.

Az Európában halálraítélt magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg
és nyerheti meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, ha ő maga hű marad azokhoz
az evangéliumi igazságokhoz, amelyekhez Európa hűtlen lett, és ő maga kép-
viseli azokat mind a saját belső életének vezetésében, mind mindazokkal szem-
ben kifelé, akik létjogát kétségbe vonták, támadják és megsemmisítéssel
fenyegetik.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet mindenütt, ahol tagjai élnek
a tiszta evangélium mértéke alá állítja egyéni, családi, közösségi életét, intéz-
ményit, kultúráját egyaránt: akkor olyan megdönthetetlen európai mértéket ál-
líthat önmagában a világ elé, amely intő jel, lelkiismerethez szóló bizonyságtétel,
és végre megismert és tiszta érték lesz a világ szemében is. Ezt a magasabb
célú nemzetpolitikát kell képviselnie a magyarságnak. (…) Ez legyen kritikájá-
nak és építésének mértéke, és akkor, amilyen mértékben komolyan veszi és
teszi ezt, olyan mértékben élete, jövője is lesz. A kicsi a gyönge, a szétszagga-
tott csak akkor remélhet, ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az egyedül egye-
sítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.”

Makkai látomása ma is sokat mondó látomás. Azonkívül, hogy túléltünk há-
romnegyed évszázadot annak gyökeres változásaival, sem kívül, sem pedig belül
nem módosult a helyzet. „A világesemények és az emberi lelkek megfigyelése”
ugyanarra az eredményre vezet. A „halálra ítélt” érzet sem változott, vagy ha

mégis, csak rossz irányba. A „külső erőviszonyokat alakító erőket” ma még
jobban átláthatjuk, és hatalmuk még nyomasztóbb, befolyásuknak gyakorlásá-
ban még gátlástalanabbak. Az ébredéshez szükséges „döbbenet”, amely esetleg
képes felemelni morális süllyedésünkből, ma is nélkülözhetetlen, s ehhez ele-
gendő lehetne ha „a világ szerint győztes, uralkodó, szabadjára engedett nem-
zetek emberé”-t, tehát a liberális embert és az őt vezérlő szellem céljait
világosan látnánk. És vajon Európa – közben valóban létrehozott (?) – közös-
ségének „életét szabályozó elveket” nem nélkülünk akarják-e „elismerni”?
Ugyanakkor a „könnyű optimizmus” (mai szóval hurrá optimizmus) az önáltatás
és csodavárás nem fenyeget ma még nagyobb erővel? S végül mindezt „maga-
sabb célú nemzetpolitikának” nevezi. Igen, nemzetpolitikának. De az elején
említett másik érzés és benne a reményt keltő kiutat jelentő „evangéliumi igaz -
ság” és „evangéliumi értékek” szerinti élet nem jelenti-e az azóta még fonto-
sabbá vált racionalitást, mértéktartást, más szóval a fogyasztói társadalom
csábításait is kiküszöbölő életformát? Természetesen a mélyülő morális válság-
ból való kiútkeresés mellett s azzal elválaszthatatlan egységben.

Ez a magasabb célú nemzetpolitika olyan, amely igencsak nehezen egyez-
tethető össze bármiféle pártpolitikákkal, legyen szó hatalmon levő, vagy arra
váró pártokról. De ha van párt, amelyik e nemes célokra szövetkezett, meg kell
próbálnia. Amikor viszont arról beszél, hogy a kicsinek, a gyöngének, a szét-
szaggatottnak a naggyá tevőt kell bátran felvállalnia, nem esztelenségekre,
hanem a szellem, a lélek, a hit, a munka és a teljesítmény terén elvárható „nagy-
ságra” gondol. 

A gondolat ma annyit vitatott értelmezése dolgában éppen egy másik, a
Helikont és a Hitelt összekapcsoló személyiség, Tamási Áron szavaira fi-
gyelmeztetnék a Cselekvő erdélyi ifjúság című nagy fontosságú öt részes
cikksorozatának a Hitel fiataljairól írott cikkéből, annak záró sorait idézve:
„Pedig bármilyen vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar szellem hivatástu-
dását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély
alakítsa ki.

Igen – »merjünk nagyok lenni«.”
Világos, hogy Tamási itt milyen „nagyságra” céloz.
Gondoljunk csak Németh Lászlóra, aki mindkét csoportosulást ismerte.

Ő is leírta, hogy a magyarság megmaradásának remélt útja egy egész Európát
megmenteni képes cselekvés irányában keresendő. Saját szavait idézve: „kovász
nemzetnek” kell lennünk.

y

Magyarabb magyarságot
Szekfű Gyula: A nagymagyar út 1935/1.

A Hitel nem véletlenül idézi már első számában Szekfű sorait.
„Minden külsőség és anyagiasság lebontásával elérkeztünk a nemzeti szel-

lem kérdéséhez, ahhoz, hogy ennek légies anyagában miképp valósítható meg
az öntudat elmélyítése, a teljesebb, kiműveltebb, magyarabb magyarság. 

A harmadik nemzedékből itt maradt lelkiség bizonyára nem ez a keresett,
teljesebb magyarság, hiszen az Arany–Deák–Gyulai-féle nemzeti klasszicizmus-
nak immár ki tudja hányadik, harmadik, negyedik epigon leszármazói képviselik,
akikben a klasszikus hagyományok gyakran élettelen sémákká száradtak, for-
malizmusban elszíntelenedtek. Az a népiesség, amelyet ezek az epigonok emle-
getnek és alapítanak tekintélyes pódiumokon, régen felismert álnépiesség immár,
s az a nemzeti rhetorika, amelyet előkelő helyekről szórnak szét az epigonok és
az ő gyér fiataljaik makacs szorgalommal, régóta nem ér el többé a nemzet élő
rétegeihez, erőtlenül széthull a levegőben.

1 9 3 5
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HITEL
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Hogy ez a magyarabb magyarság a múlt korszakból mutatónak itt rekedt
baloldali szellemiségben sem valósítható meg, szintén természetes. Ez a balol-
dali irodalom különben csodálatra méltó pontossággal ment végig az akadé-
mizmus kiszárító légkörén, s azok, akik ma ott Ady-epigonként az
Ady-problémát látják a nemzeti élet középpontjában, éppoly távol jutottak ide-
áljuktól és a mai élettől, akárcsak a klasszicizmus epigonjai Arany–Gyulaitól.
Pedig ez utóbbiaknak három-négy generáció kellett a kiszáradásra, amit a bal-
oldal embereinek egy-két évtized alatt sikerült ugyanoly teljes eredménnyel
elérniök. Abban azonban mindkét epigonizmus egyezik, hogy önmagát tartja a
magyar szellemiség védjegyzett képviselőjének s a magyar irodalom és tudo-
mány illetékes művelőjének. 

Az élet továbbhaladt mellettük, s egyiknek háztája körül se tolong nagy, ön-
zetlen és tehetséges ifjúság.”

Minden olvasó hozzáfűzheti jelen tapasztalatait a baloldal és a nemzettudat
viszonyának naponta vitatott kérdéséhez. A liberalizmussal beoltott baloldal ese-
tében a nemzeti tudat és a magyarság – hát még ama magyarabb magyarság –
elmélyítése már régen elnyerte elkerülhetetlen bélyegét, a nacionalistát. 

„A magyarabb szellemiségnek mélyebben kell gyökereit lebocsátania azon
erőkhöz, amelyek egyrészt számlálhatatlan nemzedékek óta termelik ki a ma-
gyarságot – a mindig önmagához hasonlót, amely a XI. században éppúgy ma-
gyar volt, mint a török háborúk korában s mint ma, a keserves békében –, s
azon erőkhöz, amelyek másrészt ebben az örökmozdulatlan magyar lélekben
örök változás mozgását tartják fenn, a magyar kultúra korszakait hívják elő. Az
erők egyik csoportját népnek, a másikat hagyománynak, történetnek nevezzük.
Az egyik mai formájában tükrözteti a magyar lelket, az ősi, változatlan szelle-
miséget – csak meg kell kérdeznünk –, de nem mindenkinek válaszol: csak le
kell vonni arcáról a ráaggatott rongyokat, bécsi, budapesti, cigányos, gentrys,
hivatalos kendőket –, de nem mindenkinek engedi meg arcáról levonni, s vannak
korok, amelyek nemzedéke még álmában sem pillanthatja meg igazi szépségé-
ben és százados hatalmában. 

Az erők másik csoportja a történet, persze nem a politikai történet évszámait
és fondorlatait kutató, hanem az a szellemtörténet, amely a nemzetiség termő-
talaján végbemenő változásokat figyeli meg, amely a dolgok tűnő alakzatain
észre tudja venni az örök nép vonásait, korok vezető rétegeinek, embereinek,
cselekedeteinek ez örök szellemtől függését meg tudja állapítani, de egyúttal
az örök szellem gazdagodását, izmosodását is figyelemmel tudja kísérni. 

Ez örök magyar szellemnek egy újabb, történeti izmosodását akarjuk létre-
hozni, amikor magyarabb magyarságot kívánunk. 

Ennek az arcát még a jövő leple fedi s azt fellebbenteni halandó nem tudja.
Egyes vonásait ott kell keresnünk, ahol legmélyebbre nyúl a nemzet élete s leg-
tisztábban ér le a hagyomány ereihez. Az új arc vonásai az új magyar művészet
és tudományosság munkájában tetszenek át, ezen keresztül szemlélhetők leg-
könnyebben (…)”

Az arc nélküli jövő immár jelenné vált. Lebbentsük hát fel a jövőt fedő leplet
elhunyt szerzőnk megidézett szelleme előtt. Mit látna? A magyarabb magyarság
izmosodása, mély gyökereinek felkutatása és táplálása helyett azért kell küz-
denünk, hogy egyáltalán magyarok lehessünk egy, a nemzetek Európáját felha-
talmazás nélkül támadó, kinevezett, végrehajtó európai politikai elit (?) és
természetesen a mögötte álló erők akarata ellenére.

„(…) Nem akarjuk túlbecsülni a szellemi kezdeteket az egész közösség jö-
vője szempontjából, erre a tömegek örökölt materiális, naturalista beállítottsága
egyébként sem lehet biztató, s különben is tudjuk már, hogy az anyagi kultúra
lényeges emelése híján semmiféle új szellemiség nem terjedhet el a szélesebb
tömegekben. Irodalom, tudomány, művészet munkásai, a neobarokk közönyét
szemlélve, méltán elkeseredhetnének a nemzeti jövőn, amely az ő elveiket és
törekvéseiket mellőzve: egyenes vonalban, akadálytalanul halad tovább a for-
malizmus felé s ezzel előkészíti előbb-utóbb valamely idegen szellem uralmát,

a magyarság kulturális és valóságos rabszolgasorsát. A folytonos küzdelem
kényszerűsége, értetlenség és támadások, amelyeknek ez új, magyar szellemi-
ség munkásai, művészek és tudósok, írók és festők, történészek és zenészek
egyformán ki vannak téve, nem akadályozhat bennünket kötelességteljesíté-
sünkben, hiszen jól tudjuk, hogy mi vagyunk a múlt és a jövő összekötői. Mun-
kánkon keresztül szivárog a XIX. századi klasszikus magyarság szelleme az új
tömlőkbe, a jövő magyarabb magyarsághoz, ahol először fog történeti megva-
lósításra találni, kilépve könyvek és irodalmiság szűk köreiből. A nemzeti kö-
telesség tudata mellett is csak nehéz, talán túlságosan súlyos munka volna az,
amely előtt nemcsak a jelent, de a jövőt is sivár közöny köde üli meg. Ezt a túl-
ságosan nagy munkasúlyt könnyíti meg annak tudata, hogy munkánkat az ifjúság
továbbfolytatja és szét fogja vinni az egész nemzettestben; hogy a közöny nem
örök, hogy nép és hagyomány, magas- és mélykultúra színtézise nem álom,
hanem megvalósuló szükségszerűség, hogy a formalizmus uralmára eljön, már
itt is van az új spiritualizmus nemzedéke, amely eltávolodva mozdulatlanság és
forradalom egyképp veszedelmes pólusaitól, nemcsak szóban és rhetorikában,
de lélekben és alkotásban is visszatér Széchenyi István örök magyar program-
jához: reform és konzerválás, újítás és hagyomány szintéziséhez, a magyarabb
magyarsághoz. 

Talán nem illúzió, nem vétkes illúzió ez: hinni a jövőben és az ifjúságban. 
(Részlet a Három Nemzedék új kiadásából.)”

Itt semmi sem szorul magyarázatra. Igen! Amint azt Szekfű leírta, ez a leg-
biztosabb út a megmaradás felé, vagyis, hogy: „(…) miképp valósítható meg
az öntudat elmélyítése, a teljesebb, kiműveltebb, magyarabb magyarság.” Amint
láthatjuk, száz esztendővel ezelőtt sem volt akadálymentes ez az út. Mitől félt
Szekfű?: „Irodalom, tudomány, művészet munkásai, a neobarokk közönyét
szemlélve, méltán elkeseredhetnének a nemzeti jövőn, amely az ő elveiket és
törekvéseiket mellőzve: egyenes vonalban, akadálytalanul halad tovább a for-
malizmus felé s ezzel előkészíti előbb-utóbb valamely idegen szellem uralmát,
a magyarság kulturális s valóságos rabszolgasorsát.” A jóslat beteljesült.

De miben bízott Szekfű? Nos, abban, hogy: „(…) lélekben és alkotásban
is visszatér(ünk) Széchenyi István örök magyar programjához: reform és kon-
zerválás, újítás és hagyomány szintéziséhez, a magyarabb magyarsághoz”. És
bízott az ifjúságban. 

Akkor ez az ifjúság a Hitel nemzedéke volt.

y

Alapvetések
Juhász István: Hitel 1935/1.

„Ma Széchenyi-divat tartja uralma alatt a magyar földet. A mi számunkra azon-
ban Széchenyi többet jelent. Saját korának kérdéseivel szembeni állásfoglalása
minket, akik ugyanazon folyam: a magyar élet sodrában, az övéhez nagyon ha-
sonló korban állunk, tanított, nevelt, kérdéseinket megvilágította. Széchenyi
életünknek kiszakíthatatlan részévé lett és gondolkozásunk kiindulási pontjává.” 

Úgy látszik, ezek a vészterhes úttévesztett korok ismétlődnek nálunk. Hiszen
ma ismét ezt érezzük, tapasztaljuk, látjuk és Széchenyi meg Juhász korához ha-
sonlítjuk napjainkat. 

„»Okoskodásom megállapított tényezője az, hogy Magyarország nagy Par-
lag!«

Fájdalmasan és élesen látja meg Széchenyi, hogy a magyarság élete kopár,
parlagi, a »halhatatlan lélek« ítélőszéke előtt értéktelen, semmi. A nagy Parlag
magyarázatát, e roppant süllyedés okait nem kívül keresi; belül, a nemzeti bű-
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nökben találja meg. Széchenyi nemzeti önkritikája így saját helyzetünk öntuda-
tos felismerésére is indít. Okoskodásunk »megállapított tényezője«, életünk na-
ponként megerősödő, le nem tagadható tapasztalata az, hogy a magyar élet
parlag, sőt annál több, gleccserszerűen lecsúszó, meglódult földdarab. Népünk
ereje, szaporasága, ősi erkölcse, kultúránk értéke, ügyünk tisztasága, anya-
nyelvünk romlatlansága, mind letörött alap, a magyar élet gleccserében alágör-
dülő vándorkő. S a mi számunkra, akik látjuk ezt a helyzetet, nem marad más,
csak a reménytelenség s az önkínzó okkeresés. Nemzeti bűneinket és azok alap-
ján egyetlen nagy nemzeti bűnünket, az Istentől való elszakadást soha nem is-
mertük fel olyan világosan, mint mai útvesztőnkben.”

Életünk kopár és parlagi, s a gleccserszerű lecsúszás lavinaszerűvé válhat.
Akkor pedig erőnk, szaporodásunk, erkölcsünk és kultúránk, ügyünk tisztasága,
anyanyelvünk romlatlansága nem ismert lejtőre kerül. 

„»Minden, ami fényhez, füsthöz, illathoz, homokhoz és sárhoz hasonlítható –
gondolom, ki-ki értheti – nemzeti alapnak nem különb, nem jobb s nem ígér
nagyobb kifejlődést, mint mikor a fa levegőbe, mocsárba, vízbe, sziklára ültet-
tetik. Tisztán fogjuk látni, hogy egyedül az erény, a keresztény vallás zavartalan
forrásán megtisztult erkölcsi jó ma legegészségesebb és leghosszabb életidőt
ígérő alapja a nemzetnek.«

Széchenyi evangéliumi hite fáklya nekünk, amely a magyar élet reményte-
lenségében az egyetlen utat világítja meg. Semmilyen magyar út nem megoldás
és HITEL nem végleges felelet kínzó kérdéseinkre. Csak egyetlen út van, amely
mint utolsó felelet jön a mi végleges reménytelenségünk, mindenről való lemon-
dásunk után: az Isten evangéliumi kijelentésében adott személyes parancs és
életígéret. Ezért van ma létjogosultsága és sorsdöntő szerepe a magyar életben
minden »akció«-nak és minden »mozgalom«-nak, mivel mindegyik a maga mód-
ján, a maga egyházi közösségében erre az emberi bukássorozaton kívül eső
transzcendentális gyökérre mutat, erre a végső alapra visz vissza minden kér-
dést, hogy megújulásunk így ne félmegoldás legyen, újabb bukás csírája, hanem
a legmélyebb szálból kihajtó, hivatástudatában is új élet.” 

Az újabb veszedelmek korának pedig fő veszedelme „(…) az erény, a keresz-
tény vallás zavartalan forrásán megtisztult erkölcsi jó” megsemmisítését célzó li-
berális henger. Maga, nagyobbik hazánk, Európa is megtagadta. Az evangéliumi
hittel bíró államférfiak eltűntek, vagy hitüket rejtegetve élnek. Az életígéret pedig
nevetség tárgyává vált!

„»A magyarságnak nincs csekélyebb hivatása, mint sehol még ki nem fejlett
sajátságait képviselni. Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait
mint ereklyét, megőrizni, szeplőtelen minéműségében kifejteni, nemesíteni eré-
nyét s így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljához, az
emberiség feldicsőítéséhez vezetni.« 

Európának ezen a részén történeti és faji tényezőktől meghatározott né-
pünkben fel kell ébrednie a hivatás gondolatának. Az a forradalmi újság, hogy
nem nagy népek, hatalmas kultúrák által ide-oda dobált kis nép, lekötözött rab-
szolga vagyunk, kinek sorsa a véletlentől függ, hanem van életünknek célja,
reánk van bízva sajátos, senki más által el nem végezhető feladatként egy nagy
ügy szolgálata. A reménytelen és csődben élő nemzeti életünk legrettenetesebb
hatása – a megvert, hátul kullogó kis népek rabszolgaöntudatának nálunk való
kialakulása és továbbharapózódása volt. Az Isten hozzánk való üzenete ellent-
mond ennek. A lelki megújulásból fakadó új magyar élet felszabadulást jelent
e megszégyenítő kötés alól. Népünk múltja, reménytelen jelenünk és Isten
izenetében adott jövőnk alapján elénk rajzolódó nemzeti hivatásunk a magyar
élet megújulását és egységét jelenti. A központi gondolat és cél nélkül dara-
bokra hulló, egymással farkasszemet néző része új, életerős egysége csak ezál-
tal érhető el. Ezáltal érhető el, hogy a magyarságnak egymástól földrajzilag,
politikailag távol eső részei közel kerüljenek egymáshoz lélekben. És így érhető
el, hogy a magyarság különböző életmegnyilvánulásai, a művészettől a gazda-
sági tevékenységig, ne csak a maguk keretei között hassanak, hanem, hogy

saját célkitűzéseik leghívebb szolgálata dacára, vagy éppen azért az egész ma-
gyarság közkincsévé tudják tenni eredményeiket. Hisszük, hogy a Széchenyi
által követett »közműveltség« ezt jelenti, és ezt írja elénk. 

A „magyar hivatás” gondolata, a Német László-féle „kovász nemzet”, az
Albrecht, Tamási és azóta mások által is kimondott „merjünk nagyok lenni”
íme, szintén Széchenyihez nyúlnak vissza. És szintén tőle indult el, amit Babits,
és utána több változatban többen elmondtak, s ma folyton hangoztatnunk szük-
séges, hogy a magunk megőrzése és kifejlesztése nem öncél, hanem az „az em-
beriség feldicsőítéséhez vezet…”

„A megelőző három tétel után »A szó szentsége« az utolsó, Széchenyitől
vett tételünk. A szó szentsége, mert a szó mind írott, mind mondott formájában
hitelét veszítette mindenki előtt. Mi éppen ezért tételeink közé akarjuk sorozni
a »szó« hitelének feltámasztását. S ezen a ponton érezzük szükségét annak,
hogy tételeink és lapprogramunk kapcsolatára rámutassunk. A maga kérdé-
seivel tusakodó ifjú nemzedék tesz vallomást ezeken a lapokon arról, hogy a
maga körül levő életet teljesen reménytelennek látja, ha önmagára, vagy kö-
rülnéz. A belső átalakulás, a nemzeti erény útja ad egyedül megoldást. Ennek
az egyetlen megoldásnak hirdetői akarunk lenni. Nem elvontan és nem általá-
nosságban, hanem a magyar élet egésze iránti felelősségtudattal. Kérlelhetetlen
tiltakozás akar lenni lapunk minden belső értéktelenséggel és gyávasággal és
ugyanakkor minden külső támadással szemben. De a negatívumoknál sokkal
inkább megnyílik a szemünk minden alkotás, kezdeményezés, pozitívum felé,
amely a magyar élet bármely területén áll előttünk. Mi a belülről megújuló ma-
gyarság szolgálatába akarunk állani, de ez az irodalom és művészet területén
a legsajátosabb értelemben vett irodalmi és művészi célkitűzésnek való enge-
delmességet jelent; tudományban az igazság legfüggetlenebb keresését; szoci-
ális síkon, politikában és gazdasági életben pedig ismét az életnek csak ott
megvalósítható értékeinek keresését és szolgálatát. Ennek a programnak a szol-
gálatában kívánjuk a »szó« szentségét diadalra juttatni, aminek egyedüli záloga
az élet és írás, szó és magatartás legmélyebben megfogott egységében van.
Egész életet állítva az egész írás mögé, erkölcsi bátorságot a műveltség mögé,
hisszük, hogy lapunk munkája a legmélyebb gyökérből kisarjadó új magyar éle-
tet fogja szolgálni.” 

Íme, a részleteiben most bemutatandó Hitelnek és ifjú nemzedékének val-
lomása céljáról. A szó szentségével szolgálnák az egyedüli megoldást: a belső
átalakulást, a nemzeti erény útján haladást az élet valamennyi felsorolt és itt fel
nem sorolt területén. Mindenütt és mindenben.

y

Magyarázatok az „evangéliumi léthez”
Szenczei László: Metafizikus és szociológus; idealizmus és
materializmus 1935/1-2.

Hogy Makkai „evangéliumi” útmutatása nem egy pusztán transzcendensnek
hihető reménységösvény s mennyire nem képzelgés, azt éppen a lap ugya-
nebben és következő számában Szenczei László két megjelent írása magya-
rázza el. A Metafizikus és szociológus című eszmefuttatásában ezeket írja:

„(…) Az emberi lényt kettősség emészti, mert lényegének egyik felével gaz-
dasági és társadalmi, másik felével pedig misztikus és egyéni (…) a gazdasági
és társadalmi kétségtelenül alépítmény, s a misztikus és egyéni pedig felépít-
mény, de ez nem jelentheti azt, hogy komoly értékviták merülhessenek fel kö-
zöttük”. Szenczei a két oldalt egyenlő fontosságúnak mondja, majd így folytatja:
„Az igazi létező nem ők, hanem a belső ellentétektől szaggatott egységes em-
beri egyén és egyének.” (…) „Szembetűnő, hogy a mindenkor adott gazdasági
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társadalmi és misztikus-egyéni viszonyok egymásnak mennyire kerékkötői. (…)”
Szerinte a tiszta gazdasági észérvekre építő társadalmak tagadják a lelki egyé-
niséget és kényszerzubbonyba kötik. Később ezt mondja „A természet nem
ismer politikai viszonyokat”.  A paleolit ember rendezetlen gazdasági viszonyai
között még nem lehetett transzcendens, de a neolit már igen, s egy idő után az
egész megfordul, és a transzcendens köti gúzsba a racionálist. Szerinte ko-
runkban a monista gondolkodás hol ezt, hol azt a végletet súrolja, aztán így ír:
„A metafizikus alárendeli a gazdasági-társadalmit a misztikának, a szociológus
megtagad minden transzcendenst.” Pedig „minél tárgyilagosabb rendszerbe
foglaljuk azt, ami az emberiség gazdasági-társadalmi részéhez tartozik, annál
határtalanabb lesz az ember transzcendens szabadsága.”

A relativitáselmélet hatásait boncolgatva erre a következtetésre jut: „A világ
abszolút tárgyilagossága megingott és visszakanyarodott a metafizika felé.
Ámde ez az új indeterminizmus, ill. relativitás tökéletesen feloldja magában az
előző determinista és objektív szellem gyakorlati részét, s amit felold magában,
azt végképpen szentesíti is. (…) Az elméletben megerősödik egy bizonyos me-
tafizikus idealizmus, míg a gyakorlatban megerősödik a szorosan vett materia-
lizmus.” Végül ezt mondja: „Ha az emberi akarat, technika és tudomány
egyszerre olyan objektív rendszerbe kényszerítette az emberiség gazdasági-tár-
sadalmi anarchiáját, hogy egyéni szeszély, érzelmesség, hagyomány és szellemi
merevség abból egyszer s mindenkorra kiküszöböltessék, az isteni és emberi
erkölcs olyan döntő csatát nyert, amilyent csak keveset ismer a genézis.” 

Makkai „evangéliumi” létről szóló üzenete valami ilyent is jelenthet manapság.

y

Önvizsgálat
Venczel József: Határnemzedék: erdélyi magyar húszéve-
sek 1935/1.

„Ez az írás, amely az erdélyi magyar húszévesek vonzó és távlatokat nyitó nem-
zedéknevét teszi élre, nem tesz mást, minthogy a lelkiismeret-vizsgálat és nem-
zedékszemle alapján egybefoglalja mindazokat az eredőket, körülményeket és
következtetéseket, amelyek külön egyéniségként határozzák meg Erdély magyar
húszéveseit. S már itt a bevezetőben leszögezzük, hogy az önismeret és az
őszinteség arra köteleznek, hogy kertelés nélkül utasítsuk el magunktól a cso-
davárók illúzióját. Mert mi tudjuk, mi, akik szervezetünkben a háborús gyer-
mekkor bacillusait hordozzuk, mi, akik tudásunkban és neveltetésünkben az
évről-évre változó, szertelen iskolai tanrendek hiányairól tanúskodunk, mi, akik-
nek főiskolás élete épp a gazdasági válság mélypontjára esett, mi tudjuk, hogy
mit ad és mit adhat Erdélynek a húszéves nemzedék. 

Szempontjaink világosak s ama központi gondolat körül jegecesednek ki,
hogy a változásra ítélt s meg is változott erdélyi magyar körülmények első nem-
zedéke vagyunk.”

AZ ÖNÉRTÉKÉBEN KISHITŰ NEMZEDÉK
„Mindenekelőtt nemzedékünk nemzetiségi öntudatát elemezzük. Megállapítá-
sunk: a húszéves erdélyi magyarban az egyetemes magyarság tudata elhalvá-
nyult. Természetes folyamat eredményeként fogjuk fel ezt. Negatív és pozitív
eredőit világosan látjuk. 
1. E nemzedék a közép-európai magyarság közjogi egységében, a magyar ál-
lamban, nem élt tudatos életet s ebből kifolyólag sohasem volt élménye az ön-
magában feltétlenül bízó, sokban imperiális magyarság. 
2. E nemzedék nemzetiségi környezete öntudatra ébredése óta a legyengült,
függő helyzetben levő, »kisebbségben« maradt erdélyi magyarság s így élménye

is csak részmagyarságra, ijedten kapkodó, bizonytalan jog- és kultúr küz de lem -
ben önmagát emésztő nemzetrészre korlátozódott. 

Az egyetemes magyarság szemlélete így természetszerűleg szűkült és halvá-
nyult. A magabízó közép-európai magyar gyermeke az új környezetben maga is
gyengévé, ijedtté lett. Ki hibáztatható ezért? Az apák életének anyagi bizonyta-
lansága, a magyarság mellőztetése, az iskola megváltozott szelleme és a színvo-
nal süllyedése hozta magával az akkor kora gyermekségében s nyíló ifjúságában
szemlélődő új nemzedék lelkialkatának ily megváltozását. A magabízás helyett
a csökkent értékűség tudata lett e nemzedék jellemző vonása. S lehetne-e más,
amikor az iskolában az anyanyelve nem fontos, népe múltjáról keveset hall, a
magyar szellemiség – főleg az irodalomban – nem lesz feltétlen élményévé.
A magyar szellemi élet ismerete másodsorba kerül, a tudás és az ismeretanyag
jóformán csak a román tárgyaknál fontos. De sem itt, sem ott nem lesz átélt
valóság a kultúrából. Bekövetkezik a műveltségben a mindig veszedelmes felü-
letesség. Idegen hangzású mondatokba gyömöszölt silány magyar szavak, él-
mény nélküli történet- és irodalomszemlélet, magyar vonatkozásban – kevés
kivétellel – teljes műveletlenség – a legkínzóbb jelenségei ennek a műveltségbeli
felületességnek.” 

A nemzettudat satnyulása és az összmagyarságban gondolkodás elcsöke-
vényesedése tehát az akkori kisebbségi lét következménye. Kérdezem: miként
lehetséges, hogy ez ma már ottani csökevényes formájában is példát ad a
csonka ország tömbmagyarságának? A kisebbségi létnél sokkal súlyosabb té-
nyezők hatottak itt oda, hogy ezek még mélyebbre süllyedjenek. De ez újabb
kérdést vethet fel, hiszen e történelmi tényezők jelentékeny része odaát is meg-
jelent. S mégis? 

A NÉPI SZEMLÉLET POZITÍVUMA
„A húszévesek nemzedéke azonban nem csak negatívum. A nemzedék népi
szemléletből táplálkozó új szociális élményvilága – amely kialakulásában a har-
mincas évek szociális feszültségére s az utóbbi esztendőkben megindított erdélyi
népnevelési mozgalmakra vezethető vissza –, határozottan pozitív jellegű. A fél-
revezetett, vagy egyáltalán nem vezetett, a gazdasági összeomlás és a kultúra
nélküliség fenyegette erdélyi magyar nép – e szemlélet középpontja: 
1. Látják a széthullott nemzet vízióján túl az erdélyi magyarság különváló népi
egységét, amelynek sajátos belső szükségletei és erőforrásai vannak: hitélet s
az egyházak; műveltség s a felekezeti oktatás; mezőgazdaság, ipar, kereskede-
lem és a szövetkezeti mozgalom. 
2. De látják azt is, hogy a népi egység feltétele az egységes irányulás, a szük-
ségletek és erőforrások egységes összhangja, a vezetés tervszerűsége; tehát a
vezetők, a népvezetők kérdésén áll vagy bukik a népegység megtartása és to-
vábbfejlesztése. 

Világos gondolatmenet ez, és természetes, hogy a zúgó szociális jelszavak
túlfűtöttségében a húszéves nemzedék önként csatlakozott a népvezetés gon-
dolatához. Hiszen a jelszavas »falumunka« érzelmi alapokra ráépített népi szem-
léletén nevelkedett s a harmincas évek világnézeti harcaiban abban is
öntudatosult, hogy saját élete elhelyezkedési lehetőségeinél fogva feltétlenül a
népközösséghez kapcsolt. Eggyel azonban nem számolt, hogy a népvezetés a
műveltek, a tanultak, a rákészültek hivatása.”

Mai magyar „tanultak”! Hányan tudjátok, hogy hivatásotok van? A népet ve-
zetni kell. S ez hangsúlyozottan így van a félrevezetés erőinek virágzása idején.

JELSZÓ: TÖBB MŰVELTSÉGET!
„A mai húszévesek annyi törést szenvedett életében ez a műveletlenségre való
rádöbbenés jelenti a legnagyobb törést. A beismerés: hogy a nemzedék csök-
kent értékűségének érzése a műveltségbeli felületességből fakad s pozitív jellegű
népi szemlélete is a kiművelt emberfők hiányán szenved hajótörést – roppant
erővel rombolta le a »falumunka«, a világnézeti mozgalmak s a népvezetési jel-
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szavak minden illúzióját. S 1934-ben, amikor a nemzedék jelentkezik, pőrén
áll a probléma: a húszéves nemzedék vagy tanul és színvonalra törekszik a mű-
veltségben, vagy önerejének hiánya folytán kiesik a magyar nemzedéktörténelem
vonalából. 

S ha most idézzük azokat a főiskolás mozgalmakat, amelyek ez évben az
önképzést és a lelki elmélyülést írták zászlójukra, akkor megnyugvással szö-
gezhetjük le, hogy a húszéves nemzedék műveletlenségét megállapító kritikai
állásponttal szemben a nemzedék felelősei cselekedetekben is meg tudták fo-
galmazni a választ. A kritikai megállapítások a következők: az erdélyi húszéve-
seknek nincs irodalomszemlélete, irodalmi tudásuk nehány irodalomtörténeti
fejezetcímre, nehány sokat emlegetett magyar könyvre korlátozódik, a magyar
történelmi múltat nem ismerik, a magyar szellemi élettel nincsen közösségük.
A válasz ezzel szemben: a főiskolás egyletek önképző mozgalma, az irodalmi
és történelmi szemináriumok – s a jelszó: több műveltséget! 

Napjainkban több generáció él, amely tömegében rá sem ébredt művelet-
lenségére. A jelszóról sem lehet hallani. Annál gyakrabban arról, hogy ez ma
már fölösleges.

A KULTÚRMAGYARSÁG HITVALLÁSA
„Az önérték csökkenésének és a műveltségbeli hiányoknak felismerése s ezek-
nek a nemzedék életcéljaival, elsősorban a népvezetés gondolatával való össze-
ütközése, a húszéveseknek a kultúrmagyarság hitvallásában kifejeződő pozitív
gondolatkörét termeli ki. Álláspont: a magyar népi egység elsősorban kultúr -
fo galom. Tehát a széthullott nemzet kultúrerőit kell összefogni, az erdélyi ma-
gyarság belső műveltségi tényezőit kell összhangzásba hozni az egyetemes
magyar kultúrával, le kell rombolni a Szekfű emlegette kultúrhatárokat. Közép-
Európában csak egy magyar kultúra létezik, ha országhatárokkal elválasztott
magyar népcsoportok is művelik. A húszéves nemzedék negatívumai és pozitív
céljai így a kultúrmagyarság nagy szintézisében kapcsolódnak össze. S ebben
jelent határnemzedéket is. A megelőző nemzedékekkel semmi kapcsolata, a
Szekfű nevezte »neobarokk« ismeretlen fogalom életében: az úr és a tekintély
fogalma elesettségében soha nem képeztek hatóerőt. A népvezetés gondolata
viszont új helyzetszemléletet jelent, a kultúrmagyarság hitvallása pedig teljesen
megkülönbözteti az előző nemzedékektől. A nemzedékek vonulatában határt
jelent. Erdély maradék liberális hagyományai is megszűnnek benne.” 

Ma a gombamód szaporodó és jelentős százalékban használatlan diplomák
világa megtévesztő. Alig van köze a kultúrmagyarsághoz. És azóta hány meg
hányféle határnemzedék volt, sőt élte le életét.

SZUBJEKTÍV, BELSŐ REFORM
„A kultúrmagyarság, Széchenyi nemzetiségi hitvallása, három irányban jelent
hatóerőt az önállóságra törő húszéves nemzedék felfogásában: 

a spirituális, lelki elmélyülés, 
az erkölcsi állásponttá magasztosuló hivatástudat, 
az azonos érdekre ráépülő társadalmi reform szempontjából. Egyáltalán a

kultúrmagyar húszévest nem részletkérdések, hanem egész életproblémák iz-
gatják. A reformkövetelés is inkább a szubjektív, belső reform vonalában áll,
mint a külsőségek hajhászásában. 

...Nagy az út idáig. Háborús gyermekkor, a szellemben megváltozó, színvo-
nalában süllyedő iskola, a műveltségi kérdést háttérbe szorító gazdasági válság,
a világnézeti harcok, a népvezetés gondolata, a műveletlenségre, belső silány-
ságra való rádöbbenés, a kultúrmagyarság hitvallásából fakadó kultúr moz gal -
mak, irodalmi és történelmi tanulmányok, önkritika. 

Ma még az önkritika kitermelte új fordulat eredményei beláthatatlanok.
A nemzedék tömegeiben nem túlságosan értékes. Érdeklődése is letört, sem-
leges, nehezen ébredő. De mégis valljuk Szekfűvel, hogy »nem illúzió, nem vét-
kes illúzió: hinni az ifjúságban«.” 

Messzire kerültünk attól, hogy egységes nemzedékekről beszélhessünk, s
különösen attól, hogy egy nemzedék, ne adj Isten egy nemzet, képes legyen
lelkileg elmélyülni, vagy hivatástudatra ébredni és önkritikus fordulatot végre-
hajtani.

Az írás alatt nem véletlenül jelenik meg bekeretezve a következő mondat:
„A Hitelt a húszévesek nemzedékének műveltség- és élménybeli hiányér-

zete hozta létre, de azért nemcsak a számokkal jelölhető évjárathoz, hanem
korkülönbség nélkül a közös munkára vállalkozók lelki nemzedékéhez szól s
nem egy szűk kör közlönye, hanem egy nemzedék akaratának a kerete szeretne
lenni.”

y

Pásztortüzektől a máglyákig
Ifj. Nagy Géza: Leszámolás 1935/1.

„Az Erdélyi Múzeum Egyesület 1934–1935. évre tervbe vett népszerűsítő tu-
dományos előadássorozatának első előadásán elhangzott bevezető szavak meg-
kapóan vázolták az erdélyi magyar tudományosság jelenlegi helyzetét: »Az
erdélyi magyar tudományosság többé nem fáklya, amelyet magasan tartunk.
Ma az erdélyi magyar tudományosságot apró, hegyek ormán földbe ásott kis
pásztortüzek jelképezik«. Szomorú, de igaz kép. Az erdélyi magyar tudomá-
nyosság őszinte helyzetjelentése. És ez a kép még meggondolkoztatóbbá válik,
ha erdélyi tudományosságunk tíz év előtti helyzetére gondolunk. Szinte jobb
elhallgatni az esetleges összehasonlítás eredményét. Mert mintha nem tíz esz-
tendő távolságába, hanem csak a tegnapba tekintenénk vissza. Mégis, ha tu-
dományosságunk jelenlegi helyzetével komolyan le akarunk számolni, akkor
kénytelenek vagyunk a puszta valóságtól elindulni. A valóság pedig ez: az erdélyi
magyar tudományosság életében az eltelt tíz év nem jelent haladást, ezelőtt tíz
évvel is csak »földbe ásott pásztortüzecskék« égtek, akárcsak ma. Tegyük fel
azt a már régóta meg nem kockáztatott kérdést: mi az oka erdélyi magyar tu-
dományosságunk mozdulatlanságának, haladásra való képtelenségének, egy-
szóval élettelenségének? 

Felelet: 
1. Az a megrázkódtatás, amely tudományos életünket a világháború előtti bu-
dapesti központú magyar tudományos életből való kiszakíttatásakor érte. 
2. Az a közösségünknek gyökeres helyzetváltozása által létrejött külső és belső
válság, amely bénítóan hatott – többek között – azokra a tényezőkre, melyeknek
módjában állott volna az erdélyi magyar tudományosság életképes központjának
megteremtése és erdélyi magyar tudományosságunknak az új helyzet által adott
sajátos egyéni, erdélyi magyar kisebbségi, magyar nemzeti és általános (romá-
niai, közép-európai, európai) vonatkozású tudományos feladatainak megálla-
pítása és rendszerbe foglalása. 
3. A múlttal és önmagunkkal szemben kötelező, de tagadhatatlanul végzetes
ragaszkodás, amellyel tudományosságunk magát teljesen egy bizonyos erdélyi
magyar tudományos intézményhez, az Erdélyi Múzeum Egyesülethez kötötte s
ennek a többségiek részéről való kérdésessé tétele megbénította és ma is meg-
bénítja tudományosságunkat.
4. Az a gazdasági válság következtében elhatalmasodott kenyérgond, amely az
erdélyi magyar tudóst megakadályozza abban, hogy teljesen tudományos ér-
deklődésének, munkásságának szentelje magát. A kenyérgondot még inkább
növeli: az anyagi pártfogolásra is hivatott tudományos központnak, az erdélyi
magyar könyvnyomtatásnak, az erdélyi magyar tudományos sajtótermékek pi-
acra juttatásának és az erdélyi magyar értelmiség tudomány iránt érdeklődő
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tagjainak, tehát az erdélyi magyar tudományos élet e négy nélkülözhetetlen té-
nyezője megszervezésének hiánya. 
5. Legutolsó és legnyomósabb okként pedig tudományosságunk egyoldalú élet-
szemléletét hozhatjuk fel. Belenyugodott kisebbségi életünk egységes síkjának
kis körökre való tagolásába. Szabad kezet adott kisebbségi közösségünk fele-
kezeti, államjogi, külső-belső gazdasági, szépirodalmi, napi és időszaki sajtóbeli
stb. tevékenykedésének, amelyek egymás mellett függetlenül álló mezőket je-
lentenek, s amelyek többé-kevésbé az erdélyi magyar kisebbség érdekeit és
szükségeit tartják szem előtt. Íme, öt olyan ténynek a megállapítása, amelyek
erdélyi magyar tudományosságunk megbénulását, élettelenségét idézték elő.
E megállapítások csupán figyelmeztetések akarnak lenni arra nézve, hogy a
»pásztortüzeknek« kötelességük hatalmas, életet megvilágító, a feladatok kör-
vonalait megrajzoló, magát az életet jelentő lánggá egyesülni. Erdélyi magyar
tudományosságunknak fel kell emelkednie erdélyi kisebbségi életünk megisme-
résének arra a legmagasabb pontjára, ahol a megismerés többé nem puszta Is-
meret, hanem Elhívás, Parancs. 

A szétszórt erőket egyesíteni kell. Kisebbségi életünk elsekélyesedett erecs-
kéit, patakocskáit mederbe kell gyűjteni. 

Az új élet megteremtésének feladatát egyes-egyedül az erdélyi magyar tu-
dományosság oldhatja meg és kell, hogy megoldja. A tudománynak áll módjá-
ban, hogy a megismerésnek arra a pontjára jusson el, ahol az életet mint
egészet, mégpedig mint élő egészet lehet megismerni és megismerésének alap-
ján azokat a tényezőket, amelyek magukat ezen egységes és szétdarabolhatatlan
élet részeinek képzelik, ráébressze arra a legmagasabb igazságra, hogy ők csak
hordozói, szolgái annak az egységes, lényegében nem elemezhető és fel nem
aprózható egésznek, amelynek általánosságban véve élet, sajátos helyzetünkből
kiindulva, erdélyi magyar kisebbségi élet a neve. 

Életünk egész, egységes voltának ezen legmagasabb megismeréséből pedig
szükségszerűen következik, hogy tudományosságunk, anélkül, hogy saját lé-
nyegét, egyetlen feladatát megtagadná, erdélyi magyar kisebbségi életünknek
többé nem egyik, hanem bátor, az erdélyi élet központi irányító tényezője lesz. 

E megállapítások több akarnak lenni, mint merő vád: figyelmeztetés és
egyetlen határozott irányba való mutatás azok számára, akik csak földbe ásott
elszórt pásztortüzek lesznek, hanem igyekeznek megszabadulni attól a részleges
élet- és feladatszemlélettől, amely az életnek, a maga egész, egységes voltában
való megismerését meghiúsítja. 

Új helyzetünk új tudományos szemléletet követel tőlünk. Ez: a részleteken
túli egész megismerése. Ez az egész: erdélyi magyar kisebbségi életünk a szét-
szórt erők kétségbeejtő képével, de az erők sodró folyammá egyesülésének le-
hetőségével. Ha az erdélyi magyar tudományosság eljut erre a végső
megismerésre, akkor megtalálta jelenlegi válságának egyetlen lehetséges és
végleges megoldását: az élettel való kapcsolatot.” 

Az erdélyi magyar tudományosság tehát a Trianon utáni amputáció, a Bu-
dapesttől történt elszakítás következtében szenvedett hatalmas és sokáig gyó-
gyíthatatlan traumát. Ezt fokozta a sebet gyógyulni nem engedő többségi
beavatkozás. A következő fázis az itt leírt volt, vagyis amikor a Hitel nemzedéke
ráébredt arra, hogy tenni kell, és tenni mégis lehet (mert kell!). Az ezután átélt
négy magyar esztendő óriási befolyással volt és mintegy visszaforgatta, de talán
pontosabban előre forgatta az idő kerekét. Hatása sokáig érezhető volt utána
is. A kommunizmus évei két szakaszra oszlanak. Először a román kommunisták
későbbi fogalmazása szerint „a burzsoáziának tett engedményként”, valójában,
mint a Párizsban kötött újabb béke egyik előírása, létrejött a Bolyai Egyetem,
s ez máig ható döntő hatással volt Erdély magyar tudományos életére. Oktatói
többségükben a Hitel generációjához tartoztak, sőt többen munkatársai is vol-
tak a folyóiratnak. Ezt követően az internacionalizmus szellemében beindult
magyar tudományosság még egy darabig zavartalanabbul élhetett Erdélyben.
A román nacionalizmus Ceauşescu-érában elinduló felvirágzása aztán az egye-

tem beolvasztásával és sok más módon hatott fékezőleg, de nem tudott meg-
akadályozni munkájában és eredményeiben egy, mondhatnánk, a Hitel generá-
ciót követő nemzedéket. 

A mai uniós világban élő és alkotó erdélyi magyar tudományosság már ezek-
nek a nagy öregeiből s főleg neveltjeiből áll. A román tudományos életbe beta-
gozódnak, de fontos, hogy szerves kapcsolatot ápoljanak az összmagyar
tudományossággal. Ha értékelni akarjuk teljesítményüket, örömmel állíthatjuk,
hogy azok a pásztortüzek, minden ellenhatást leküzdve, máglyákká növekedtek.

y

Visszatérő gond
Vígh Károly: Talán inkább magyart? 1935/1.

„Emlékezetes, hogy a múlt évben az Erdélyi Fiatalok a magyar felekezetek;
tanügyi szakértői, több író és a kezdeményező tanárjelöltek bevonásával meg-
beszéléseket tartott a középiskolai magyartanítás már annyira égető megújítása
ügyében. Erről a tervről ír most az egyik kezdeményező: Egyik egyházunk nem-
rég a latin nyelv fokozottabb tanításáért mozgolódott. Számtalan okot hozott
fel – de ez az igyekezet még az okok hátán is érthetetlen maradt. Pedig szél
fuvatlan nem indul –, s nekünk egy a kérdésünk: hogyan érezhetik a latint idő-
szerűnek? Miért a latint? Miért nem a magyart? 

Ez bizony csúfság megtépett magyarságunkon. A kor meg nem értése. Kinek
kellene jobban ismernie a jövőt, mint annak, aki a jövő számára nevel? A jövő
felnőttjének fel kellene nőnie a koráig – vagy még magasabbra. Korunk meg
igaz magyarságáért kiáltoz (akárcsak a latint kérő írás szavai). Mert: amikor
egy nép országot veszít, elveszti vele nemzeti külsőségeit. Nincs más vagyona,
csak belső birtoka. Ez után kell most néznünk s nézhettünk volna már jó régen. 

Megmarad belsőségünk: a műveltség. Ezzel állunk vagy ezzel pusztulunk.
A magyar miniszter idegen lélekkel is magyar. Mi már nem, mert a kor, a mi
korunk nem engedi. A magyar műveltség egyetlen összekötőnk és megtartónk,
ha miénknek, birtokunknak érezzük, s ha természetes nekünk, mint a halnak a
víz. Ez már nem a kultúra ismerete, hanem sokkal több annál: a műveltség sze-
retete. S ha az: mi lendíthetne jobban előre, mi köthetne jobban össze, mi
ocsúdtatna inkább mi magunkra, ha nem a közös szeretet? 

De ez a műveltség nem az iskola és a társaság műveltsége: nem csupán iro-
dalom. Az irodalom nem maga a műveltség, hanem annak csak éppen legért-
hetőbb része. Szót éppen ezért pazaroltak rá, meg azért, mert ennek volt
külsőséges vonása s külsősége: az irodalomtörténet. Ami nem éppen dicsérhető,
mert az irodalom nem történet, időre nem is mérhető. Minden, ami benne van,
nem történt, nem történik, hanem: van. Ilyenformán Balassa nem öregebb Ady-
nál s Ady nem ifjabb Aranynál. Elmaradhat nyugodtan a sok ásítós életrajz – s
elmaradhat maga az irodalomtörténet. 

A pótlék helyébe a való, élő művészet kerül: az irodalom, amelynek célja
ugyan a szépség, de eszköze az élet. Az emberi szellem. Ezért lenne a mi időnk
magyar iskolájában fő-fő a szellemtörténet. Ebbe belefér az egész magyar mű-
veltség: a művészet, a történelem, gazdaságtörténet, esztétika, néprajz, nyelv
stb. Ósdi tárgyak, stilisztika, poétika helyébe az élő irodalmat tennők, nyelvtan
helyett nyelvet tanítanánk. Szóval: magyart, hungarológiát. 

Azon igyekeztünk egynehányan, hogy a vergődő középiskolás magyar taní-
tásba lelket verjünk ezekkel a tervekkel. Ez a kijelentés így nagyhangúnak tet-
szik; de: kiemeltem az igyekvést. Mert csak igyekvésnél maradt. Igyekezni pedig
igen nagyra és szépre is lehet nagyképűség nélkül. Persze csakis keserűséggel. 

Ellenkezők támadtak, akik azt sem tudták, mit tegyenek a megnagyobbodott
anyaggal. Pedig ilyesmi nem is létezik. Az egész inkább megrövidülne, mert
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immár nem az anyag a fontos, hanem a szellem. Kimarad a sok-sok adat. Nincs
szükség az »unalmas« írókra. Mert az unalmas író néha-néha értéktelen, de
minden esetben időszerűtlen. Ha nem tud hozzám szólni, minek szólaltassam
meg? Azt is mondták, hogy új a terv. Amolyan kenyértörés-féle a két nemzedék
között. Az ifjúság nem tiszteli a tisztes múltat. Íme: erőnek erejével újat akar.
Pedig: mi tiszteljük az ősöket, ha értékesek – s az utódokat, ha méltók a tisztelt
ősökre. Tisztelünk mindent, ami jó, akár új, akár régi. 

Gondolatunk valóban új. De korszerű. A világ is újultan-újul és fordult vi-
lágban mozdulatlan emberek világot állítanának. Elvetnének valamit azért, mert
új. (Pedig ha utána bogarásznánk, talán mi is akadnánk egy-egy tisztelt ős-
apára.) Nem találják helyüket a mi alapgondolatunkon. 

Mi a szellemit helyezzük az anyagi helyébe, a mennyi helyébe a milyent, a
belső műveltséget a mutatós máz helyébe. Azt várjuk, hogy a kor emberének
ne adattudása legyen értéke, ne tisztelje a műveltséget, hanem szerelme legyen. 

Akik elhallgatnak, a másikat tisztelik.” 
Íme, az oktatásról szóló örök vita egy korábbi szelete. Szakmai ügy s re-

méljük, hogy mai gondjainkban vannak hivatott szakembereink. Egy azonban
tagadhatatlan, figyelembe kell venni a kort, amelyben oktatunk, de soha nem
feledni a hagyományt.

Az a „tanítsunk hungarológiát” ötlet szöget ütött a fejembe! A szerző korabeli
véleményét olvasván a tantárgyösszevonás ötlete is megerősítést nyerhet. De sem-
mivel sem érdektelenebb, az adattudás kárára történő, élő műveltségre nevelés.

y

Könyvekről
Bözödi György: Illyés Gyula: Oroszország (Nyugat, 1934.)
1935/1. 

„A mi helyzetünk is körülbelül ugyanaz Oroszországgal szemben, mint a tö-
megesen odatóduló külföldi látogatóké, akik mint Illyés írja, elmennek barlang-
jában megnézni a medvét, hogy ne féljenek tőle, ha nem is akarják a bőrét. Két
kézzel kaptunk a szovjetről írt könyvek után, amelyek rendszerint a legellenté-
tesebb színekben festették le az ottani állapotokat. Az egymással ellentmondó
beszámolók okára vet érdekes megvilágítást Illyés Gyula, aki a pártatlan néző
szemével utazik az orosz síkságokon. A szovjet államforma még ma sincs ki-
alakulva, most forrong, minden nap és minden vidéken más a képe. Minden
nap össze lehet hasonlítani tegnapi képével, és éppen ez a gyors fejlődés az,
ami elszédíti a szemlélőt. A kommunisták büszkeséggel mutatják eddigi ered-
ményeiket, de egy percig sem akarják, hogy a külföldi ezzel megelégedjék, ter-
veikkel hozakodnak elő, azzal, hogy milyen lesz az ország pár év múlva. Valóban
még sok teendő van. A nép közül kiemelkedő Illyés elsősorban a népre, a falura
volt kíváncsi, de a földmívesek helyzetéről nem sok jót mondhat. Ott is akkora
a nyomor, mint más országban, a nélkülözésen nem enyhítenek a város gép-
szörnyetegei, amelyekre az állam a legbüszkébb. De a városokban is megma-
radtak a nyomortanyák, az apátlan-anyátlan gyermekek százszámra csa va-
rognak az utcákon. Az emberi kultúra terjedéséről azonban páratlanul jó képet
lehet rajzolni. Az írás és olvasás olyan hatalmas tömegeket hódított meg egy-
szerre, amit mi, kisebb nemzetek alig bírunk elképzelni. 

Az úti jegyzeteknek nevezett könyvet úgy forgatja végig az olvasó, mint a
legérdekesebb regényt. Minden oldalon újabb meglepetések következnek, az
ismeretlen emberek és vidékek között a magyarság ősi rokonaival való talál-
kozás valósággal megrázó. Illyés Gyula tömör és kifejező stílusa, művészi lá-
tásmódja, mind elősegítik, hogy elfelejtsük a könyv útleírás jellegét és
belétemetkezzünk a szuggesztív erővel közvetlenül elénk állított világba. Min-

den sorának kétségbevonhatatlan szavahihetősége, adatainak pontossága a
művészi intuíció erejét pótolja.”

Még nincsen 20 éves a szovjethatalom, de szorongó kíváncsisággal figyel
rá a hatósugarában élő kis magyar világ. Érdekes. Nem sejti, hogy ez számára
már egy előtanulmány, hiszen tíz év múltával maga is bele fog kóstolni. És nem
rövid időre.

y

A cél
Venczel József: A Hitel és a közvélemény 1935/2.

„A Hitel első számának megjelenése után szükségként mutatkozik néhány kér-
désnek határozott megválaszolása s ezzel kapcsolatosan a Hitel létrejöttét meg-
magyarázó legfőbb tételek leszögezése. 

I. A Hitelt – amint írtuk és valljuk – nemzedékünk műveltség- és élmény-
beli hiányérzete hozta létre. Célunk a hiánypótlás. Tesszük ezt három módon:
1. következetes és tervszerű beosztással hozzuk a múlt és a jelen nagy magyar
gondolkodóinak írásait s keressük a magyar élet kritikai szemléletének össze-
függéseit Zrínyitől napjainkig; 2. eszközeinkhez mérten feldolgozzuk a magyar-
ság minden mai részproblémáját, hogy így az egész magyar életszemlélet
szolgálatát mint végső célt, megvalósíthassuk; 3. keressük európai helyünkön
és korunkban a helyes tájékozódást. E munkában szempontjainkat elsősorban
nemzedékünk említett hiányérzete, másodsorban az erdélyi magyarság helyzet-
szemlélete, harmadsorban pedig a magyarság közép-európai hivatástudata ha-
tározza meg. Azt akarjuk, hogy nemzedékünk a kultúrmunkán keresztül
tisztázza a népi, a társadalmi és a műveltségi problémák szempontjából köte-
lességeit. Még pedig itt: Erdélyben, de úgy, hogy a távlatot legalább Közép-
Európában lássa. 

II. A Hitel tehát elsősorban a húsz és huszonöt év közötti erdélyi nemze-
dékhez szól, de »korkülönbség nélkül a közös munkára vállalkozók lelki nem-
zedékéhez« is. Meggyőződésünk ugyanis, hogy az ún. húszévesek, vagyis az a
nemzedék, amely a változásra ítélt és meg is változott erdélyi magyar körülmé-
nyek első nemzedéke, sajátos felelősséget hordoz magában. Az előző nemze-
dékektől öröklött, főleg társadalmi szemlélete s a hiányérzetből folyó
kultúrvágya építő erejű szándékot sejtetnek. A Hitel létjogosultsága is itt adó-
dik: felismert céltudattá, cselekvő mozgékonysággá, pozitív belső tartalommá
tenni, alakítani e szándékot: a több műveltség és a több cselekedet irányába
befolyásolni a húszévesek nemzedékét. A Hitel nem egy szűk kör közlönye,
hanem egy nemzedék akaratának a kerete szeretne lenni. 

III. A Hitel ezek folytán nem negatívumokon épül, hanem a művelődés és
a cselekedetek pozitív szükségletéből táplálkozik. Nem kifelé, hanem befelé irá-
nyulnak céljai. Nem a húszéves nemzedéket akarja a közvélemény előtt bemu-
tatni, hanem közvéleményt akar a húszéves nemzedék s a közös munkára
vállalkozók keretén belül alakítani. Közvéleményt, amelynek legyen határozott
mondanivalója a zúgó kultúrjelszavak és a fel- és letűnő kultúrjelenségek vilá-
gában; közvéleményt, amely egységesen tud nyilatkozni minden esetben, a va-
lóban gyakorlati kultúrkérdésektől (pl. népnevelés és népnevelő intelligencia)
elkezdve az irodalmi és tudományos élet problémáin keresztül el egészen a gon-
dolkozó, bölcselő ember finom distinkciójáig. 

Végül lapunk neve: Hitel – egyszerűen csak hitelt jelent. Úgy, ahogy azt a
Tanú Németh Lászlója érti és írja: »A vállalkozásokhoz hitel kell. A szellemiek-
hez még inkább, mint az anyagiakhoz (…). Ha Széchenyi újra fellépne, megint
csak a Hitelt írhatná könyve homlokára, – de most esősorban a szellem embe-
rének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát kellene alatta értenie.«
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A Hitel életszemlélete a magyarság létproblémáinak valóságosan megfelelő
és a Széchenyitől megfogalmazott konzervatív reformirányzatból nő ki. Valljuk,
miként Széchenyi vallotta, a történeti fejlődés szükségességét: a meglévő vi-
szonyokból lassanként, lépcsőzetesen fejleszthető ki, ami új. »Minden népnek
van bizonyos lépcsője, amelyen áll s csak ez határozhatja el valódi szükségit,
józan kívánságit.« S ehhez kapcsoljuk Szekfű két tételét a »nagymagyar út«-
ból, a nép és a hagyomány tételét. 

Természetes, hogy miként Széchenyi, úgy mi is – egy század múltán utána
indult tanítványok – szembe találjuk magunkat mindazokkal az elvekkel és törek-
vésekkel, amelyek a konzervatív reformirányzattal nem egyeznek. Ezek közül –
mint a legvitatottabbat – most csak a liberalizmust említjük. Szükségesnek tart-
juk ugyanis annak leszögezését, hogy amikor liberalizmusról beszélünk, csak
nehézséggel tudunk az elvi szabadságeszmére gondolni, amelynek humanisztikus
gondolatai: a szabadság, a testvériség, az egyenlőség – a legszebb emberi esz-
mék, Krisztus felejtett elveinek új jelszavakká való magasztosulása. De annál in-
kább látjuk és éljük a gyakorlati liberalizmus, a szabadossággá silányult
szabadságeszme átkát,  amely társadalmi és gazdasági életünkben éppúgy, mint
a szellem síkjain is romboló anarchiát, ádáz harcot hívott életre. De nem tudunk
egyetérteni azzal a közömbösséggel sem, amely az ún. liberálista embert jel-
lemzi. Valljuk továbbá a történetíróval, hogy »liberális társadalmi osztály nincs
többé, csak egyes liberálisok, itt-ott néhány elméletileg orientált idealista, kinek
az a szerencséje, hogy nem került érintkezésbe a mai, erőszaktól hemzsegő vi-
lággal, amelyben a tiszta liberalizmus elve szerint élő embernek olyan helyzete
volna, mint egy házát vesztett csigának«. Történelemszemléletünk, elsősorban
pedig az utolsó száz év szemlélete arra kényszerít, hogy megtegyük ezt a kü-
lönbséget. A liberális elmélet a gondolkodás történetében haladás volt, azonban
a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.”

Nyolcvan év után sem tudunk okosabbat mondani, de tapasztalatban, a liberális
rombolás megélésében már messze előtte járunk a nyolcvan éve észlelteknek. Tehát
ennyi idő sem volt elég megérni a liberalizmus elfajult új világának pusztulását.
Sőt! Miközben annak idején már többnyire halálát vélték látni és hirdették is, ma
nagyobb hatással, nagyobb romboló hatásfokkal dolgozik, mint valaha. Mi kell a
félrenevelt, -tájékozatott, -vezetett embernek több a migráció tapasztalatainál? De
ez sem elég. A megerőszakolt aktivistanő az őt megtámadó migránst próbálja fel-
menteni. A rendőrség fedezi elkövetett bűneiket. Előbbi korunk neveltjeként, utóbbi
parancsra. De ez csupán egy aspektus. Ami viszont mindenre kiható érvényű, az
a közbeszédet is gúzsba kötő politikai korrektség. A ma is érvényes konklúzió
pedig világos: „A liberális elmélet a gondolkodás történetében haladás volt, azon-
ban a gyakorlatban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.” Sőt ma ennél sok-
kal keményebb véleményt kell megfogalmazni vagy a neoliberalizmusnak nevezett
torzszülött és az egykori liberalizmus fogalmát teljesen elhatárolni egymástól.

„A közvélemény azonban mindezeknek előzetes, határozott leszögezése nél-
kül is »a szellem emberének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát« fenntartás
nélkül megadta a Hitelnek. Sőt az elismerés és biztatás sem hiányzott a meg-
nyilatkozásokból, amelyek az »új nemzedék« jöttét jelezték. S itt újólag megál-
lapítjuk: a Hitel valóban a »nemzedék akaratának kerete« akar lenni. 

Legújabban az Európát szemlélő Gonzague de Reynold (Die Tragik
Europas, 1935.) rajzolja meg az utóbbi félszázad három jellegzetes nemzedé-
kének: a front, a háború és a háború utáni idők nemzedékeinek lélekarcát. Fej-
tegetésében – nemzedékek analízise ez – hangja csak a harmadik nemzedék
ismertetésénél válik biztatóvá. Ez az a nemzedék – írja – amelyből ugyan hi-
ányzik a tapasztalati megismerés, de a gondolkodásra, a problémák felfejtésére
s egyáltalán a szellemi munkára a megelőző nemzedékeknél is fejlettebb érzék-
kel rendelkezik. S nem hallgathatja el, hogy a legfiatalabbak előtt a célok is
magasabb rendűek. 

A Hitel talán sokban igazolja Reynoldot. Annyit elmondhatunk, hogy célja-
inknak s alaptételeinknek Széchenyihez való visszatérése, Széchenyi konzervatív

reformrendszerére való ráépítése ma nemcsak időszerű, de sürgetően szükséges
lépés volt. Az önismeret és az önkritika indította belső reform – a mi magasabb
rendű célunk.”

Az ekkor induló Hitel és holdudvara a későbbiekben is bizonyította elköte-
lezettségét. Ez határozta meg sorsát is. De vajon ez a kiváló nemzedék, amely
felnevelni tudta utódait is, ezek nyugalomba vonulása után rendelkezik-e ma
méltó követőkkel? Vannak-e unokák? És ha köztünk élnek, milyen lehetőségeik
lehetnek? A hatalom képes-e felfedezni őket, s közülük szelektálni munkatársa-
kat? És ha igen, és minden együtt van, lesz-e idő mindezt sikerre vinni? Mert:
„(…) a meglévő viszonyokból lassanként, lépcsőzetesen fejleszthető ki, ami új.”
Csak a rontás tudott gyorsan hatni, az építés erre nem alkalmas. Ami pedig
most történik, az a visszafordíthatatlan rontástól már csak egy lépésre van.

y

Bevezető a Hitel világnézeti cikkeihez
Makkai László: Álláspont 1935/2.

Ezekben a sorokban Makkai az örök kérdéseinkre fellelhető „örök válaszok”
megtalálása felé terel. A szerző írása közepén, keretbe helyezve idézi Széche-
nyit, a lap szellemiségének fő gyökerét.

„A sötét jövendő kizárólag csak azon feltétel alatt mutatkozik bíborszínű tá-
volban, ha a Magyarság közértelmesség által fejlend ki tökéletesen. S minél
mélyebben vizsgáltuk a haza lakosit, szomszéd közötti állását, geográfiai hely-
zetét, természetajándékit s több effélét, s minél jobban törekedtünk kitanulni
azon okot, melyből áldott következéseknek kellene a honra áradni, annál tisz-
tábban látszott előttünk, ami végre tökéletes meggyőződéssé lőn, hogy minden
lehető előmenetelünk kirekesztőleg értelmességi súlyunk nagyobbításában, s
csinosodó nemzetiségünkben verhet tartós gyökeret, hogy minden, ami nem áll
valódi nem zetiségen, s valóságos, minden előítélet s szemfényvesztéstől meg-
tisztult értelmességen, alaptalan s előbb-utóbb bizonnyal elbomlik… Ha valami
felemelheti még a magyarságot önboldogságára, Ura örök dicsőségére s hozzá
illő magasságra, az semmi egyéb nem lehet, mint Nemzetiség s Közértelmes-
ség.” (Széchenyi)

„Bevallom, hogy amikor »világnézeti« cikkem megírására gondoltam, szo-
rongás fogott el: Vajon meg lehet-e birkózni a »világnézet« szó összes vissz-
hangjaival, melyeket kiejtése ma felver; vajon nem mosolyogtatja-e meg vagy
nem bosszantja-e fel a világnézeti vesszőfutásokban kifáradt embereket? Ha a
szót köznapi értelemben venném, nem mernék hozzákezdeni: ízléses ember a
mai konjunktúrában, ha van is világnézete, belül hordja, nehogy összetévesszék
az »eszmék« vigéceivel. Mégis az idő kiált és kötelez, s valami ősi parancs hív:
»írd meg, amiket láttál!« Kátét, tételes világnézetet adni persze nem érdemes,
de szükséges, hogy állócsillagokra hívjuk fel pislákoló bolygók után hajladozó
nemzedékünk figyelmét. Nem szégyelljük kimondani: eklekticizmust akarunk,
de nemes gyűjtőszenvedélyből indulót s nem a vakon hódoló epigonokét. Hisz-
szük, hogy a ma kérdéseire vannak az idők kezdetétől létező örök válaszok s
ezeket érdemes életre hívni. Hisszük, hogy vannak hagyományok, régebbiek és
egészen újak, amelyeket folytatni talán »hitvány érdem« a tömeg előtt, de belső,
őszinte szükségérzetből fakadó vállalkozás s a kevés igazak meg fogják érteni.” 

KÖRÖK
„Kérdéseink négy egymásba helyezkedő közösség, négy koncentrikus kör prob-
lémái. Európai emberiség eszméi, közép-európai gátlások és lehetőségek, ma-
gyar hagyományok és kötelességek s erdélyi valóságok kereteznek.
Akármelyiket tekintjük, nemes múltat idéz, de pillanatnyilag kétségbeejtően
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rosszul áll a szénájuk. A bajok lelkiek és testiek, vagy ha jobban tetszik: gaz-
daságiak és szellemiek. A nevetségesség határát súrolja ma már arról vitatkozni,
melyik a gyökérbaj, mit kell előbb orvosolni. Hagyjuk ezt meg szalonszocioló-
gusok és műkedvelő történészek steril időtöltésének; a terméketlen elviség nem
fog varázsigét feltalálni, amelyik megszüntetheti a bajok circulus vitiosusának
örvénylését. Mindenütt bele kell kapni bátran, férfiasan a kerékbe, ki ahol éri:
az élet nem elmélet s csak a két kéz erejével lehet alakítani. De nehogy össze-
tévesszük ezt a cselekvésre való felszólítást a buta markosság dicséretével. Gon-
dolkozni és cselekedni: egy legyen – csak ez, amit kívánunk s nem az eszmék
elsekélyesítését. Elmélet nélküli gyakorlat – céltalanság. Tapogatózzunk hát a
nemes indítékok után.” 

HAGYOMÁNYOK
„A négy közösség hagyományai közt minden megvan, amiből egyéniségünk és
a kor hozzáadásával új világot teremthetünk. Elsősorban azonban szükséges
megjegyezni, hogy nem a megvolt vagy meglevő valóságok követésére szólítjuk
fel a mieinket. Európa története céltalan kalandokkal és gaztettekkel van tele,
Közép-Európa sohasem vált valósággá, a magyarság nem fejtette ki soha ké-
pességeit, Erdély és erdélyiség nemesebb értelemben mindig csak jámbor óhaj
maradt. De van ezek felett egy lelki valóság: Európa, a nagy gondolkodók és
költők vágyálmaiban élő édeni közösség, Közép-Európa, a ragyogó lehetőségek
hazája, melyet épp mostanában nevezett virtuálisnak egy fiatal folyóirat, a ma-
gyarság, a kultúrnemzetiség és Erdély, mindezek kicsinyített, de tisztán ragyogó
tükörképe. Ha valamiért érdemes, ezekért érdemes küzdeni. Csatlakozni azok-
nak a szellemeknek a sorához, akik elméletben rég kifejtették már az egyetlen
méltó gyakorlatot, felemelni a szót az értékrombolók és selejtesek ellen s a le-
hetőségek megvalósításán, a képességek kivirágoztatásán fáradozni: egyetlen
világnézet és cél.” 

ERDÉLY
„Erdély az a föld s környezet, amelyben ki kell alakítanunk az új embert. Szo-
morúak az idők, de nem csak rossz jelek vannak. Itt-ott elhangzanak szavak,
amelyek sejtetik, hogy életünk nagy elvi ellentétei, amelyek kibékítésén annyit
fáradozott két nemzedék, ma már maguktól elsimúltak, csak a mélyére kell nézni
a dolgoknak s rögtön porrá omlanak. Bal- és jobboldali elemeket materializmus
és idealizmus osztottak meg idáig: gazdasági nyomorúságba jutott közösségünk
most már nem tagadhatja az anyagiak elsőrendű fontosságát; tagadhatatlan mű-
veltségbeli süllyedésünk, s a lelki kábulat pedig a szellemet kerestetik. Nem kell
már veszekedni: melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a szellem vagy az anyag,
hanem gazdasági szervezetet kell teremtenünk, hogy szellemileg élhessünk. Az
egyik eszköz, a másik cél – sem több, sem kevesebb. Kollektivizmus és nemzeti
individualizmus a másik ellentétpár, amelyik sok hiábavaló torzsalkodásra adott
okot. Kétségtelen, hogy az emberiség gazdasági élete a nagy egységek kialakí-
tását igényli s szigorúan tudományos munkatervet sürget, de ezeken belül a szel-
lem sajátos ízét, a műveltség sava-borsát továbbra is az anyanyelv és a tájhaza
fogják jelenteni. Az erdélyiség körül vívott harcokban ezeket nem vették figye-
lembe vagy csak hiányosan indokolták. Kétségtelen, hogy szellem és tájegység
szempontjából van erdélyiség s kell, hogy legyen, mint a többi kifelé növekvő
közösségi körnek számunkra központja. Ez azonban nagy részben még csak el-
mélet, s végzetes hiba a történelemnek erre a célra koholt tényeivel igazolni.
Az erdélyiség, az igazi, éppen úgy csak virtuális, ezután megteremtendő, mint
Európa, Közép-Európa vagy a magyarság. Vannak elméleti hagyományai és
ezekből sarjadó gyakorlati jövője, amelyet nekünk kell életre segítenünk.”

ELŐDÖK
„Ezeket a sorokat Pesten írom. Ilyen közelről szemlélve, talán a távlathiány
igaz ságtalanságai miatt is, jobban s nagyobbnak látszanak a valóságos magyar-

ság s a nagyjaink álmodta nemzet közti különbségek. Egyik hídon eszembe jut
Ady sora, amelyet éppen most idézett az Apolló egyik cikkírója: »Dunának,
Oltnak egy a hangja«. Igen, egy a hangja – Adynál, de sajnos, mindmáig a több-
ség csak a különbségeket hajlandó látni. S így vagyunk legnagyobbjaink gon-
dolataival, ha a maguk korában életet jelentettek is, ma már csak kívánalmak,
s minden kornak újból meg kell valósítania az inspirációkat. A Hitel azért fiatal,
hogy ne higyjen a gondolatok egyedárusítási jogában. Széchenyihez folyamodik,
de amennyiben tőle telik, az ősforrásokra is visszatekint. Az újabb mozgalmak
körül azért áll a Tanú és a Válasz mellé, mert ebben látja a gátlások leküzdé-
sének és az ellentétek természetes elsimulásának legtöbbet ígérő kezdeteit.
Mint pillanatnyilag az egyén és közösség, szellem és anyag kérdését Erdélyben,
magyarok számára leginkább megoldó gazdasági kezdeményezést, a szövetke-
zeti mozgalmat pártolja s a kialakítandó, szellemi Közép-Európa kívánságában
együtt érez a pesti Apolló fiataljaival.” 

ÉSZ
„Az európai szellem története, a még meg sem született közép-európai össze-
hasonlító kutatások, a hungarológia és a komoly transzilvánizmus: tudományok,
mint a közgazdaság, történelem, filológia s ezer más. Mi azonban többet igény-
lünk a tudományosság mindennapi jelentőségénél. Tudósok kellenek, de új, egye-
temes érdeklődésű tudósok, akik a lényeget keresik s nemcsak a gondolat logikai
hibátlanságában lelik gyönyörűségüket, hanem magatartásbeli nemességét te-
kintik irányadónak. Ide kapcsolódik vallásosságunk. A metafizikai kiélésnek min-
den formáját el lehet ismerni, egyedül egyet nem tudhatunk építőnek: ha a
butaság menekül a misztikába. »Hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges
szolgája annak a valaminek, amit el nem ér«– írja Babits, s ha nem a sekélyek
állandó menedékét, a hideg rációt értjük alatta, hanem a megértő, áthidaló in-
telligenciát, ezt az igazi szeretetet, akkor nem tagadni fogja vallásosságunkat,
hanem megalapozni. Így nem puszta ténymegállapítás lesz a munkánk, hanem
állásfoglalás is, és a lelkiismeret összekapcsolja eszünket és áhítatunkat. Felsőbb
szintézis megalázó kompromisszum helyett, csak így jöhet létre s nem kell félni,
hogy a Hitel valaha is ki akarja majd operálni valakiből »isteni reményeit vagy
emberi tárgyilagosságát.« Ebben az értelemben folytathatjuk Babitscsal: »esz-
telen iszonyokon ment át Európa: jöjjön most már az ész!«”

Ha a fentiek után a múlt század harmincas éveinek közepére figyelünk, már
az a nemzedék kiérdemli Makkai megállapítását, amely szerint az: „a világnézeti
vesszőfutásokban kifáradt”. A mai választói közöny vajon nem vezethető vissza
erre is? És nem nyüzsögnek folyamatosan köröttünk (felettünk) az „eszmék vi-
gécei” meg a „vakon hódoló epigonok”?  Amiképpen kellenek a példa értékű
állócsillagok és a hagyomány, még ha azt a tömeg „hitvány érdemnek” is tekinti.
S főleg pedig meggyőződéssé kell tenni azt, hogy: „vannak az idők kezdetétől
létező örök válaszok s ezeket érdemes életre hívni”.

De nézzük a szerző által felvázolt koncentrikus köröket: „Európai emberiség
eszméi, közép-európai gátlások és lehetőségek, magyar hagyományok és kö-
telességek és erdélyi valóságok”. Jól észre vehető, miszerint a jelen feladatai
ugyanilyen körökbe rendeződnek. Hiszen sorsunk elkerülhetetlenül köt az azóta
egységesült s ennek inkább hátrányaival bajlódó kontinenshez, a Trianon óta
gátlásaival küzdő Közép-Európához, miközben hazai és összmagyar Kárpát-
medencei valóságok adta kötelességeknek kell eleget tennünk.

A hagyomány dolgában Erdély képtelen volt a négy közösség csodálatos
együttműködésének igazi lehetőségeivel élni. De ebben benne van az az Európa
is, amelyiknek története tele van „céltalan kalandokkal és gaztettekkel”, s ezeket
napjainkban újabbakkal tetézi, mégpedig olyanokkal, amelyek nem céltalanok,
sőt ugyancsak sötét célokat szolgálnak ki. Ez ellen pedig az igazi hatékony fegy-
ver lenne, ha sikerülne közösen: „a lehetőségek megvalósításán, a képességek
kivirágoztatásán fáradozni”. Amikor pedig Erdélyről beszél, érzi annak fontos-
ságát, hogy a nagy egész jövője a részekben található. Mai gondra fordítva: a
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nemzetállamok és a kisközösségek, s azok tevékenységében a szubszidiaritás
nem mellőzhető. Mélységesen igaz: „a műveltség sava-borsát továbbra is az
anyanyelv és a tájhaza fogják jelenteni.” A kollektivizmus és nemzeti individu-
alizmus nem kibékíthetetlen.

Sajnos azonban a jobb és a bal – a szerző által tapasztalt, akkori kisebbségi
körülmények közt látszólagos – megbékélése a valóságban azóta is csak illúzió,
sőt sokkal veszedelmesebb dimenziókat öltött. Igen fontos megjegyeznünk a Hitel
jól érthető óhaját: „nem kell félni, hogy a Hitel valaha is ki akarja majd operálni
valakiből isteni reményeit vagy emberi tárgyilagosságát”. Mert: „a lelkiismeret
összekapcsolja eszünket és áhítatunkat”. És Babitsot idézi: „Hiszek az észben,
hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a valaminek, amit el nem ér.”

Európa és a magunk dolgában a szerző által idézett nagyjainkkal mondhat-
juk: „esztelen iszonyokon ment át Európa: jöjjön most már az ész!”, illetve:
„Ha valami felemelheti még a magyarságot önboldogságára, Ura örök dicső-
ségére s hozzá illő magasságra, az semmi egyéb nem lehet, mint Nemzetiség
s Közértelmesség.”

Mert: „minden kornak újból meg kell valósítania az inspirációkat.”

y

A nemzeti érzés Janus-arcai
Ifj. Nagy Géza: Amit a román ifjúságtól várnak 1935/2.

„Az ifjúság elé az idősebbek mindig bizonyos követelményeket állítanak, hogy
neveljék, irányítsák az utánuk következő nemzedékeket. Így van ez minden nép-
nél s az egyes népek szellemi fejlődésének fokmérőjeként lehet tekinteni ezeket
a követelményeket. Minél magasabb egy nép szellemi színvonala és minél ha-
tározottabb egyéniségekben fut össze a népélet végtelen számú rezgéshulláma,
annál világosabban körvonalazódik a megjelenő és megjelenni készülő nemze-
dék előtt a rájuk váró feladat és a lehetőségek összessége. 

Ez a belső emberi adottság késztette – bizonyára – az egyik kolozsvári
román napilapot is, hogy nagy terjedelmű vezércikkben foglalkozzék a többségi
főiskolás ifjúság feladataival. 

Három dolgot kér, követel az ifjúságtól: 
• tanuljon, 
• legyen becsületes és 
• legyen nacionalista. 

A cikk írója a tanulás és becsületesség követelményeit csak általánosságban
érintve, siet rátérni a harmadik pontra: legyen az ifjúság nacionalista. És itt ki-
jelenti, hogy erről bővebben kíván szólani, mert: a román életnek szüksége van
a nacionalizmusra, mert: a politikai kereteknek szükségük van az állandó után-
pótlást jelentő ifjúság nacionalista mozgalmára, és mert: az egyetemi hallgató-
ság nemzeti öntudata kell, hogy ébren tartsa a közvéleményben a nemzeti
öntudatot. 

r

Az utóbbi tétel sok igazságát kétségbe vonni nem lehet. A nemzeti öntudatra
minden népnek és ifjúságnak szüksége van. Azonban – le kell szögeznünk –:
ez a nemzeti öntudat nemcsak tüntetésben nyilvánul meg, mint ahogy a cikk
írója szeretné. Hanem abban, amit csak futva, általánosságban érint, de ami
több a szónál, a hangos tüntetésnél: a valóságos életben: a munkában és er-
kölcsben. 

S itt feltesszük a kérdést: miért simulnak el a komoly értelemben vett
egyetemi ifjúság körében a nemzeti súrlódások, a nacionalizmus hiánya ez? –
Az egyetlen felelet: Azért, mert a munka s az egyéni és nemzeti felelősségből

született erkölcs nem szétlöki, hanem közel hozza, egybekapcsolja a többségi
népnek és a kisebbségi népeknek a gyermekeit. Erkölcsi magaslaton álló naci-
onalizmus ez: a tanulásban, munkában elmélyülő, erkölcsileg jobb jövő után
vágyó ifjúság sajátja. 

r

Mondottuk, s ezt a vezércikk írója is beismeri, hogy a román főiskolai ifjúság
nacionalista. De ez a nemzeti érzés az emberi öntudaton átszűrve nemcsak tün-
tetésekben nyilvánulhat és nyilvánul meg, hanem főként a komoly munkában és
a szilárd erkölcsben. Ezt az arcot azonban a mi társadalmunk még nem igen
ismeri, mert a nacionalista román sajtó, amelynek hangja a leginkább hat el
hozzánk, csak tüntető nacionalista román ifjúságot ismer. 

Hisszük, hogy a dolgozó kisebbségi főiskolás ifjúságon keresztül lehetővé
válik, hogy kisebbségi sorban élő magyar társadalmunk a túlzó nacionalista
román ifjúság hangos sorai mögött megpillantsa a népük és saját maguk iránti
felelősségtől áthatott, dolgozó és jobb erkölcsi világ után vágyakozó román if-
júság sorait is. 

Hisszük, hogy ennek az ifjúságnak hiába mondják: »tanulj, légy becsületes,
légy nacionalista« – mert más a lélek parancsa: »tanulj, légy becsületes embere
népednek«. És e felsőbb, belső erkölcsi parancsnak engedelmeskedő, dolgozó
többségi és kisebbségi ifjúság között megtörténik a szükséges és pozitív ered-
ményeket felmutató találkozás.” 

Mennyi szép reménykedés olvasható ki e sorokból, mennyire benne van a
magyar álláspont, amely szerint a nacionalizmusnak csak a pozitív és nem ne-
gatív jelentése fogadható el, és amely szerint: aki embernek hitvány, magyarnak
sem jó és fordítva. Aztán mekkora csalódások következtek az ezután megélt
évtizedekben egészen napjainkig, és várhatók még ki tudja meddig. Mert a köz-
ponti elvárás ma is azonos, ma sem lett központi cél a román ifjúság nemzeti
tudatának letisztult formák felé terelése. Pedig egyre inkább világos, hogy közös
önvédelemre szorulunk, mert az eltorzult európai szellem a nemzetállamok ellen
fordul, s hihetetlen és képtelen események borzolják a kontinens őslakosságá-
nak nyugalmát. Kit azért, mert megőrizné eredeti Európa képét, kit azért, mert
sikerült félrevezetni és letéríteni a saját maga számára is egyedüli megmaradást
biztosító útról, a fenti nacionalista törekvések és ennek ellenére feléledő remé-
nyek közösen kerülnek célkeresztbe. Előbbi mint kiküszöbölendő veszélyforrás,
vagyis mint fő indoka a nemzetek feletti világ megteremtésének, utóbbi pedig
az emberiség színességét megőrizve is békét teremteni képes lehetőségként a
nemzetek felettiség lehetséges – tehát nem neoliberális – alternatívája.   

y

Könyvekről
Makkai László: Németh László: Ember és szerep (Tanu-
kiadás, Kecskemét 1934.) 1935/2.

„Önéletrajz és mégsem az. Énről és életről, ami szó esik, nem önmagáért van.
»Aki arra kíváncsi, hogy milyen gyöngéit fedeztem fel mint gyermek, szüleimnek
s nemi felvilágosulása emlékeit az enyémmel akarja összehasonlítani, adjon fel
minden reményt. Ez az életrajz nem arról szól.« – így ír Németh László, s tény-
leg nem az ember, hanem a szerep hallat magáról. Hogyan lesz íróvá egy te-
hetség? Hogyan kell a magánosságba ugornia egy léleknek, ha nem akar
elsüllyedni az irodalmi élet hínárjában? – ez a téma. 

Természetesen azért az ember, az egyéniség számtalan szállal van össze-
köttetésben a szereppel, a nemzedékszervező irodalmi munkássággal. Így ebből
a szempontból is végtelenül érdekes a könyv. Egy montaigneien őszinte író lep-
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lezi le magánéletét, anélkül, hogy a leleplezés mozdulatában az ilyenkor várható
olcsóbb izgalmakat vadászná. Szerelem, házasság, gyermekek születése és ha-
lála, betegség és barátságok, az élet minden mozzanata aszketikusan vonatkozik
el önmagától és a szerep irányába tekint. 

A szerep összefüggése az emberrel, azonkívül, hogy történetesen ő a hor-
dozója, egészen nyilvánvaló. Az érzékeny, saját világába menekülő természetből
az irodalmi élet viszontagságai gyanakvó, szinte üldözési mániás lelket neveltek,
de nemigen volt még időszerűbb és termékenyebb sérülés ennél. Akire szinte
rákényszerítik kívülről különcségének tudatát, egész magától értetődően nyo-
masztónak és óriásinak fogja képzelni új világát, amelyben magára maradt s
uralkodásához társakat fog keresni. A Nyugat írói szemléletétől elriadt Németh
László saját nemzedékében kezdte kutatni az új szellem jegyeit, a »harmadik
Magyarországot« s ebben önigazolását. »A századforduló írói az egyéniségüket
mutogatták, a háború utáni írónak a mű a fontos, azoknak kedvenc szavuk a
zseni volt, ezeké a remekmű«. A Nyugat álarcosbálja után tárgyilagos kendő-
zetlen irodalmat, a népiesség és külföldieskedés két tüze közt »művelt költőt,
aki népére emlékezik«, ezt várja nemzedékétől. Kétségtelen, hogy ennek az ide-
álnak egy-egy villanása, ha néha ártó egyoldalúan is, a jobbak írásaiban meg-
látszik, de az Ember és szerep enyhe melankóliája és éles kifakadásai s a Válasz
hánykolódásai mutatják, hogy a Harmadik Magyarország csak képességeiben
van meg. 

»Azt szeretném, ha hitelem volna s ha hatni tudnék« – tehetné mottójául Né-
meth László az Ember és szerep egyik mondatát. Ha a megvalósulásokat az ő
nemzedékében tekintjük, mindez inkább kívánalom. De ha széttekintünk a mai
magyar irodalomban, különösen az egészen fiatalok közölt, Németh László vir-
tuális nemzedékképének hatását mindenütt láthatjuk. Ha a fiatalabbak lelkiis-
merete elég éber lesz, az adott képességekből talán felépítik ezt az álmodott
világot. Ez lesz a Tanú szerepének igazi értelme.” 

Németh László ott volt a Hitel indulásánál, mint példakép, de úgy is, mint
katalizátor, hiszen sötét erdélyi jövőképe szólásra ingerelte a lap íróit, akiknek
figyelmét nem kerülték el a magyarországi kulturális teljesítmények. Különösen
nem Németh László munkássága. .Nem úgy az anyaország! Ennek tudható be
pl., hogy a bécsi döntés után válogatás nélkül tiltották be az észak-erdélyi ma-
gyar lapokat. Ha a politika akkori aktorai a 22 év alatt valóban követték volna
az erdélyi magyar sajtó munkáját, akkor percnyi szünet nélkül tudtak volna dön-
teni arról, hogy melyik az, amelyik folytathatja, és melyik az, amelyik, a háborús
körülményekre tekintettel, ilyen vagy olyan okból tilalom alá kerül. Ezt maga a
Hitel is több hónapos szünetelés formájában szenvedte meg.

Ma már csökkent az egységes magyar szellemi élet e két pólusa közti lát-
ható, majd később láthatatlan határzár. De vajon ez egységes magyar fiatal
nemzedékek képesek lesznek-e, vagy módjukban áll-e majd felépíteni ama
álomvilágot? Az igazi nagy küzdelmek még előttük állnak.

v

Virtuális nemezedék
Makkai László: Nemzedéki önvizsgálat 1935/3.

Makkai László, a nagy reményű fiatalember, 1935 tavaszán az általa alapított
Hitel hasábjain próbálja megfejteni saját nemzedékének mibenlétét. Írása ele-
jén, mindenekelőtt tisztázza a virtuális szó értelmét és ellentétpárjához viszo-
nyítva jelöli ki helyét. Vagyis létezik a „virtuális” és az „aktuális”. Az, ami
lehetne és az, ami van. S hogy mindjárt használni is próbáljuk: a mai pesti
szleng szerinti a sokat használt „ez van” (az aktuális) ellentettje az „ez lehetne”
(vagyis a virtuális). Makkai László, amikor e szóról beszél, tulajdonképpen a

kor egész magyar nemzedékének a definícióját keresi és találja meg a virtuális-
ban. „Virtuális nemzedék”– mondja, s máris Németh Lászlót hívja tanúnak.
Azt a Németh Lászlót, aki a Nyugat – talán merjem így összegezni a fejtege-
téseit – homogenizáló nyomása alól menekül ki a tárgyilagosság szabadjába,
próbálja felvázolni kora nemzedékeinek útját a virtuálistól az aktuális felé. Vagyis
egy „harmadik Magyarország” irányába.

Ha a szerzővel együtt gondolkodva megkísérelném megkeresni az igazi
„aktuális” nemzedéket, ahhoz azóta sem érkeztünk meg, s talán újkori törté-
nelmünkben soha nem voltunk hozzá igazán közel, esetleg közelítettünk, mint
például 1848-ban. A teljes egység azonban soha nem létezett, még az ezt meg-
előző századokban sem. Ahhoz ugyanis, hogy adott korszakban aktuális nem-
zedékről beszélhessünk, feltétlenül szükséges lenne az egység! S ugyan mikor
voltunk mi egységesek? Pogány és keresztény; királypárti és kiskirály; vérét
hullató kuruc és véle küzdő labanc; Habsburg-párti begyepesedett és forrófejű
rebellis; országvesztésig elfajult vörös és bosszúra esküdött fehér; elhatárolódó
népi és fölényeskedő urbánus; egyszerűen csak maradi és haladó; osztályellen-
ség és azt irtó kommunista; kisebbségi érzésig alázott nemzeti és azt megvető
kozmopolita; egymást tolerálni képtelen jobb és baloldal; és megannyi oldal,
csoport, párt, irányzat szabdalta nemzedékeinket, s váltak azok örök virtuálissá,
vagyis maradtak a: „lehetett volna, ha” állapotában. Közhelyes már ez miná-
lunk: a magyar már csak ilyen. Előre csak annyit haladt, amennyi mozgató erő
ezekben az ellentétekben volt, s visszamaradásának oka is biztosan ugyanebben
kereshető. Mert minálunk még az sem biztos, hogy előre mozdított az, ami
máshol – hasonló helyzetben – így hatott.

Na, de eltávolodtam egykor még ifjú szerzőnktől, s a Hitel 1935 márciusá-
ban megjelent számától. Makkai – értelmezésem szerint – megengedőbb, s
múltunkban feltételez olykor aktuális nemzedékeket is. Legalábbis erre mutató
célzása felfedezhető írásában, de inkább saját nemzedékével foglalkozik, ame-
lyiket egyértelműen virtuálisnak nevez. De ő hívja fel a figyelmet arra is, hogy
a nemzedék nem csupán egy korosztályt jelent. A nemzedéket Németh László
értelmezésében használja, s nekünk is így kell értelmeznünk. Vagyis a nemzedék
több mint egy korosztály „ez sokkal inkább vállalkozás, rokon felfogású emberek
közös munkára szövetkezése”. Így aztán az sem kizárt, hogy „más korúak” is
részt vegyenek benne, vagy mondjuk, hogy kiszélesedjen a fogalom életkor sze-
rinti szűk értelmezése, és az egy korban élők közös célkitűzései vonják meg a
határokat. Ugyanakkor az is felismerhető volt múltunkban (és jelenünkben is
velünk van), hogy egy azonos célért küzdő korosztály legádázabb ellenfelei is
a hasonló korúakból kerülnek ki.

Makkai megállapítja, hogy miközben Németh László egész munkássága a
nemzetszervezés körül teljesedik ki, nemzedéke mégis virtuális maradt. Németh
László sikertelennek vélt kísérletéről Makkai ezt írja: 

„Következtetésnek logikus volt, hogy a tárgyilagos feladatszemlélet és a ma-
gasabb egységre törekvés megszüli majd a közélet tényeivel szemben a szóvi-
rágos elvi magatartás helyett a tárgyilagos cselekvést és a hiábavaló fecsegés,
veszekedés helyett a nagy ellentétek (közösség–egyéniség, emberiség-nemzet,
európaiság–népiség stb.) kiegyenlítését.” De mint folytatja: „Nemzedéke leg-
jobbjai sem váltották valóra reményeit. Világnézeti táborokba, irodalmi, társa-
dalmi klikkekbe születtek bele és nemcsak érdekeltségük, de szívük és
gondolkozásuk is elszakíthatatlanul fűzte őket ezekhez.”

Makkai, huszonévesként, a Németh László felszólítására nem reagáló har-
mincasoktól örökölt feladatokról beszél. Itt már az általa alapított Hitel szellemi
körvonalazását folytatja. Fel is teszi a kérdést, hogy mi lenne a teendőjük és
válaszol: „Az örökölt és tanult eredményeket, a megszerzendő műveltséget ma-
gukba olvasztva a tárgyilagos feladatszemléletet és a magasabb egységet a való
életben tettekbe önteni.” Úgy véli, hogy a válság és a történelmi események a
huszonéveseket közelebb sodorták egymáshoz, mint elődeiket. Sok ellentét
ezen események során megszűnt. Aztán leírja legoptimistább mondatát vagy
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legszebb reménységét: „Ha a világnézetek levetkezik céltalan hódító magatar-
tásukat s szellemiekben a belső építés felé fordulnak, a külső, közös feladatokat
minden tábor egyesülve, tárgyilagosan megoldhatja”.

Ha a Hitel gondolatisága aktualitásának bizonyítása és aktualizálása érdeké-
ben elemezgetem egykori írásait, ez az egyik sarkalatos mondat. Ez az a máig
szóló, máig megvalósulatlan és mindent megoldani egyedül képes reménység.

Makkai aztán így folytatja: „A Hitel ezt a munkatervet hozta. De ezért ön-
maga is még csak egy virtuális (reméljük: nem örökig virtuális) nemzedékre
alapít.” Ezt követően arról ír, hogy minden nemzedéknek lehet aktuális és vir-
tuális része. Kora fiatal nemzedékét szeretné alkalmasnak látni a nagy feladatra,
de gyengéjeként emlegeti a „magyar műveltség, a tárgyilagos feladatszemléletet
s az egységre törekvés” hiányát.

Ezek után az olvasót nem kell sokat győzködnöm arról, hogy a nyolcvan
évvel ezelőtt leírtak mennyire aktuálisak napjainkban is, s hogy a részben tör-
ténelmi okokból, részben saját gyarlóságunkból elmaradt „aktualizálódásunk”
mennyire sürgető lenne.

A záró szakaszokban aztán vannak más, tökéletesen aktuális meglátások
is. Így pl. azt mondja, hogy előtérbe lép a vállalkozó szellemi nemzedék a
korosztály nemzedékével szemben: „fontosabb a jellemző törekvés, mint a
jellemző életkor”– mondja. És erről is egy napjainkban zajlott történet juthat
eszünkbe egy korosztály aktualizálódásáról s vállalkozó szellemi nemzedék-
résszé terebélyesedéséről. Sajnos az előbb említett „legoptimistább” és egy-
séget hirdető mondat beteljesedésének reménye nélkül, s ezért sokszorosan
nehezebb terhet cipelve. Végül a záró mondatot is idézném Makkai írásából.
Minekutána kijelenti, hogy a Hitel felszólítás is azokhoz, akik a feladatokat
többre becsülik az elvek szépségénél, ezeket mondja: „Hideg elzárkózás he-
lyett megértést, merev elviség helyett tárgyilagos feladatszemléletet, kicsinyes
csaták helyett magasabb egységet várunk eljövendő műveltebb, műveltségé-
ben tárgyilagosabb, de tettei és szavai mögé lelkiismeretet állító nemzedé-
künktől!”

Amint Németh László, úgy Makkai László – barátai és nemzedéktársai által
folytatott és a Hitelben megtestesült – kísérlete sem teljesedhetett ki azzá a bi-
zonyos egységes aktuálissá, de abban nem tévedett, hogy mint mondta, minden
nemzedéknek vannak aktuális részei is. 

A Hitel nemzedéke a háborús nehéz időkben és az ezt követő nehéz évtize-
dekben egyaránt erején felül töltötte be hivatását. Mára pedig példaként áll az
újra meg újra aktualitásra törekvő virtuálisak előtt.

y

A kór
Nagy Ödön: Az egyke Kalotaszegen 1935/3.

„Az »egyke«: népbetegség, pusztítóbb, mint a tuberkulózis, mert nem
a test s nem is a buksza, hanem a lélek betegsége; akik beléesnek, ren-
desen anyagi okokkal mentegetik magukat, de az anyagi okok mindig
csak másodsorbeliek, elősegítők s nem kiváltók. Az egykéző paraszt
megtanulta az úri erkölcstant: az ember azért van a világon, hogy
minél könnyebben éljen.”
(Németh László)

„Régóta rebesgetik, hogy Kalotaszegen fellépett az egyke, sőt néhány faluban
már végzetesen meglátszik az emberölésnek ez a hallgatólagosan szentesített
módja. Ezek közé a falvak közé tartozik a tőlünk 28 km-re fekvő Darolţ is.
Most teljesen mellőzni fogjuk a kalotaszegi magyar falu népművészeti dicsére-

tét; pusztán az egykéről szólunk és azokról a tényekről, amelyekkel ez a szá-
munkra fontos kérdés összefügg. 

(…) a legtöbb születés 1884-ben és 1914-ben volt. 1914 óta folytonos
esés látható. (…) 1924-ben már csak 3 születés van (1834-ben 7), 1926-
ban 2, 1928-ban 0, 1930-ban 5, 1932-ben 3 és végül 1934-ben 1. Tehát
míg 1834-ben 7 születés volt, addig 100 év múlva, 1934-ben csak 1. 

Általában egyke-tünetnek tekintik egy falu életében azt, ha a felnőttek szá-
mának 16 százalékát a 6 éven aluli gyermekek száma meg nem haladja. Itt
1934-ben 117 felnőtt volt és 17 hat éven aluli gyermek. 

Egészen nevetséges, hogy egy 175 lelkes falu összesen 1 gyermeket volt
képes szülni az elmúlt évben. Az évenkénti házasságkötések száma is az utóbbi
években átlagosan 1. Megvizsgálván a falu családjait, kitűnik, hogy csak 4 olyan
család van, ahol 2 gyermeknél több van. 12 családnál van 2 gyermek, 12 csa-
ládnál van 1 gyermek és 15 családnál 1 sincs. 

Az egyke eddigi eredményei: a faluban 1934-ben 5 üres, lakatlan telek volt,
amelyeknek gazdái kipusztultak. (A lakatlanság vagy úgy áll elő, hogy a csak
lányos házból a leány más faluba megy férjhez, vagy a háborúban halt meg a
férfi és örököse nem maradt, vagy pedig az egyke miatt utódok nélkül hal el a
gazda. Érdekes jelenség, hogy az egyke miatti férfiszükségen a nép úgy segít,
hogy a szomszédos falvakból hoz legényeket férjekül, akik beülnek a kész va-
gyonba. Azonban ne felejtsük el, hogy ez nem tarthat sokáig, mert az egyke
nemcsak a szomszédos falvakban észlelhető, hanem többé-kevésbé az egész
Kalotaszegen.) Ezenkívül hét olyan ház van, amelyről biztosan megállapítható,
hogy gazdáik néhány éven belül elhalnak, és a házak üresen maradnak. 

Az egyke közvetlen következménye, a fent említetten kívül az is, hogy egyes
anyák a magzatelhajtás következtében meghalnak (eddig 3 ilyen eset volt) s a
többi gyermeket nincs ki gondozza. Azután az orvosi és népi magzatelhajtó
szerek miatt megromlott és megroncsolt anya gyermektelenné válik, s a birtok
gazdátlan marad, illetve a legközelebbi rokon vagyonát növeli, nem számítva,
hogy az emberállomány is állandóan romlik. Ebben a faluban mostanság nem
ritka látvány a vánnyadt, elfonnyadt és gyermektelen fiatalasszony. 

Az egyke okául a felületesek és az erkölcsi ítélet súlyától menekülni akarók
a vagyoni szegénységet szokták felhozni. Nemrégiben (1935. január 10.) az
egyik helybeli kispolgári újság, a 4000 példányban megjelenő Estilap ismeret-
len cikkírója is ezt állította az egyke okául. És, noha különbséget kell tennünk
a városi és a falusi egyke között, megállapíthatjuk, hogy a cikkírónak a városi
egykét illetően sincs igaza. 

Tíz felsorolt esete közül csupán csak két elfogadható eset akad. Családai
ugyanis mind olyanok – ismételjük: kettő kivételével –, hogy 2-3 gyermeket is
felnevelhetnének, de félnek a gyermekneveléssel járó gondtól, féltik jelenlegi
kényelmüket, nem akarják, hogy a gyermek alkalmatlankodjék, vagy öregsé-
gükre gyűjtik a pénzt, vagy az asszony félti szép alakját és élni akarja az életet,
vagy az asszony eljátszotta az anyaságot. Ilyen esetek vannak, s ezekre azt
mondja az idézett kislap írója, hogy az egyke oka a súlyos gazdasági helyzet.
Mi azt mondjuk, hogy ha a Dunántúl egykéjét tényleg a törpebirtok idézte is
elő, nálunk ez nem lehet ok, aminthogy a szászoknál, a bánsági sváboknál s a
bácskai magyaroknál sem lehet ok. Legalábbis nem ez az egyke elsődleges és
közvetlen oka.”

(Egy, a kérdéshez nem tartozó megjegyzés: A Hitel olvasói a továbbiakban
is látni fogják, hogy a lap első évfolyamaiban tilos volt a magyar helységnevek
használata. Innen a fenti Darolţ – magyarul Darolc – helységnév.)

A témához kapcsolódva, vajon valóban nem a szegénység, hanem a kényel-
mesebb élet volt a fő ok? S amennyiben igen, Kalotaszeg kis falvaiba honnan
érkezhetett ez a szellem? A liberalizmus eszköztára akkor még jóval szegénye-
sebb volt. Vagy ez a hajlam ott él mindnyájunkban? Én egyik véleménynek sem
adnék igazat, az okot a kettő között és a vagyoni meggondolásokhoz közelebb
keresném, s alább a szerző is erre a meggyőződésre jut.
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„A 175 lelkes falunak kb. 1150 kat. hold földje van. Ebből 700 a falu ha-
tárában, 450 pedig a szomszédos falvak határában van. Ebből egy lélekre át-
lagosan 6 egész hold esik. Senki sincs, akinek ne lenne valamelyes földje. A
falut jómódú emberek lakják. A falu házai is a jó módot tükröztetik vissza. Öt
családnak van 2–5 hold, 12 családnak 10–15, két családnak 15–20 hold,
egy családnak 20–25, 14 családnak 25–50 és két családnak 50–100 hold
között. Jellemző az egykére, hogy éppen a nagygazdák közt űzik leginkább.
Némelyek azzal akarták megmagyarázni az egykét, hogy a magyar parasztság
előkelő, úri faj, amelyik a szükséges fényűzés és kényelem miatt kénytelen kor-
látozni a születéseket. Ezt a közhelyszerű elméletet szokták elővenni nálunk
akkor is, ha az uralkodó faj szaporaságának okát kutatják. Na és mi lesz akkor
a szegény csíki székelyekkel, akik ugyanúgy magyarok, mint Kalotaszeg vagy
a Dunántúl népe és mégis Erdély legszaporább népi egysége? Mezőségi fa-
lumban (1800 lakos) értelmes és szervezett magyarság lakik, alig 3 hold jut
egy emberre, s az egykének mégis alig van nyoma. Itt is főképpen a nagygaz-
dák körében. Mert nem csak gazdasági oka van az egykének. Igaz, hogy
Darolţon a fiatal házasok nem kapják ki szüleiktől a földet, velük együtt élnek
és függnek tőlük, de viszont ugyanezen öröklési rend mellett is 1880 körül
Darolţon alig találjuk nyomát az egykének. A rendszeres egyke ebben a faluban
az emberek bevallása szerint is csak 25–30 éves lehet, az 1900-as évektől
kezdve. A baj igazi oka, úgy látszik, elsősorban a vagyoni önzés, tehát lelki
ok. A falu közvéleménye azt vallja, hogy »a birtok ne osztódjék fel, egy gyermek
örökölje s az az egy gazdag legyen«. Az emberek kényelmesek, igényesek és
félnek az élettől. 

Másodszor, valószínű, hogy a korai házasságnak is szerepe van az egykében.
Darolţon ugyanis  a lány 16 éves korában megy férjhez, a legény pedig 18 éves
ugyanakkor. Emiatt nagyon gyakori a válás. Az emberek évekig próbálgatják
egymást, míg végre megállapodnak. Természetes, hogy ilyen viszonyok között
vajmi kevés tisztelete és becsülete lehet a keresztény anyaságnak. 

Szükségesnek tartjuk ismertetni, hogy a gyermekszületés meggátlása vagy
a természetellenes nemi érintkezéssel, az ún. »szászos« érintkezéssel történik,
vagy a már fejlődni kezdő magzatot kígyófűgyökérrel megölik, vagy pedig elve-
télik a magzatot, amit régente a falu bábaasszonya végzett. (Ezt törvényszéki
tárgyalás után menesztették az állásából.) Ámde az asszonyok ma is leginkább
és rendszeresen városi orvosokhoz fordulnak, akik tiltott műtétet végeznek raj-
tuk. Nem érdektelen megjegyeznünk, hogy a tiltott műtét nagymesterei bizo-
nyos, Erdély-szerte hírnévnek és becsülésnek örvendő városunkbeli orvosok.
Az egyik doktor, aki humánus érzelmeiről közismert, azt mondotta a kalotaszegi
asszonynak, hogy miért nem elég neki egy gyermek, midőn saját magának is
csak egy gyermeke van? Sajnos, e neveket a társadalmi nagyképűség és kétlaki
kereszténység miatt nem közölhetjük, pedig megérdemelnék, hogy a törvény
értelmében elzárják őket. Népies magzatelhajtó mód még a »kenés«, amivel ha-
lott koraszülöttet hoznak létre. Az egyik atyafi, akivel az egyke következéseiről
beszélgettünk, sóhajtva mondotta: »Hej! csak azok az orvosok ne lennének!«
A falu fölött balvégzet lebeg. A pusztulás képe rettenettel tölti el a falu papját
és tanítóját. A falu értelmesebb gazdái is borzalommal gondolnak arra, hogy
magvuk szakad, de a végzet végzet. Ők úgy fejezik ezt ki, hogy erkölccsé tették
az egykét. Amit Kiss Géza is kifejezett a Protestáns Szemlében megjelent lelki-
ismeretes és megrázó tanulmányaiban, az itt is észlelhető. Az egyke biológiai
létformává, közvéleménnyé lett a faluban. Gúnyolják a többgyermekes szülőket
és a kutyákhoz hasonlítják őket. Azt mondják, hogy az egyke ellen hiábavaló a
védekezés. A falu vezetői is hiába beszélnek népüknek, minden hatástalan. Kér-
dezzük városunk magyar orvosaitól és orvostanhallgatóitól, hogy valóban így
van-e ez? Hírlik, hogy Erdélyben még sok-sok ilyen falu van. Kérdem az olva-
sótól: hová jutunk így?” 

Ez az egy kis település tökéletes metszete  Kalotaszegnek, sőt azon túl is
nem kevés magyar falunak. Az egyke nem vezethető vissza egy okra, de ami a

legveszedelmesebb, hogy „közvéleménnyé lett”. Ez ellen a legnehezebb felvenni
a harcot. S ez máig így van.

Bizony úri világban élünk, urak lehetünk a Németh László által megnevezett
„úri erkölcstan” szerint. Erre bíztatnak mindenfelől. Mint fogyasztót, vagyis
konzum-idiótát, mint az elvárás szerinti új típusú világ-embert. Új embert „ko-
vácsolnak” napjainkban is. Csak ügyesebben. Az egyke őket nem izgatja. Ha
fogyunk, pótoljuk migránssal! Elgondolkodtató, sőt leleplező erejű, hogy miért
Európában küzdenek jól támogatott civil csoportok az abortusz elfogadásáért
és nem a túlnépesedés zónáiban próbálják észszerűsíteni, szabályozni a nép-
szaporulatot? 

y

Végzetes tévedés közben
Wolf von Aichelburg: Az erdélyi német–magyar együttmű-
ködés lehetőségeiről 1935/3.

Kevés nemzet mondhatja el magáról, hogy egy másiknak az óvó-védő szárnyai
alatt jöhetett létre. Az erdélyi szász nemzet ilyen. Nem ingyen kapták ezt a vé-
delmet, hiszen ők is hozzájárultak az erdélyi lét formálásához, s nem kevéssel,
de sokkal olcsóbban kapták ezt a lehetőséget, mint amilyen drága árat fizetett
Erdély magyarsága a közös szülőföld megmaradásáért. Mert ez az ár a folya-
matos fogyás és befogadás, a kisebbségbe kerülés, majd az idegen hatalom alá
rendeltetés volt. Méltatlanul.

Az erdélyi szászság különleges és ősi jogainak birtokában, ha a helyzet,
vagy a történelem kereke úgy hozta, hogy sérelmet vélt megélni, igen könnyen
fordult az elvárható hála helyett a harag és túlfokozott elégedetlenség irá-
nyába. Ennek következménye lett ama medgyesi nyilatkozat, amely a Romá-
niához való csatlakozás mellett döntött. Úgy hitték, hogy az évszázadokig
lenézett románoknak majd fölébe kerekednek. Végzetes hiba volt ez, végzetes
tévedés. 800 év magyar kötelékben megélt virágzás után 80 is elég volt a ro-
mánságnak, hogy megszabaduljon tőlük. Mára már mondhatnánk, hogy szinte
rezervátumszerűvé vált jelenlétük az egykori Királyföldön. Még a maradékuk-
ból is hasznot húznak, hiszen államelnököt választottak belőle, s ezzel vezetik
félre a világ közvéleményét. Sőt. Szeretgetik és mutogatják őket, ha úgy kell.
Rájuk felnézni sem szégyen arrafelé. Már nem jelentenek veszélyt. Ellentétben
a magyarsággal!

„Az utóbbi évek az egész világ németségében új közösségi érzést keltettek
életre, olyan közösségi érzést, amely számára a nemzeti tudat többé nem puszta
hatalmi igényt és anyagi létfenntartási ösztönt jelent, hanem a nép őseredetileg
adott és történetivé vált sajátosságának figyelembevételét, hadüzenetet a nivel-
láló, gerinctelen nemzetköziség törekvései ellen. Ehhez az új öntudathoz kap-
csolódik a hit, hogy éppen a sajátnak, a nemzetinek ez az erős hangsúlyozása
a különböző népcsoportok kölcsönös közeledésére sokkal biztosabb alapot je-
lent, mint a liberális nemzetköziség, amely a hazug testvériség álarca mögött
az áthidalhatatlan ellentéteket csak még veszélyesebbekké és elválasztóbbakká
növeli. Ennek megfelelően az idegen néphez való közeledés problémája nekünk,
szászoknak is, új megvilágításban jelentkezik. 

A hasonló sors kezdettől fogva titkos lelki hidakat vert a németség és a ma-
gyarság között. Mindkét nép csak lassanként jutott el a szabadon kóborló cso-
portok életétől a megtelepüléshez és a rendezett, alkotó munkához. Még mindig
lelkükben hordják azt az ellentmondást, amely a fiatalosan tajtékzó barbár rab-
lás- és kóborlásvágy és a népi sajátosságnak a körülhatárolt térben való biztos
kialakítására irányuló törekvés között van. Ebből az ellentmondásból származik
mindkét népnél az a hősi pesszimizmus, amely mélyen a néplélekben szunnyad
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és amely a történelemben többszörösen mint áldozatra kész, életérzést fokozó
odaadás nyilatkozott meg. 

Természetesen sok különbséget is lehetne felsorolni. De vajon sajnálnunk
kell-e ezt? Hiszem, hogy éppen a leplezetlen, eleven ellentétes feszültségből
kell létrejönnie a két népcsoport pozitív kölcsönös kapcsolatának. A népi sajá-
tosság határainak megfontolása nyitja meg a szemet az idegen sajátosság szük-
ségképpeni határainak elismerésére; határok, amelyeknek nem szétválasztaniok,
hanem csupán a kulturális együttműködés lehetőségeit kell meghatározniok,
hogy megóvjanak a hazug testvérkedés mámorától. 

A két, Erdélyben élő, magában álló nemzetrészre további, még szorosabb
sorsközösség következik azokból a népiséget állandóan fenyegető veszélyekből,
amelyek a sorokat, különösen ma, ismét összezárkózásra kényszerítik. Így te-
remtődött meg az az egyéni sajátosságú sorskeret, amely mindenikünkben gaz-
dag, nevükön nem nevezhető érzelmeket kelt ebben a névben: »Erdély«. 

Az együttműködéshez szükséges jóakarat mindkét oldalon megvan, csak-
hogy ezt még mindkét oldalon sokféle, részben külső, részben belső beállítás
zavarja. 

A szászoknak gyakran vetik szemükre: nacionalista önzők, pánnémet elbiza-
kodottságukban nincs meg bennük a jóakarat, hogy az idegen népet tiszteljék
és magukat vele becsületesen megértessék. Mégis figyelembe veendő, hogy, mint
kis népszigetet idegen nyelvtenger közepén, a szászokat fenyegeti leginkább a
pusztulás, és ezért legelső nemzeti kötelességnek számít az örökölt javakat a
legvégső erőmegfeszítéssel, sőt fösvényen összetartani és megőrizni. Közben
gyakran úgy tűnhetik fel, mintha nem jutna idő az idegent fogadni és vendég-
szeretettel látni szívesen. De az irányadó szellemek állandóan munkálkodnak,
hogy a kulturális öntudatot megóvják az egyoldalú korlátoltságtól, és hogy az
idegen néptársnak jóakaratúlag kezet nyújtsanak. Bár az ilyen törekvéseknek
gyakran ellenállással kell megküzdeniök, mégis kölcsönös kötelesség a már elért
eredmény jó akaratú elismerése – Mi, szászok, sajnáljuk azonban, hogy a ma-
gyarságban a közvéleményt erősen befolyásolni látszik azoknak a hazug, mél-
tatlan támadásoknak a hadjárata, amelynek ma az új német nemzeti öntudat
eszméi és törekvései mindenütt ki vannak téve. Ennélfogva követelhetjük, amit
magunk is legjobb igyekezetünk szerint követni akarunk, hogy egyszer magunk
kopogtassunk a szomszédnál és előítélet nélküli elébe menéssel a jövő együtt-
működés lehetőségét megtapasztalhassuk, hogy a saját népet megillető teljes
hűség mellett, Erdélyben közös kulturális és természeti otthonra találjunk.”

Szerzőnk tehát már felismeri, hogy veszélynek vannak kitéve, bár még nem
sejtheti, hogy az mekkora méreteket fog ölteni a háború után. Jóindulattal keres
utakat a megbékélés felé, de történelemszemlélete hézagos és tévedéseket is
tartalmaz. Ami pedig kritikusan jelenik meg nacionalizmusuk ekkortájt tapasz-
talható fellángolásáról, hiszen valóban áldozatai voltak egy pánnémet életér-
zésnek, nos, azt próbálja kimagyarázni. Nem érzi valós veszedelmét. Eleve
tévesen tartja magukat egyszerűen német népszigetnek, holott a számos gyö-
kérrel rendelkező erdélyi szászság Európának egy önálló nemzetévé fejlődött
Erdélyben. Felhalmozott kultúrkincseinek, hagyományainak elenyészése, nem
a nagynémet kultúra egy sóhajjal leírható részének elsorvadását, hanem egy
önálló nemzeti kultúra halálát jelenti.

A legérdekesebb azonban az, hogy ez a hozzáállás viszonylag jó példaként
szerepelhet a Hitelben. Saját tapasztalatból mondhatom, hogy még később, az
őket Romániában sújtó és vesztüket okozó legkeményebb időkben sem szűnt
meg a magyaroktól való idegenkedésük. Valóban érdekes. Tanulmányozásra ér-
demes. Mert mekkora csoda lehetne, ha Erdély magyarsága ma a szászok egy-
kori autonóm jogaival élhetne!

y

Nemzedéki állapotrajz
Juhász István: Korlátok és lehetőségek. Őszinte szó nem-
zedékemhez 1935/4.

Most a később szép pályát befutott Juhász István, akkor még fiatal magyar ér-
telmiségi sorait vizsgáljuk. „Rövid korszerű állapotrajzát” adná nemzedékének.
Igen ötletesen jegyzi meg, hogy: „az ifjúság nem jelent valami kialakult, meg-
állapodott, lehiggadt valóságot. Mihelyt azt jelenti, megszűnt ifjúság lenni, és
átadja helyét az utána következő, új kérdésekkel, ellentmondásokkal meginduló,
de hasonlóképpen kialakulása útját kereső évjáratoknak.”

A szerzőt a kor eseményei figyelmeztetik a kialakult korlátokra. Ezek felso-
rolása lepett meg, hiszen semmiben sem különböznek a mai ottani, sőt a mai
itteni korlátoktól. Legfeljebb a korlátok anyaga más és más és annak állítói
nem azonosak.

Három korlátot említ az akkori ifjúság vonatkozásában: 
„a múlttal nincs kapcsolata,
a jövő kiesett kezéből,
jelen élete megszűkült.”

Múlt, jelen, jövendő. Emberek, nemzedékek, nemzetek életében is szokásos
folyton kúszó határvonalak. A múlt csak tovább aszúsodik, a jelen múlttá vénül
s a jövő jelenné penderül. De miért is fontos eme időhatárok közt elrohanó éle-
tünkben szabadon rendelkezni a közöttük zajló idővel? Miként éli meg ezt az
egyén s az egyének halmaza, a társadalom, az a közösség, amelyben lehetnek
túlsúlyban az önérvényesítést vagy a közösség szolgálatát favorizálók? Úgy gon-
dolom, hogy az egyén, akár a közösség, ha elveszíti kapcsolatát múltjával – le-
gyen az bármilyen – nem áll elég szilárd lábon a jelenben, hogy szembenézzen
a jövő tervezett vagy váratlan feladataival. Ugyanakkor a jelen idő egészséges
felhasználása, amelynek múltbéli saját és közösségi tapasztalatok lehetnek erős
támaszai, egyet jelent a jövő tervszerű építésével, amelyben természetesen
gyarló emberi mivoltunk szintén egyéni, valamint kis- és nagyközösségi előre-
láthatatlanságai miatt benne kell lennie a váratlanra való felkészülésnek is. Ez
esetben a múlt nem csupán nosztalgia, hanem erős alap, a jelen nem szűkül
kényszerű keretek közé, s a jövő szélesen tárulhat fel azt formálni óhajtó igye-
kezetünk előtt. Tegyük hozzá: ez lehetne ideális esetben.

A Juhász-írás óta eltelt időszak azonban a múlt ismeretének eltörlése, a je-
lenné váló jövő folyamatos váratlansága, és mint tudjuk, az arra való felkészü -
letlenség jegyében zajlott, s mára a magyar ifjúság számára csupán vágyálom
az, hogy a jövőt tervezhesse, hát még annak kézben tartása. Vagyis 1935 ifjú-
sága sem volt más helyzetben. Nem volt az sem jobb, sem rosszabb, sem itt,
sem ott. Hiszen akkor és ott az egészet a Trianont követő kisebbségi szorítás
uralta, a román nacionalizmus akarta románná homogenizálni vagy etnikailag
eltisztogatni az útból, itt és most pedig egy újfajta, nem nemzeti, hanem éppen
nemzetek feletti erő homogenizálna saját terveihez valamiféle multikulturális,
globalizációs, világpolgárnak hazudott masszává.

A most górcső alá vett írás szerzője szerint az akkoriak számára Trianon
egy olyan választóvonal volt, amely elzárta a fiatalokat saját múltjuktól, attól a
múlttól, amelyből természetes fejlődésük tovább haladhatott volna.

Mi a mai helyzet? Mintha ez a vonal egy kevéssé látványos, de még vesze-
delmesebb formában lenne jelen, immáron az összmagyarság számára. A mi
fiatal generációink fejlődésének ez a záróvonala Trianon művének természetes
folytatása, hiszen Trianon még csak szétszaggatta a magyarságot, de a neoli-
berális világ már szinte deklarálta, hogy feleslegesek is vagyunk. Úgy általában
is, mint a nemzetek, de különösen, mint az ilyen gondolatokat a szokottnál na-
gyobb vehemenciával tagadó nemzet.

Ha ez utóbbi – akár menekülést jelenteni képes – tulajdonságunkat gyakor-
latba akarjuk átvinni, bizony a múlttal való szakítás ellen mindent meg kell ten-
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nünk. Első lépésben tehát el kell seperni azokat a választóvonalakat. Mindent
meg kell tenni az eljövendő küzdelmekhez szükséges – és a mindenütt ott lo-
pakodó félremagyarázástól tartva hangsúlyozom – egészséges nemzettudatnak,
a múltismeret nélkül elképzelhetetlen, felépítésére. Új magyar nemzettudat
szükséges, mindenki számára elfogadható és magától értetődő, támadhatatlan,
kritikus és önkritikus, igényes. Nagy feladat, de az oktatás, amely a tanításnak
és a nevelésnek egyik pillére, és a család fontosságának rehabilitálása s így a
nevelés másik pillérének újraépítése, képes lehet erre. A szerző szerint legfon-
tosabb nevelő erőről majd utóbb szólok.

Ha a jelent e téren kézbe vettük, a jövő építéséhez bizony kézbe kell venni
az intézményeket és a gazdasági életet is. Ez lehet másként a kisebbségben s
másként ott, ahol még valamennyire talán otthon vagyunk, de egy erős nem-
zettudat támogatta morális megtisztulás talaján nem lenne végrehajthatatlan.
Képzeljük csak el a mai szegény országot egy olyan utópisztikus helyzetben,
amikor felépül egy skandináv adómorál, eltűnik a szürke és feketegazdaság, a
mindenki számára szégyenletes és megbélyegzendő korrupció. Vajon ez önma-
gában nem alapozna-e meg egy hihetetlenül gyors fejlődést? És akkor arról a
hajtóerőről, hogy létezik türelem, áldozatvállalás, hazaszeretet, még nem is be-
széltem. A mai ifjúság csak így lehet képes a kezéből kiejtett (vagy kiragadott)
jövőt visszaszerezni. Ebben a harcban pedig ott kell lennie a közéletben. Mert
Juhász szerint ez az a harmadik és legfőbb nevelő erő.

Juhász István mondja azt is, hogy az új ifjúságnak mindenütt jelen kell lennie,
az előtte járó generációk „őrszemeinek” természetes kihullásakor is képesnek
kell lennie a helyére állni és a pozíciókat nem elveszteni azok javára, akiknek
érdeke éppen az, hogy kezeink továbbra is bénák maradjanak. És azok javára,
tenném hozzá, akik maszkjuk alatt hordozzák valódi komprádor természetüket.
A megújulással felcsillanó remény maga a megmaradás reménye. Erre új ge-
nerációink lehetnek csupán képesek, s ezért ezeket a generációkat nem szabad
a kecsegtető könnyű ellenállás irányába mutató komprádor szellemnek kiszol-
gáltatni. Nevelés és nevelés, minden eszközzel. Nem véletlen, hogy éppen ezt
nem akarja a neoliberális szellem. 

A meglevő frontokat védelmezve, minden lehetőséget felismerve és rugal-
masan új meg új frontokat nyitva az egyén célját a közösség szolgálatába kellene
állítani. A feldolgozott múlt erős alapján, a jelen küzdelmeire nevelkedve, a jövő
építését kézbe ragadva lehet képes az új nemzedék arra, ami nekünk nem si-
került. Talán igazságtalannak tűnhet, hogy Juhász István és e sorok szerzője is
többet vár az utánunk jövőktől. Mentségünkre legyen mondva, hogy világok
változását megélve, tetteink, küzdelmeink, vereségeink és ritka sikereink alkot-
ják azt a közelmúltat, amelyre talán a legtöbbet támaszkodhat az új nemzedék.

y

Elmélkedés a kétrétegűvé vált erdélyi
társadalomról
Venczel József: Az új intelligencia útja 1935/4.

Útkeresésünket a folytonos újrakezdés jellemzi. Generációk erőfeszítései tűnnek
el, mert idejükből, erejükből, lehetőségeikből csak fél sikerre tellett vagy talán
ennél valamivel többre, de nem kaptak elismerést. Minden eredmény eltűnik, s
kezdődhet az egész elölről. Ami megmarad az pusztán annyi, hogy esetleg egy
útirányt kipipálnak. Olykor talán éppen a legjobbat. Arra már nem megyünk!
Ennek jegyében olvasgatom az errefelé méltánytalanul alig ismert Venczel József
sorait, a hasonló sorsú egykori kolozsvári Hitelben. 

Ha a Hitel generációjának alapvető gondja volt a „népvezető értelmiség”
minőség és szándékbeli hiánya s egyáltalán a műveltség korabeli alacsony szín-

vonala, akkor ezt elmondhatjuk ma is. Együtt mi elszakított és anyaországi ma-
gyarok. Akkor, ott, másfél évtized után felnőtt egy új generáció, amely eljutott
a feladat felismeréséig. Tehát ennyi idő kellett hozzá. Trianont követően ugyanis,
a népvezetés megoldatlan feladatával, intézményi háttér nélkül, egy a balkáni-
bizánci világra felkészületlen régi értelmiséggel és az államnyelv ismeretének
hiányában állt ott Erdély magyarsága.

De mi a helyzet ma, itt az anyaországban? Negyed századdal a nagy váltás
után sem mondhatjuk el, hogy egy nemzeti értékrendet képviselő erős és nép-
vezetésre alkalmas, arra elszánt és támogatott értelmiségünk lenne. Vannak
személyek, vannak intézmények, születnek törvények és észlelhetők fel-fellob-
banó szándékok. Hiányzik azonban az erő, az elszántság, a nemzeti elkötele-
zettség szükséges túlsúlya, a feladat fontosságához méltó támogatottság.
Mindez nem csupán felülről lefelé érvényes, de lentről felfelé mutató irányban
is. Az intézményes háttér átalakítása sem tart ott, ahol kellene. Bár tudjuk,
hogy mennyire kényes feladat s milyen veszélyei lehetnek a sietségnek. Elég,
ha az oktatási intézmények szellemére figyelmeztetek. Az egymást váltó kurzu-
soknak az értelmiségi gondolkodásra gyakorolt hatásátlagát megvonva, messze
nem nevezhető nemzetinek. Az oktatók inkább a neoliberális világ – most éppen
lázongó – hívei, vagy csendes, szinte magukat szégyellő nemzetiek. Természe-
tesen tudom, hogy számos figyelemreméltó kivétel is felsorolható. Ennek a fel -
adatnak éppen napjainkban tapasztaltuk meg roppant nehézségeit.

Nem tisztem itt most vitát nyitni a demokrácia játékszabályairól, az egyes
oktatók szabadságáról. Ezeket magam is elismerem. Csakhogy, amint Trianon
után az elszakítottak élet-halál kérdéseivel szembesültek, úgy igaz ez ma az
egész magyarságra. A megmaradás imperatívusza arra kényszerít, hogy ennek
megoldására törekedjünk. Annak útjai pedig semmi esetre sem vezetnek az ön-
megvalósítás istenítésének elvétől vezérelve, a közösséget pusztán az érvénye-
sülés tengerének tekintő neoliberális hajókaravánok irányába.

Az elszakított területeken mindez ma fokozott mértékben igaz, csak más-
más hangsúlyokkal. Térjünk hát vissza Venczel Józsefhez, és lássuk miként gon-
dolkodott ott és akkor, abban a helyzetben a népvezetés feladatához
nélkülözhetetlen értelmiség gondjáról.

I. Mint a „Nép és intelligencia” című első fejezetben írja, az erdélyi társada-
lom a Trianon utáni másfél évtizedben kétrétegűvé fogyott. A „nép” és az „in-
telligencia” párosára egyszerűsödött a kép. Amint mondja, a társadalmi
megosztottság több sallangjáról le kellett mondani. Máris megpróbálok
napjaink ra gondolni. Erdélyi és magyarországi viszonylatban is. Akkor a román
földreform számolta fel az arisztokráciát, a nagybirtokos dzsentri réteget, az
államvezetésből való kimaradás pedig a bürokráciát törölte le a palettáról.
A szabadfoglalkozásúak, a nevelők és a papok maradtak meg középosztályként.
A felette keletkezett vákuum aztán felszippantotta őket, mint legfelső osztályt
vagy réteget, és „intelligencia” néven foglalták el új helyüket. A „nép” akkori
fogalomkörébe a földművesek, iparosok, kereskedők, munkások kerültek.

Csaknem egy évszázad múltán mindez lényegesen megváltozott. Nem az el-
méleti besorolás módszertana, hanem az élet avatkozott be. Mára a „nép” és
az „intelligencia” helyett a leszakadtakról, a jó esetben belőlük bővülő közép-
osztályról és – egy főleg gazdasági (és ezzel összefonódó politikai) – elitről
hallunk. Az első a globalizáció óhajtott terméke és szándéka szerint a fizikai
megélhetés határán és a szellemi megélhetés elvárható határa alatt létező tö-
meget jelentené. A kor világiránya a középréteget – saját érdekeiket is keresz-
tezve – nem szeretné alulról túlságosan táplálni, vagyis a felzárkózás útján
gyarapítani. A tengernyi tömegen hajózó globalizációs elit pedig egy egészen
keskeny réteget jelent. Olyan ez, mint egy modern rendi társadalom. Hol van
itt az intelligencia helye? Természetesen valahol el kell helyezni, mert a profit-
termeléshez és a fogyasztáshoz is nélkülözhetetlen. Jelek szerint a megtűrt és
minél keskenyebb középosztályt ennek kell alkotnia, de elsősorban technikai,
nem pedig humán szellemi csoportként. A szellem erősödése a veszélyes kritikai
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álláspontnak, a felismerés képességének fokozódásával jár. Lehet az ilyeneket
megvásárolni, gazdaságilag vagy más eszközökkel magukhoz láncolni, de óha-
tatlanul bukkanhat fel közöttük a felismerő képességgel bírók sora. Az intelli-
genciának tehát – szándékaik szerint – a középosztály minél vékonyabb
rétegének kellene lennie. Éppen csak amennyi a profitszerzéshez, a működő-
képességéhez, az innovációhoz, a gépezet kiszolgálásához szükséges.

A felsőbb szándék a tömeg lebutítására, az intelligencia önmegtartó és ön-
kiszélesítő igényével, eredendő módon ellentétben áll. Az intelligencia – már
csak a nagy számok törvénye szerint is – alulról táplálkozhat csupán, az onnan
felszabaduló tehetségekből. Nem véletlenül írok felszabadulót, hiszen önkén-
telenül is eszembe jut, hogy mennyire hasonló ez a rabszolgatartó társadalom
osztályok közötti ozmózisához. A tudás és a tehetség és egyéb erények vagy
éppenséggel a szerencse útján ott is volt egy kiskapu a rabszolga felszabadulása
felé. Ez is egyfajta középosztályosodás lehetett.

Az Erdélyben annak idején észlelt és lelkiismereti okokra is visszavezethető,
tehát tudatos szolidaritás az akkori maradék két réteg között mára másként
működik. Alulról a felzárkózás (szabaddá válás) igyekezete, felülről a saját réteg
erősödése szükségességének felismerése és igénye táplálja. Ezeket a folyama-
tokat a legkülönfélébb egyéb érdekek színezik, de egészében véve az Európai
Unióba lépett honi és erdélyi magyar társadalom hasonló változásokon megy
keresztül. Erdélyben ezt még az etnikai homogenizáció leküzdhetetlen szándé-
kának nyomása teszi mássá.

A „nép” és az egykori „intelligencia”, illetve a ma egészen mást jelentő nép
és az intelligenciát is magába foglaló középosztály mellérendeltsége akkor és
most is fennállt és fennáll. Ott akkor elsősorban etnikai és természetesen az
ettől elválaszthatatlan gazdasági okokból, itt és ma – egy a nemzeti lét szelle-
mének pusztító elsivárosodása elleni – szellemi-gazdasági küzdelmet igénylő
helyzet miatt, ami mára a határon túl is egyre aktuálisabb. Akkor, mint viszont-
szolgálat, mint a magasabb rendűségének felelősségéből fokadóan a vezetés
feladatát elfogadó magatartás, ma főleg, mint az önkiteljesítés közösségi tá-
mogatás nélkül megvalósíthatatlan útja.

Itt és most a középosztály erősítésére kidolgozott kormányprogram kezd
működni. Ennek eredményessége, eszköztárának bősége, alkalmazásának kor-
mányfüggő időtartama nem tudható, csak becsülhető. Mindenesetre az európai
és világtrend ellenében működtetni próbált kísérletről van szó. Akkor Venczel
József értelmezésében a középosztály mást jelentett, és a „nép” esetében az
öntudat hiányáról, az életátértékelés szükségességéről beszélt. Ezt nemzedék-
váltásnyi feladatnak vélte. Ma a negyven év főleg lelki és egyoldalú szellemi le-
építő munkája és a huszonhét esztendő lelki és szellemi pusztítása után, a
globalizációs alapanyaggá silányosodás küszöbén, szintén nemzedékváltásnyi
időre van szükség egy igazi változáshoz. 

II. A második fejezet a: „Nemzedékek kötelessége” címet viseli. Már az
első mondat így szól: „Az erdélyi magyarságnak jól megfontolt, minden részletre
kiterjedő kultúr- és gazdaságpolitikára van szüksége.” Aztán magától értető-
dően jelzi, hogy mindkettőnek szüksége van intézményes háttérre, szolgáló in-
tézményeknek kell az irányító és irányított néprétegeket összekapcsolni. 

Mit mondhatnék? Bár a rétegzettség ma másként mutat, a feladat mit sem
változott.   Már akkor is hiányolta a szerző a „nép” és az „intelligencia” szintézisét
olyan értelemben, hogy ez utóbbi kötelességszerűen álljon a népvezetés szolgá-
latába mind a kultúra, mind a gazdaság terén és intézményesen. De hol tart ma
ott az intézményes háttér? Hiszen a háborút követően éppen saját érdekvédel-
münket rendelték ki pártutasításra, az érdekeinket védő intézmények felszámolá-
sára, és a Magyar Népi Szövetség ezt – ahol tudta – meg is tette. Ilyen volt
például az akkor már több mint száz esztendős Erdélyi Magyar Gazdasági Egye-
sület ármányos felszámolása. És vajon az anyaországban, ahol van intézményes
háttér, az abban munkálkodó „intelligencia” mennyire ismeri azt a szót, hogy:
„népszolgálat”? A ma még aktív idősebb generáció – tisztelet a kivételnek – már

más nevelést kapott, a fiatalabbja pedig még nem kapta meg ezt a neveltetést.
Nem kaphatta meg, mert ez generációs időt igényel, és mert a váltakozó kormá-
nyok váltakozó hozzáállása a létező kezdeményezéseket is lefejezte. Oktatni nem
képes oktatóknak kellene erre tanítania újabb korosztályokat.

Akkor és ott a húszévesekben reménykedett a szerző, és fel is vázolta az
ezzel kapcsolatos feladatokat. Imígyen:
„1. pontosan körülírni társadalmi szemléletüket,
2. kidolgozni a kulturális és gazdasági népvezetés programját,
3. szervezett erővel felkészülni az előző nemzedékekkel való együttműködésre,

illetve azok leváltására.”
Itt és most mi is reménykedhetnénk ezekben a fiatalokban s számukra is

valami hasonló utat jelölhetnénk ki, de miközben tudásban és képességekben
erre alkalmas fiatalokkal rendelkezünk, nekik nincs a szolgálatra képessé tevő
nemzettudatuk. A neoliberális nevelés és a hazai valamint világkörnyezet az
egyén érvényesülését a közösség elé helyezi, nemcsak szóban, hanem minden
szándékában, tettében, hatásában. Bár vannak biztató példák, de a feladat si-
keréhez szükséges tudatosan áldozatot is vállaló és türelmes sokaság, a verba-
litáson túl sehol sem látható.

III. A harmadik fejezet „az értelmiség neveléséről” szól. Venczel József a
népneveléssel egyforma fontosságúnak tartja. A nép öntudatra ébresztése és a
céltudatos értelmiség nevelése egyformán fontos és összetartozik. 

Gondolom, ennek ott és itt, akkor és ma is egyforma érvényessége volt és
van. Már csupán azért is, mert az utóbbi szükséges az előbbihez s utóbbi sike-
res munkálkodása szükséges ahhoz, hogy aztán alulról építkezhessen, gyara-
podhasson. Így pedig létrejöhet a saját, új értelmiség. Hasonló folyamatot más
értelemben és más céllal a „szocializmus építése” idején is tapasztalhattunk,
de azzal a nevetséges paradoxonnal, hogy az alulról jövő értelmiségi, amint
azzá vált, potenciális osztályellenséggé avanzsált és gyanús lett. Mint előbb
erről már beszéltem, ez a dilemma a globalizáció esetében is tetten érhető.
Saját nélkülözhetetlen, de mindenkor gyanús értelmiségét mindkét rendszer
megpróbálta megvásárolni vagy magához kötni. Természetesen saját képére
szabott más-más módszerekkel. De ez egy másik történet. A mára vonatkoz-
tatva annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy a globalizáció emberanyagá-
nak futószalagján is ott van a feltétlenül szükséges értelmiség és ott sem örülnek
neki. Ezt ellensúlyozza újmódi neveltetése az önmegvalósításra, a közösség le-
nézésére, a nemzeti öntudat nevetségessé tételére.

A Hitel már a kezdetektől a „több műveltséget” jelszót tűzte zászlajára. Az
értelmiség nevelése szerintük e jelszó továbbvitelét jelenti. Mondanom sem kell,
mekkora ellentétben van ez a globalizációnak a tömegek lebutításra tett erőfe-
szítéseivel. Pedig itt és ma is alapvető szükséglet lenne egy népvezető intelli-
gencia kinevelése. A Hitel kinyilvánította azt a szándékát, hogy ezt a feladatot
próbálja szolgálni és ezáltal reméli, hogy a célkitűzések céltudattá izmosodnak.
Úgy vélem, hogy hasonló szándékok már itt és a mában is vannak, ráadásul itt
és ma nem gátolja ezeket a Hitel idők nemzetiségi politikája. Amott Erdélyben
viszont a helyzet szinte változatlan. Csak a módszerek változtak és öltöttek
újabban Európát is megtéveszteni képes mezt. Ami friss tapasztalatok szerint
nem is olyan nehéz. Itt azonban nagyon komolyan kell venni a figyelmeztetést.
Szükség van az új generációkból felnövekvő új vezető intelligenciára, szükség
van az ezt az alsóbb rétegekből is felemelni képes középosztályra, szükség van
egy új oktatói generációra és az ehhez nélkülözhetetlen időre. Demokráciában,
tetszik, nem tetszik, a szükséges időt csak egy így gondolkodó párt nyerheti
el, de ez csak pártharcok révén lehetséges. Vagyis pártpolitikára kell fecsérelni
az energiákat. Lám mennyire igaz, hogy a pártpolitika nagy akadályozója a
nemzetpolitikának. Ez utóbbihoz legalább kétharmad és több ciklus szükségel-
tetik. Ha erre nincs garancia, a pártpolitika kénytelen bírálható módszerekkel
konzerválni nemzeti célokat hordozó intézkedéseit. Ez a bebetonozás. Mi mást
tehetne? 
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A demokrácia kötelező, az általunk megvédett és óhajtott Európából nem
költözhetünk el. Szomszédjainktól nem szabadulhatunk sem mi, sem odasza-
kadt mieink. Tehát meg kell ismét tanulnunk gúzsba kötve táncolni, gúzsban,
gúnyban, ellenszélben és sokszor reménytelenül. De mégis!

y

Szerkesztőségi vélemény
Álláspont 1935/4.

Ez a néhány sor a következőkben olvasható írásokat vezeti fel és indokolja
meg.

„A Hitel második számában világnézeti cikkeink »Álláspont« című bevezetője
leszögezte: »A bajok lelkiek és testiek, vagy ha jobban tetszik: gazdaságiak és
szellemiek. A nevetségesség határát súrolja ma már arról vitatkozni, melyik a
gyökérbaj, mit kell előbb orvosolni. Hagyjuk ezt meg szalonszociológusok és
műkedvelő történészek steril időtöltésének; a terméketlen elviség nem fog va-
rázsigét feltalálni, amelyik megszüntetheti a bajok circulus vitiosusának örvény-
lését. Mindenütt bele kell kapni bátran, férfiasan a kerékbe, ki ahol éri: az élet
nem elmélet s csak a két kéz erejével lehet alakítani. De nehogy összetévesszük
ezt a cselekvésre való felszólítást a buta markosság dicséretével. Gondolkozni
és cselekedni: egy legyen – csak ez, amit kívánunk.« 

Most a Hitel az értelmiségnevelés munkájának megindításával kíván »bele-
kapni a kerékbe«. Három megnyilatkozást követelő és irányító véleményt sora-
koztatunk egymás mellé – gazdasági, műveltségi és népegészségi probléma
világunk kérdéseiről. »A bajok lelkiek és testiek, vagy ha jobban tetszik: gaz-
daságiak és szellemiek.« De mindenképp az említett három kategóriába tarto-
zók: vagy az életmegnyilvánulások társadalmi és gazdasági alapjaira
vonatkoznak, vagy a népközösség lelki-szellemi szükségleteiből fakadnak, vagy
a faj organikus valóságához kapcsolódnak a népegészségügy jegyében. 

Most és a következő számokban a megoldásokat keressük.” 

y

Megoldáskereső
Baczó Gábor: Elhanyagolt feladatok 1935/4.

„Kibontakozásban levő új erdélyi életünket úgy képzelem el, mint egy torzszülött
gyermeket, akinek feje óriási nagy, de nem tud talpra állani, mert teste és a
lábai teljesen satnyák, fejletlenek. Így a mi nagy lendületű szellemi életünket
sem tudja elhordozni gazdasági alapunk. Ifjúságunk sokféle törekvése és célki-
tűzése nagyszerű bizonyíték amellett, hogy szellemi életünk fejlett és lendületes,
mégis soha semmit sem tudunk megvalósítani, mert gazdaságilag neveletlenek,
szervezetlenek vagyunk. – És egyáltalán, a nagy szellemi fellendülés dacára,
társadalmi és kulturális téren gyors ütemben hanyatlunk, intézményeink napról
napra gyengülnek és fogynak. 

Miért? 
Nem azért, mintha nem volnának tehetségeink kultúránk fejlesztésére, és

nem is azért, mintha ifjúságunk nem volna eléggé öntudatos, hanem azon egy-
szerű okból kifolyólag, hogy kultúránk anyagi alap nélkül nem tud megmaradni,
érvényesülni és fejlődni.”

Elég röviden annyit megjegyezni, hogy a román központi hatalom is tisztá-
ban volt ezzel, s nem véletlenül húzta ki a magyar kisebbség alól a gazdasági

alapot. És tette ezt minden elképzelhető állami és elnézett, sőt ösztönzött helyi
módszerrel.

ÉRZÉKETLENSÉG A GAZDASÁGI KÉRDÉSEK IRÁNT
„Nem tudni, mi okból: egész népünk, de különösképp intellektuel fiatalságunk
mit sem érdeklődik és teljes érzéketlenséget mutat a gazdasági kérdések iránt.
Ma különösképp az ifjúsági munkának nincsen semmi kapcsolata a praktikus
élettel. Erkölcsi nevelés, történelmi és irodalmi ismeretek azok a kedvenc
témák, amelyekben a magyar főiskolás ifjúság kiéli magát és nagyon megelé-
gedett, hogy sok feladatot intéz és nagyon hasznos ismereteket táplál a lelké-
ben. Ténylegesen mindezek nagyon fontos kérdések, hiszen elvitathatatlan,
hogy ismernünk kell népünk történetét a jelen helyes megítéléséhez, szükséges
az irodalmi műveltség és az erkölcsi szilárd nevelés is, azonban ezek mellett
nem lenne szabad az ifjúságnak teljesen műveletlenül maradnia a gazdasági
kérdések terén sem. Mert egyszer már be kell látnunk, hogy azért vagyunk te-
hetetlenek és műveletlenek, mert gazdaságilag szervezetlenek és felkészületle-
nek vagyunk.” 

A gazdasági kérdésekben szükséges jártasságot ma egyre gyakrabban em-
legetik, mert azóta végletesen eluralkodott a pénz világa. Ezért aki nem ren-
delkezik ilyen ismeretekkel, kiszolgáltatottá válik, legyen erdélyi vagy
anyaországi egyaránt, és sajnos nemcsak a bankvilágnak vagy a nagyvállalatok
profitéhségének, de egymásnak is, mert elharapózott az finoman csak ügyes-
kedésnek nevezett magatartás.

A SZAKKÉPZETTSÉG HIÁNYA
„Nem akarom kritizálni mostani vezetőinket, mert a tények úgyis elég világosan
beszélnek helyettem. Ifjúságunkat kell szigorúbb kritika alá állítani. Mert alig
van fiatal erőnk, akiben az érdeklődés mellett megvolna az a gazdasági szak-
képzettség, amely okvetlenül szükséges pl. egy szövetkezet vezetésének ellátá-
sához. Jelenleg nincsenek munkásaink, akik vállalhatnák, képzettségük
biztosítéka mellett, gazdasági megszervezésünk feladatait. Éppen ezért az if-
júságnak le kell szállania arról a képzelt magaslatról, ahonnan elméletben olyan
gyönyörűen intézi ügyeit. Az ifjúságnak meg kell teremtenie a kapcsolatot a
reális élettel – épp a gazdasági kérdések felkarolása által. 

Igaz: nem mindenki foglalkozhatik behatóbban gazdasági kérdésekkel, mert
ehhez elsősorban megfelelő szakismeretek szükségesek, de badarság is volna
ezáltal többi sokszínű feladatunkat és kötelességünket gazdátlanul hagyni. Nem
gazdasági egyoldalúságot követelünk, mert ez épp oly veszedelmet jelentene,
mint a mostani túlhajtott szellemi egyoldalúságunk. Azt szeretnénk, ha a
ráhivatottak tennék elsőrangú kötelességükké a gondolatot. Így, véleményünk
szerint, az új jogász nemzedékre, valamint kereskedelmi és gazdasági akadémiát
végzett fiataljainkra hárul a feladat, hogy vállalják népünk gazdasági megszer-
vezését és ezáltal saját megélhetésük biztosítását.” 

A szakemberhiány napjaink egyik legnagyobb gondja. A kérdés igen össze-
tett. Benne van a szakmunka presztízsének téves lerontása, a sokszor alig hasz-
nálható diplomák felértékelődése a közvéleményben, a kétkezi munkától való
ódzkodás – annak ellenére, hogy legtöbbször ez már nem is jelenti ugyanazt,
mint régebben –, a szakiskolák hiánya, és az is, hogy akik ezen a téren mégis
sikeresek, alulfizetettségük miatt külföldre távoznak. A szakmunkaerő képzése
és itthon tartása tehát egymástól elválaszthatatlan feladat. Erdélyben és az el-
szakított területeken ez különösen fontos az idegen közegben való boldogulás
és a szülőföldön maradás szempontjait is figyelembe véve.

GAZDASÁGI MŰVELTSÉGET!
„Falutanulmányozás szociológiai ismeretek nélkül felületes, dilettáns munka;
gazdasági szervezkedésünk irányában tett kísérleteink alapos közgazdaságtani
és pozitív jogi ismeretek nélkül erőtlen próbálkozások. Ez, amit önképző mun-
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kába állt nemzedékünk figyelmébe ajánlunk, a rákészülés fontosságát hangsú-
lyozva. Ugyanis azt a jelenséget, hogy mindeddig az új jogász nemzedék, vala-
mint kereskedelmi és gazdasági akadémiát végzett fiataljaink még nem léptek
be a régen megkezdett építő munkába, azt azzal tudjuk megmagyarázni, hogy
az erkölcsi, irodalmi és történelmi nevelésünk és önképzésünk mellett gazdasági
kérdéseink, valamint a társadalmi kérdések a háttérbe szorultak. Maga az élet
mutatott rá, hogy egyoldalúsága miatt ferde az ifjúsági munkánk. A szólamok
mellett meg kell találnunk a kapcsolatot a reális élettel is: szerezzünk minél
szélesebb körű gazdasági műveltséget és gyakorlati életkészséget.”

Ezeket olvasva eszünkbe juthat, hogy mára ez mintha megfordult volna, vagy
ami még rosszabb, az az oldal, amelyik annak előtte erősnek volt mondható,
gyengült, miközben a másik nem erősödött kellő mértékben. S amikor ezt fel-
idézzük, már nem csupán Erdélyben gondolkodunk, hanem összmagyar vonat-
kozásban. Tudjuk, hogy korjelenség, hogy sok minden hat egy új aránytévesztés
irányába, hogy a humán ismeret egymagában nem jelenthet műveltséget. Mit ér
tehát az egyik a másik nélkül? A gyakorlat azt látszik igazolni, hogy nem helyes
prioritást keresni. Mára egyre inkább összefonódnak és egymást feltételezik.

y

Maradandó hiányosság
Molnár Albert: Több műveltséget! 1935/4.

„Az erdélyi magyarság problémái közül kétségtelenül a műveltség kérdése a
legközvetlenebb. Az eugénika a jószándék mellett szervezetet és műszereket
kíván, a gazdaságszervezés pedig még ennél is nehezebb. A műveltségközlés,
legyen az főiskolás önképzés vagy népművelés, ezzel szemben megelégszik a
jószándékkal meg a képességekkel, s minden körülményeskedés nélkül nagy
eredményeket tud felmutatni. Csak ki kell használnunk a lehetőségeket, ame-
lyeket társadalmi egyesületeink és meglévő sajtóorgánumaink nyújtanak, csak
be kell állnunk a munka vonalába a szó és a betű közvetítő erejével: valósággá
kell tennünk azt, amit tulajdonképpen a »több műveltség« jelent: felfokozzuk is-
mereteinket, hogy bőségesen tudjuk szolgálni a nemzeti művelődés előbbre vi-
telét munkahelyeinken, amelyeket a népvezetés városban és falun, iskolában és
iskolán kívül, hivatásos vagy műkedvelő nevelőknek egyaránt nyújt. 

r

Nemzedékünk számára a »több műveltség« hangoztatása felkészülést jelent:
nem öncélú műveltségszerzést (bár ennek is van célja), hanem céltudatos erő-
összpontosítást az ön- és népművelés érdekében. Az a gondolatunk, hogy a mi
népünk intelligenciája nem maradhat le színvonalban és belső értékben a több-
ség értelmisége mellett. A művelődési körülmények egyek és ugyanazok: az
egyetemek, iskolák kapui számunkra is nyílnak; könyvek, folyóiratok, heti- és
napilapok számunkra is jelennek meg; előadások, konferenciák, ankétok szá-
munkra is rendeztetnek. Legfeljebb csak az lehet a különbség, hogy a mi por-
tánkon kevesebben jutnak hozzá a lehetőségekhez. Ez azonban csak a
mennyiségi és nem a minőségi csökkenésnek a magyarázata. 

r

Új intelligenciánk egy részének azonban e tételen túl pályakérdést is jelent
az, hogy műveltsége és rákészültsége alkalmassá teszi-e a népnevelés és nép-
művelés ellátására. Iskolai és iskolán kívüli népnevelés és népművelés: reformra
és megvalósításra váró létkérdéseink e két legjellegzetesebbje itt a probléma.
Az új intelligencia nevelő rétege hivatott a megoldásra: önértékének és művelt-
ségi felkészültségének biztos tudatában kell végbevinnie az erdélyi magyar iskolai

és iskolán kívüli nevelés reformját, sok helyütt pedig a megteremtését. Ez a cél,
amelynek céltudatossággá érlelése a mi nemzedékünk feladata. Több műveltsé-
get akarunk, hogy általunk műveltségben gyarapodjék az erdélyi magyar lélek.”

Kisebbségi viszonylatban ma feltétlenül gondolni kell arra, hogy ama nyitott
kapuk az anyanyelvi oktatás felé is nyitottak e? Ahol pedig nincs erre lehetőség,
vagy nem elégséges, ott az államnyelven folyó oktatásba milyen arányban jutnak
be kisebbségi diákok?

A „több műveltséget” jelszónak kettős fontossággal bír. Ugyanis a műveltség
megszerzése nemcsak az azzal felvértezettek érdeke, de egyben kötelességet
is jelent közösségük szolgálása és felemelése szempontjából. És ez minden régi
és új értelmiségire egyaránt érvényes. Erről szól a másik figyelmeztetés: „felelős
értelmiséget”.

Általános magyar érdek, sőt létszükséglet a műveltség. Az oktatás és az is-
kolán kívüli képzés széles skálán mozgó lehetőségei az anyaországban ma ren-
delkezésre állnak. Sajnos azonban nem mindegy, hogy mi az, amit eljuttat a
fejekbe. Nem véletlenül folyik ádáz vita az oktatási programokról. Egy olyan
jól szervezett világjelenséggel állunk szemben, amely megpróbálja a tömeget
szellemileg is uralma alá hajtani. A munkavégzésre alkalmas, de túl sok komo-
lyabb kérdést felvetni már képtelen masszát képzelnek el maguknak. Dolgozzon
és fogyasszon, de ne nagyon gondolkodjon azon, hogy mi van, és minek kellene
lennie?

y

Tanultunk tőlük
Ifj. Nagy Géza: A román falumunka 1935/4.

„A falu mint jelszó, ma már a múlté. Jelszavas korunk zűrzavarában jól esett
elérzékenyednünk e felett az egyszerű szó felett: falu, azonban ma már unjuk
kimondani. Ez a szó is, mint annyi más, kiesett a szótárunkból. De nem nyom-
talanul. Megtette jelszó voltából következő feladatát: felhívta a figyelmet arra a
feladathalmazra és beláthatatlan terjedelmű munkamezőre, amely akkor is és
most is egyaránt valóság. Mégpedig nyugtalanító, szavakba nem önthető, kény-
szerítő valóság. Nem beszélünk róla és mégis állandóan égeti a lelkünk. Nem
mondjuk és mégis érezzük és tudjuk, hogy tennünk kell valamit. Úgy, ahogy azt
az államfő a román egyetemi hallgatók nyári falumunkáját bezáró kiállításon az
általa kezdeményezett falumunkát méltató beszédében értelmezte: Az a nagy
cél lebegett előttem, hogy faluink és falusi népünk érdekében tegyünk valamit.
– Valóban egyelőre csak azt tudjuk, hogy »tennünk kell valamit«. 

A román falumunkát is a »tennünk kell valamit« indította meg. És mégis
rövid pillantást vetve a többségi nép körében kb. most egy éve lendületesebben
megindult falumunkára, már is kibontakozni látjuk a megvalósulás útján levő
tervszerű falumunka körvonalait.” 

SZEMÉLYESEN VÉGZETT FALUMUNKA
„A román falumunka középpontjában, mint erőforrás, főként mint anyagi erő-
forrás, a »Principele Carol« Királyi Közművelődési Alapítvány áll. Ennek a se-
gítségével folyt le a román főiskolai hallgatóság 1934. évi nyári falumunkája is.

A munkát királyi szó indította meg s ugyanaz jelölte meg a kettős célt is:
1. tenni kell valamit a falu és a falu népe érdekében; 2. a falumunka meg kell,
hogy mutassa az ifjúságnak azt az egészséges utat, amely a felesleges energiák
levezetésére szolgálhat. 

Kilencvennyolcan vállalták a munkát: orvostanhallgatók, állatorvosjelöltek,
joghallgatók, teológusok, gazdasági akadémiai hallgatók, tanárjelöltek és ház-
tartástani diáklányok. A Kir. Közm. Alapítvány tíz, a földmívelésügyi miniszté-
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rium pedig két községben indította meg a falumunkát. A 98 főiskolást 12 cso-
portba, ún. királyi csapatokba (echipe regale) osztották. A munka eredménye-
sebbé tétele céljából 12 orvos, 7 állatorvos, 9 agronommérnök, 7 testnevelő
tanár, 9 testnevelési hallgató, 6 betegápoló nővér és 6 háztartástani tanárnő
vett részt állandóan a csapatok munkájában. 

A munka teréül szolgáló 12 román község 12 romániai falutípust képviselt.
1 bukovinai, 1 besszarábiai, 2 moldvai, 2 dobrudzsai, 3 munténiai, 1 olténiai,
2 bánsági és 1 erdélyi faluban folyt a munka a három nyári hónapon át s a tel-
jesítményekről szóló kijelentéseket és adatszerű beszámolókat tekintve: ala-
posság, sokoldalúság és nagyvonalúság jellemzik: ember- és állategészségügyi
tanácsadás, kezelés; különféle védőoltások alkalmazása; falusi sporttelepek
készítése; tervszerű testnevelés; katonai előképzés; gazdasági, gyümölcster-
melési és háztartási képzés, tanácsadás; hitéleti nevelés, a nép bűnei ellen
való küzdelem előadások, ünnepélyek keretében; közmunkák végzése: árko-
lás, út- és hídépítés, templomok és temetők kitatarozása, stb. és emellett a
falu életére vonatkozó adatok, s egy 15–20 teremből álló fővárosi falumú-
zeum felállításához szükséges népművészeti, életszükségleti stb. tárgyak
gyűjtése. 

A 3 hónapon át folyó munka eredményeiről a főváros közönsége is meg-
győződhetett a novemberben rendezett falumunka-kiállítás alkalmával. A kiál-
lítást az államfő, Gusti egyetemi tanár és a román közélet több fontos
személyisége jelenlétében nyitották meg. Királyi szó indította el a munkát: a
munka első eredményét is királyi szó méltatta. 

A falvak életére vonatkozó adatok a tél folyamán kerülnek feldolgozásra.
S a munka – a király kívánsága szerint – folytatódni fog.”

FALUMUNKA A BETŰN KERESZTÜL
„November közepén nyílt meg a fővárosban a falumunka-kiállítás. Ugyanakkor
jelent meg a falumunka folyóiratának az első száma és a Cartea Satului (A falu
könyve) első kötete is. A folyóirat címe: Căminul Cultural (Közművelődési
Otthon). A falu könyve sorozatnak egyes köteteit közelebbről is érdemes szem-
ügyre venni. (…) A szinte fényűzően szép kiállításhoz képest: meglepően olcsó.
Így kívülről nézve is kellemes hatást gyakorolnak az érdeklődőre. De lássuk kik
írták és miről ezeket a köteteket?

I. k. Petrescu Cezar: Cei trei regi (A három király). Címlapján Constante
Lena rajza: I. Károly, I. Ferdinánd és II. Károly királyok fejei. A könyv három
részből áll. Az első címe: I. Károly, a Román Királyság megteremtője. A má-
sodik: I. Ferdinánd, Nagyrománia megteremtője. A harmadik: II. Károly Őfel-
sége, az örök Románia megteremtője. 

Ez a legvaskosabb kötet: 182 oldal, 47 képpel. A három román király éle-
téről és a román nemzeti állam fejlődéséről szól ez a könnyed, élénk és tiszta
román nyelven megírt hármas életrajz.

II. k. Az egyik legnagyobb és legtermékenyebb élő román regény- és no-
vellaíró: Sadoveanu Mihály műve. Címe: Inima noastră (A mi szívünk). El-
beszélések. Történetek. E kis kötet nem leereszkedés a nagy regényíró
részéről. Újabb bizonysága annak, hogy a szentek életének népszerűsítése
mellett (D. D. Pătrăşcanuval együtt) A falu könyve nyújtotta népnevelési al-
kalmat is megragadja, hogy ezzel is hasznára lehessen népének. 

III. k. Lascarov Moldoveanu Sándor pátriárkális hangulatú és tárgyú no-
vellás és rövid elbeszéléses kötetek szerzője írta vagy talán inkább: állította
össze. Címe: Viaţa creştină în pilde (A keresztény élet példázatokban). Csak
úgy találomra kinyitom a könyvet. Lássunk egy példázatot: 

A példázat címe: Nyolcgyermekes anya: »Egy anyának nyolc gyermeke
volt. Valaki megkérdezte tőle: – Hogyan tudod mindeniket táplálni? Az anya
így felelt: – Egész lelkemmel szeretem őket. – Valaki más azt kérdezte tőle: –
Hány gyermeket ruházol és táplálsz? – Ha szeretem őket, nem számlálom, hogy
hányan vannak.« 

Sok példázat. Mind érdekesek, meglepőek. Közöttük sokból középkori le-
gendák és példázatok levegője árad felénk. Kár, hogy a könnyen kezelhetőség
céljából a példázatok abc. sorrendben vannak. Így aztán kissé furcsán hat, ami-
kor a Diavol (ördög) után a Domnul Isus – Jézus, urunkról szóló példázatok
következnek. A példázatok egyszerű, világos nyelve, tömörsége és frissessége
nagyon népszerűvé fogja tenni ezt a könyvet. Az ízetlen adomák, lapos törté-
netek helyett, nem is beszélve a bosszantóan csattanó nélküli viccekről, nekünk
is jó lenne valami hasonló, a népnek való példázatgyűjteményre gondolni. 

IV. k. Voiculescu V.: Toate leacurile îndemână (Egészségügyi tanácsadó);
V. k. Filimon L.: Intre Gospodine (Gazdasszonyok között). Háztartási tanácsadóféle.
VI. k. Oancea N.: Culegere de coruri (Karének gyűjtemény). – A címek beszélnek.

Külön méltatást érdemel a VII. kötet: Vicleimul: Betlehem (népies) szent
játék népköltési gyűjtés, kiegészítette, előadási utasításokkal látta el Popa János
Viktor, a népi dallamokat (bizánci és nyugati hangjegyekkel) Breazul Gy. je-
gyezte fel. A betlehemeseket ábrázoló színes címkép Constante Lena műve.
117 oldalon keresztül egy 12 részből álló betlehemes játék szövege, a szöveg-
gel kapcsolatos megjegyzések, előadási utasítások, hangjegyek: megszokott
nyugati és meglepő, titokzatos alakú bizánci hangjegyek. Ez a könyv amellett,
hogy minden lehetőséget megad ennek a csodálatosan szép kelet-európa-bal-
káni népies színjátéknak bárhol való előadására, még egyebet is jelent. Össze-
állításának alaposságával, utasításainak, magyarázatainak részletességével
méltó példája annak, hogy a román nép, irodalmi hagyományaihoz híven, ma
is megbecsüli a néplélek költőiességének megnyilvánulásait.

A hét kötet megjelenését ugyancsak a Királyi Közművelődési Alapítvány fe-
dezte anyagilag. Lehet, hogy csak ennek az anyagi támogatásnak tulajdonítható
az a tény, hogy a román szellemi élet jövendő és jelenlegi vezetői: a főiskolás
ifjúság és a felnőtt román értelmiség egy része egymás mellé állva vállalja a fa-
luért váló tervszerű munkát.” 

FALUMUNKA ÉS AZ ÉLŐSZÓ
„A népnevelés gondolatának a román értelmiség gondolatvilágában való

népszerűsítését nyilvános előadások keretében végzik. Természetes, hogy elő-
ször az értelmiséget kell öntudatossá tenni, hogy ezáltal felismerhesse és er-
kölcsi felelősséggel vállalhassa a reá váró népnevelési kötelességeket. 

Minket főként városunk érdekel ebből a szempontból. Az Astra »Gând
Românesc« (Román Gondolat) nevű helybeli alakulata tart ilyen előadás-soro-
zatot: Képek az erdélyi román falu életéből címmel (…). 

r

Tervszerű munka körvonalai bontakoznak ki szemeink előtt. Őszinte elis-
meréssel szemléljük ezeket a körvonalakat. Rég elkezdett, de inkább akadá-
lyokkal, mint türelemmel és támogatással találkozó erdélyi magyar falumunkánk
mellett komoly érdeklődéssel figyeljük a többségi nép körében, az ifjúság len-
dületes munkájával megindított falumunka eredményeit. 

Tudjuk, hogy a komoly falumunka középpontjában a nép többé nemcsak
mint politikum, hanem elsősorban mint etnikum áll: nem mint egyéni és párt-
érdekek eszköze, hanem mint öntudatos, sajátosságait felismerő és azoknak az
emberiség szolgálatába állító népegyéniség. Már látjuk és továbbra is reméljük,
a román falumunka komolyságát.” 

Szükséges hozzáfűznünk, hogy az erdélyi magyar falukutatás kiválósága,
Venczel József is Gusti professzor tanítványa volt. Az előbbi anyag talán túl
részletes ismertetésével azt szerettem volna igazolni, hogy le kell küzdenünk
régi szokásunkat, és nem minden áron felülről kell néznünk szomszédjainkra.
Bár sok mindenben előttük járunk, hagyjuk meg ezt a kockázatos tévedést
nekik. A nemzeti célokért hozott áldozatvállalás terén pedig mindenkor előttünk
jártak mind állami, mind állampolgári szinten. Az erdélyi falu máig őriz valamit
a múltból, ideát azonban már egészen másról szólna ez a történet. A vidék éle-
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tének felkarolása azonban mindenkor és mindenhol, s a mindenkori idők adta
körülményeknek megfelelően szükséges. A falumunka még hasznosítható lenne
számos hazai és Kárpát-medencei közösségben. Természetesen mára új for-
mában kelhetne életre. A királyi szó is helyettesíthető.

y

Állami háttér nélkül, ellenszélben
Kéki Béla: Magyar kultúrpolitikát Erdélyben! 1935/5.

„Négy összetevője, de úgy is mondhatnám, négy ága van a kultúrpolitikának
Kornis Gyula elméleti levezetése szerint: erkölcs- vagy neveléspolitika, tudo-
mánypolitika, művészetpolitika és vallás- vagy egyházpolitika. Ezeken a mun-
kamezőkön dolgozik minden erejét latba vetve a modern állam. Főként amióta
fogalmi értelemben olyan mélyreható változásokon ment át. Mert a mai állam
nem vallja magát csupán hatalmi tényezőnek, nem merül ki tevékenysége a la-
kosság jólétének fenntartásában, a jogbiztonság őrzésében, hanem a kultúra
értékeinek megvalósítása a végső célja, tehát a fejlődés során a kultúrállam fo-
galmáig érkeztünk. Ezért vetnek mind erősebb hangsúlyt a kormányok döntő
fontosságú problémáik közt a kultúrpolitikára.” 

Bár azóta megtapasztalhattunk olyan kormányokat is, amelyek ezt szintén
a hatalommegtartás eszközének tekintették, és távlati terveikben zavaros világ-
programok kiszolgálásának vetették, s ha lehetőséget kapnának rá, még vetnék
alá. És nem kevés olyant is láthattunk, amely a kultúrpolitikát jelentősen hátra
sorolta.

„Ha az államalkotó, magyarországi magyarság kultúrpolitikai tevékenységét
nézzük, páratlan lendületű fejlődést kísérhetünk figyelemmel. Talán sok mindent
tömören érzékeltet, ha kimondjuk: meggyőződésünk szerint Klebelsberg Kuno
fölérte báró Eötvös és Trefort Ágoston kultúrpolitikai alkotó nagyságát. Gazdag
aratást ígérő kultúrpolitikájából is nézzük a nagyvonalúságában kimagasló tu-
dománypolitikát. Azt a tudománypolitikát, amelyik a belföldön létesített tudo-
mányos intézmények hosszú során kívül, Collegium Hungaricumot teremtett
Bécsben, Berlinben, Párizsban és Rómában. Nyugodtan, biztos öntudattal ír-
hatta Klebelsberg tanulmánykötete fölé: »Jöjjetek, harmincas évek!« Előtte már
kirajzolódtak azok az idők, amikor a magyar természet- és szellemtudományok
fiatal tudósnemzedéke – az aranyfedezetű utánpótlás – belül kerül a kapukon.
Ma tényleg egyre-másra látnak napvilágot a fiatalok munkái minden tudomány-
ágban, művelés alá fogva a szaktudomány eddig elhanyagolt területeit is. Mű-
vészetpolitikájából kiragadom azt az intézkedést, amellyel csapatostul küldte
Rómába a festőket, és tudjuk: a Falconieri-villa magyar festői közt megfogant
az újklasszikus irány. Mindez pompásan igazolja céltudatos kultúrpolitikáját,
amelynek vezérelve volt: a jövő számára dolgozni, a jövő útját készíteni.”

Remélhetjük, hogy tárgyilagos erdélyi szaktekintélyek nemsokára mai hazai
kultúrpolitikánkról is hasonló módon nyilatkozhatnak. Számos intézkedést lát-
hatunk Klebelsberg nyomdokain, és az anyagi lehetőségek javulása következe-
tesen bővíti a fent felsorolt kereteket. A külföldi jelenlét mellett a tehetségek
hazacsábítása már folyamatban van. A legnehezebb, a közoktatás kérdése pedig
most éli legturbulensebb korszakát.

„Ellentétét kapjuk ennek a világos, ragyogó képnek, ha erdélyi magyarsá-
gunk kultúrpolitikai küzdelmei után kérdezünk. A hatalomváltozással együtt be-
következett a kultúrpolitikai erők átcsoportosulása is. A magyar kultúrát
szolgáló állami intézmények és keretek széthullottak, összedőltek nélkülözhe-
tetlennek hitt építmények. Szétszakadozva, a közös kultúrpolitika összetartó
ereje nélkül, egymástól elszigetelődött intézményeink a megmozdult idegen ten-

ger hullámhátára kerültek. Egyházainkra és a társadalomra: két életmegtartó
pillérre szegeződtek a szemek. De mielőtt észbe kaphattunk volna, már messze
sodródtunk minden tudomány- és művészetpolitikai célkitűzéstől. A kisebbségi
magyarság számára az egyházpolitika és neveléspolitika nőnek minden erőt ki-
merítő, óriási problémává. Sőt a neveléspolitikát is csak a felekezeti oktatás lé-
téért küzdő iskolapolitika szűkebb értelmében vehetjük. Állandó védekezésben,
a védelmi politika nyugtot nem ismerő erőfeszítéseiben telnek az esztendők.
S ha az előtörő irodalmi termelést, az erdélyi irodalmi élet kibontakozását nem
tekintjük, úgy egész kultúrpolitikánkra érvényes, hogy az örökölt értékek meg-
őrzésének gondja köti le, a fennmaradás izgalmas kérdése veri béklyókba s
teszi elkerülhetetlenné számára a védekező, defenzív magatartást. 

Védekező jellegű kultúrpolitikánk a körülmények kényszerítő befolyására
éppen a kultúrpolitika legfontosabb, lényegadó vonását vesztette el: a tudatos
jövőkészítés törekvését. Képtelenség másfél évtized rengeteg energiapazarlása
után is a céltudatosságot, tervszerűséget kinyomozni, ami kultúrpolitikánkban
a jelen értékeinek mentésén túlmutatna s a jövőalakítás szükségét állítaná elő-
térbe. Pedig el kell jutnunk erre a belátásra. S minél előbb kapcsolatot kell te-
remteni a közös célzatú, de mégsem együtt, hanem csak párhuzamosan működő
intézményeink között. Az egymástól elszigetelt munkaköröket egységes kultúr-
politikai tervbe kell illeszteni. Azután számba kell venni intézményeinket, de
különösképp társadalmi és felekezeti egyesületeinket. Külső tekintetek ne za-
varhassák az ítélkezést, s a hasznavehetetlen, be nem vált intézményeket, tár-
sulásokat habozás nélkül föl kell oszlatni. Szétosztottságunk, sok irányú
akcióink merítik ki társadalmunk áldozatkészségét. Cserébe meg kell határozni
a feladatköröket, megszabni az egységes munkatervet és a megvalósításhoz se-
gédeszközöket kell nyújtani. Jelenünk ilyen átszervezése után kerülhetne sor a
távoli, de nem nélkülözhető kultúrpolitikai tervekre, amelyek a neveléspolitika,
tudománypolitika és művészetpolitika terén a jövővel is számolnának. 

A jövővel számolni pedig csak egyféleképpen lehet: a mai helyzet tökéletes
ismerete alapján. Erre egymás nyomában tolakszanak a kérdések: honnan is-
merhetjük meg kultúránk mai helyzetképét? ki mérte föl magyarságunk anyagi
és szellemi vagyonát? hol gyűjtötték föl és hol őrzik gazdasági, kulturális és
művészeti életünk beszédes adatait? Akadt ugyan ezen a területen egyetlenben
egy komoly munkakezdés, az Erdélyi Magyar Évkönyv adatgyűjtése, de miért,
miért nem, az első kötet folytatás nélkül maradt. Mégis, talán nem hiábavaló
gondolat, ha elképzelem ilyen adatgyűjtő központ intézményesítését, akármilyen
kis költségvetéssel. Tegyük fel, az újból életnek induló Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egylet keretei közé beépítve. Régóta hiányzó jelentős  munkaközösség
volna. Olyan, mint egy statisztikai hivatal, de mégis jóval több, mert az irányító
jelleget nem nélkülözheti. Bizonyos, hogy kitartó gyűjtőmunkájából a feldolgo-
zás során egész problémacsomók hámozódnának ki. Ekkor bontakozna elő
megdöbbentő méreteiben kultúrpolitikánk hiánya, ekkor tárulnának föl ön-
marcangoló őszinteséggel védekezés közben szenvedett veszteségeink s borús
jövendőnk problémái, ezek a sötét mélyű kutak, amelyekbe egész társadal-
munknak bele kell tekintenie. 

Mert nem elég, ha csak egy-két magyar fölöttük összehajol (…)?.” 
Másfél évtizeddel az elszakadás után, amikor az állami háttér nélkül, s ami

a legfontosabb: ellenszélben, társadalmi összefogásból próbál kibontakozni az
erdélyi magyar kultúrpolitika ama négy ága, Kéki Béla a maga nyers valóságá-
ban látja a védekezés közben kialakult helyzetet.

Ma már egészen mást mutatnak ezek a frontok, de alapjában véve ott sö-
tétlik az említett „kutak mélyén” a homogenizációs nyomás valósága. Erdély
magyar kultúrpolitikáját a hihetetlen erőforrásokat mozgósító önerő mellett,
csak az egyre erősödő anyaország támogatása tudja igazán továbblendíteni. Ez
jelen is van, az anyaország növekedése nyújtotta lehetőségek arányában. Mi-
közben az autonómiatörekvés küzdelme sajnos egy helyben topog, nem lehet
mellőzni az elszakítottak boldogulását és otthon maradását szolgáló támoga-
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tásokat. Ez ott és azonnal hat, az autonómia áldásai viszont csak egy remélt
jövőben várhatók.

Ami pedig összmagyar vonatkozásban igen tanulságos, az annak a kényszerű
módon keletkezett kísérleti terepasztalnak a tapasztalata, amit Erdély magyar
közössége jelentett küzdelmeivel az utóbbi csaknem 100 esztendőben. A szo-
rongatott helyzetben levő magyarságon észlelhető változások sokatmondóak.
Amiképpen a változatlanságok is. Jó és rossz érelemben egyaránt.

Külön kiemelném az említett négyes fogatból a neveléspolitikát, amely fe-
ladataiban túlnő az iskola falain, fontosságában pedig meghaladja azt, amit
ma képzelünk róla. Mert ez a jövő egyik legnagyobb és legnehezebb tennivalója.
E téren ugyanolyan ellenszélben van az összmagyarság, mint volt (és van)
Erdély magyarságának fentebb elemzett kultúrpolitikája. Ott a lokális homo -
ge nizáció az ellenszelet kavaró gépezet, világviszonylatban pedig a nemzetállam
megszüntetését szolgáló hatalmas és gátlástalan igyekezet, a neoliberális szel-
lem mindenáron való terjesztése.

y

Üzenet Erdély Széchenyijétől
Gróf Mikó Imre: A történeti alapok megőrzése 1935/5.

A kolozsvári Hitel első kis korszakának márciusi füzetét olvassuk. Az elszakadt
nemzetrésznek kapaszkodót nyújtani óhajtó lap, gróf Mikó Imre XIX. századi
üzenetét tolmácsolja. Erdély Széchenyije, az örök emlékű gróf, négy tételben
figyelmezteti kora magyarságát. Minden szava igaz, minden szava örök, minden
szava hozzánk szól. S már nem csupán erdélyieknek, nem csupán elszakítot-
taknak, hanem a szétszaggatottaknak, a Kárpát-medence magyarságának.
Olyannyira igaz, hogy az értő, a törődő számára már-már közhely, de a felüle-
tesen ítélőnek is erős figyelmeztetés, a nemzetben gondolkodónak pedig meg-
erősítés.

Nagy elődünk az Irányeszmék című, 1861-ben megjelent könyvének, A tör-
téneti alapok megőrzése alcímű fejezetéről van szó. Már e három szóból is sejt-
hető, hogy jól látta és érezte a veszélyt. Ehhez elöljáróban annyit fűzhetek
hozzá, hogy e tény csak tovább fokozhatja felelőtlenségünk szégyenét. Mert
nem mondhatjuk, hogy vakok voltunk. Voltak látó, sőt előrelátó szemeink, de
nem volt hozzá fülünk és szívünk, s így cselekvőképességünk sem. Kezdő mon-
data így szól: 

„Amik az élőfa gyökerei és ágai, azok a történeti alapok a nemzetekre
nézve. – Sokszor hallottam, hogy szónokaink és íróink így emlegették a törté-
neti alapokat: de, hogy mik azok – szabatosan előadva nem láttam. S bár én
ma sokkal kevesebbé tehetem, mégis szükségesnek tartom legalább a megkí-
sértést, hogy legyen az közgondolkozás tárgyává.”

FÖLD
„Egy nép akkor lesz önálló nemzetcsaláddá, midőn maga számára külön földet
és hazát szerez. Amint azt kezeiből kibocsájtja, lassanként gyöngül, létalapja
meginog, míg utoljára lenni egészen megszűnik.”

E szavak igazságát kevés nemzet érezheti annyira magáénak, mint a magyar.
Nem is tűnik túl nagy bölcsességnek, hiszen csupán csak az igazság papírra
rögzítése, de aztán Mikó így folytatja:

„Ezt azonban nemcsak a nemzetek és országok, de a nemzetségek törté-
netei is bizonyítják. Terjedelmes birtokú egykor virágzott nemzetségek gyön-
gültek és enyésztek el azon okból, hogy birtokaikat eladogatták, vagy
elidegeníteni engedték (…) könnyelműség, fényűzés, jövedelmeikkel arányban
nem álló költés által elpazarolták.”

Mellékesen a haszonélvezőket is megjelöli, de a hangsúly az elkótyavetyé-
lőkön, rajtunk van. S ennek példái nem ismerik a mai határokat, bár azok a
mai határok nem kis mértékben e folyamatnak is betudhatók. Mennyire hihe-
tetlen történet az, hogy a befogadó Magyarország egyetlen nemzetiségi elége-
detlenségre okot (némi okot) adó korszakában, amelyet felnagyítva a szörnyű
elnyomás éveinek állított be a területszerző szomszédok köre, tehát az egyetlen
ilyen korszak idején, Erdélyben a román bankrendszer erősebbnek bizonyult a
magyar érdeknél. Hatalmas területek kerültek román kézre az Albinán, az
Astrán, a több mint 140 bankfiókon keresztül, amelyek száma a világháború
előtt már meghaladta a 200-at továbbá az aktívan segédkező ortodox egyház
hathatós támogatásával. 

De határon innen maradva még nagyanyám történeteiből jól ismerem azt
az esetet is, amikor egy jeles arisztokratánknak egy angol lorddal kapcsolatos
(ez esetben legalább a magyar virtust védelmező) nyertes fogadása, katasztrális
holdban öt számjeggyel leírható föld idegen kézre kerülését vonta maga után.
Ennyibe került a fogadást megelőző presztízs vita nagyvonalú lezárása. A lord
ugyanis a magyarokat ágrólszakadt szegényeknek titulálta. Felnövekedvén szá-
molgattam magamban. Több ezer magyar jobbágycsalád kaphatott volna ebből
megélhetést nyújtó telket.

És hány történet szól arról, ahogy a dzsentri a magyar földet elvesztegette.
Ahelyett, hogy az azt művelők jutottak volna hozzá bármely formában, mint tu-
lajdon, vagy akár mint biztos, apáról fiúra szálló, megélhetést jelentő munkahely.
És mint a megújulásunkat évszázadok óta biztosító parasztság, a nép, gyer-
mekáldást eredményező jobb megélhetésének záloga.

Meg is jegyzi Mikó a folyamatról, hogy: 
„(…) Minélfogva vegyes népességű országokban oly sokélű fegyver (…)

legfájóbb szívvel néztem a magyar birtokoknak naponként sűrűbben előforduló
elidegenítését (…).” Aztán így folytatja: „S ne tudnánk-e mi ez ellen sem
együtt, sem külön semmit sem tenni? (…) A mostani időkben midőn mindenki
állítja, hogy csak a földbirtoknak kezeink közt túlnyomó kiterjedésben megtar-
tása tartja meg a magyarságot továbbra is (…).”

Vagyis ezt a felismerést már akkor és ő is közhelyként emlegeti. Az uniós
szabályok körüli ügyeskedések folytán a magyar föld védtelenné válhat. A meg-
oldás körüli heves harcok most folynak Brüsszellel. Mögöttünk a történelmi
példa. És most nem az az érdekes, hogy akkor magán nagybirtokról, ma állami
földről vagy magán kisbirtokról volt vagy van-e szó. A föld magyar tulajdonban
maradása a lényeg. Valódi magyar tulajdonról, nem zsebszerződésekről és nem
strómanok által létrehozott idegen tulajdonú nagybirtokokról beszélek.

A gróf idejében a nyomás hatalmas lehetett. „Árról” és „mentőcsolnakról”
beszél s az értelmiség erkölcsi erejét, lelkierőt és életösztönt kér számon azok-
tól, akik „gátat vethetnének az árnak”. Vajon a mai ravaszul agyonszabályozott,
s tetszik vagy sem, valóban a gyarmattá válást elősegítő „európai otthonunk”
nem jelent ennél is nagyobb nyomást, ennél is nagyobb veszedelmet. Esetleg a
legutolsót? Gróf Mikó Imre minket is kérdez: 

„(…) Van-e még bennünk őseink nemes véréből, mely e föld szerzésekor
patakként omlott? (…) mely irtózni ösztönöz azon állapottól, hogy valaha szol-
ganéppé aljasodjunk, hogy mint koldus és sehonnai, mások ajtajáról, alamizs-
nából éljünk?”

A békemenet elején vitt táblát bizony hiába bírálják komprádoraink és fél-
revezetettjeik. Nem akarunk gyarmat lenni.

KÖZINTÉZMÉNYEK
E téren – Erdély Széchenyije másként nem is tehetné – szembeállítja az állam
által hivatalból létrehozott és a „szabad elhatározás” szülte intézményeket. Ez
utóbbi akkor, gazdag mecénásként, sokkal természetesebb volt, mint manapság
s nemegyszer valóban áldozatvállalást jelentett, nem reklámot, népszerűséget
vagy netán éppen az ellenkező előjelű tettek takargatását. Arra számítani, hogy
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korunk nagytőkéje hajlandó lenne a közért olyan áldozatokat vállalni, mint a
XIX. század nagyjai, naivság lenne. Néhány alapítvány létrehozásával általában
kimerül az önreklámozás.

Itt már csak elméleti eszmefuttatásokra telhet részünkről s elgondolkodha-
tunk azon, hogy a régiek példája mégis miként csapódik le a mai társadalom-
ban. Tapasztalat szerint éppen a szerényebb anyagi erő birtokosai azok, akiknél
az adakozási kedv magasabb. Vagyis ők azok, akik tudatilag, vagy mondjuk úgy,
hogy értékrend dolgában jobban állnak. Nagy dolgok megoldására nem elég,
de mint közös társadalomtudati kincs, felmérhetetlen fontosságú. Néhány más
jelenséggel együtt értékelve megállapíthatjuk, hogy mintha körvonalazódna a
történelmi időszakok alatt pusztított nemzeti tudatnak a javulás irányába történő
elmozdulása.

„Egyesületi buzgósággal” olyan alkotásokra nem lehetünk képesek, mint a
Lánchíd vagy a Magyar Tudományos Akadémia, de annál inkább ezernyi csak
általunk belátott kis feladat megoldásával a nemzet életminőségén hatalmasat
lendíthetünk. Vagyis az az „egyesületi buzgóság” nem lebecsülendő. És ébre-
dezik is. A „civil kezdeményezés” nevet viseli manapság. Negyven évig az egyik
legveszedelmesebb dolognak tartották s irtották tűzzel-vassal, hamis szóval.

Midőn az intézményrendszerről beszélve az iskolaalapítókat dicséri, Mikó
azt mondja, hogy egy államgépezet testét alkothatják intézményei, de „(…) a
nemes részt, azonban a nép szellemi és erkölcsi ereje alkotja”. És itt a lélekről
beszél. Míg szerinte tanintézeteinkben ezt tarthatjuk kézben, az egyesületi élet
az önkormányzás iskolája. Nem hagyhatom szó nélkül jeles mai liberális isko-
lapolitikusunk egy mondatát, amely valahogy így szólt: „Azt szeretném megérni,
hogy az iskola csak tanítson és ne neveljen (…).”

Nagylelkű grófunk így zárja a fejezetet: mindaz: „(…) melyet magyar pénz,
ész és buzgóság állított elő, mutatni fogja századok során a magyar ész teremtő
erejét, megőrizendi lábaink alatt a földet, környezetünkben a nemzeti léget,
melyben egyedül élhet meg jóravaló magyar.” Mikó gróf eme reménységét ma
újabb és még hatalmasabb veszedelmek fenyegetik, és ismét felüti fejét a vak-
ság, a veszélyérzet hiánya. 

HAGYOMÁNY
„Ha egy népfaj vagy ízlés szellem nélküli, vagy elnyomva és szolgaságban él:
rendesen a szomszédok és a felette uralkodó nép szokásait, erkölcseit veszi át;
de ha Istentől képességekkel van felruházva, ha önmunkás szellemmel bír, az
idők során magának nemcsak politikai és társadalmi életet, hanem egyszersmint
géniuszához illő szokásokat és nemzeti erkölcsöket teremt. (…) Jellemünk leg-
ismertetőbb s eredetibb bélyege a: nyelv, öltözet, dal, zene és tánc.”

Így szól hozzánk Mikó. És mit tehetnénk ehhez mi maiak? E sorok rettentő
igazával, következményeivel és szerencsére pozitív üzenetét igazolni igyekvő
küzdelmeinkkel is telve van a Kárpát-medencei magyar haza. Nyelvünk az ide-
gennek s a silánynak elriasztó présében, öltözetünk csökkenő támogatást élvező
múzeumokban, dalaink és zenénk iskoláinkból szinte kitiltva (Kodály mellőzve),
táncaink multikulturális rángásokkal kényszerítve versenyre. A harc még folyik,
helyzetünk e téren talán még jobb sok más nemzeténél. Paradox módon sze-
génységünk, kitaszítottságunk, nehéz évtizedek áldása ez, sokkal inkább, mint
tudatos munkálkodásunké. És vannak kellően nem értékelt kortárs nagyjaink
is, akik a zászlót lengetnék, amennyire engedik nekik. Mert az, hogy engedik,
avagy nem, ma elsősorban pénz és nem szándék kérdése.

De Mikó Imre folytatja: „Kérdem már most: megfontolta-e e külön véve
csekélységeknek látszó, de együtt a nemzeti egység és önállóság elvét kifejező
külsőségek mélyebb jelentőségét az, aki ezekről csak fitymálólag beszél s
mint magyar elutasítja magától?”. Maradék testen belül és amputációban ter-
mészetesen más-más a helyzet, de a mikói alaptételek mindenhol érvényesek,
ugyanakkor határoktól függetlenül egymással szorosan kölcsönhatásban van-
nak. Nem is sejtjük milyen nagy mértékben, s mekkora erejű következmé-

nyekkel, el egészen a szellemit meghaladó gazdaságiig és együttesen a meg-
maradásig.

S a fejezet végén szóljon ismét a gróf: „Én úgy vélem, hogy addig s azt
merem állítani, hogy aki a nemzetiségnek ezen külformáit megveti, az maga a
nemzet iránt sem viseltetik szeretettel.”

NEMZETI ÖNTUDAT
Ismét idézettel kezdeném a fejezetet:  „A nemzeti öntudat az a népeknél, ami
az önérzet az egyénnél. (…) E nemzeti tudatnak viszont gazdag táplálékot a
hazai történetek ismerete nyújt (…).” Aztán kifejti: ha egyetlen jeles ember
életútja tanulságos lehet, mekkora tanulság egy nemzet története. A számunkra
legfélelmetesebb ezután következik: „Jaj az egyénnek, mikor őt múlt életének
emlékezete elhagyja, midőn nem tudja mit és hogyan élt át? miből miként sza-
badult?  mikor mik által volt boldog? (…) Jaj a nemzetnek is, melynek élettáb-
lájára vagy semmi nincs följegyezve, vagy amit az elődök századok során ráírtak,
az utód előtt érthetetlenné válik, vagy önhanyagsága és ellenséges kéz által le-
törlődik!”  Ez történt velünk részben a Habsburgok akaratából, s különösen
Trianon és 1944 után. Határon kívül kettőzött igyekezettel, más-más módon
és sikerrel, de végül is eredményesen. S hogy ennek keserűségét fokozzuk, áll-
jon itt még egy mondat idézett szerzőnktől: „Én irtózom rá is gondolni, hogy
e sors valaha részünkbe jusson”. Aztán jutott.

Ő pedig így fejezi be sorait: „A nemzetnek saját történetét elfeledni (…):
nem kevesebb mint lételét önként feladni.” 

A nemzeti öntudat tudjuk, hogy ennél is összetettebb valami. A történelem
is sokkal összetettebb, mint sokáig gondoltuk.  Egy Trianont elszenvedett nem-
zetnél azonban az egészséges, pontos, tárgyilagosan kritikus és önkritikus múlt-
ismeret valóban alapját kell, hogy képezze: a nálunk nevetségességig, sőt
veszedelmet jelentő hírnévig süllyesztett, más nemzeteknél hétköznapi termé-
szetességgel elfogadott és ápolt nemzettudatnak. Annak a nemzettudatnak,
amelynek ma legfontosabb és elválaszthatatlan eleme éppen az egészséges ve-
szélyérzet lett.

Hát így figyelmeztette ük- és dédapáinkat Erdély nagy szülöttje, így élesz-
tette újra hangját a Hitel folyóirat nagyapáink és apáink számára. Most rajtunk
a sor. 

y

Egy román nagyság
Ifj. Szemlér Ferenc: Mircea Eliade, egy nemzedék példá-
zója 1935/5.

„Nevetséges volna azt állítani, hogy egyetlen kiragadott eset alapján következ-
tethetünk csoportok, osztályok, társadalmak helyzetére. Mégis, ha íróról van
szó, a következtetés valószínűsége némileg növekszik, mert a tömegekben ön-
tudatlanul dolgozó vágyak és megvalósulni készülő indulatok az íróban oldódnak
fel kifejezhető egésszé. S a noha csak egyénileg kifejezett, de mégis formát ka-
pott mozzanatokból következtetni lehet a környezetben rejtőző törekvésekre.
Természetesen azzal a világos tudattal, hogy minden pillanatban tévedhetünk. 

Mircea Eliade írói személyiségének példaképül vételénél a tévedés lehető-
sége szintén fennáll, mert Mircea Eliade esetében az új román irodalomban
szokatlanul egyéni önkifejeződési jelenséggel állunk szemben. És minél több
egyéni vonás vegyül az írói teljesítménybe, annál több eshetőség van az általános
alapszövedéknek felismerhetetlenné váló átfestődésére. Mircea Eliade írói pá-
lyája azonban annyira jellegzetes, hogy merészen odaállíthatjuk egy nemzedék
példázójának. 
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Mircea Eliade a háború utáni nemzedékhez tartozik, ahhoz, amelyet a ma-
gyar irodalomban a »harmincasok« gyűjtőszóval szokás összefoglalni. Pályáját
újságíróként kezdte s már akkor kitűnt benne az a szélesebb tájékozottság, ami
tekintetét Európa felé irányította. Cikkeinek mélyebben visszazengő, fogalmi
és lényegbeli kérdésekkel viaskodó hangja kiemelte és megkülönböztette kor-
társai nagy részétől. Az európai látókör mintegy súlyt és jelentőséget adott írá-
sainak s egy más síkon és más adottságokkal, de mégis valahogy Márai
Sándorhoz tette hasonlóvá. 

1930-ban megjelent első regénye: »Isabel şi apele diavolului« az Európában
divatozó India-vágy és a szerző indiai tartózkodása alatt gyűjtött benyomásainak
hű képe. A különös, a külföldi, az ismeretlen iránt érzett különlegesen európai
vágyakozás nagy körzetébe tartozik ez a regény és a román talajhoz csak éppen
a szerző személye és nyelve köti. Valójában az európai szellemi közösség érzése
hozta létre »Isabel…«-t és a szerző India-élménye csak alkalmas közegként sze-
repelt, amelyben ez az érzés kiteljesedhetett. Indiában játszódó másik regénye,
az 1933-ban megjelent »Maytreyi« még közelebb kerül az Európa-elődökhöz.
Knut Hamsun lehellete érzik e lapokon s noha nem lehet közvetlen befolyásról
beszélni, a regény mégis annak a nagy és szép múltra visszatekintő európai
családnak leszármazója, amelynek modern ágát a Pán alapította meg. »India«
címen. 1934-ben jelentek meg a szerzőnek még 1929–1931-ben irt indiai
jegyzetei, irodalmi riportkisérletei. Az olvasó szégyenkezik, de ismét elődökre
gondol, és íme, Ewers bukik fel emlékezetében, az »Indien und ich« sokszor
különös, sokszor emberi mondanivalóival. Ne értsük félre a dolgokat: itt nem
irodalmi utánérzésekről van szó, hanem csak arról, hogy meghatározzuk azt a
szellemi kört, amelyben Mircea Eliade mozog vagy mozgott. Ez a kör még az
1932-ben »Soliloquii«  címen megjelent essay-gyűjteményben is az európai
szellemi közösség köre s az összetartozás érzése öntudatlan büszkeséggel csen-
dül ki a határozottan magas színvonalú fejtegetések soraiból. 

Mircea Eliade indiai utazása és az azt minden valószínűség szerint megelőző
angol kultúrája kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy az Európával való közös-
séget mindennél erősebben érezze. Ez a közösségérzés feltétlenül nagy szerepet
játszott Mircea Eliade írói egyéniségének kialakulásában és talán egész életére
kitörölhetetlen bélyeget nyomott szellemiségére. 

Ez letagadhatatlanul meglátszik még azon a regényén is, amely most már
román talajon játszódik le. »Intoarcerea din rai«  a regény címe és 1934-ben
jelent meg. A legfájdalmasabb kérdéshez nyúl: az ifjúság kérdéséhez. Mint min-
denütt az egész világon, egész csomó nyílt koponya, képzett agy, cselekvésre
kész test áll tehetetlenül a válság zavarában és hiába igyekszik magának emberi
életet teremteni. Mircea Eliade sem ismer megoldást s ezért kénytelen hősét
öngyilkosságba kergetni a regény végén. Mindazonáltal a regény vonalvezetése
megőriz bizonyos hűvös tisztaságot és a tárgyilagos, nyugodt előadásmód mö-
gött megérezzük a kormányzó biztos értelem uralmát. A regény európai kap-
csolatait ezúttal a Huxley modorához erősen hasonló stílus őrzi. Az olvasó
azonban a regény egyes helyein meglepődve vesz észre valamit. Mintha a szerző
felfogása az eddig szigorúan őrzött közös európai szellemiségtől eltérő irányt
mutatna. Nem lehet tisztán körvonalozni ezt az érzést. Úgy tűnik fel távolban
és alig érezhetőn, mint egy loppal kezdődő fogfájás első nyilallásai. Valami ho-
mályos... igen: misztikus elem, ami nyugtalanítóan keveredik el a regény ésszerű
világképében s ami magyarázatot követel. 

A magyarázat nem késett soká, noha nem volt túlságosan megnyugtató. Az
előbbi könyv megjelenése után nemsokára, szintén 1934-ben, megjelent a
szerző új és eddig utolsó regénye, a »Lumina ce se stinge«. Amint a cselekmény
bogozódik, egyre fokozódó idegenséggel forgatjuk a könyv lapjait. Egy könyv-
tárban tűz üt ki titokzatos körülmények között, mert egy titokzatos ember, ti-
tokzatos céloktól vezéreltetve, egy titokzatos szertartás lefolytatásával valami
új csodát akar létrehozni, ami új szellemiség megteremtésére van hivatva. Az
olvasó tátott szájjal, értetlenül olvassa azt a sok filozófiai halandzsát, amit a te-

hetséges Mircea Eliade könyvében összehord, de sehol sem bukkan valami
megfoghatóra, valami valóságosra, ami a szerző céljai iránt tájékoztatná. Aztán
egyszerre világosság gyúl az agyában. A misztikus, a titokzatosság, az embert
kormányzó ösztönös erők, a világos szellemet trónjáról ledöntő istenített éssze-
rűtlenség! – egy lépés még és faji gondolat, kizárólagosság, totalitás, integrál-
izmus!... Persze, persze... Most már nyilvánvaló, hogy a kitűnő Mircea Eliade
is elindult azon az úton, amelyen sokaknak rokonszenve elkíséri, de ahol mi
csak fájdalmas csalódással követhetjük pillantásunkkal. Mircea Eliade elhagyta
a latin szellem kristályos korlátok közé szorított területét, és misztikus, ösztö-
nös, zavaros terepre tévedt (és ez regényére sincs éppen előnyös befolyással).
Azt mondhatná valaki: nagyon helyesen, hiszen ez is csak Európával való kö-
zösségét bizonyítja, Európában divat most az ösztönösség és a misztikum. Erre
azonban csak egy felelet van, az, hogy ami Európában divat, az még nem ok-
vetlenül európai. 

Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy Mircea Eliade a fiatal
román szellemiségnek egyik legkifejezőbb képviselője. Ezért is választottuk őt
tételünk igazolására.”

Azóta Mircea Eliade a román kultúra, a román szellemi teljesítmény egyik
etalonja lett. És mégis, minden tisztelet és elismerés mellett, nekünk más jut
eszünkbe, mert amikor azon a fent említett és a szerző által igen jó szemmel
észrevett úton elindult, beköszönt, sőt megérkezett egy másik, egy sajátosan
román, ortodox xenofób világba is.  Ugyanis a királyi diktatúra idején, felemelte
figyelmezető hangját a magyarok homogenizálásának szerinte nem elég gyors
üteme miatt. Ez az információ engem is meglepett. 

Lám, a vak nemzeti álmok milyen magasságokig képesek éreztetni ártó ha-
tásukat!

y

A kovász nemzetről
Venczel József: Magyar önismeret 1935/6.

„Széchenyi profetikus megállapítását idéztük egy ízben: »A sötét jövendő kizá-
rólag csak azon feltétel alatt mutatkozik bíborszínű távolban, ha a Magyarság
közértelmesség által fejlend ki tökéletesen. Minél mélyebben vizsgáltuk a haza
lakosit, szomszéd közötti állását, geográfiai helyzetét, természetajándékit s több
effélét, s minél jobban törekedtünk kitanulni azon okot, amelyből áldott követ-
kezéseknek kellene a honra áradni, annál tisztábban látszott előttünk, ami végre
tökéletes meggyőződéssé lőn, hogy minden lehető előmenetelünk kirekesztőleg
értelmességi súlyunk nagyobbításában, és csinosodó nemzetiségünkben verhet
tartós gyökeret.« Széchenyinek a nemzetiség és a közértelmesség kérdésében
alkotott álláspontja lesz kijelentéssé e megállapításban. Értelme a kifejtésben
világosodik meg: a magyar nemzetiség emberi műveltséggé magasztosult ma-
gyarság; a közértelmesség pedig az ember egész erkölcsi lényének kiművelését
jelenti (lásd Szekfű fejtegetését). A kijelentés negatívumokból táplálkozik, s az
önismeret eredménye: »Itt tátong azon mélység, mely mindaddig nemzeti ko-
porsó gyanánt fog állani előttünk, míg ezt az önismeret s a javulásnak csak jobb
emberek által gyakorolt szelleme... bé nem töltik.« A »majd-majd elsüllyedendő
nemzeti lét« s a »bíborszínű távol« problematikája húzódik meg a sorokban. 

r

Széchenyi tragikus nemzethalál víziója s az azonnal reagens nemzetpolitikus
céllátása ez »önisméret« hangoztatásában találkozik. A magyar önismeret a ma-
gyarság képességeinek és lehetőségeinek ismerete. Nép- és tájismeret egymás-
tól el nem választható sajátos egységben. A magyarság önismeretében ugyanis
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a népismeret (az alkotóképesség vizsgálata, mint néprajzi, társadalmi és törté-
neti probléma) és a települési táj (Közép-Európa) ismerete együtt fejezik ki a
szerepet, amely a keleti magyarság európai hivatása s az idők változása folytán:
életmegtartó eleme is. A népismeret tisztázza egyfelől a magyar népi értékek
egyetemes jelentőségét (a »magas« és »mély« kultúra egybekapcsolásának ered-
ményei, pl. az új magyar zene), a magyarság társadalmi helyét (rokontalan kis
nép, Európában »kisebbségi« nemzet) és történelmi szerepét (Kelet- és Nyu-
gat-Európa között); a tájismeret viszont rámutat másfelől a magyarságnak te-
lepülési helyén: a Közép-Duna medencében betöltendő központi hivatására
(lásd Halmos Béla: Közép-európai tájszervezés. Apollo könyvtár 1.). A magyar
önismeret eredménye a nép- és tájismeret eddigi eredményei alapján döntő
erejű: a magyarságnak külön, önerejére támaszkodó imperialista igénye vajmi
kevés lehet, ezzel szemben a kultúrmagyarságnak, a minőségben felfokozott
új magyar nemzetnek szerepe elvitathatatlan. Visszatérünk Széchenyi gondo-
latához: a magyar nemzetiség emberi műveltséggé magasztosult magyarság.
Németh László plasztikus fogalmazásában: »A kevesebb joga az élethez az,
hogy különb. A kisebbség jogosítványa, ha elit tud lenni. A nemesek kevesebben
voltak a hűbéri államban, mint a parasztok, de senki sem mondhatta rájuk,
hogy fölöslegesek. A kis nép vagy nemesség tud lenni a népek közt, vagy lökik,
amíg elkallódik.« 

r

Az erdélyi magyarságot a magyar önismeret fokozottabb mértékben kötelezi.
Az erdélyi magyarság nemcsak virtuális síkon kisebbség, hanem ténylegesen.
Így a mi életünkben Németh László komor alternativája: »meghalni vagy kovász
népnek lenni« különös jelentőségűvé testesedik. A gúzsba kötött népi energi-
áknak valahol ki kell robbanniok, ha ki nem halnak. S mivel a szellemet elgán-
csolni vagy elrekeszteni nem lehet, ennek a szellemnek intelligenciánkban és
népünkben egyaránt – bár különböző fokon – az emelkedettebb kultúrszinten
kell jelentkeznie. Annál is inkább, mert az elit népnek minden körülmények kö-
zött elismerés jár, ha fanyar is, tisztelet, ha kényszeredett is; viszont a meg-
bomlott és kulturálatlan nép kiérdemli a gyarmatsorsot, ha önmaga mit sem
tesz a kórokozók ellen. 

Írásainkban gyakran ismételtük e követelményt. Intelligenciánkkal kapcso-
latosan »értelmiségnevelés« gyűjtőfogalomba foglaltuk össze a kívánalmakat.
A magyar önismeret problémavilága csak távlatba állítja az elmondottakat s
hangsúlyozza a követelő körülményeket. Melyek ezek? Elsősorban a táj: Erdély,
amely a maga valóságában a közép-európai tájegység sajátos vetülete. Továbbá:
az itt élő népek önereje s hagyománya. Szemléletben: a múlt egységes látása,
a jelen értékeinek párhuzamos vizsgálata.

Az erdélyi magyar önismeret kettős arcú: befelé nézően az erdélyi magyar-
ságnak külön szemlélete, kifelé erdélyi önismeret. Ezt a kettősséget az erdélyi
szerep kívánja meg: népünk ismerete a tájismeret tárultabb mezőin illeszthető
be az erdélyi magyarság hivatáskörébe. S mi az erdélyi magyarság hivatása?
Megvalósítani Erdélyben a magyar minőségi többlet kívánalmait.” 

Megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen igazságokat gyűjt össze e rövid írásban
Venczel József. Olyanokat, amelyek a Hitelnek és generációjának meghatározó
gondolati pillérei  (és pallérai) voltak, amelyek akkor és azóta, s a legváltoza-
tosabb történelmi körülmények között is irányt szabnak a megmaradás felé tö-
rekvő nemzetnek.

Ismételjünk csak meg néhány ilyen gondolatot: „(…) jövendő kizárólag
csak azon feltétel alatt mutatkozik bíborszínű távolban, ha a Magyarság köz-
értelmesség által fejlend ki tökéletesen.” A cél eléréséhez szükséges felada-
tok leírását a Hitel oldalain több ízben felfedezhetjük. Vagy: „(…) a
magyarságnak külön, önerejére támaszkodó imperialista igénye vajmi kevés
lehet, ezzel szemben a kultúrmagyarságnak, a minőségben felfokozott új magyar
nemzetnek, szerepe elvitathatatlan.” Mert: „A kisebbség jogosítványa, ha elit
tud lenni”,  illetve: „A kevesebb joga az élethez az, hogy különb.” S nem azért,
mert minden áron több akar lenni másoknál, hanem azért, mert mások min-
den áron azt akarják, hogy kevesebb legyen náluk. És minden szépséges el-
méleti érvelés ellenére, ez a mai helyzet is. A bíborszín jövendő eléréséig
okos defenzívában és által kell megmaradnunk. Sőt soha erőteljesebb való-
ságában nem állott előttünk Németh László „komor alternatívája”: „Meghalni
vagy kovász népnek lenni.”  

Amikor ezt mondta, Európa megmentésére gondolt. Annak a kontinensnek
a megmentésére, amely már akkor és általa tetten érve is elkezdte saját keresz-
tény gyökereinek felszámolását.

Visszatérő kérdés
Makkai László: Közeledés vagy távolodás? 1935/6.

„A legszebb erdélyi hagyomány: szomjúhozni a megismerést és az igazságot.
A hegyek és a saját kicsinysége korlátai közé zárt erdélyinek örök veszélye volt
a szomszédokkal szembeni helyes mérték elveszítése, az elfogultság, szűklátó-
körűség, vidékiség. Legnagyobb szellemeink ez ellen küzdöttek s erőfeszítésük
az emberi tárgyilagosság tiszteletreméltó csúcsaira juttatta őket. Sohasem volt
olyan nagy szükség erre a két dologra: a megismerésre és az igazságosságra,
mint ma. Körül kell néznünk, hogy lássunk és erkölcsi és szellemi csúcsra kell
jutnunk, hogy mindent az örök igazság jegyében lássunk. 

Jó ideje divat már az erdélyi népek közötti »közeledésről«, »hídverésről« be-
szélni. De ami kevés történt, ha önzetlen volt, alig nyerte el jutalmát; az ered-
ményeket rendesen a mindenütt jelen levő konjunktúra-emberek aratták le. Ez
az irány ábrándított ki az irodalmi közeledésből is. Vagy az anyagi, vagy jobb
esetben a politikai hasznosság szempontja volt a döntő, pedig ez megalázza a
szellemet és örök értékét a pillanatnyi haszon kétes értékével helyettesíti. Ezért
van az, hogy a fordításokat általában nem tekintik többnek belpolitikai udvari-
asságnál. 

Amikor a Hitel jelen számával az erdélyi népek szellemi életével foglalkozik,
nem keres ún. közeledést. Sőt: kettős távolságra szeretné vinni az élettől a dol-
gokat. A »virtuális Közép-Európa« szellemi távolságából és a sub specie
aeternitatis költői érték csúcsáról szemléli a szomszédokat. Amikor azonban
az egymás irodalmának ismertetését névnapi ajándékok színvonalára süllyesztő,
haszonleső üzelmeknek hadat üzen, egyúttal hiszi, hogy ez a »távolodás« egy
más értékrendszer ege alatt, a szellem birodalmában, a mindennapok elkerül-
hetetlen keserűségei felett a legnemesebb közeledést jelenti.” 

Makkai már fiatal korában felismeri egymás megismerésének jelentőségét,
mint a megmaradáshoz szükséges nélkülözhetetlen feltételt, és mint önmagában
is jelentékeny értéket. Ott, a szellem tiszta birodalmában.

1 9 3 5

» K I S «
HITEL

yy
51

Kis Hitel_Kis Hitel  2018.05.28.  18:13  Page 51



Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:15  Page 52



Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:15  Page 53



A nagy Hitel szerkesztői: Albrecht Dezső, Venczel József, Vita Sándor, Kéki Béla
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A NEGYEDÉVI FOLYÓIRAT»NAGY«
HITEL

1936–1941
Az oktáv formátumú és negyedévenként megjelenő
nemzetpolitikai szemle, a nagy Hitel nevet kapta.
Makkai Magyarországra távozása után, társa
Venczel József vette maga mellé Albrecht Dezsőt,
Vita Sándort és Kéki Bélát, hogy egy még komo-
lyabb folyóiratot alapítsanak. Modellként Szekfű
Gyula a Magyar Szemlét ajánlotta. Hely és mecé-
nások híján, szüleimet, szövérdi Szász Istvánt és fe-
leségét, Hort Idy színművésznőt kérték fel
támogatóul és házigazdának. A család élete ettől
kezdve a Hitel jegyében, a háború után a Hitel szel-
lemi hagyatékának valamint tárgyi emlékei meg-
őrzésének szolgálatában, utóbb Magyarországra
mentésének hosszas munkájával, a lap szellemének
újraélesztésével telt, s telik a mai napig. Így írtam
meg a történetét és elhallgatásának okait kutató
könyvemet: Beszédes hallgatás címmel, majd jött
létre 2010-ben – lakásomon, Leányfalun – a Hitel
Múzeum. Aztán a lapot mintegy újraélesztve szer-
veződött 2012-ben a Magyar Írószövetségben lezaj-
lott konferencia, és jelentette meg a Kairosz Kiadó
Magyar Örökség sorozatában – a hasonló nevű díj
elnyerését követően – e kötet rövid elődjét: Palack-
posta Erdélyből címen.
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Beköszöntő
A szerkesztők: Hitel 1936/1.

„A Hitel ez évi számait bizalommal helyezzük olvasóink asztalára. Úgy érez-
zük, feladatot teljesítünk akkor, amikor tanúságot teszünk az erdélyi fiatal ma-
gyarság hitéről s népünk önmagába vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi
gondolata: A hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni egymásnak. Nem a
»nemzedéki önzés« vezet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a magunk ere-
jéből való felemelkedést megkönnyítsük. Terveinket előfizetési felhívásunkban
körvonalaztuk: körültekintünk a magyarság legfőbb társadalom-, művelődés-
és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy képet alkothassunk a szórványokba
elszigetelt közép-európai magyarság önerejéről és lehetőségeiről; keressük to-
vábbá az irányulást elvek és lehetőségek között, hogy történelmi hagyománya-
inknak s népünk belső értékeinek és erőinek teljességét a jelenben magunk
számára élővé tegyük; éppen ezért értelmiségünkben tudatossá kívánjuk tenni
a történet és a nép ismeretét. – A Hitel új terve szükségessé tette az átszer-
vezést. Az új, kiszélesült munkaterület meghaladja a »nemzedéki« kizárólagos-
ságot. Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedül lévő magyarok«,
akikhez a Hitel szól. Közvéleményt alakítani, az együtt menetelés lelki felté -
teleit megteremteni, ez a cél. Az átszervezés: az új forma, a munkatársi kör
kiszélesítése, a folyóirat új jellege egyaránt ezt szolgálják: a való tények feltá-
rásával, a meggondolkoztató igazságok rendszerezésével a cselekvő fiatal ma-
gyarok életútjának tudományos megalapozását nyújtani. Nem önző különállás,
még kevésbé meggondolatlan elkülönülés ez. Úgy érezzük, sokak ajkáról sza-
badítjuk fel a szót, amikor tudományos eredményekre támaszkodó és a közírás
eszközeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett
hitét küldetéssé akarja öntudatosítani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hité-
nek.” 

Nagyon jó volna, ha ezeket a sorokat s a benne rejlő üzeneteket a lap kései
olvasói emlékezetükbe vésnék. Mert sokak ajkáról kellene ma is felszabadítani
a szót, és sokak gondolatait kellene a megértésen át a megoldás felé vezető
irányba terelni. A Hitel nemzedéke egész életét a leírt céloknak szentelte és a
legnehezebb körülmények közt is megpróbálta – ha kell észrevétlenül – ezt
szolgálni. 

A lap szellemének és üzeneteinek életre keltése ma is a fenti úton járva akarja
szolgálni a magyarságot:  „Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egye-
dül lévő magyarok«, akikhez a Hitel szól. Közvéleményt alakítani, az együtt me-
netelés lelki feltételeit megteremteni, ez a cél.”  Vagyis az egyedül levő értőket
erősítve elérni azt, hogy ez a szellem olyan közvéleményt formáló erőt képvisel-
jen, amely nehéz jelenünkben és várhatóan még nehezebb jövőnkben alapját biz-
tosítsa az együtt menetelés nemzetet menteni képes erőfeszítésének.

AZ OLVASÓHOZ!
„A Hitel ez évi első számának megjelenését a szerkesztők súlyos anyagi áldo-
zata tette lehetővé. A magunk erejéből teremtettük meg ezt a nemzetpolitikai
szemlét, amelynek hiányát oly régen, és nem csak mi éreztük, azonban a folyó-
irat jövője felől az a fogadtatás dönt, amelyben olvasóink: magyarságunk elitje
részesíti. Egyetemes érdek az, – úgy érezzük, – hogy magyarságunk sorskér-
dései és kisebbségi életünk égető problémái rendszeres, tudományos megala-
pozottságú írásokban megtárgyaltassanak és minél szélesebb értelmiségi
körökben tudatossá tétessenek. Ha igazában egyetemes érdek ez, akkor meg-
értésre kell találnia olvasóinkhoz intézett kérésünknek, hogy az előfizetési díjat,
amely egyedüli biztosítéka a Hitel fennmaradásának, címünkre mielőbb bekül-
deni szíveskedjenek. Mindazokat, akik folyóiratunkra előfizetni nem kívánnak
– korlátozott példányszámunkra való tekintettel – első számunk azonnali vissza-
küldésére kérjük, hogy e lapokat másoknak továbbíthassuk. Ellenben fiatal ba-

rátainknak, akik pillanatnyilag nincsenek oly anyagi helyzetben, hogy az előfi-
zetési díjat azonnal beküldhessék, szívesen hitelezzük az előfizetés összegét
következő számunk megjelenéséig, amennyiben erről lapunk vétele után érte-
sítenek. Hisszük, hogy a nemzeti lét és jövő fölötti aggódásunk s az ebből fa-
kadó munkavállalás komolysága megértő barátokra és a fiatal magyarság
soraiban hívekre fog találni.” 

Nehéz időkben, súlyos terheket viselve fogott össze néhány kiváló erdélyi
magyar, hogy létrehozza ezt a folyóiratot. A sikerben akkor még csak remény-
kedtek, s arra talán még gondolni sem mertek, hogy nyolc évtized után is szük-
ségünk lesz iránymutatásukra. Amikor a lap teljes bemutatására vállalkoztam,
ezeket a kései tanulságokat tartottam szem előtt, s erőt abból az áldozatos szel-
lemből merítettem, amelyet a lap elindítása és egész munkája során a háttérből
szüleim tanúsítottak, akik aztán zűrzavaros, nehéz időkben a tárgyi emlékek és
dokumentumok megőrzésének feladatát szintén vállalták. Így jelölték ki szá-
momra is a követendő utat.

y

Szellemi alapkő
Albrecht Dezső: Az építő Erdély 1936/1.

A kolozsvári Hitel gondolatait visszahívogató kísérletem nehéz pontjához ér-
kezett. Olyan írást kell a tömörséget óhajtó mai olvasó elé tárnom, amelyet tu-
lajdonképpen mindenkinek teljes egészében kellene – többször is – elolvasnia.

Albrecht Dezső, a lap négy szerkesztőjének egyike, Az építő Erdély című
vezéresszéjét az 1936-ban újrainduló ún. „nagy” Hitel első számának élére
írta és ebben tömörítette a lap fő célkitűzéseit, de egész leendő szellemiségét
is felvillantotta 26 oldalban.

AHOGY MI LÁTUNK ÉS AHOGY MINKET LÁTNAK
Az első fejezetben Németh László, Boldizsár Iván, Szabó Zoltán és Keresztury
Dezső romániai, illetve erdélyi látogatásának vitaindító hullámaiból indul ki. A
húsztagú tanulmányi csoportból csak négyen jutottak el az Ó-királyságba és
közülük csak kettő Erdélybe. Németh László a Tanúban, Boldizsár Iván a Nap-
keletben számolt be itteni tapasztalatairól. Albrecht már elöljáróban jelzi, hogy
a kép, amit festenek sötét, sőt kétségbeejtő. Megállapítja, hogy Boldizsár sze-
rint a nép elhagyatott, az értelmiség széthúzó, a vezetés gyenge. Egység vagy
szervezett munka nincs. Aztán Némethre hivatkozik, aki a magyarság sorskér-
déseinek gondjával indul útnak, és a Duna-népek együttműködéséről, sőt Duna-
államról álmodik, miközben nemcsak Ortega Y Gasset jövőbe tekintését
mondja magáénak, de Ottlik „Pax Hungaricaját” meghaladva, elsőként vizs-
gálódik a szomszéd népek szempontjai szerint is. Ezeken át szűri le a követ-
keztetést arról, hogy a románság túl fiatal és egy tapasztalattal szegényebb e
szellem befogadására. 

Albrecht felismeri, hogy Németh Lászlónak ezután az erdélyi magyarság
maradt az utolsó szalmaszál. Abban reménykedett, hogy a nyomás alatt „a
szénből gyémánt lehet”. És csalódott. Ezért szerinte „Erdélyben magyarság és
halál egyet jelentenek”. A két tanulmány okozta vihart és helyenként eldurvuló
vitát, vádaskodást csitítva Albrecht ezt mondja: „Halottak vagyunk-e valóban,
akiről csak jót vagy semmit sem szabad mondani? Vagy pedig élő és alkotni
tudó része a nemzettestnek, akik elfogadjuk a kritikát, mert belátjuk, hogy a
reánk háruló emberfeletti feladatoknak csak folytonos megújulás, megjobbulás
útján tudunk eleget tenni?”

A mai olvasónak fontos lehet megjegyeznem, hogy a Trianon után felnöve-
kedett fiatal erdélyi értelmiség számára semmi kétség sem fért ahhoz, hogy a
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magyar nemzettest részét képezi, s ez nem került ellentmondásba a
transzszilvánizmussal.

Albrecht megjegyzi, hogy az erdélyiek anyaországi útjai is csalódásokkal
végződtek. Mindkét oldalon a másiktól várták a megerősítést. Szerinte, aki csu-
pán mástól vár megerősítést, meg is érdemli a csalódást. És így folytatja: „Né-
meth nem adott időt ahhoz, hogy a szén gyémánttá váljék”, majd felhívja a
figyelmet az időtényező mellett arra is, hogy a nép saját akarata nélkül ez nem
megy. Aztán arról ír, hogy míg Németh László kimondta a halálos ítéletet, Bol-
dizsár csak a legfiatalabb nemzedékben bízik. Itt kell közbe szúrnom, hogy Bol-
dizsár a Hitel fiataljait nagyra értékelte, de figyelmeztetett a generáción belüli
viták veszedelmeire is. Albrecht azonban tudja, hogy szükséges a generációk
összefogása, az elődök nélkül ők sem jutottak volna semmire, és kijelenti, hogy:
„(…) élünk és élni fogunk. Ez bizonyos. De van szép élet és csúnya élet. Élhet
egy nemzet hivatása magaslatán, de élhet posványban is.” Ő az előbbi mellett
voksol, és arról beszél, hogy az építkezés munkája most indul. A fundamentu-
mot ismerni kell, hibáinkkal nagyon is tisztában vagyunk, mondja, de értékein-
ket is számba kell venni.  És itt adja meg a Hitel célját: „valódi seregszemle
értékeink felett”. 

Ha mai szemmel vizsgálódunk, akkor az, hogy kinek volt, pontosabban lesz
majdan igaza, sajnos vagy szerencsére még ma sem dőlt el. A nyomás fokozó-
dott, az akarat – hullámzó formában – felismerhető volt. Ami azonban érdeke-
sebb, hogy – bár ma is nyilvánvaló, hogy az ottani magyar sors irányítójának
Erdély értelmiségének kell lennie – az anyaországi értelmiségnek ezzel kap-
csolatos érdeklődése mintha az elvárhatónál kisebb lenne. Kisebb, mindannak
ellenére, hogy ez az érdeklődés nem jócselekedet, hanem egy kölcsönösen elő-
nyös, pontosabban csak kölcsönösen előnyös vizsgálódás lenne. Ama sereg-
szemlét ugyanis itt és ott egyaránt el kellene végezni.

ERDÉLY HÁROM CSALÓDÁSA
A második fejezet a mai magyarországi olvasó számára talán kevéssé ismert
tudnivalók felsorolásával kezdődik. Ennek ismertetését éppen ezért tartom na-
gyon fontosnak.  Felbukkan az a nem sokat hangoztatott tény, hogy Erdély, az
ország központi része és az ott, illetve onnan uralkodók számára bizony ezer
éve is idegen volt. Kétségtelenül fellelhető ellenkező példáktól függetlenül, az
olvasó elgondolkodik azon, hogy mi lehet a magyarázata ennek az ilyen-olyan
formákban ma is észlelhető idegenkedésnek, ismerethiánynak, olykor félelem-
nek?

Szerzőnk beszámol arról, hogy már 1526 után egynegyedre szaporodott a
románság és 1640-ben már egyharmadot ért el, 1691, vagyis a Leopold-dip-
loma után végzett Habsburg népszámláláskor 250000 román, 100000 szász
és 150000 magyar volt. Vagyis a románság a lakosság felét tette ki. Aztán
1700 és 1787 között számuk már 787000-re nőtt, vagyis megháromszoro-
zódott. Fontos kiegészítésül itt kell megjegyeznem, hogy nem természetes úton,
hanem azért, mert ebben az időben zajlott a román fejedelemségek irányából,
a török portán görög üzletemberek által liciten szerzett fejedelmi székek nyer-
teseinek, az ún. fanarióta uralkodóknak embertelen kizsákmányolása elől a leg-
nagyobb román átmenekülés Erdélybe.

Az ezt megelőző időkre utalva Albrecht figyelmeztet, hogy a kis Erdély fon-
tosságának felértékelődésében a török és a német közötti ingapolitikából ki-
alakult helyzet játszott nagy szerepet. Azonban fordult a kocka és a hatalma
csúcsán levő Erdélyt II. Rákóczi György nagyravágyása tette tönkre. Az 1657
és 1660 között ezért bekövetkezett török-tatár büntető dúlásoknak a lakosság
több mint egynyolcada, kb. 75000 ember esett áldozatul. Főleg a folyóvölgye-
ket lakó magyarok. Várad nagy fontosságú erőssége is ekkor esett el.

„Erdély első csalódása” Albrecht szerint a török kiűzése után, a Leopold-
diplomával kezdődik. Ez azt jelentette ugyanis, hogy belső erők híján csak önál-
lóságának feladásával tudott válaszolni az adott kihívásra. Így azonban legalább

az önkormányzatát menthette. A vezető elit azt hitte, hogy a császár úgyis mesz-
sze van, de hamarosan kiderült, hogy a nemrégen még lenézett Magyarország
több engedményt tud kivívni magának. Így aztán felmerült az unió gondolata,
ami később, 1848-ban, illetve a kiegyezés után valósult meg. Szerzőnk ebben
látja „Erdély második csalódását”, hiszen önállósága után önrendelkezését is
elvesztette. Igaz, hogy ezzel egy időben elnyerte a reményt, hogy Magyaror-
szágra támaszkodva megőrizheti Erdélyben hatalmi túlsúlyát.

Az 1867 és 1918 közötti kort a szerző már nem úgy kezeli, mint önálló er-
délyi történelmet, az olvasót Szekfű Gyula Három Nemzedékének tanulmányo-
zására biztatja. Ebben az időszakban Erdély magyarsága nemzetiségi
szempontból Magyarországra támaszkodva élte életét. Elfelejtette, hogy mi is
van körülötte, s amikor a támaszt kihúzták mellőle, 1919-ben – amint Albrecht
írja – „elomlott”. Ez volt „Erdély harmadik csalódása”. Annak a népnek, amely
nem saját erőire támaszkodik, el kellett buknia.

A hanyatlást természetesen a történelem játéka is elősegítette. A két hatalom
közötti politizálás lehetősége a török kiűzésével megszűnt, a francia földről jövő
eszmék a nemzetiségi széthúzást segítették elő. A számbeli hátrányt kiválóság-
gal lehetett volna ellensúlyozni, de ez csak egyedekben volt fellelhető, tömegé-
ben nem. Ennek illusztrálására a román Albina és Astra bankok fölényét hozza
fel a nemzetmentés és terjeszkedés politikája terén. Megjegyezni kívánom, hogy
a románság ezt a meghatározó bankfölényét éppen az állítólagos és világszerte
annyira propagált, legnagyobb magyar etnikai elnyomás idején éri el!

Albrecht arra a konklúzióra jut, hogy az erdélyi magyarság ábrándokat ker-
getett és nem tudta felhasználni saját erőit. Erdély akkor volt erős, amikor olyan
fejedelmek vezették, akik egyensúlyt tudtak teremteni. Aztán így fogalmaz: Er-
délyt a „hét főbűne” a három nemzet és négy vallás tették gyengévé és erőssé
is. Szerinte ennek az egyensúlynak a mérlegbillegése jelezte az erősödést vagy
a gyengülést. Erdélyben a népek harmóniájáról csak az egyensúly tudna gon-
doskodni, de ez józanul sem a román államtól sem a románságtól nem remél-
hető. 

A tanulmányíró ezen állítása ma érvényesebb, mint valaha, és újabb hiú
európai ábrándjainkat is ez minősíti. A mindenkori román állam – akárcsak
egyébként a többi szomszéd – mindent elkövet az őrült homogenizációs vágyak
megvalósítása érdekében. A városok elvesztették magyar többségüket, sőt már
a bűvös 20% is veszélyben van sokfelé, a falvak ellen indított hadjárat is csak
módszereiben változott. Rombolás helyett hagymakupolás – építő – honfoglalás
folyik.

EGYEDÜL A FELADATOKKAL SZEMBEN
Albrecht érdekes fejtegetésbe kezd itt a magyarság és a magyar ember egye-

düllétéről. A magányosság és a tömegben felolvadás képtelensége szerinte ősi
tulajdonságunk. Megszervezhetőségünknek is egyik akadálya ez. Ugyanakkor
mégis előny, mert: „(…) a magány kétségbeesésében is az új élet alapjait távol
és egyedülvaló magyarok kezdték lerakni” akkor, amikor a központi hatalom
bénának bizonyult. A magyar pesszimizmus szerinte nem okoz bénultságot, el-
lenkezőleg. Arra is figyelmeztet, hogy a tragédiákba való belenyugvást létszá-
munkkal magyarázzuk, pedig helytelen a nagy népekhez mérni magunkat a
szomszédok helyett. Ennek a figyelmeztetésnek ma és itt sokszorosan felerő-
södve kellene hatnia.

A feladat azonban elismeri, hogy hatalmas. Egyedül vagyunk, rokonok nél-
kül. Mint írja: „A magyarnak csak egy rokona van: Európa s ez a rokon sem
akar tudni rólunk.” Mennyire fájdalmasan igaz ez a mai magyarság számára,
mondhatnánk. Különösen, ha a következő mondatait elolvassuk: „A magyarság
Európa reménytelen szerelmese. Ami hibánk van, mind ebből a reménytelen
szerelemből fakad: odadobtuk az életünket védelméért s ez volt a kisebb hiba,
hiszen magunkat védtük elsősorban, de eldobtuk lelkünk sajátos, Keletről ho-
zott értékeit csakhogy a Nyugathoz annál hasonlatosabbakká váljunk. Bennünk
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Európa túléli saját magát: mi még most is európai öntudatról, közösségi ér-
zésről ábrándozunk, amikor már Európa nem akar tudni saját magáról sem.”
Ezeknek a soroknak a zsenialitását 80 év távlatából láthatjuk igazán.

Aztán arról ír, hogy Európa régen sem segített. Már Zrínyi tudta, hogy csak
sajátos helyzetben várható ez. Saját erőinkre kell támaszkodnunk. Albrecht ta-
nulmányában éknek látja a magyarságot az ébredő Balkán és a lefelé nyomuló
germánság között. Ez a gondolat 1935-ben egyáltalán nem tűnhet véletlennek.
Aztán kultúránkat nevezi etikai jellegűnek, olyannak amely megértést és igaz -
ságosságot álmodik, miközben Európában az önzés és a nyers erő uralkodik.
Mintha ez sem változott volna sokat. Az Európai Unió hozzánk állása ennek
ékes bizonyítéka.

Albrecht Széchenyit is idézi, aki a magyarság sokfelé tagozódását nézve
megbolydult méhrajról beszélt. És ma? Kérdezném. Mekkora út vár reánk az
egészséges közszellem kialakulásáig, kérdez szerzőnk is? E kérdés 80 év után
is kérdés maradt. De Albrecht Dezső mégis felkiált! „Merjünk nagyok lenni!”
Ő mondja ki Erdélyben ezt először. Még 1935-ben. Visszapillant a történe-
lembe. Szerinte a magyar terjeszkedő politika vége 1395, a nikápolyi csata.
Utána a védekezés időszaka következik, az építés helyett a konzerválás. A né-
hány fellángolás ezen mit sem változtatott.

A magyarság minden vélt vagy valós erényét egyéninek látja. A közösségi
erények terén van szerinte a nagy hiányosság. Azt állítja, hogy egyéni értékek-
ben utolérhetetlenek vagyunk, de sajnos a nemzet értéke nem ezeknek egyszerű
összessége. Egy nemzet erejét szerinte a közösségben rejlő érték adja meg.
Egy titkos lelki irányítószervről ír, amely az egyénit alárendeli a közösséginek.
Igen érdekes módon a legújabb felmérések is azt igazolták, hogy a magyar a
térség legindividualistább nemzete. Ennek megfelelően bátorkodom megje-
gyezni, hogy amennyiben a közelmúlt történései során vizsgáljuk meg ennek a
lelki irányítószervnek a nálunk és szomszédjainknál fellelhető működését, a kü-
lönbség félelmetesen nagy az utóbbiak javára. Ők nap mint nap bizonyítják,
hogy áldozatkészek a trianoni nyereség megtartása érdekében. Mi egyebek kö-
zött a 2004. december 5-i népszavazással vizsgáztunk. Az ezt bizonyos körül-
ményekkel igazolni próbáló magyarázkodás felesleges. A távolmaradás is
szavazat volt.

Albrecht végül azt az izgalmas feladatot veti fel, hogy nagyjainkat kellene
kikérdezni eme közösségi értékünkről. Arról, hogy volt-e ilyen, s ha igen, mi-
ként tűnt el. Illetve arról, hogy miként lehetne fellelhető maradványain újjáépí-
teni azt. Ennek a feladatnak legjobbjainkat kellene tettre ingerelnie.

ÉRTÉK ÉS ÉRTÉK, ZRÍNYI ÉS SZÉCHENYI MÉRLEGE
A fejezet elején Zrínyit idézi, aki mint fogalmaz: „(…) az akkori magyarság hi-
báinak, pártoskodásának, széthúzásának, alacsonyságának kemény keserű raj-
zát adja, de az értékeket is keresi.” Zrínyi azt mondja, ő így is a magyart
választaná és a török ellenében a minőséget vonná pajzsul: „ha ő több is” (…)
„ha mi jobbak leszünk” akkor lehet a törököt megverni. Aztán így folytatja az
idézetet: „csak elszánt akarat” (…) és „az egész nemzetünk unanimis
censussa kell hozzá”. A közösségi akarat kutatásával tehát Zrínyi koráig is
vissza lehet menni, mondja Albrecht. Aztán Széchenyit veszi szemügyre. Szerinte:
„Szé chenyi a magyarságot Nagy Parlagnak, bűnökkel és hibákkal vert nemzet-
nek látja, amelynek méhében mélyen meghúzódva élnek kivirulatlan erői. (…)
erőt csak a népben érez, és nemzeti értéket a Keletről hozott kifejletlen, de ki-
fejleszthető sajátosságokban.”

Ezután Makkai Sándort vizsgálja, aki a nemzeti jelleg pozitív oldalát is meg
akarja mutatni. Mérlegén egyfelől a nagy nemzeti katasztrófák vannak, másfelől
azok a nagyok, akikben a nemzet géniusza felel a katasztrófákra. Szerinte az
egész nemzetben mutatkozó bűnökkel szemben az erények egy-egy nagy em-
berben testesülnek meg. Albrecht megállapítja, hogy ezeknek lehet nagy hatása
a népre, de a nagy talpra állásokban szerepük nem lehet egyedüli.

Elfogadja, hogy hibáinkat ismernünk kell, de szerinte építeni csak erényeink
ismeretében lehetünk képesek. A közösségi érték teljes hiányában nem marad-
hattunk volna meg 1000 éven át. Ezeket mondja: „Volt és – ha csökkent mér-
tékben is – van közösségi értékünk.” Hibáinkat szerinte tévesen tulajdonítják
keleti eredetünknek. Történelmi példával igazolja, hogy ezek a honfoglaló ma-
gyaroknál nem lehettek jelen. Már Bölcs Leó felfigyelt a magyar sereg – a nyu-
gatiaknál nagyobb – fegyelmezettségére. Akkor még a győzelem világos célja
vezette őket s nem a céltalan hősiesség. A középkor erős magyar birodalmát
nemcsak az Árpád-ház államalkotó képességei hozták létre, hanem a magyar
nép alkotásra kész erői is.

A továbbiakban a politikai jellemet veszi górcső alá Kornis Gyula műve alap-
ján. A jogérzést, az elvekhez való tántoríthatatlan ragaszkodást, az ellenzéki
kritikai obstruáló hajlamot, az érzelmi antiracionalista természetet. Mintha a
konzervatív letargia és a szalmaláng fellobbanás között hánykolódna. Hirtelen
fellángol, majd a tragédiába hamar belenyugszik. Albrecht szerint a pozitív tu-
lajdonságok kihaltak e téren is, csak egyes egyénekben lelhetők fel, de ha a
magyar néplélek olyan tanulmány tárgyát képezhetné, mint pl. a népzene, cso-
dákra derülne fény. Ő szűkebb pátriája, a Kalotaszeg általa jól ismert magyar-
ságát említi példának.

A következőkben Albrecht kijelenti, hogy: „Az újból pozitív tartalommal te-
lített magyar lelkiség megteremtése az erdélyi magyarság feladata.” Ezt azzal
indokolja, hogy most az eredmény csak a belső munkától, a szervezéstől, a ma-
gyarság lelkének és testének acélossá tételétől remélhető. A fiatalságnak meg
kell szabadulnia a régi iskola terhétől, amely szerint az önvédelmi harc helye a
parlament. Magában az önvédelemben is csupa passzív vonást vél látni. Főleg,
ha obstruálásban és sérelmi politikában nyilvánul meg. A megoldást a társa-
dalmi szervezésben látja, a nemzettest építésében. Szerinte ez vezet az alkotó
és erőt sugárzó magyar lélek útjára. Mindaz, amit az eddigiekben szerzőnk
megállapít, nem csupán erdélyi, hanem összmagyar vonatkozású is.

A mai Erdélyben ugyanakkor igen nehezen tudnánk eldönteni, hogy a torokba
mélyesztett fogak szorításában mennyire lehet az önvédelem helyett „nemzet-
testet építeni”? Mintha az ellenfél ezt is jobban tudná, mint a magyarság, ezért
nem enged a szorításból. Albrecht Dezső a kor helyi, erdélyi gondjaira utalva
kijelenti, hogy a régi politikai réteg vékonyodik s a néphez kényszerül, így létre-
jöhetnek az új magyar lélek születésének feltételei.  Figyelmeztet, hogy ha „(…)
a gazdaságot nem garasokban és osztalékokban látjuk, hanem lehetőségekben
és lélekben”, akkor Erdély magyarsága nem szegény. Ez utóbbi megállapítás is
figyelemreméltó a mai összmagyar gondok megoldásának keresése közepette.

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG SZEREPE A MAGYAR
MŰVELTSÉGVÁLTÁSBAN
Már e címből is láthatjuk, hogy a szerző nem szorítkozik Erdélyre. Megállapítja,
hogy: „Az átértékelésnek az újjászületésnek a folyamata feltartóztathatatlanul
megindult a magyar élet minden területén”. A műveltségváltás korára figyel-
meztet. A történetírásban Szekfű, az irodalomban Ady, a zenében Bartók és
Kodály határozza már meg az ifjú nemzedék gondolkodását. Aztán megjegyzi,
hogy míg Magyarországon kiváló tudósok vezetik e folyamatot, Erdélyben ezt
az élet végzi el. Úgy véli, hogy ennek hatása is igen mély. Ennek egyik pillére
a halott történelem, a kövek (mint a sajátos erdélyi reneszánsz). Az anyaor-
szágból egyre többen jönnek Erdélybe az új magyar ház típusának kialakítását
kutatni. A másik pillér az élő, a nép és hagyományai a három magyar sziget:
Székelyföld, Torockó és Kalotaszeg. Ezt írja: „Lehetséges, sőt valószínű, hogy
a magyar műveltség új formáit Magyarországon fogják kialakítani, de az anyagot
hozzá, a lelket mi szállítjuk.” Arra figyelmeztet, hogy e nép nemcsak a hozzá
menekült magyar kultúrának a különféle formáit mentette át, de magát a lelkét
is. Amikor ma az anyaországi magyar, 97 évvel Trianon után (de persze a 40
+ 27 évet követően is) románnak nevezi az Erdélyből érkező magyart, ennek
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a ténynek a megismertetése is lehetne egyik a szemeket nyitogató megoldá-
sokból. Szerintem itt van elrejtve Erdély számunkra szent hírnevének titka.
És ugyancsak itt, ugyanez román szempontból is. Mert alig néhány évtizeddel
Erdélynek a törökvilág alatt végzett magyar kultúrát mentő munkája után, sőt
némi átfedéssel, az ő kultúrájuk európai – latin betűs és nem ortodox – gyökerei
is ugyanebben az Erdélyben születtek meg. Ők nem szívesen emlegetik ezt s
különösen nem azt, hogy ebben milyen volt a magyar érdem és befolyás. Hogy
aztán utóbb mekkora ügyességgel és haszonnal ötvözték a keleti ortodox és a
nyugati görög katolikusság előnyeit, az is példa lehetne. Ez a párhuzam az
Erdély-kérdés megismerésének egyik kulcsa.

Albrecht szerint hivatástudatunkba kell kapcsolódnia annak, hogy művelt-
ségben és lélekben is magyarrá kell válnunk. Le kell vetkőzni mindazt, ami ide-
gen a kultúránkban és a lelkünkben. 

AZ ERÉLYI MAGYARSÁG HIVATÁSTUDATA
Szerzőnk először arról ír, hogy kevés nép vívódott annyit saját hivatásán és sor-
sán, fátumán, miértjein, mint a magyar. Nagy népeknél az öntudatra ébredés
azonnal hivatástudattal, küldetéstudattal jár együtt, s legtöbbször uralmi igé-
nyeket gerjeszt. A kis népeknél ez nem így van. Esetükben nehéz megfogal-
mazni hivatástudatukat. De e nélkül nincs felfelé ívelés. A magyar hivatástudat
először a kereszténység védelmében fogalmazódott meg, aztán az ék szerepben
a szlávok, illetve a germánság és szlávság között. Ezután Széchenyit idézi,
aki mást mond. A Kelet népében kifejti, hogy a magyarság hivatása képviselni
keletről hozott értékeit Európában. Albrecht akkor a harmincas években a
Dessewffy Gyula által propagált: duna-medencei szervező erő felvállalását is
felemlíti, mint a magyar hivatástudat megtestesítőjét. Szerinte az erdélyi ma-
gyarság hivatástudatát irodalmán keresztül lehet lemérni. Sem a líra, sem az
epika nem tudott hitet adni, de „a kötelességvállalás parancsa igen”.

Ezt olvasva fedezhetjük fel az anyaországba az utóbbi fél évszázadban ér-
kezett erdélyi emigráció másságának magyarázatát. Ez a kötelesség számukra
apáiktól örökölt parancs, ami az anyaországban ismeretlen ma is. Az átérkezők
közül nagyon sokan kapták meg a könyöklő, törtető, sőt a stréber jelzőt, pedig
csak azt tették, amit előbb nyomás alatt is cselekedtek. Az ebből származó sé-
relmek máig gyakoriak.

Albrecht elmondja, hogy az erdélyi hivatástudat alapjainak lerakásában nagy
szerepe volt Makkai Sándor „Magunk revíziója” című írásának, amelyet sze-
rinte már akkor sem értékeltek valódi súlyán. Ez az írás kijelöli az utat a ki-
sebbség számára. Ez az út pedig a hatalom és politikai önállóság hiányában
nem más, mint: „(…) a saját nemzeti hagyományon nyugvó, de adott viszo-
nyaihoz képest önállóan fejlesztendő szellemi és erkölcsi élete.” Aztán így foly-
tatja: „Azt a kettős feladatot, hogy a legmagyarabb magyar és legemberibb
ember legyen, földi impériummal nem rendelkezvén, a lélek, a jellem impériuma
által valósíthatja meg.”  Szerinte ez azért nem válhatott egyetemes érvényűvé,
mert a nemzeti lélek igényei mellett nem foglalkozott a nemzeti test szükségle-
teivel is.

Végül is szerzőnk fejtegetéseiből úgy von le tanulságot, hogy ha ki-ki betölti
saját hivatását, az a felfelé vezető utat szolgálja. Aki nem mer megpróbálni
naggyá lenni, az a posványba süllyedhet. Önmagunk revíziójára van szükség –
mondja. A mi nemzedékünkre vár a feladat a magyarság helyzetét, szerepét,
erejét és hivatását, térben és időben meghatározni. „Az erdélyi magyarság csak
egy láncszem a nemzet életében, nem önmagáért való”. Erdélyben ezt Bocskai
óta felismerték, de az anyaországban még ma is megkérdőjelezik, vagy inkább
fel sem merül. Aztán Kossuth beszédét idézi: „(…) mintha Isten kezembe adta
volna a tárogatót, mely felébreszti a halottakat.” Majd ezt mondja: „Volt példa
rá, hogy az anya görcsös szeretete életre ébresztette félhalott gyermekét. Egy-
szer, bár nem történhetne meg ez fordítva?” kérdezi, s folytatja: „Hiszen mi
úgy szeretjük Erdélyt, hogy arra már nincsen szó.”

Figyelmeztet a feladat rémisztő nagyságára és a saját erőtlenségünkre.
„Isten és a nemzet akarata segíthet csak, rajtunk keresztül (…). Mi vagyunk
az utolsó nemzedék, aki segíthet, aki még jóvá tehet mindent” – írja. Ekkor
még nem tudhatja, hogy a történelem egy éppen Trianonnal megalapozott újabb
világégéssel vet véget e nemzedék nemes felbuzdulásának.

Jelen sorok írója úgy érzi, hogy egy történelmi kényszerszünet s a közben
történt visszafordíthatatlan változások ellenére, fel lehet és fel kell venni ama
„ketté tört” generációnak a munkáját. Ezen ismertető megírását és a Hitel
munkásságának feltámasztása dolgában végzett egész munkáját is ezért foly-
tatja.

EMBER, EMBER, EMBER KÍVÁNTATIK
A nemzeti lélek érvényesülésének területe a társadalom. Albrecht szerint az er-
délyi magyar társadalom elvesztette hármas tagozódását, amely felső, közép-
és alsó osztályokból állott. Szerinte a harmincas évek közepére kétrétegűvé
vált. A felső réteg az „értelmiség” gyűjtőfogalomba, az alsóbb „a nép” foga-
lomba sűrűsödött. Megállapítja, hogy osztályöntudat szerint ennél sokkal több
réteg van s ezek összetört bolygódarabokként kóvályognak. 

Az egyes osztályokat hasznosságuk szempontjából vizsgálgatja és tömörítve
elmondja, hogy az arisztokrácia egykori vezető szerepét már nem vállalta, csa-
ládokká zárta le magát, a dzsentri a második vonalban ugyanezt teszi. Ezen-
közben fenntartják jogukat minden társadalmi jelenség magyarázatára.
Nyilvánvaló, hogy a vezetéshez a nyelv ismerete és a végzettség szükséges,
ugyanakkor megállapítja, hogy a hazai egyetemnek az utóbbi időszakban egyet-
len mágnás vagy dzsentri végzettje sem volt. (A pontosság kedvéért: csak román
tannyelvű egyetem működött.) Külföldi értelemben vett középosztály a közne-
mességből nem képződött. Ez a hivatalnok középosztály eltűnt, helyét a bank
és kereskedelmi középréteg vette át. Ennek viszont semmi köze a nemzeti ér-
dekekhez és gondolathoz. 

Ha most egy szempillantásra megállunk, ismét csak eszünkbe juthat, hogy
vajon milyen lehet a mai „versenyszféra” alkalmazotti rétegének viszonyulása
a nemzeti gondolathoz?

De folytassuk Albrechttel, aki a középosztály leghasználhatóbb részének a
papok, tanítók, tanárok és szabadfoglalkozású értelmiségiek rétegét tartja, pá-
rosulva a birtokosság nem dzsentri felével. A kereskedők az értelmiség és ipa-
rosság között osztódnak meg. A legjobban szervezett réteg, az iparosság
közösségi munkába történő bevonása elégtelen. Nagy veszteség, hogy az ipari
és gyári munkásság kivált a nemzeti közösségből, a jövőben számolni kell velük.
Alaprétegnek a földműves osztályt, a magyar népet jelöli meg, és a lap felada-
tának nevezi a velük való alapos foglalkozást. 

Ő így írja le fontos következtetését: „(…) Külföldi értelemben vett közép-
osztály nálunk a köznemesség szétbomlása óta nem tudott kialakulni. »A kö-
zéposztály szóra – írja Weis István – csaknem kizárólagosan a hivatalnok
fogalma jelenik meg előttünk. A középosztálynak a kereskedelmi és ipari pá-
lyákra terelése elmaradt, és a szabadkereseti pályák felé tájékozódása is későn
ment végbe«. Ennek a magyar értelmezésű »hivatalnok középosztálynak« az el-
tűnésével a bank és kereskedelmi hivatalnokréteg vette át városainkban a kö-
zéposztály társadalmi vezetését, és a hangadóbb résznek a nemzeti gondolattal
szembeni közönyössége folytán megteremtődött a közösségi munka cinikus le-
nézésének az a szelleme, amely városi magyarságunk minden megmozdulását
eleve sikertelenségre kárhoztatja. A papok, tanárok, tanítók és a szabadfoglal-
kozású értelmiségieknek az a része, amely nem hódolt be a közönyösség tár-
sadalmi divatának, párosulva azokkal a birtokosokkal, akik nem dzsentrik,
alkotják a középosztálynak leghasználhatóbb rétegét.

(…) Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény dolgozó magyar
testvéreinknek, az ipari és gyári munkásságnak a nemzeti közösségből való ki-
válása. Velük, ha a jelenben még nem tehetjük, a jövőben annál inkább kell szá-
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molnunk. Az alaprétegről: a földművesosztályról, a magyar népről, nehéz lenne
pár sorban összefoglalni mondanivalónkat.

(…) Ezzel a színes, elzárkózott darabjaiban önmaga szerepét túlélő és
mégis állandóan változó világképpel kell számolnia annak, aki az erdélyi életben
bármit tenni akar. A vezetésre hivatottak lemondanak az irányításról, a vezetésre
kényszerültek nem tudták kialakítani azt a közszellemet, amely az új osztály-
képzés feltételeit megteremtette volna.

Erdélyben nincs vezető osztály, amely mély szociális és nemzeti felelős-
ségérzettel, nagy feladatának hivatástudatával vehetné át a nemzet vezetését.
Egészséges vezető osztály nélkül pedig nincs egészséges nemzeti társada-
lom.” Aztán megállapítja, hogy: „Most is, mint valamennyi nemzeti kataszt-
rófánk után, távol és csendben az egyedülálló magyarok kezdik lerakni az új
élet alapjait. Ha végigutazod Erdélyt, majdnem mindenütt, a legkisebb faluban
is, találsz mágnást, birtokost, papot, tanítót, ügyvédet, orvost, kereskedőt,
iparost vagy gazdát, akiben ég a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök
magyar lélek, akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Pompás, drága
magyarok, nagyszerű közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran reá lehet
helyezni az új idők minden terhét. Ezeket kell összefogni és megteremteni
belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az új vezetőréteget, most már –
okulva a történelmen – nemzeti kiválasztás útján, amelynek egyetlen ismérve:
szolgálni a nemzetet. Ezek a magára hagyott, csendes magyarok, a nemzet
igazi elitje, nem kívánták maguknak mindeddig a vezető szerepet. Öntudato-
sítanunk kell bennük, hogy nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti,
hogy vegyék kezükbe a közszellem irányítását. (…) A »dolgot önmagát néző«
magyarok, az eddig egyedül levők összefogása, egy új nemzeti rendbe való
tömörítése szükséges, mert nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyarság erőtlen-
ségének nem a feladatok homályos látása, nem a helyes elgondolások hiánya
az oka, hanem a feladatokat megvalósító öntudatos és szervezett embercso-
portok hiánya.”

Montecuccolit említi, ki a „nervus bellinek” háromszor is a pénzt jelöli meg
s aztán vele szembe állítja Zrínyit, aki azt mondja, hogy: „nervus belli sunt
milites, mert a pénz nem mindenkor talál embert és nem mindenütt, de a fegy-
veres ember megtalálja őket, az embereket is, a pénzt is, tehát fegyver, fegyver,
fegyver kívántatik és jó vitézi resolutio.” Albrecht is ezt ismétli: „Ember, ember,
ember kívántatik most is és az egészséges közszellem. A nemzeti élet minden
jelenségének átértékelése és az ebből folyó hivatástudat kialakítása, az em-
berek felkutatása és beszervezése, végül az egészséges nemzeti közszellem
kialakítása – ez a három: az erdélyi magyarság központi problémája.”

S engedelmükkel itt ismét megszólal a múltat jelenbe tolmácsoló. Vajon mi-
ként is állunk manapság eme 80 év előtti, látszólag csupán erdélyi gonddal, itt
a kisebbségi sorsot saját hazájában tanulgató magyarság esetében, a nagyobbik
haza egész kárpát-medencei felelősségével a vállunkon?

Ezután a szervezésről ír, amelyet lélektani kérdésnek tart elsősorban, s tu-
datában van annak, hogy „(…) a magyar a világ legkiszámíthatatlanabb népe”.
Kossuth és Deák egyaránt magyar. A magyar egyszerre lelkesedő és racionális.
Azt kérdezi, mennyire lehet a racionalizmust forradalmasítani és a lelkesedést
építésre befogni. Az ellentétek eme játéka hozott létre szerinte az egykori kö-
zéposztályban negatív lelkialkatot. A népnél is fellelhető, de tompultabb for-
mában. Tudatában van, hogy ez mekkora akadály, és a megfelelő személyek
kiválogatásában látja a megoldást. Egy szónoklat nem elég. Apró és láthatatlan
jócselekedetek sora többet ér a bizalom felkeltése terén. Gondot jelent a város
és falu közötti áthidalhatatlannak látszó távolság. Bevallja, hogy óvatosságra
van szükség, amely arra int, hogy „reformáld meg magad, mielőtt a néphez kö-
zeledsz. (…) magunkat kell hozzá hasonlóvá tennünk.” A gondolatsort így
zárja: „Igazi találkozásunkat az új, most születő magyar kultúra készíti elő, és
igazi közösségünk akkor lesz velük, ha az egységes, alkotó, magyar nemzeti
lélek megszületik.”

Nos, ebben a kérdésben a 80 év annyiféle változással szolgált, hogy az előre
vivő összehasonlításhoz kötetnyi tanulmány lenne szükséges. Gondoljunk csu-
pán a várost és falut annyira közel hozó elektronika korára. Egy óriási   gond
azonban makacsul megmaradt, ama egységes nemzeti lélek megszületésére ma
is csak várunk.

AZ ÉPÍTŐ ERDÉLY
Amint láthatjuk, a tanulmány utolsó, nyolcadik fejezetének címe az egész ta-
nulmányéval azonos. Albrecht Dezső szerint az erdélyi lélek legmélyebb lényege
mindig az építés volt. Ennek jelképes alakja Bethlen Gábor. Erdély csalódásai
során már rájött, hogy egyedül saját erejére számíthat. Németh Lászlónak
üzeni: „Betegek vagyunk még, de nem halottak.” Az eltelt évszázadokban az
államalkotó erők sajátos szövevénye volt itt jelen. Sajátos módon akadályozta
a nyugati modellek létrejöttét és egyszerre képes volt megelőzni is a Nyugatot.
Ilyen volt a vallásszabadság, a demokratikus államforma, a fejedelmi tanácsosok
felelőssége stb. Ismét visszatér a lélek jelentőségéhez. Anonymust idézi: „(…)
az emberiség nem a népek sokaságában, hanem a lélek erejében áll.”

Építeni kell hát „ahogy lehet” akár szegényesen is, de építeni. Voltaire Er-
délyben járva észrevette, hogy itt a földműves egyik kezében fegyvert tartva
szánt. Albrecht észleli, hogy Németh László rövid látogatása során ezt nem
vette észre: „a szántást s az egyidejű védelmet”, de mindjárt folytatja is: „(…)
de csudálkozhatunk-e rajta, az idegenen, ha épp azok az újságjaink sem látják,
akik azért támadták Németh Lászlót, hogy ezt nem látta meg?”

Végül az épülő és építő Erdélyt a végvárhoz hasonlítja, „(…) amiben élhet-
jük boldogan és büszkén a hitünk szerint legmagasabb rendű, mert legnehezebb
életet.”

Mivel zárhatja e nagyszerű tanulmány rövidített bemutatását az időtolmács?
Sajnos csupán azzal, amit már előbb említett, vagyis, hogy mára az egész ma-
gyarság osztozik erdélyi részének egykor volt sorsában, éppen ama repesve vá-
gyott Európa ragadozó szárnyai alatt. Az egykori tanulmány tárgyát elsősorban
képező erdélyi testvéreink pedig kettőzött teher alatt élik napjaikat, immáron
Európában. Életük talán csak azzal lett magasabb rendű, hogy még nehezebbé
vált. 

De „pompás” építő kedvükre ma is szükség lenne a nagyobbik hazában is.

y

A kisebbségi jog(vesztés) múltjában
barangolva
Dr. Fazakas János: Kisebbségi jogvédelem útjai 1936/1.

A kolozsvári Hitel régi számait lapozgatva alkalmam van a múlt és a jelen ha-
sonlatosságait észlelni. Vagyis azt a tényt, hogy a kisebbségtartó többségek
szándékai mit sem változtak, sőt gyakorlatilag a nemzetközi hatalmak – egykor
a Társult Főhatalmak, ma az Európai Unió – hozzáállása is változatlan. 

A jogban járatlanként alaposan oda kell figyelnem, hogy a közérthető lénye-
get emeljem ki dr. Fazakas János korabeli szerző (1936) igen érdekes, de köny-
nyűszerrel nem mindenki számára érthető, kiváló munkájából. Az egész írás
lényege, aktuális érdekessége, a kisebbségek kollektív jogainak hiánya. Akkor
is és ma is.

Amint szerzőnk írja, a kisebbség jogvédelmének kérdése a trianoni béke-
szerződés és Románia, illetve a Társult Főhatalmak között már 1919. de-
cember 9-én kötött kisebbségi szerződés óta létezik. „Mindkét szerződés az
erőviszonyok következménye és a wilsoni elveken alapszik”. Azt is jelzi láb-
jegyzetben, hogy: „Jóllehet a kisebbségi szerződés rendelkezései alaptörvé-
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nyül teljes egészükben nem ismertettek el, a kisebbségnek jogforrásul szol-
gálnak.” A – kellő ravaszsággal a békeszerződés tárgyalása előtt elfogadott
– kisebbségi szerződés kilátásba helyezi a kisebbségi lakosok valamennyi lé-
nyeges jogát. Ahogyan azt a szerződés második bekezdése írja: „(…) Romá-
nia saját akaratából a szabadság és az igazság határozott biztosítékait óhajtja
megadni mind a régi Román Királyság minden lakójának, mind pedig az
újonnan hozzácsatolt területek lakóinak és pedig fajra, nyelvre vagy vallásra
való tekintet nélkül.” Ezen is túlmenően e szerződés engedélyezi a helyi ön-
kormányzatok felállítását vallási és tanügyi kérdésekben, s a Nemzetek Szö-
vetségének védelmét írja elő. A románok a szerződést Brătianu, Coandă és
Văitoianu kormányai idején nem akarták aláírni, végül Vaida Voevod elfogadta,
majd éppen ő lett a „numerus valachicus” jegyében születő homogenizációs
törekvések fő megvalósítója. A szerződés paragrafusait utóbb Románia úgy
próbálta felülírni, hogy a kényes kérdéseket külön törvényekre bízta, ame-
lyekből aztán a megfelelő rendelkezések hiányoztak. Ravasz szójátékkal, igazi
bizánci csellel, ott ahol pl. az 1934. évi egyik törvény a vállalatokban 20%
„idegent” engedélyez felvenni, az „idegen” (străin) meghatározást nem az
eredeti: „idegen állampolgár” értelemben igyekeztek alkalmazni, hanem faji
alapon.  Fazakas János, ekkor, 1936-ban már 17 év tapasztalatait összegez-
heti. A törvényeket és a kisebbségi szerződés alapelveit hasonlíthatja össze.
Megállapítása szerint az eltelt idő alatt a kisebbségi jogvédelem szempontjá-
ból a Nemzetek Szövetsége Tanácsának 1920. október 22-én a „Titton-féle
jelentésre” hozott határozata volt a legfontosabb. Ez leszögezi, hogy bármely
kisebbségi sérelemre történő figyelemfelhívás csak kérelem, vagy felvilágosító
jellegű lehet, és nincsen olyan jogi hatása, amelynek alapján a Tanácsnak
közbe kellene lépnie. A kérelemként beterjesztett panasz tárgyalás anyagát
is csak akkor képezheti, ha a Tanács valamelyik tagja „(…) magáévá teszi és
fenntartja”. A kérelem tárgya az lehet, ami „(…) a kisebbségi szerződésnek
a Nemzetek Szövetsége védelme alá helyezett rendelkezéseit sérti.” Már
ekkor is a legnagyobb gond „(…) a kisebbségek jogi személyiségének és
képviseletének” kérdése. 

És itt fontos idézet következik, a kor e téren legnagyobb szaktekintélyétől,
Balogh Arthurtól: „A kisebbségi szerződések nemcsak, hogy a kisebbségeknek,
mint egésznek, nemzetközi jogalanyiságát nem ismerik el, de még az egyes ki-
sebbségi személyekre sem alkalmazzák a nemzetközi jognak azt a már (…) ré-
gebben elfogadott, újabban pedig nagyobb mértékben érvényesített elvét, hogy
egyesek a nemzetközi jognak alanyai lehetnek.” Ehhez pedig a szerződések
azon hiányosságai vezettek, amelyeket Fazakas nyomán fentebb felsoroltunk.
A szerző itt Moór Gyulát idézi annak kapcsán, hogy a nemzetközi jog a nemzeti
kisebbségek jogalanyiságát nem ismeri el: „Amíg a nemzeti kisebbségeket nem-
zetközi jogi cselekvőképességgel fel nem ruházzák, amíg őket nemzetközi jogi
jogalanyokká, jogi személyiségekké nem szervezik, addig az ún. kisebbségi
jogok tulajdonképpen csupán a kisebbségi jogvédelemre vonatkozó szerződést
aláíró államokat, illetőleg a Népszövetséget illetik meg abban az értelemben,
hogy e címen beavatkozási jogot adnak nekik a szerződés ellen vétő állam
belügyeibe.”

Lát azonban kiskaput e kérdésben. Amint írja: az, hogy a Nemzetek Szö-
vetségének Tanácsa nem kell, hogy  föltétlenül tárgyalja a kisebbségek beadvá-
nyait: „Nem a kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyiságát érinti, hanem az
eljárási szabályokat és különösképpen a kérelem hatályát.” Úgy véli: a puszta
tény, amely szerint beadványaikat, kérelmeiket korlátlan számban és esetben
köteles elfogadni a Nemzetek Szövetségének Tanácsa, azt igazolja, hogy „(…)
ezekben az esetekben a nemzeti kisebbségek nemzetközi közjogi jogalanyisága
elismertetett.”  És folytatja: „(…) az egyik oldalon jelentkező jog ellentettje a
másik oldalon jelentkező kötelesség.” Kéréseik elfogadásának jelentőségéről
is vélekedik. „(…) ezen jogkörrel, illetve joggal azért rendelkeznek, mert egy
olyan sajátos nemzetközi jogalany intézményéhez tartoznak, amelynek jogait

egyénileg is gyakorolhatják: ezt a jogot kisebbségi minőségűnek adja meg. Mivel
ugyanaz a jog (ti. a panasztétel lehetősége) a nemzeti kisebbséget a maga egé-
szében is megilleti, az látszik bizonyítottnak, hogy a nemzeti kisebbség jogsze-
mélyiségű joggal rendelkezik. Tehát a nemzeti kisebbségek korlátozott joggal
rendelkeznek, mert a Nemzetek Szövetségének eljárási szabályai nem ismerik
el a kérvényező képviseleti jogát, a kontradiktorius eljárást, nem rendelkeznek
olyan szervekkel és képviselettel, mint amelyek a jogszemélyeket megilletik,
valamint mindazokkal a jogokkal, amelyekkel a jogalanyok általában élnek.”
A lábjegyzetben aztán ismét elolvashatjuk, miszerint fenti nézete is igazolja azt
a törekvést, hogy a nemzeti kisebbségeket ruházzák fel az őket megillető jo-
gokkal. Aztán megállapítja: „(…) a jogvédelem terén a kisebbségek és kisebb-
ségiek részére törvénnyel és nemzetközi szerződéssel biztosított összes védelmi
lehetőségnek mind az állam belső életében, mind nemzetközi téren való min-
denkori igénybevétele az az út, amelyet jövőre jobban kiépíteni szintén első-
rangú kisebbségi érdek.” Okos érvelés, tények és igazságok, de sovány vigasz,
mondhatja a mai, azóta még többet tapasztalt olvasó. Szerzőnk nem naiv, mert
leszögezi: „(…) az igazság ott van, ahol az erő”. A kellő védekező képesség
érdekében is szól. Hangsúlyosan ír a nemzeti kisebbségek kötelességei közt
első helyen álló jogismeret szükségességéről. Szerinte az államok életében az
államhatalom ereje szervezettsége alapján nyilvánul meg, ez pedig törvényeken
alapszik. 

A kisebbségek esetében a jogvédő képesség szintén a szervezettségre ala-
pozható, de esetükben hiányzik ennek törvényi alapja, s a benne rejlő erő. Ezt
az erőt a kisebbség jogásztársadalmának kell biztosítania, mert a tét a nemzeti
lét fönntartása. Ennek felismeréséhez azonban öntudatra kell ébredni. Konkrét
javaslatot tesz, mégpedig arra, hogy minden bírósági és törvényszéki székhelyen
legyenek kisebbségi jogvédő irodák. Saját munkájának példáival igazolja az
egyes, naponta felmerülő esetek szakszerű védelmében elérhető eredményeket,
még ebben a kollektív, sőt egyéni értelemben szintén jogfosztott állapotban
is.Ezt írja: „A magyar jogásztársadalom hivatása tehát, hogy a kisebbségi nem-
zetrész jogvédelmét (…) megszervezze és gyakorlatilag meg is valósítsa, egyé-
nenként pedig olyan felkészültséggel rendelkezzék, amely képessé teszi arra,
hogy minden esetben az összes védekezési lehetőséget igénybe vehesse (…).”
Végül arról szól, hogy amennyiben nem sikerül a többség meggyőzése, ez nem
szegheti kedvét a jogásztársadalomnak. Aztán reménykedve figyelmeztet: „(…)
a ma eldöntött kérdések fölött nem ítélkezett még a független harmadik: a Tör-
ténelem.” Az eddigieket mérlegre téve sajnos ez a Történelem még nem jutott
el az ítélethozatalig. Sőt ha lehet, nemtörődömségével még mélyebbre süllyedt.
De hát ez már csak ilyen a maga időtlenségében. Annál inkább feltűnő, hogy
Trianon óta nemegyszer kerültünk két tőlünk idegen világ harapófogójába.
Európa, országunk nagy részét és másfél milliónyi élő, meg ki tudja hány éppen
ezért meg sem születő magyarját dobta oda egy idegen, bizánci és éppen az
európaiságot integrálni képtelen világnak. Most viszont egy globális–liberális,
halva született világképet eszelős és öngyilkos módon erőltető Nyugat próbál
az ellenkező irányból bekebelezni minket. Az egyik nyelvileg akarna homoge-
nizálni, és az etnikai tisztogatás minden eszközét felhasználja egy óhajtott va-
lóságosan is egységes nemzetállam megvalósítására, a másik, miközben ezt
nyugodt lelkiismerettel tűri, ideológiailag akarna asszimilálni és etnikai tiszto-
gatás helyett az etnikai keverés, vagyis a máris megbukott multikulturalizmus
karjaiba taszítani. 
Vajon bemutatott szerzőnk, Fazakas János idejében még könnyebb volt, mint
manapság, vagy csupán reménytartalékaink fogyatkoznak?

y
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Megerősítő álláspont 80 év távlatából
Aradi Zsolt: Magyar sziget 1936/1.

Az önkritika és az okos ellenvélemények elfogadásának szellemében vizsgálga-
tom egy még meg sem jelent írásom lektorának észrevételét. Szerinte nem lehet
Trianon tanulsága az, hogy „(…) olyan magyar jövőt kell megtervezni és meg-
valósítani, amelyik megőrizve és betartva minden nemzetközi, sőt emberi és
keresztényi normát is, térségünkben visszaszerzi demográfiai, szellemi és gaz-
dasági fölényünket és befolyásunkat. A szó jó – másoknak nem ártó – értelmé-
ben”. Kiegészíteném ezt azzal a többször leírt véleményemmel, amely szerint
az elszakított magyarságnak az összmagyarság jövőjét is biztosító megmaradása
egy erős Magyarország létét követeli meg. 1986 óta gyakran hangsúlyoztam a
„megtartó rácsodálkozás” fontosságát. Vagyis, hogy érdemes legyen magyarnak
lenni. 

Az ellenvéleményt nem tudtam elfogadni, de kellő szerénységgel nem szűn-
tem meg tépelődni saját igazságom részleteiről. Újra és újra elővettem a vitat-
kozó sorokat, és ismét elgondolkodtam. S ekkor, mint már annyiszor életemben,
váratlan és megerősítő választ kaptam. Ez a válasz az általam most a köztudatba
visszahozni óhajtott kolozsvári Hitel folyóirat 1936/1-es számából szólt hoz-
zám. Írója egy kevéssé ismert, 1908 és 1963 között élt katolikus közíró, Aradi
Zsolt, aki életét emigrációban fejezte be.

A Magyar sziget című rövid írásában a Közép-Európa kis népei közötti zűr-
zavart elemezve ezeket mondja: 

„Vajon hogy találja meg ebben a rettenetes nyomasztó atmoszférában hiva-
tását, erejét, békéjét egy nemzet? Mert kézenfekvő »hivatások«  tucatjával és
mindenhol akadnak. Mindenki kinevezheti magát uralkodásra teremtettnek,
azután joga van ahhoz – a maga szempontjából –, hogy ezt a jogát a többiek
kárára érvényesítse is. Legkönnyebbek, legkézenfekvőbbek ezek az imperialista
hivatások. Mi majd pacifikálunk – a jelszó. De ezekből a békítő kísérletekből
(ahol egyik nemzet ráerőszakolja a másikra felfogását, hitét, elképzeléseit), a
világtörténelem folyamán még csak a forradalmakig jutottunk el. Nos vajon mit
tehet ez a kis magyarság, amely ideszorulva tengődik a különböző nagy erők
között, vajon álmodhat magának szintén »ilyen«  hivatást?” Ezután önmagunkról
gondolkodva két felfogásról beszél. Az egyik az, amelyik már teljesen közép-
európainak tart minket, míg a másik szeret a különállás gondolatával foglal-
kozni. És itt a nyelvünknek a szomszédokétól erősen eltérő voltát említi. 

„Mit csináljunk, ha rajtunk van ez a bélyeg (…). Mit csináljunk, ha min-
duntalan beleütközünk idegenségünk tudatába?” Színtelenedjünk el, olvadjunk
be vagy keressünk hatalmas pártfogókat?  – veti fel a kérdést. Hagyjunk fel a
közeledéssel és zárkózzunk be? 

Mindkét lehetőségnek vannak hívei, ismeri el. De kérdezi: „(…) hol van
ezekben a hivatás? Hol van a külön nemzeti tudat, mert ha lemondunk valami-
lyen szerepről, akkor elismertük, hogy a szerepeket átvenni másoknak van
joga.”

A kedves olvasót most arra kérem, hogy próbálja mindezt belehelyezni mai
képtelen világunkba. Abba a világba, ahol az „(…) imperialista (…) mi majd
pacifikálunk” oly nagy mértekben működik, „(…) ahol egyik nemzet ráerősza-
kolja a másikra felfogását, hitét, elképzeléseit”. Egyebet sem hallunk, mint azt,
hogy a nemzetek békés, békétlen, nyílt vagy rejtett versengése folyik. Egyébről
sem szólnak a statisztikák, mint hogy ki, hol és miben vezet a többi előtt, vagy
kullog azok után? Verseny van! Kegyetlen verseny. A tőke versenyezteti a rab-
láncra fűzött országokat. Az imperializmus. Taszítanának saját világuralmuk
megvalósulása felé. Ilyen körülmények között egy minden normát betartó, má-
soknak ártani nem óhajtó fölény és befolyás óhaja lehet-e hibás tanulság? Külö-
nös tekintettel sajátos helyzetünkre, amelyben ennek hiányában az elszakítottak
homogenizálódnak vagy az etnikai tisztogatás áldozatai lesznek.

Aradi Zsolt aztán így ír: „(…) minden nemzetnek van egy egyforma hiva-
tása. Megtartani a  »családi különállást« úgy, hogy ezzel a másiknak kárára ne
legyen (…)”.

De más, számunkra igen aktuális mondandója is van, s ezzel már túllépek
a baráti vita témakörén (vagy mégsem?). Mert mint mondja: „(…) ebben a
családi »különszínben« a legtökéletesebbet alkossa meg, igyekezzék kemény
lenni, mint az acél s a nemzeti létet, a családi különállást ne arra használja fel,
hogy a családnak kizárólag egyes rétegei érvényesülhessenek, és hogy ezeknek
az egyes rétegeknek ragyogása kifelé ne belső rabszolgamunkából épüljön fel,
hanem, hogy a nemzeti lét összehangzó, nyugodt egész legyen.” Ezt tartja
Közép-Európában a magyarság első hivatásának. És (1936-ban!) arra int:
érezzük azért idegenségünket is, hiszen ennek az idegen elemnek köszönhetően
a Duna-völgy nem lett két hatalmas küzdőterévé. „Mennél erősebbek, öntuda-
tosabbak vagyunk, annál inkább nincs veszély, hogy a hatalmas harmadikok el-
törölnek bennünket.” 

Aztán érdekes figyelmeztetéssel folytatja. Kis közép-európai népeink ide-
kötöttségéről, egymásra utaltságáról, sőt vérségi rokonságáról ír. „Nem tarto-
zunk egyikhez sem, és valamennyihez tartozunk. Minékünk kell, hogy mindegyik
testvérünk legyen: még akkor is ha ma nem ért meg.” Tudja, hogy a verseny
könnyen válhat marakodássá, de jelzi: „(…) ilyenkor a harmadik nagyobb szo-
kott győzni.”

Felsorolása szerint szigetek formájában mindenütt jelen vagyunk, s ennek
előnyeit ki kell használni. Óva int az úrhatnámság hajlamától, az egészséges
középosztály felnevelését tanácsolja. Az anyaországban az új réteg gazdasági
felemelését új jobbágyhelyzetéből, a kisebbségieknél pedig a kultúra hordozó
értelmiség „kikovácsolását” tartja döntő fontosságúnak. Nemzeti különállásun-
kat megőrizve kell láncszemmé válnunk, és becsülettel, emelt fejjel lenni „vi-
gécnek” Közép-Európa népei között. „Ez a hivatás” – írja.

A számomra eddig ismeretlen katolikus közíró ilyen módon erősít meg
abban, miszerint egy kötelező módon versengő világban nem hiba elsőnek lenni.
És ezt az elsőséget lehet úgy elérni és „gyakorolni”, hogy azzal másoknak nem
ártunk! Sőt! Mert ez is „hivatás”! Így aztán önkritikus tépelődésemből meg-
erősödve kerültem ki, és Trianon ama tanulságát továbbra is fenntarthatom.

y

Az életképesség jeleI
Vita Sándor: Erdélyi szövetkezetek 1936/1.

A múltakból meríteni igyekezvén keresem, hol találhatnék mai tévelygő honi és
elszakított magyarságunk számára hasznos üzenetet. Azt hihetnénk, egy sta-
tisztikákkal teli tanulmány nem az erre legalkalmasabb forrás, s mégis, ha rö-
viden is, de nem maradhat ki ebből a feldolgozásból.

Vita Sándor dolgozata, sokak szerint a Hitel ezen évfolyamának az egyik
gyöngyszeme. Egészében élvezni a szakemberek képesek, ám ha röviden át-
futjuk azt, ami s ahogyan történt e vonatkozásban a kisebbségi sors első másfél
évtizedében Erdélyben, rácsodálkozhatunk a magyar életképesség egy kevéssé
ismert oldalára. Szervezőképesség dolgában ugyanis voltak sikereink, sőt az
összefogás sem volt teljesen idegen tőlünk. És ez reményekre jogosító, igen
fontos megállapítás.

Vita Sándor, a kor szövetkezeti mozgalmának nagyszerű szakembere, mint
a Hitel egyik alapítója, nem véletlenül kezd Széchenyi Hiteléből származó idé-
zettel: „Aki úgy akar cselekedni, hogy valaha azt meg ne bánja, vagy tán meg
ne sirassa is, annak mind azon pontot, amelyen áll, mindazt, ami azon ponthoz
ér és üt, tökéletesen ismerni elkerülhetetlenül szükséges, mert a cselekvés oly
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szoros összeköttetésben áll magunk és körülállásaink mibenlétével, hogy az
csak ebből folyhat józanon.” S mint Vita összefoglalja: „(…) jövőt formálni a
jelen teljes ismerete nélkül nem lehet.” Bizony megszívlelendő szavak, és nem
csupán a szövetkezeti mozgalom, hanem a megmaradásunkért folytatott bár-
minemű jövő építő munka esetében.

A tanulmányban összehasonlítja az erdélyi három nemzetiség: a román, a
magyar és a szász szövetkezeti mozgalmainak helyzetét és mutatóit, hogy le-
gyen viszonyítási alap felmérni az eredményességet. Nem mindegyik nemze-
tiségnél dominál ugyanaz a szövetkezeti típus. „A románoknál pl. (…) a
földbérlő, földvásárló és erdőkitermelő szövetkezetekkel találkozunk, a né-
metek az állat- és terményértékesítő szövetkezeteket karolták fel (…) nálunk
az utolsó években különösen a tejszövetkezeti mozgalom mutat fel komoly
eredményeket.”

Először a hitelszövetkezeteket vizsgálja: „(…) nálunk 4345 lélekre jut egy
hitelszövetkezet, a románoknál 6270-re, a szászoknál 1282-re, a sváboknál
pedig 6127-re.” Persze sok minden függ az illető nép gazdasági helyzetétől és
egyebektől is. „Mégis érdekes, hogy a románok tagjainak száma 69549, a szá-
szoké 20808, a miénk 92703. Amíg tehát a románságnál a lakosság 2,37%-a
hitelszövetkezeti tag, nálunk 7,10%, a szászoknál 8,85%.” Érdekes megfigye-
lést tesz a szászokkal kapcsolatban, ahol e mozgalom a falusi gazdákra épül.
Náluk falusi értelmiségük kiveszi a részét ebből. Így tesz a román tanítóság is.
Nálunk sajnos a papság és tanítóság kevésbé vesz részt a szövetkezeti mozga-
lomban. Ezek a hitelszövetkezetek tagjaik számára tőkét nyújtanak. Ezért erejét
éppen tőkeereje határozza meg. Ahol nincs idegen tőke vagy állami segítség, a
mozgalom kizárólag az „önsegély alapján áll.” E téren a magyarok helyzete a
leghátrányosabb, mert sem külső tőke, mint a németeknél, sem állami támo-
gatás nem jöhet szóba. Ennek ellenére a magyar hitelszövetkezetek: „(…) a többi
erdélyi népekhez viszonyítva is megállották a helyüket (…) szövetkezeti moz-
galmunk az elmúlt 14 év alatt hivatásának mindenben meg tudott felelni és fej-
lődésben, belső megerősödésben nem állott a másik két erdélyi nemzet mögött
(…)”, vonja le a következtetést.  

A fogyasztási szövetkezetek dolgában csak 1929. évi adatokkal tud dol-
gozni. Itt a magyar lakosság 6,55%-a, a szászok 2,85%-a és a románok
1,02%-a volt érdekelt. Pedig a magyarság szórványban élő része szövetkeze-
tileg nem beszervezhető.

„A magyarok 4,5-szer forgatják meg évente a tőkéjüket, a szászok és ro-
mánok csak 2,5-szer, ami a rentábilis működés akadálya. (…) Erdélyben a
Hangya kötelékébe tartozó fogyasztási szövetkezetek működnek a legszebb
eredménnyel, míg a románok és szászok fogyasztási szövetkezeti mozgalma
nem tud erőre kapni.” Ennek oka egyebek mellett az, hogy a románok a háború
előtt sem szervezkedtek. Nem akartak a budapesti központ ellenőrzése alá ke-
rülni. Náluk népbankok alakultak.

A néhány más típusú szövetkezetről is megemlékezik. Ipari a románoknál
alig, a magyaroknál 18 ismert. Viszont a románoknak 15 erdőkitermelő szö-
vetkezete van. Náluk a földbérlő és felvásárló szövetkezetek, a magyaroknál
főleg a tejszövetkezetek gyarapodtak.

A végkövetkeztetéseknél a magyar szövetkezeti mozgalom erényeként a pon-
tos, lelkiismeretes vezetést, gyengéjének a nép szegénységét és az ebből szár-
mazó tőkeszegénységet jelöli meg. A szövetkezeti szellem és öntudat is
erősödésre vár, s hiányzik a szövetkezeti középosztály. Optimistán zár, mert
szerinte az egymásrautaltság öntudatosodáshoz s ez eredményekhez fog ve-
zetni.

Ma itt azon munkálkodunk, hogy ha már a nemzetünket annyiszor talpra ál-
lító parasztság felszámoltatott, legalább egy jórészt új kisbirtokos réteg erő-
södjön és biztosítson munkalehetőségeket egy okos birtok-, termelési és
értékesítési politikával. E most talpra állni készülő rétegnek lehetne példa az
erdélyi szövetkezeti mozgalom és a szintén Vita Sándor munkáját is élvező, s

a románok által – magyar közreműködéssel – 1947-ben felszámolt Erdélyi Ma-
gyar Gazdasági Egyesület 103 éves tapasztalata. Az állandó nemzetiségi és
gazdasági nyomás ellenére mindkettő képes volt segíteni.

y

Szétszakítva is együtt
Vásárhelyi Z. Emil: Remeteművészek 1936/1.

I.
„Ha életnek egy szervezet működését vagy bárcsak tétlen létét tekintem, Er-
délyben képzőművészeti életről nem beszélhetünk. Alkotó egyesek tömege lé-
tezik csak. Éppen ezért mindenekelőtt meg kell ismernünk a képzőművészek
kasztjának rétegeződését és helyzetét. Adataink ugyan csak városunk művész-
osztályára korlátozottak, a helyzet azonban úgyszólván azonos Erdély minden
nagyobb, magyarlakta városában. Legfeljebb helyzetképét befolyásolja némileg
a Szabadiskola, és a Bánság fővárosáét a Képzőművészeti Főiskola. (…) 

Városunkban (…) átlag minden ezer emberre jut egy képzőművész. Két-
ségtelen túlszaporodás, s ezt a jelenséget részben általános okok határozzák
meg: a nő felszabadulása (csak városunkban 24 »művésznő«-t tarthatunk szá-
mon); az általában szabadosabb felfogás: a regényesen nyomorgó bohém alakja
helyett színre lép a konjunkturás idők könnyen és rengeteget kereső művésze;
a szellemi munkásnak a polgári körök előtt felduzzadt tekintélye; a háború utáni
lelki egyensúlytalanság; az általánossá váló hazárd hajlam stb. A rajzban való
önkifejezésre törekvés – akárcsak az írásbani – egyre nagyobb tömegeket hódít
meg. Sajnos. A zenében ezt levezeti a tánc és rádió. A képzőművészetben ilyen
csatornává válhat a mozgófénykép. De a felsorolt általános okok mellé csatla-
kozik egy különleges erdélyi adottság: az anyaországról lehasadt szigeten az
önálló kisebbségi élet egyik biztosítéka a kultúrtevékenység. 

E túlszaporodást elsősorban a megélhetési és adásvételi lehetőségek sínylik
meg. Ebből a szempontból a szász művészetet mellőzhetjük. Városaikban, ala-
pos megszervezettségüknek hála, nyoma sincs annak a művész proletariátusnak,
amely magyar festőinkre annyira jellemző. A román művészet tehetségeseinek,
sőt a féltehetségeknek is, hatalmas, közvetett vagy közvetlen állami támogatás
siet segítségül. Százezres, sőt milliós templomfestések – minden városunkat
egy-két új székesegyház díszíti, amelynek falai szorgos művészkezekre várnak
–, közéleti nagyságok arcképei, állások és ösztöndíjak. A magyar művészek
szervezettségéről azonban nem beszélhetünk. Állami támogatást vagy ösztön-
díjat várni meddő remény. Teljeséggel és csupán a vásárló-közönségre vannak
utalva.

S ha most a magyaroktól vásárlók megoszlását tekintjük, adataink szerint:
román 39,5% magyar 32,5% és zsidó 28%.) A felburjánzott magyar kínálatnak
tehát csak 32,5%-át képes felvenni a magyar közösség. Azonban kár volna
azzal áltatnunk magunkat, hogy a fennmaradó 67% »export-művészet«: kultúr-
fölény. Nem. Azonos jelenség a háborús internáló táborok lakóinak fúrás-fara-
gásaival. Álgyakorlatiasság. Az élettől elzártak önámító munkaszurrogátuma.
Mégsem mentesíthetjük közönségünket a feléje kiáltott vádak alól: a magyar
közönség nem tudja, soha nem is tudta (hatalmon lévő korában talán még ke-
vésbé) megbecsülni a művészetet. Kitűnő érzékkel sorolja fel az ürügyül szolgáló
álbölcs és gyakorlati hangzású megokolásokat: »Ne szabadítsuk magunkra az
adóhiénákat...«;  »A luxusról kell lemondanunk először...«. A művészet ugyan
nem fényűzés. Megnyirbált magyar öntudatunknak talán – a könyvekkel együtti
– utolsó menedéke. Kézenfekvő mentség persze a magyarság, főleg a közép-
osztály leromlása. Van benne igazság, de csak részben. Még ma is van, nem is
egyszáz, olyan középosztálybeli magyar család vagy vezető ember, akinek jö-
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vedelme meghaladja a havi 25000 lejt. Mégis, a magyarság képvásárló rétegét
jelentő kicsi százalék sem e sorokból kerül ki. Párezres fizetésű kishivatalnokok
sóvárgását árulja el a számukra éjjeli mulatókban el nem érhető szép felé. 

Ma képet vásárolni ugyanis nem nagy áldozat. Az elfajult verseny első ered-
ménye az árcsökkenés. A kereslet és kínálat torz aránya mellett ez meg sem
lephet. Amellett 47% festésből tengődő hivatásos áll szemben 53% olyan ter-
melővel, akiknek a művészet részben szórakozás (19% eltartott családtag),
részben mellékkereset. Amit az anyagárakon felül keresnek, haszon, tehát nyu-
godtan verhetik le az árakat. Így legelőnytelenebb helyzetbe éppen a legérté-
kesebb elem: a magát teljesen művészetének szentelő alkotó jut. Akik mögött
valamilyen formában tőke áll, áraikat tartani tudják. A többség azonban éhbé -
rért kénytelen dolgozni. Minden feltételt el kell fogadnia. Nem sztrájkolhat,
mert nem elsőrendű szükségleti cikket árul. Legalábbis nem egyéni szükségleti
cikket. A művészet »csak« nemzeti szükséglet. 

A művésznek azonban lépést is kell tartania a műkedvelő, gazdaságilag ter-
mészetesen jobb helyzetben lévő termelőkkel s megélhetésének az alacsony árak
melletti biztosítására több, tehát selejtesebb munkát kell végeznie. Éppen ezért
a művésztermelés színvonala süllyed, amihez nem kis mértékben a női munka
már említett térhódítása is hozzájárul. S az eredmény? A vásárló ilyen körülmé-
nyek között végleg elveszti amúgy sem fejlett tájékozódó képességét. Legbizto-
sabb iránytűje a fizetett ár volt. Most vajmi kevés a tőkeerős művész. A többiek
pedig, mind a silány mázolók, mind a proletárművészek, egy szintre kerülnek.
S bár a vérbeli alkotómunka mindig megelőzi a tömegízlést s éppen ennek fej-
lesztését hívatott szolgálni, nálunk a közönség a művészmunkát – olcsó ára miatt,
bármily kiváló is – nem választja mértékéül. Ízlése visszafejlődik, mert nem veszi
a fáradságot, hogy az olcsó képet megértse. S a szigorú művészeti kritika? Az
az egynéhány kielégítően általános és különleges műveltségű ember, aki nálunk
kritikával is foglalkozik, nem elégséges az avatatlan és igen műveletlen kritikusok
által okozott kár jóvátételére. Kritikusaink, ha hinni lehet szavaiknak, állandó
döbbenetben élnek. Mindennap újabb csodálatos tehetségre bukkannak, aki egé-
szen »új«, »eredeti« és »erdélyi«. A kritikusnak tudnia kell: szava egy értékű a
törvénnyel, amely eltiltja a veszélyes sarlatánt az orvosi gyakorlattól. Ócsárló
szavakat kellene tanulniok, hogy leforrázzák a sok műkedvelőt. A rossz kritika
megszédíti a közönséget; amellett pedig elkedvetleníti a komoly művészt. Nem
kér e dicséretekből. Már az is megalázó, hogy annyira tudatlan valaki ítélkezhetik
felette. Persze tudatlanságuk védelmére használható álbelátásokat ráncigálnak
elő. A burjánt is öntözik, ha »kisebbségi« talajon fakad.” 

II.
„A válság általános. A fejvesztetteknek fejet, szervezetet kell adnunk, hogy meg-
menthessük. Ilyen irányú kísérlet nem is egy történt, azonban alig jutottak túl
a tervezgető megbeszéléseken. Végül 1930-ban létrejött a »Barabás Miklós
Céh«, amely 1931-ben két tárlatot is nyitott, hogy aztán csendes álomba szen-
derüljön. Művészetpolitikáról tehát nemigen beszélhetünk, pedig művelődés-
politikát művészetpolitika nélkül elképzelni sem lehet. Jelenleg mecénáskodó
szeszélyek vezetik és a hozzá nem értés önkénye. 

Pusztába kiáltó kérdés, hogy hivatott szervezeteink miért nem iparkodnak
rendet teremteni az önkény eme birodalmában, miért nem nyújtanak segélykezet
a magyar képzőművészek egyesületének vagy szövetkezetének megalakításához.
S hasonló kérdés, hogy miért tartózkodóak a képzőművészeti szervezkedések
tekintetében lukratív magyar intézményeink is, jóllehet egy ilyen szervezet mint
üzlet is beválhatna. Persze e helyen nem vesszük számba önhatalmúlag műke-
reskedéseknek minősített keretező üzleteinket. De van közismert magyar ke-
reskedelmi vállalat, amelynek igen jólmenő képosztálya van. (A vevőközönség
mélyen leszállított igényeit szolgálja ki!) Vajon ennek a műintézetnek, amely a
magyar intézmények közül némi erkölcsi támogatást és messzemenő anyagi
kedvezményeket nyújt a kiállítási termét igénybe vevő művészeknek, lényeges

áldozattal járna-e, ha a mázsaszámra termelt fércmunkák, mázolmányok s köz-
tudatba került nevek kétes eredetiségű munkái helyett művészproletárjaink
csaknem azonos áron kapható értékes képeit vásárolná össze és adná tovább
vevőinek – még mindig szép haszonnal? Erkölcsi elégtételéül szolgálhatna, hogy
a magyar közösségnek használ, amellett megbízható kereskedőnek is vallhatná
magát. Ellenérvül felhozhatja ugyan, hogy vevői idegenkednek a számukra szo-
katlan túlmodern művészi munkáktól. Megállapíthatjuk azonban, hogy értékes
művészeink között egy hipermodern, szélsőséges sem akad. 

Kérdésként marad természetesen, hogy az eddig felsorakoztatott elégtelen-
ségeket milyen szervezet és mi módon küszöbölhetné ki? Aszerint, hogy a meg-
alakítandó szervezet inkább kereskedelmi, vagy inkább kultúr jellegű, módosul
a kérdés. Mindenesetre lényege egyrészt, hogy az eladók és vásárlók viszonyát
rendezze, másrészt, hogy a kallódó művészetet megmentse. A szervezet vagy
szövetkezet éppen ezért: 

állandó kiállítási helységet nyithatna a mai sötét vagy agyonvilágított termek
helyett, s a közönségnek nem kellene órák hosszat keresgélnie a rejtett tárlatot; 

a benyújtott munkákat akár örökáron megvásárolná, akár – mint a külföldi
állandó műcsarnokok – előleget folyósítana, esetleg segélyeket is nyújtana; 

módjában állana állandó és vándorkiállítások rendezése, mert egyes művé-
szek részére az idegen városokban vagy éppen a fővárosban való szereplés
szóba sem jöhet; 

hozzáférhetővé tenné ezáltal alkotóinkat mind a kritikusok, mind a közönség
számára, ami a mai remeteművészek korában lehetetlen; 

kiépítheti a kisebbségi képzőművészek közösségi szellemét és szellemi kö-
zösségét; 

szakkönyvtárat létesíthetne, amely hozzáférhetővé tenné a külföldi szakköny-
veket és megközelíthetetlen folyóiratokat, lehetővé tenné képzőművészeink szá-
mára, hogy lépést tartsanak a külföldi törekvésekkel; 

végül megoldaná a kiválasztás problémáját azzal, hogy a szövetkezetbe jutást
haladó szellemű, de igen szigorú szakemberekből álló választmány engedé-
lyezné.” 

III.
„A hatalomváltozás után Erdély három nemzete művészetét háromféle sors
várta. A szászok – eddig is kisebbség – talán még eltökéltebben fordultak a
német anyaművészet felé. A románok felszívódtak a román-bizánci művészetbe.
A magyarok gyökértelenül, levágott ágazások végeiként maradtak itten. 1920
körül az az európai művészet, csakúgy, mint hű tükre: a magyar, a tájékozatlan
össze-visszakapkodások és egyéni kezdeményezések jegyében állott. Az erdélyi
csonkok ennek az összevisszaságnak részei. Naturalizmus, impresszió, francia
és német expresszió egymástól elkülönülten és tövükről metszetten fellelhetők.
Az idősebb nemzedék, a negyvenesek, amelyet kiindulásuk még a magyar tőhöz
fűzött, tanácstalanul állingál elszigeteltségében. Az ifjúság, a harmincas nem-
zedék lehetőségei elenyészőek. S kritikánk gyengesége és a szervezetlenség
kialakítják a remeteművészek típusát. Alkotóink önmagukba és odújokba hú-
zódva, kínos gonddal különülnek el Erdély elszórt városaiban. Egymás mun-
kásságáról semminemű ismeretük nincs. Nem is lehet. Ilyen körülmények között
a különleges erdélyi szellem erőtlen és tartalom nélküli hangoztatása vajmi ne-
hezen vezethet az egységes erdélyi magyar képzőművészet kialakításához. 

Nem szeretnék a transzszilvánistáknak abba a közismert hibájába esni, hogy
a különleges erdélyi művészetnek világmegváltó szerepet követeljek. De éppen
mert az eddig elmondottaknak súlyt ád, vétkes könnyelműségnek tartanám reá
nem mutatni arra a helyzeti energiára, amellyel az erdélyi magyar művészet el-
helyezkedik a nagy nemzetek közötti áramlatok vonalában. 

Az európai művészet a XV. századtól, hála az euklideszi mértan alapján álló
Leonardo da Vinci felléptének, hála az Eyck-testvérek és Holbein, Michelangelo
és Rodin működésének, egyre fokozottabb mértékben hódol be a kollektivista,
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különleges eszmekörnek. Az európai individualista, általános művészetet szá-
munkra az említett újítók hatásától ment, keleti keresztény művészet: a bizánci
őrizte meg. Nem tartozik e cikk keretébe a kialakuló magyarság és az ázsiai
individualista műveltség (különösen a Tang-dinasztia művészetére gondolok)
viszonyának részleteiben való keresgélése. Kétségtelen azonban hogy a ma-
gyarság az az európai nép, amely Ázsia művészeti szellemét szülei örökrésze-
képpen hordozza magában. Nem véletlen tehát, hogy a magyar képzőművészet,
amely állandóan egy-két évtizeddel kullogott az európai mögött, éppen az új
klasszicizmusban, ebben a külsőségei szerint individualista művészetben virult
fel európai színvonalra és lett az olaszokon keresztül importált irány kiteljesítője. 

Erdély magyar képzőművészete pedig területileg az individualista eszközök-
kel dolgozó új klasszicizmus és a kollektív árnyalattal átfuttatott bizánci művé-
szet: a román művészet közé ékelődik. Kereszteződési területe lehetne az
európai és az ázsiai eszmevilágnak. 

Ez, természetesen, messze és eszmei törekvés. Egyelőre meg kell eléged-
nünk az egykor majd irányba terelhető közösség megteremtésével. A felsorolt
hiányok és kívánságok, sajnos, az életben még annyi sorrendet sem követnek,
mint nálam, hanem egyidejűleg jelentkeznek. A művészek, kritikusok és a kö-
zönség tájékoztatását egy időben pedig legkönnyebben egy megfelelő szakkönyv
szolgálhatná. Szakkönyv, amely ismertetné a művészeti és esztétikai problémák
történetét, a múltat újabb és több oldalú megvilágításban tárná fel, s közönsé-
günk kritikai ismereteinek esztétikai alapjául szolgálhatna. Ilyen szándékú könyv
Lyka Károly művétől eltekintve magyar nyelven nincs is. 

A mi gordiusi csomónkat nem lehet egy vágással megoldani. Az 1919-ben
egy kardvágással elmetszett életterek csomóját csak ésszel és türelmes kezekkel
bonthatja szét, aki segíteni akar.” 

A későbbiekben a nemzetpolitikai szemle irányába haladó folyóirat – bár
ekkor még tágabb spektrummal jelenik meg – nem véletlenül ad a képzőművé-
szetnek is teret. Maga a szerző mondja figyelmeztetően, hogy: „A művészet
»csak« nemzeti szükséglet.” 

Akkoriban az anyaországról levágott erdélyi művészet válságos éveket él
meg. Ekkor valóban sokan kerülnek „remete állapotba”. Még később, a szoci-
alizmus elvetélt kísérleti éveiben is volt egy lehetőség valamiféle összefogásra
és egymásra figyelésre, bár akkor számos más korlát törhette derékba a spon-
tán művészi törekvést. Akkoriban komoly gond volt, hogy Erdély magyar mű-
vészete nem lehetett az összmagyar művészet része. Pedig – amint Vásárhelyi
Z. Emil írta –: „(…) az anyaországról lehasadt szigeten az önálló kisebbségi
élet egyik biztosítéka a kultúrtevékenység”. A kisebbség ezen át is kapcsolód-
hatott (és kapcsolódhat) az anyanemzethez, hiszen a közös gyökerekből fakadó
alkotások nem a hódító új hatalom művészeti világát idézik. Ami nem jelenti a
hasznos egymásra hatás tagadását.

A szerveződés elindult, de az akkor, 1930-ban létrejött Barabás Miklós Céh
csak 1989 után élhette meg sikeresebb, megújult éveit. Ám ezek sem voltak a
gondtalanság évei. 

Sajnos, annak ellenére, hogy egyre szorosabbak a kapcsolatok a két haza
művészeti tevékenysége között, sőt beszélhetünk olykor virágzó együttműkö-
désről is, máig érezhető, hogy az erdélyi művészet értékelésének nem elhanya-
golható vetülete az anyagi, számukra hátrányos állapotokat mutat. Az önálló
erdélyi magyar művészetpolitika nem mellőzhető cél, és ezt az anyaországnak
minden erejével úgy kellene támogatnia, mintha saját művelődéspolitikájának
része lenne. Sem itt, sem ott nem lehet mellőzni Vásárhelyi Z. Emil megálla-
pítását: „művelődéspolitikát művészetpolitika nélkül elképzelni sem lehet”.
Arról pedig, hogy a művelődéspolitika mit jelent, e lap hasábjain még sokszor
fogunk olvasni.

y

Külön, de mégis együtt
Thurzó Gábor: A második erdélyi nemzedék költői
1936/1.

„Egy hősi nemzedék örökségét szokták számon kérni az erdélyi fiatal költőkön.
A hagyományt, amely az ő esetükben más és lényegesebb, mint Magyarorszá-
gon, ahol egy írói emberöltő hagyománya erősen erőszakolt. Az erdélyi költő
elődeitől a magatartás örökségét veszi át, amelynek egyéni ízét éppen a kü-
lönállás varázsa, az egy nyelvenf és lelkületen belüli csoportosulás adja meg.
Erdélyi költő és magyar költő nem jelent egyet, különbségük lényegbevágó.
Nem egyszerűen nyelvjárás és érzelemvilágbeli eltérésről van közöttük szó, mint
akár az Észak és a Dél német költői között. Az erdélyi költőnek a külön fejlődés
adja meg bélyegét, az évszázados külön zárt, külön magyar fejlődés. Hiszen az
első irodalmi eszméléstől kezdve két magyar központ körül indult meg a fejlő-
dés, és ez a két központ akkor találkozott csak, amikor az elkülönülés erős és
végleges volt már: a XIX. században. Amikor tehát a háború után az »erdélyi«
költő és »erdélyi« irodalom szóba került, csak egy meglévő, rejtőző fogalom lett
tudatossá. A magyar lét, a magyar faji lét két külön és csak lényegében egy-
gyökerű öntudata alakította ki a nemzeti irodalom magyar és erdélyi kettőssé-
gét. Két külön magyar világ irodalma ez, mindkettőnek születésétől fogva más
a légköre. Más az államforma, más a hitvallás, más a kultúra és természetesen
más a föld, a táj és más a hazafiság fogalma és lényege. 

Ennek az Erdélynek, ennek a más magyar hagyománynak nyomát keresik a
hősi nemzedék, a vallók-vállalók utódaiban. Az aggodalom, az apák szorongása
érthető. Nem egyszerű irodalmi örökösödésről döntenek az utódok, a magyar
nyelv és magyar betű erdélyi létéről, hanem ennek a szellemnek további létéről.
Az utánpótlás él és lélegzik, a »második nemzedék« értékes és méltó: de méltó-e
az erdélyi szellem hagyományában, egy írói emberöltő teremtő munkájában?
És amikor egyre sűrűbben és egyre sürgetőbben keresik az utánpótlást – egyre
jogosabb is a szorongás. Az ős, Reményik Sándor személyében, elvetette az
»új arcvonal« első csoportosabb jelentkezését és fájdalmasan vetette szemükre
a megváltozott törekvéseket, célkitűzéseket látva: »ez kell, kollektív irodalom,
a jövő zenéje. Mi megmérettünk és könnyűnek találtattunk«. A nemzedéktárs,
Dsida Jenő, se fogadja el a jelentkezést, de nem tudja azt a programot szóval
is kimondani, amit Reményik Áprily versével idéz a jövő szeme elé. Utánpótlás
van, de erdélyi ez az utánpótlás? – kérdezik mindketten. 

Különbség erdélyi fiatal és magyar fiatal költő között alig van. Az ifjú Erdély
a lírikusok korát éli, mint az ifjú Magyarország. A líra pedig csodálatos magánügy.
Elvész benne a program, a kimondott lényeg, és megmarad sértetlenül a költő.
Áprily és Reményik is jellegzetesen lírikusok, de lírájuk cselekvő és egyfajta szo-
rongásának ad hangot. Reményik érdekes alkalmi költősége, Áprily jelképekben
rejtőzködő fájdalma, többet ad a költő mondanivalójánál. Vállalják a váteszt, az
útmutatót, és ebben a nagyszabású szerepben saját lírájuk is egyetemesebb, szé-
lesebb arányokat kap. Az ifjú Erdély költőinél ez a szerep elsikkad. Erdély ritkán
és egy szent, de távolabbi közügyként tűnik elő verseikből, épp úgy mint Európa.
A fontos, az elő-előbukkanó tárgy jelképe: az alvó kedves, minden lírai költő
egyetlen múzsája. Ha emberi felelősségről kérdezzük őket, legtöbbször egy ember
felelősségével felelnek. Ha erdélyi felelősség felől, oszló hangulatokkal válaszol-
nak. Létük vállalása már csak kevesüknek jelent valamit és a kor költőit követve
beállanak az európai költői magatartás pózába: átengedik a vátesz szerepét a ta-
nulmányírónak, a kor hősének. Érdemes verset írni az én magánügyem tisztázá-
sának célján kívül másért? A költészet játék, felelik legtöbben (és éppen azok,
akik értékben a legtöbbek közöttük), a költő pedig, ha őszinte, játszani akar. 

Lényegében ez a passzív tartózkodás, a forma játékai, a költészet mester-
ségbeli részének hangsúlyos szerepe, a hangulat szelíd bukolikussága és álcá-
zott népiessége adja meg a fiatal magyar költők jellemvonását is. Az elkülönülés
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tehát inkább helyzeti, és nem annyira lényegbevágó, mint Áprily és Reményik
költőnemzedékénél. Újdonságuk legértékesebb vonása akkor az volt, hogy ma-
gyarok tudtak lenni az iskolás színvonal fölött, az érzelmeik és sorsuk mélyén.
Nemzeti költők időszerű színvonalon, akikben az erdélyi sors vállalása  faji sors-
vállalás volt. Ahogy Reményik ma írja Végváriról: 

Hisz abban, ami örökkévaló, 
Fegyverrel, csellel ki nem irtható, 
Abban, mi bennünk oly magyar s oly mély, 
Hogy idegen kéz odáig nem ér. 

A fiatal erdélyi költőkben Erdély a harangozó Atlantisz, de harangszavát el-
nyomja már az európai sors vállalásának hangja. Szemlér Ferenc pl. többször
írja le ezt a szót: Európa, mint Áprily talán Erdélyt és többször emleget szo-
rongva apokalipszist, pusztulást Európa tájai fölött – és fájdalmasabban is –,
mint a mérhetetlen gyászú Végvári Magyarország fölött. Dsida Jenő, ez a jel-
legzetesen l’art pour l’art költő, egyik végtelen lamentációja fölé pedig a »világ
harmincmillió munkanélkülijét« írja jelentős mottónak. Pedig őket vállalta egyedül
kemény írásában Reményik Sándor és őket nevezte »nekünk beteljesedő drága
reménységünknek«. Erdély érzés és hangulat bennük, nem az a minden ízében
ősi erdélyi magatartás, mint az elszármazott Jékely Zoltánban, aki egyedül és a
magyarországi irodalom légkörében élve képviseli közöttük az ősök és apák eg-
zisztenciálisan erdélyi típusát. Erdély nem kikerülhetetlen sors már, hanem el-
sősorban táj, a nyomot hagyó légkör. Néha jelentkezik Szemlér Ferencnél, néha
föltűnik Kiss Jenőnél, néha Szabédi Lászlónál és Dsida Jenőnél. De ez végered-
ményben elenyésző és nem ez adja a fiúk második nemzedékének jellegét. 

Szemlér Ferenc számára elsősorban Európa a fontos. Ezt kívánja menteni,
ennek a pusztulása fölött ül sírva és kétségbeesetten, mint a »művelt költő« erdélyi
képviselője. De célja már az új világ, a jövő világrendje, vagy Reményik gúnyjával:
a jövő zenéje. Ez a poéta doctus a kollektivitást keresi és az egész világ szociális
lelkiismeretét ébresztgeti. Hogy sok ebben az önkéntes szerepvállalás, a költő
megszokott és elkerülhetetlen fogadatlan prókátorsága, – ez természetes is
Szemlérnél, aki tudja, hogy hatalom kezében a költészet, emberi felelősség esz-
köze. De természetes az is, hogy éppen az ihlet hideg szabályossága és kiszámí-
tottsága miatt, nem ezekben a verseiben jó költő, hanem ott, ahol szelíd bukolikus
érzések között számol be önmagáról. A Homoród felé hideglelős vallomása, az
Ember és táj lágy mélabúja messze van a nyíltan, programként valló »szociális«
költők egyszerű és keresetlen célzatosságától. De messze van ugyanakkor Dsida
Jenő vérbeli költői játékaitól. Dsidánál a tárgy mindig egy belső, velejéig lírai han-
gulat, amelynek a vers gyengéd, futó tükrözése. Nem keres mondanivalót, mert
minden mondanivaló számára. Nem hajszolja a »jelentés« tüneményét, verse so-
hasem jelent, sohasem mond, hanem mindig van. Költészet? Elsősorban csak
az. Fölösleges »témáit« kutatni, álláspontjait magyarázni, »költői lelkivilága« körül
felfedező utat tenni. A költő megdöbbentő ellentétei lapulnak verseiben. Kiss Jenő
éppígy csak költő. Számára a költészet mesterség elsősorban, a nyelv próbája,
hajlékonyságának vizsgája, a »vátesz« szöges ellentéte, időtlen és mindig időszerű.
Magáénak vallhatja a Kertben nagyszabású élményét és épp így a Tóban tükröző
szonett parnasszien ötleteskedését. Varró Dezső még mélyebben hatol a költészet
formai titkai közé. A szó szinte már különélő valami verseiben, hangulata és je-
lentése van, megáll önmagában és helyzeti tartalma a fontos. Itt minden csak egy
érzés, egy gondolat, jóformán az is körvonalban. A vers maga bennmarad a köl-
tőben, az ő kiszakíthatatlan tulajdona, szavakat hullat csak ki belőle, jelzésül.
Náluk a vers az egyetlen kifejezési forma, a többi nemzedéktársnál már a minde-
nes írói tevékenység egyik szorgalomténye. Mögötte ott feszül a próza, izmosan,
a vers csak takarja és leplezi. Az élmény már nem a költő élménye, hanem az
epikusé. Szabédi László vallja be ezt egyedül nyílt szóval, amikor megírja a Kelen
Péter polgári hőskölteményét. Bözödi György verseiben is a novella élménye az
elsőbb, a vers maga tisztázatlanul tétova a prózai lejtés kötetlensége és a szabad
vers súlyos belső kötöttsége között. Koós-Kovács István naturalista versei nagyon

messze vannak már a vers műfaji sajátságaitól és nagyon közel a prózához. Fló-
rián Tibor pedig egyenesen elveti a szabad vers külső jegyeit is és telivér lírai
magból prózaverset ír. 

Vers és próza, legszemélyesebb líra és programköltészet között így állanak
a második erdélyi nemzedék költői. Szorongásuk már európai szorongás, ami
most már erősen és mind erősebben köti őket nemzedékük magyar fiataljaihoz.
Vállalkozásuk ma már nem az, ami a hősi első nemzedéké volt, talán nem is
lenne rá abban a formában szükség. A szót már útnak bocsájtották, a »romon
virág« kinyílott, és a költő akarva-vonakodva kénytelen hozzálátni az európai
tájékozódáshoz.”

Az irodalomban is, akár a művészet megannyi válfajában, a hatalomváltást
követően felmerülhetett a kérdés az összmagyar irodalomhoz, művészethez tar-
tozás kérdése, a különbözőség és a hasonlatosság kérdése. Az újabb kataklizma
után aztán már a magyar költő, vagy a szocialista Románia magyarul író román
költője kategóriák közti különbségtétel kényszere következett. Felülről erősza-
kos vélemény, alulról belső ellenkezés. Mert az erdélyi és magyarországi költő
különbözhet egymástól, akár a költői táj végeláthatatlan rónája és zordon bércei,
de elválaszthatatlanul mindkettő magyar. 

Míg az első nemzedék a Trianon-trauma hatása alatt élt és alkotott, az új, a
második, már másként gondolkodik. Talán nem azért, mert neki nem fáj, hanem
éppen azért, mert a megoldást racionálisan keresné. És úgy véli, meg is találta
azt Európában.  Vannak ugyan, akik valóban úgy érzik, mint sok mai költőnk.
Ahogy Thurzó írja: „A költészet játék, felelik legtöbben (…), a költő pedig, ha
őszinte, játszani akar.” Mások meg nem hallják már „Erdély Atlantisz harang-
ját”, mert „harangszavát elnyomja már az európai sors vállalásának hangja.”
És közben az európai megoldásra várva felsejlik Európa pusztulásának réme
is, mint Szemlérnél, aki: „(…) többször emleget szorongva apokalipszist, pusz-
tulást Európa tájai fölött – és fájdalmasabban is –, mint a mérhetetlen gyászú
Végvári Magyarország fölött.” „Szemlér Ferenc számára elsősorban Európa a
fontos. Ezt kívánja menteni, ennek a pusztulása fölött ül sírva és kétségbeeset-
ten, mint a »művelt költő« erdélyi képviselője”. Nincs egyedül ezzel, s amint
szerzőnk mondja: „Szorongásuk már európai szorongás, ami most már erősen
és mind erősebben köti őket nemzedékük magyar fiataljaihoz.” A mentsvár
Európa is veszélyben van tehát, s ezt 80 évvel ezelőtt Erdély és Magyarország
költői közül már nem kevesen érzik. Mai olvasónak elképzelhetetlen éleslátás,
hiszen jelenünkben a naponta látható pusztulás sem elég sokaknak a felisme-
réshez. De vannak, akiknél már ekkor megváltozott a szülőföld jelentősége, a
szerző szerint: „Erdély: nem kikerülhetetlen sors már, hanem elsősorban táj”.
A költői feladat, a nemzeti elkötelezettség feloldódik a „költészet játék” funk-
ciójában, nem sejtve, hogy Erdély még költői táj formájában is képes hatni arra,
aki rendelkezik a szükséges tudati elemekkel. 

Amint az erdélyi és a magyarországi líra egyként magyar irodalom, úgy vi-
lágosodik meg előttünk, hogy az Európát fenyegető veszedelem ugyanakkor
magyar veszedelem. Sőt a Magyarországot Európa részéről fenyegető vesze-
delem, egyben önmagát a kontinenst fenyegető veszedelmet is jelent.

y

Az elvégzetlen munka kérdőjelei
Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae 1936/1.

Újabb példával igazolnám, hogy ez a nemzetpolitikai szemle, milyen ma is kor-
szerű felismerésekkel figyelmeztet minket.

Ebben a rovatfelvezetőben Venczel József a Leopold-féle diploma idejét,
vagyis az erdélyi nemzeti fejedelmek koráról a gubernátorok korára való átlé-
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pést említi, Apor Péter Metamorphosis Transylvaniae című ismert írását idézve.
A nagy változás e korszakát az 1918. évi impériumváltás utáni korral veti össze,
és a nagy változásokat követő társadalmi mozgásokat elemzi. Ha az alábbi idé-
zetet elolvassuk, óhatatlanul eszünkbe jut a „rendszerváltás” utáni állapotunk.
Apor idejében a fejedelmi Erdély társadalma Bécs nyugati vonzásába kerül.
1918 után viszont egy balkáni világ terpeszkedik el felette. A mai magyar tár-
sadalom (ez Közép-Európa minden magyar szigetére is érvényes), a globalizált
világot minden téren képviselő unió mindenható holdudvarában éri meg kívá-
natos és nem kívánatos változásait. 

TÖRTÉNETI PÉLDA A VÁLTOZÁSRÓL
Tanulmánya első fejezetében a szerző így ír: „Bíró Vencel dr. nemrég megjelent
történeti monográfiája a leopoldi diplomát követő korszak feltárásában Erdély
elnyugatiasodásának jegyeit elemzi s rámutat a XVIII. századforduló lényegére,
amely nemcsak hatalomváltozás, hanem közszellembeli váltás is. A fejedelem
a guberniumnak adja át helyét, s egyidejűleg Bécs és a nyugati szellem hatására
új intézmények, új szokások, új kultúrfölfogás, valamint új életmód alakul ki.
Metamorphosys Transylvaniae – Apor Péter szavaival.

A történetíró szemléletében azonban a Metamorphosys Transylvaniae jelen-
tésében és jelentőségében is lényegesen kiszélesül.” (…)

Amint Venczel József írja, Apor, a művelt, cselekvő ember sem tudta felfogni
csak a külső jegyeket: a „náj módit”. Maga mondja, hogy „Erdélynek régi alá-
zatos együgyűségében holtig megmaradott”.  Aztán Venczel így folytatja: „(…)
nyilvánvaló, hogy az 1690. évihez hasonló helyzetalakulás feladatkérdés, tehát
közszellem alakító.

Ebből a szempontból az altorjai gróf életműködése, korának közszellem-
változása s egyáltalán az az új életforma, amelyet a történetíró Erdély e kor-
szakából bemutat, nagy tanítás mindannyiunknak, akik (s itt Bíró Vencelt idézi):
„csak most kezdünk teljes tudatára ébredni az 1918. évi uralomváltozás jelen-
tőségének és következményeinek”.

MAGUNK REVÍZIÓJA
„Az új »Metamorphosis Transylvaniae« tehát a történelmi példa alapján – két-
száz esztendővel azután, hogy Apor Metamorphosisát befejezte – nem fakadhat
amahhoz hasonlóan konzervatív elhárításból. Mert az, ami Erdély földjén az
utóbbi évtizedekben végbement, most sem egyszerű külsőséges, formai átala-
kulás, hanem a szellemet is átalakító és megérlelő. Tehát időszerű látást és
megfontolást kíván. Az új »Metamorphosis Transylvaniae« nem apori sirám,
hanem feladatkönyv, mert »azok az alapvető fogalmak és meggyőződések, ame-
lyeket (az erdélyi magyarság) régi életéből hozott magával, többé nem fejezik
ki az életet, a valóságot magát«,…mert »az az önvédelem, amelynek lényege
az, hogy >nem felejt és nem tanul<, az elme és a szív összehúzódása, meg-
keményedése, elzárkózása a valóság parancsai elől«, és mert »előítéletei vannak,
amelyek meddők és pusztítók, amelyek miatt nem tudja felismerni és követni
az önfeláldozó kötelesség és szolgáló szeretet isteni parancsát, amelyben élete
és jövendője van«.

Ennek megfelelően az új »Metamorphosis Transylvaniae« lényegét Makkai
Sándor immár öt esztendeje, hogy a Magunk Revíziójában megfogalmazta,
azonban közkinccsé és a megfontolás anyagává még nem lett. Részben mert
sokan nem éppen így látták és látják a tényeket s ezért önmaguk szempontjából
legalábbis joggal maradnak meg – mint Apor Péter – »régi alázatos együgyű-
ségük«-ben, de azután nagy a száma azoknak is, akik – mit tagadjuk – még a
külső változásokra sem nagyon ijedtek fel.” 

Itt Venczel József, a szerző főszerkesztő, Makkai Sándor Magunk revízió-
járól told be egy bekezdést: „A Magunk revíziója azonban a nagy szélcsend
ellenére is a változás tanulságtétele. Kívánalmait első megjelenése óta egyazon
hangsúlyozással hirdetik a tények: a változás kényszerű parancsai.

Közelebbről:
• »Nemzeti öntudatunknak mindenképpen, bármi sorsban is meg kell változ-

nia, újulnia, tisztulnia.«
• »Az erdélyi magyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul

életre vagy halálra.«
• »Az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentő-

séget csak, mint a népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezető réteg
nyerhet.«

• »Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a nép-
lélek mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt
is megmutatnia mindazt, amiért joga van élnie a magyarnak.«

• És végül »A nemzeti öntudat revíziójának és a társadalmi megszervezkedés-
nek gyümölcsei a fiatal nemzedék számára érnek.«
A változás hirdetőin, úgy látszik, betelik a törvény. Az új magatartás köve-

telését, bár a régi elégtelenségének érzete váltja ki, kezdetben mégsem tud kö-
zösségi jelenséggé általánosulni, hanem csak a gondolkodó és értéktudattal
megáldott személyiség kizárólagos, szubjektív »norma élménye” marad. A kö-
zösség lassabban mozdul az új felé. A változás konzekvenciáit csak idők múltán
teszi központi életparanccsá. Ezért a Magunk Revízióját ma is forradalmi irat-
ként kell emlegetnünk. Így »Az élet kérdezett« tanulmánykötetben új kiadását
nem a múlt emlékeként, hanem a jövő iránymutatójaként olvassuk. A fél évtized
újszerűségéből mit sem faragott le. Más szavakkal: az erdélyi magyarság élete
ma alig több lényegében, mint öt évvel ezelőtt.” (…)

Nem fél évtized, de nyolc egész sem változtatott ennek újszerűségén. Sajnos
nem. Mert hiszen ma is újszerűnek tűnik sokak számára, ami az elvégzetlen
vagy csak félig elvégzett feladatok hatalmas kérdőjeleire mutat rá. 

y

Egy feledhető presztízsvita margójáról
A szerkesztők: A Hitel és a cselekvő fiatal magyarok
1936/2.

A Hitel megjelenése kellemetlenül érintette az Erdélyi Fiatalok (az alábbiakban
az Erdély szó leírásának akkori tilalma miatt: Fiatalok) csoportját. Könnyen
magyarázható ez az érzés, hiszen a Hitel és néhány más lap tehetséges mun-
katársainak több tagja ebben a társaságban nőtt fel. Magukénak érezték őket,
de nem számoltak az idő múlásával, azzal, hogy férfikorba érkezvén, lehetnek
más ambícióik, elképzeléseik, terveik, lehetőségeik.

Nem ez a helye e vita ismertetésének, de annyit érdemes tudni, hogy a tör-
ténelem, vagyis az idő, feledésre szánta és az ellentétekből barátságok születtek.
Csak politikai érdekből, illetve később irodalomtörténeti érdekességként tar-
tották számon. A két csoport túlélőinek mindent „békévé oldó” barátsága ifjú-
ságom emlékei közt él. 

A Hitel második számának felvezetője az első számra született reakciókra pró-
bál válaszolni és a defenzívából is inteni az egység fontosságára. Elkerülhetetlen
arra gondolni, hogy hány vita zajlott le azóta kisebbségi vagy anyaországi –
és nem csupán rossz szándékú – csoportok között, a nemzet sorsát jobbító
szándék körül. 

Olvassák hát a Hitel szerkesztőinek eligazításul szánt pontjait:
„A Hitel első számában a cselekvő fiatal magyarok hitéről s életútjáról szólván,

az egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedül lévő magyarok« jelen-
tőségét emlegettük, a városon és falvakban, a szellemi és fizikai munka terén, ér-
telmük és két kezük erejével társadalmi szerepet vállaltak, feladatokat keresnek,
terveket szőnek, vagy immár munkálják is a feladatokat, valósítják a terveket. Nem-

yy
67

Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:16  Page 67



zetpolitikai szemlénk megindításakor elsősorban őreájuk gondoltunk, hátha egy-
beverődésüknek szolgálattevői lehetnénk. Vállalkoztunk tehát az eredményes cse-
lekvés előfeltételeinek kutatására és feltárására: a tárgyi és lelki önismeretre, vagyis
társadalmi, gazdasági és szellemi alkatunk taglalására s az ebből folyó nemzetpo-
litikai feladatok megállapítására. A cselekvés ugyanis a nemzet szempontjából az
egyéni eredményeken túl a népközösség érdekeinek szolgálatát jelenti. 

A Tamási Áron indította vita azonban a cselekvő fiatal magyarságot nem
ebben a széles keretben, hanem különböző társaságokban, alakulatokban, vi-
lágnézeti csoportokban látta megjelenni. Tamási szerint a Fiatalok, a »népva-
lóság« hirdetői és a Hitel új magyarjai képviselik a cselekvő ifjúság három
arculatát. (lásd Brassói Lapokban megjelent cikksorozatával.) S bár Tamási e
három »csoport« szerepének meghatározásával »a Fiatalok népi humanizmu-
sának, a Hitelben hirdetett újraértékelésnek és a >baloldaliak< szocializmu-
sának az összefogását« célozta, a cselekvő fiatalság fogalmának csoportokra
szűkítése nem bizonyult célravezetőnek, hiszen ahelyett hogy összefogást ered-
ményezett volna, érzékenységeket bántott, ami Jancsó Bélánál a csoportok szá-
mának újabb szűkítéséhez vezetett, írván: »cselekvő magyar ifjúság egy van: az
a Fiatalok« (Brassói Lapok). (Az: a Fiatalok az Erdélyi Fiatalok, mert mint
tudjuk, az Erdély szót nem használhatták.)

A cselekvő fiatal magyarok fogalmának ez az egy csoportra való leszűkí tése
ugyanannak a gondolkodásbeli kizárólagosságnak a folyománya, amely más
síkon, mint eszmei kizárólagosság jelentkezik a Fiatalok eszmehirdetőinél. Né-
hány idézet: 1. »a Hitel csoport ugyanazt próbálja mondani, aminek mi itten
polgárjogot szereztünk. Nem mi vesszük fel mások ruháit, újabb szereplők öl-
töznek azokba, amiket mi viseltünk először.« (László Dezső.) »A belső revízió,
a szigorú önbírálat és az erkölcsi megtisztulás alapgondolatait a Fiataloktól
senki el nem vitathatja. A Hitel legfeljebb kisajátítani próbálhatja.«(Jancsó
Béla.) 2. »De a Széchenyi-kérdést is úgy kezeli úgy az új, mint a régi Hitel,
mintha ezt a puskaport is ők találták volna fel.«(Jancsó Béla). »1933-ban nem
kis visszhangra talált az egész magyar nyelvterületen >Akarom: tisztán lássa-
tok< című, a Fiatalok kiadásában megjelent könyvem, amelyben elsőnek pró-
báltam meg a világháború utáni magyar ifjúság számára tolmácsolni Széchenyi
aktuális üzenetét... És ugyancsak a Fiatalok kiadásában jelent meg az a másik
könyv is, (László Dezső: A siető ember. – Szerk.) amelyik a Hitel által esz-
ménynek vallott Széchenyivel rokon Zrínyi építő magyarságát próbálta a mai
ifjúsághoz közelebb hozni. Ennek a tanulmánynak sincs elődje a világháború
utáni erdélyi betűrengetegben.«(László Dezső). 

Az eszmei kizárólagosság külön elbírálást kíván. A Fiatalok eszmehirdetői
szerint tehát a Fiatalok tulajdonjogot szerzett magának a belső revízió, a szigorú
önbírálat és az erkölcsi megújhodás, tehát Zrínyi, Széchenyi és Makkai Sándor
által leírt igazságok közvetítésére; s a vád az, hogy a Hitel ezt a tulajdonjogot
kisajátítani próbálja. Válaszunk: 1. ezek a gondolatok nem lehetnek egy cso-
portnak sem a magántulajdonai, hanem nemzeti köztulajdont, ősrégi hagyo-
mányt alkotnak, amelyek éppen közösségi mivoltuk által válnak jelentőssé;
2. és ha ennek ellenére bűnösök vagyunk, bűnünk csak annyi lehet, hogy élt
Zrínyi és írt, s élt Széchenyi és írt, és előbb olvastuk mű veiket, mint a László
Dezsőét. Bűnösök lehetünk továbbá, mivel olvastuk Grünwald Béla,
Kecskeméthy Aurél, Angyal Dávid, Falk Miksa Széchenyiről szóló írásait, Mak-
kai nagy Széchenyi-tanulmányát s mindenekelőtt Szekfű Gyulának Három
Nemzedékét (1921), amely ugyan nem ifjúsági könyv, de számunkra mégis
eléggé tudta tolmácsolni Széchenyi örök aktualitását. A Széchenyi-kérdést nem
látjuk »puskapornak, amit mi találtunk fel«, de közös nemzeti vagyonnak, nem-
zeti szellemünk élő és ható gazdagodásának, élő és ható mértéknek. Mert Széc-
henyi volt az, aki felmutatva a legmagasabb csúcsra, ahova egy nemzet eljuthat,
minden következő magyar nemzedék számára kész programot adott. Széchenyi
aktuális marad mindaddig – akár közvetítik aktuális üzenetét, akár nem – míg
a magyar nemzet el nem jut arra a magaslatra, ahova ő akarta emelni. 

A Hitel létjogosultságát tehát eszmei vonalon vajmi kis mértékben befolyá-
solja ama kizárólagosság, amelyről szólottunk. A magyar eszmevilágnak ha-
gyományos tételeire építettük és építjük rá következtetéseinket s ez önmagában
véve máris igazolja létjogosultságunkat. De nemzetpolitikai szemlénk nemcsak
ennyit akar: eszmei ébresztgetést, hiszen »itt tátong azon mélység, amely
mind addig nemzeti koporsó gyanánt fog állani előttünk, míg ezt az önismeret
s a javulásnak csak jobb emberek által gyakorolt szelleme... bé nem töltik«
(Széchenyi). Vállaltuk tehát népközösségünk helyzetének őszinte és tárgyilagos
megmutatását s a javítás nemzetpolitikai feladatainak rendszerezését. Népmoz-
galmi, egészségügyi, közművelődési és gazdasági adatfeldolgozásunk, népsze-
rűsítő tudományos cikkeink, közéleti szemlénk, valamint az eszmei irányvonalak
tárgyilagos megítélése mind olyan természetűek, amelyeket eddig közírásunk
ebben a formában elhanyagolt, népközösségünk pedig sajnálatosan nélkülözött.
Szolgálatot kívánunk tenni s ebben csakis népközösségűnk nyilvánvaló érdekei
befolyásolhatnak. 

A magyar népközösség érdeke pedig a kisebbségi életkeret komoly vizsgá-
lóinak tanúsága szerint mindenekelőtt a szervezett nemzettársadalom kiépítése,
s ezért a magyarság legsürgősebb feladata: kutatni a szervezkedés módjait és
lehetőségeit, hogy e lehetőségeknek s kívánalmaknak megfelelően ellenállóvá
építhessük nemzetéletünket. S bár a szervezés szükségességének kérdésében
aligha lehetne különbség, mégis támadások érték lapunkat hangoztatása miatt.
Egy szélsőbaloldali folyóirat: a »Korunk« »feudális kultúrmerényletnek, dísz-
magyarba öltöztetett hitlerizmus« megnyilatkozásának könyveli el lapunkat. De
nemcsak e baloldali lapban, hanem a velünk egy munkamezőn dolgozó »Fiata-
lok« szerkesztőinek írásaiban is jelentkezett ez a vád. László Dezső csak bur-
koltan fejezi ki, a Korunk véleményére hivatkozva, Jancsó Béla viszont nyíltan
leírja:» A Hitel jelszavai mögül a parancsuralmi rendszerek sunyi vigyorgása
kandikál elő.« E vád alighanem tévedésen, vagy megtévesztésen alapszik. Em-
legettük ugyan Mussolinit és Hitlert, de nem úgy, mint »az eszményi ember
képviselőit« (László Dezső), hanem mint a mai Európa két legnagyobb szer-
vezőjét, akik a saját népeik lelkiségének ismeretére építették fel rendszerüket.
Nyugodtan tettük ezt, mert az a véleményünk, hogy számunkra, mint kisebbségi
nép számára inkább adva van a lehetőség és egyben a kötelesség is a nagy vi-
lágáramlatok tárgyilagos vizsgálatára, s ebben nem akadályozhat meg az a lo-
vagiasságból és gyávaságból összetett psichózis, amely Mussolini vagy Hitler
nevének egyszerű kiejtéséből is a reakció vádját kovácsolja. Nyíltan szembe kell
néznünk a dolgokkal, a tőlünk távol eső események nyugodt elbírálására van
szükségünk, hiszen szellemi nagykorúságunkat csak így érhetjük el és csak így
válhatunk a »dolgot őmagát néző« magyarrá, akik ki tudják majd alakítani éle-
tünknek azokat a belső, magaalkotta törvényeit, amelyek nem kívülről, külső
országokból, de nem is benn, tőlünk idegen néptől ránk kényszerített paran-
csok, hanem normák, amelyek itt, küzdelmeink közepette alakulnak ki. A másik
vád, az ezzel kapcsolatos demokráciaellenesség vádja, ami az új nemesség ki-
alakításának sürgetése miatt ért, sem lehet más, mint tévedés. László Dezső
úgy látja, hogy szerintünk: »új nemesség alakul ki (de csak) a szétszórtan élő
tanultabb és birtokos rétegből«. Ezzel szemben a Hitel első számának ismer-
tetett része ezeket mondja: 

»Erdélyben nincs vezető osztály, amely mély szociális és nemzeti felelős-
ségérzettel, nagy feladatának hivatástudatában vehetné át a nemzet vezetését.
Egészséges vezető osztály nélkül pedig nincs egészséges társadalom. Most
is, mint valamennyi nemzeti katasztrófáink után, távol és csendben az egyedül
levő magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha végigutazod Transylvaniát,
majdnem mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, papot,
tanítót, ügyvédet, orvost, kereskedőt, iparost, vagy gazdát, akiben vívódik az
örök magyar lélek, akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Ezeket kell
összefogni és megteremteni az új nemességet. Ki kell alakítani az új vezető
réteget, most már okulva a történelmen, nemzeti kiválasztás útján, amelynek
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ismérve: szolgálni a nemzetet.« Nem tudjuk, nem kutatjuk, hogy László Dezső
ebből a felsorolásból miért csak a birtokos réteget ragadta ki s miért nem
látta meg a lényeget: ez az új nemesség független az  osztályoktól, mindenkit
magába tömörít, akiben megvan a közösségi munkára való hajlam és képes-
ség. 

A félreértésből keletkezett vádak visszautasítását nem kerülhettük el. Mi
nem támadtunk, minket támadtak, s csak a köteles és jogos önvédelemre szo-
rítkoztunk, vitába nem szívesen bocsájtkozunk. Sem idő nincs reá, de nem is
hasznos a vetélkedés. Annyi az elintézendő kérdésünk, oly széles a munkate-
rület, hogy mindig kevesen leszünk a munkába állók. S egytől meg kell őriznünk
magunkat: saját szerepünk túlbecsülésétől. Mi mindannyian csak részletmun-
kások lehetünk, a társadalomátszervezés nagy műve nem egy nemzedék erejé-
hez méretett, elvégzése nemzedé kek következetes igyekvését igényli. A
Fiataloknak, a Hitelnek s más hasonló munkaközösségeknek egy hivatása van:
egymást segítve és egymás mellett törekedni a népközösség szolgálatára. László
Dezső szerint a Hitel előtt csak két út állhat: velük vagy ellenük. Mi ismerünk
egy harmadik utat is: a párhuzamosat, amely egy cél felé halad mindazokkal,
akik segíteni akarnak elesett fajtánkon. Ebben az útban személyi és csoporti
előjogok nincsenek, csak – nemzeti érdekek.” 

A figyelmes kívülálló is érezheti a fentiekből, hogy itt az (Erdélyi) Fiatalok
részéről tapasztalható támadást főleg egyéni csalódottság és vélt presztízs-sé-
relem generálta. Nem úgy a balról jövőt, amely a Hitel megszűnte után, vagyis
a szocialista éra éveiben – jól megfontolt szándékkal – határozta meg az egykor
volt lap emlékezetét és feledésre ítélte volna azt. 

Egyébként a Hitel szerkesztőségének válaszpontjai higgadtak és megfelel-
nek az utolsó mondatban lerögzített elvnek. Ez a tíz éven át vezérlő elv, akár a
válasz hangvétele, kései utódokat is hasonló magatartásra int.

y

Farkasvakság a közös verem szélén
Dr. R. Szeben András: Transylvania népmozgalma 1936/2.

Dr. R. Szeben András írását olvasván, messziről kezdem a gondolkodást. Min-
denekelőtt tisztáznám, hogy ő Rónai András, Teleki Pál kedvelt munkatársa,
egyes információk szerint utolsó estjén beszélgető partnere. Ő a Térképezett
történelem című mű szerzője. Szebenben született, s nyilvánvaló, hogy innen
vette írói nevének ötletét.

A szerző jelen írásában a Trianon utáni román statisztikákra szorulva pró-
bálna képet kapni a kérdésről. A feladat nem könnyű, hiszen ellentétben az ezt
megelőző évtizedekkel (századokkal), az új hatalom által begyűjtött adattár
rendkívül hiányos. A nemzetiségekkel nem is foglalkozik. Szándékosan, vagy a
cenzúra kényszere miatt (?) meg sem próbálja keresni ennek okait. Csaknem
évszázadnyi távlatból nekünk sem könnyű ítélkezni, bár a később meg- és átélt
évtizedek népszámlálásai, rendszersemlegesen, azt bizonyították, hogy nem fe-
lületesség vagy szakmai hiányosság okán történt ez így (már) akkor, hanem jól
megfontolt céljai voltak. 

Jól illeszkedett ez mindenkor a mára – saját román szerzőik által is – ala-
posan körül járt és leírt homogenizációs vágy diktálta 150 éves folyamatba,
amelynek csak intenzitásában és módszereiben fedezhetünk fel különbségeket,
de pontos iránya mindenkor és változatlanul az egységes nemzetállam megva-
lósítása volt. Ezért aztán az adott kül- és belpolitikai helyzet által megkívánt-
megengedett, tehát a pillanatnyilag éppen alkalmazható homogenizációs
módszereket szolgáló módon kellett történnie ezen adatok gyűjtésének és nyil-
vánosságra hozatalának.

Trianon után azonnal életbe lépett a Brătianu-terv, amely a nyugati határ
menti zóna és az erdélyi városok etnikai arányainak megváltoztatását tűzte ki
elsődleges céljául. Mint ismeretes, ez az etnikai arányok mesterséges megvál-
toztatásának tiltásába, az ezt tartalmazó, soha számon nem kért, nemzetközi
szerződések előírásaiba ütközött. A győztesek jól tudták, hogy nem kell sem-
mitől sem tartaniuk. 

A most olvasott tanulmány tanúsága szerint az első eredmények mai szem-
mel még szerények voltak, de ha arra gondolunk, mekkora ellenállást kellett
legyőzniük a kezdetekkor, s nem csupán a hígítandó közeg részéről, de akár a
hígításra használtak kezdeti bizonytalankodása miatt is (pl. a román falusi be-
telepítendő idegenkedése a számára addig teljesen ismeretlen városi közegtől,
vagy a homogén nemzetiségi közösségből egy összetettebb és sokkal magasabb
színvonalú közösségbe való átplántálódás nehézségei), akkor arra a következ-
tetésre juthatunk, hogy kitűnően alapozták meg a későbbi nagy sikereket. Ezek
az akadályok igen hamar eltűntek, sőt a betelepülési vágy hatalmas méreteket
öltött. Tagadhatatlan, hogy ebben a történelem is kezükre játszott, hiszen a há-
borút követően reánk köszöntő szocializmust építő évek soha vissza nem térő
alkalmat biztosítottak a feladat felgyorsítására. Elsősorban a mindenki érdekét
szolgáló fejlődésnek álcázható iparosítás, mint szabályozható vonzás, és a me-
zőgazdaság kollektivizálása, mint a falusi közegből történő kényszerű taszítás
által. Ezekben az évtizedekben ismertük meg a népszámláló biztosok módszeres
hamisításainak iskolapéldáit. Ekkor a cél már nem a nemzetiségi arányok csök-
kenésének leplezése, hanem éppen ellenkezőleg, a csökkenő százalékos arány
ürügyén bevezethető minél több jogfosztás volt. Tudjuk, mekkora örömmel vet-
ték mindenütt, ha a magyarság aránya 20% alá esett, s már nem kellett elviselni
a magyar feliratokat. Ismerjük az 51%-os pezsgőbontó hangulatot Marosvá-
sárhelyről, amikor sikerült a román többséget megteremteni. 

Az általunk most megismerni óhajtott tanulmány azonban még nem erről
szól. Adatai mára már csupán érdekességet jelentenek, hiszen azóta az etnikai
arányoknak a nemzetközi tiltásokat fumigáló eltorzítása minden elképzelést
meghaladó eredményeket ért el, s így egyes vélemények szerint a folyamat olyan
szintre érkezett, amely a valóban egységes nemzetállam létrejöttét igencsak
közel hozta. Talán a start pillanatának megismerése céljából a legérdemesebb
végigkövetni a tanulmányt. Fussunk hát végig oldalain.

Az erdélyi népszaporulat alacsony volt mind a magyar, mind  az első 16 évét
élő román impérium alatt. Így 1910 és 1930 között a népesség alig több mint
300 000 fővel szaporodott. Természetesen itt a Trianon utáni magyar
expatriálást éppen úgy tudomásul kell venni, mint az Ó-Romániából beözönlő
hivatalnokok, tanítók, katonák stb. megjelenését. Mintha e kettő egy időben ki-
egyenlítette volna egymást? Szeben András jelzi, hogy „(…) városlakó, nem
szapora elemek jutnak nagyrészt az új területekre, akiktől tehát nem várható
olyan szaporodás, amely az illető tartomány nemzetiségi képében eltolódást
okozhatna.” Ha azonban a későbbiekben megismerjük a városok lakosságának
korai (1920–1936) nemzetiségi statisztikáit, a kép nem ennyire derűs.

A TERMÉSZETES SZAPORODÁS ADATAI
„Tizenhat év alatt Transylvania népessége 729 488 főnyi természetes szapo-
rulatot mutat fel. Ez évi 45 593 fő átlagos szaporodásnak felel meg. Ha végig-
kísérjük az évi természetes szaporodás sorának tényleges alakulását, akkor
meglehetősen nagy ugrásokat találunk benne. (…) Transylvania népességének
természetes szaporodása már a háború előtt az országos átlag alatt maradt és
11,59-et tett ki. A házasságokból született átlagos gyerekszámot nézve is a
háború előtt Transylvania szerepelt a legalacsonyabb arányszámmal: 3,76, míg
az országos átlag 4,07 volt. (…) Transylvania népességének természetes sza-
porodása egy háború előtti és utáni évtized átlagát összevetve alig változott”.

A mai olvasó döbbenten látja ezeket a számokat. Már az is elég, hogy a há-
zasságon kívül született gyermekszám nem képez jelentékeny tételt, a helyzet-
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felméréshez elegendő a házasságokban született gyermekszámot feltérképezni.
Mit jelent 100 esztendő! És akkor még nem beszéltünk arról a ma már elér-
hetetlennek látszó, házasságonkénti 4,07-es országos átlagról.

Most azonban lássunk egy másik érdekességet és az ezzel kapcsolatos
román reményt. 

„Legerősebb szaporodási arányt Románia tartományai közül Dobrugea és
Moldova népe mutat fel; sorrendben utánuk Muntenia, Basarabia, Oltenia,
Bucovina következnek; legutolsónak pedig Transylvania, amelyet szaporaság
tekintetében még Bucovina népessége is felülmúl.

Ez utóbbi jelenség adta a román demográfusoknak azt az örvendve felkarolt
gondolatot, miszerint Románia népességének természetes fejlődése néhány év-
tized múlva azt fogja eredményezni, hogy az erőteljesen fejlődő tiszta román
jellegű tartományok népessége a vegyes népességű, gyengén szaporodó tarto-
mányok kisebbségi lakosságával szemben olyan többséget fog elérni, amely
egymagában mentesíti Romániát a kisebbségi kérdéssel való komolyabb fog-
lalkozás és annak megoldása alól.”

A szerző ekkor még optimista, s úgy véli: „A romániai kisebbségi kérdés
elintézése felett ilyen módon napirendre térni aligha lehet.”

FELEKEZETEK KÖZÖTTI ÖSSZEHASONLÍTÁS
A fejezet érdekes adatokkal szolgál, ugyanis a legnagyobb szaporulatot a görög
katolikus egyház mutatja fel, míg a legkisebbet a görögkeleti. Mindkettőnek
döntő többségben román hívei vannak. A magyar egyházak szaporulata a kettő
között mozog. R. Szeben András fontosnak tartja tehát megjegyezni, miszerint:
„Ezeknek az adatoknak az ismeretében egyáltalán nem látszik igazoltnak a
transylvan kisebbségi nemzetiségek igen gyenge szaporodásáról terjesztett ál-
lítás, mert igaz ugyan, hogy a legjobban szaporodó transylvan felekezet a görög
katolikus s ez legnagyobb részt román nemzetiségű szaporodást jelent, de vi-
szont a legnagyobb transylvan román egyház a görög keleti, szaporodás tekin-
tetében utolsó helyen áll.” 

Tény azonban, hogy „Ha a világháborús évtized valószínű szaporodását tel-
jesen a háború és az azt követő veszteségek kiegyenlítésére fordítjuk, akkor is
kb. 230 000 főnyi más okokkal magyarázandó veszteség mutatkozik a három
felsorolt egyház terhére az 1930. évi népszámlálás adataiban.” És itt a három
magyar egyházról (római katolikus, református, unitárius) van szó.

NEMZETISÉGEK KÖZÖTTI ÖSSZEHASONLÍTÁS
„Messze népi arányszámukon felül szaporodnak a rutének és jóval magasabban
a románok is. A magyarok aránylagos szaporodása gyengébb, mint a népes-
ségben megállapított arányszámuk, a németeknél és zsidóknál még kedvezőt-
lenebb a kép.” Ezt írja, de ugyanakkor ki is egészíti: „(…) már most leszögezni
kívánjuk, hogy az életerő olyan mérvű csökkenéséről, amely belátható időn belül
a transylvan magyarság kipusztulására vezetne, nem lehet szó.”

Érdekes megfigyelést tesz az egységes nemzetiségi összetételű területek
összehasonlításával. Egy 400000 lakosú magyar tömb (85% magyar) szapo-
rodása jobb, mint a vele összehasonlított több mint félmilliós román tömbbé.
„A székelylakta megyék 1920 és 1930 közötti években átlagosan 10,9%-os
szaporodásával szemben a két legtisztább román megye 8,6%-os szaporodása
áll; 1931–1935 évekre a székelylakta megyék szaporodási arányszáma 8,8%-os
a két tiszta románé 4,8%.”

Itt meg kell jegyeznem valamit. A Székelyföldön ugyanis a népszaporulat
mindenkor számottevőbb volt más területekénél, de sajnos, a régió eltartó ké-
pességének alacsony volta miatt állandó népfelesleg keletkezett, és ezért folya-
matos kiáramlás történt. Ez jó lehetett akkor, amikor az erdélyi magyar
szórványosodást ellensúlyozta valamennyire, de nagymértékű veszteséget je-
lentett, ha a Kárpátokon túlra, egy időben kimondottan Bukarestbe irányult.
Sőt! Arról is tudok, hogy már évszázadokkal előbb elindult egy ún. népesség-

csere a székelység és Moldva között. Az onnan ide beáramlókat a fejedelemség
igénytelen (képzetlen) munkaerőigénye biztosította lehetőségei és jobb gazda-
sági-társadalmi viszonyai vonzották, míg az innen kivándorlók azért találtak ott
jobb lehetőségeket, mert jóval magasabb kulturális szintjüknek köszönhetően
– mai szóval – képzettebb munkaerőként, versenyképesebbek voltak.

A FALUSI ÉS VÁROSI LAKOSSÁG SZAPORODÁSA
E fejezetből a román demográfusok véleményének ismertetésére érdemes fel-
hívnom a figyelmet: „(…) a transylvan magyarok pusztulásának egyik fő oka,
hogy sokkal nagyobb mértékben városlakók, mint a románok, márpedig a vá-
rosok az emberi élet valóságos »krematóriumai«, ahol a bennszülött lakosság
állandóan pusztul és amelynek lélekszámbeli fejlődését csak a vidékről állan-
dóan beözönlő falusi népesség teszi lehetővé.”

Egyébként Erdély városainak 1910-ben  62%-a, 1930-ban 38,4%-a volt
magyar nemzetiségű. Míg a románok a városi lakosságnak 1910-ben 19,65%-át
adták, ez a szám 1930-ra 35,35%-ra nőtt. S amint szerzőnk írja: „Az is lát-
ható, hogy ez az előnyomulás majdnem kizárólag a magyar népesség kiszorí-
tásával és hátrányára történt meg.”  Lásd Bră tianu-terv! Hivatalos román
statisztikák szerint mára az erdélyi városok lakosságának román többsége meg-
haladja az egykor volt magyar többség arányait.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ismét kiemelhető, hogy 1936-ban, a leírt folyamatok ellenére, a városok la-

kosságának többsége még magyar volt. Ezeket írja: „Nagy eltolódás a népes-
ség, vallási, nemzetiségi megoszlásában s általában számbeli súlyában csak
akkor állhatna elő, ha Transylvania egyes népelemei erős kivándorlást mutat-
nának, más népelemek viszont ide való erős bevándorlást. Azokból a szaporo-
dási különbözetekből, amelyek az egyes transylvan megyék bennszülöttei között
fennállanak, belátható időn belül nem származhatnak olyan eredmények, ame-
lyek a mai egyensúly lényeges megbomlására, vagy egyes népelemek, egyes
nemzetiségek, vagy fajok teljes kipusztulására vezetnének. (…) 1920–1930
között Transylvania népessége természetes szaporodás útján 528861 fővel
emelkedett, míg ténylegesen e két időpont között a szaporodás mindössze
403074 fő. Azaz Transylvania relatív népsűrűsége olyan nagynak mondható,
amely nemhogy jelentős bevándorlást nem bír el, de saját – pedig szerény –
népszaporulatát sem bírja eltartani, hanem leadja más tartományok és más or-
szágok javára.”

Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy: „(…) a transylvan kivándorlás és át-
vándorlás mellett van egy azzal szemben érvényesülő mozgásirány, amelynek
révén a kényszerűségből kivándorló transylvan tízezrek helyébe betelepített
ezrek jönnek, akik elfoglalják a kivándorlók helyét.”

Románia, történetének háború utáni korszakában, ezeket a megállapításokat
kellőképpen felismervén gondoskodott a nehézségek elhárításáról, és hatalmas
bevándorlást generált a dolgozat első felében már jelzett módon. A kiáramlást
is kellőképpen felerősítette, főleg a fiatal magyar értelmiség román nyelvterü-
letre való kikényszerítésével. A terület eltartó képességét a modern időkre jel-
lemző iparosítás nagymértékben megnövelte.

Az ismertetett tanulmányhoz, tehát 1936-ba visszatérve, szerzőnk szerint
az arányok változása a jogokat nem befolyásolja: „(…) mert Romániában nin-
csen bizonyos népi arányszámokat a közjog terén minősítő nemzetiségi tör-
vény.” Mára már ilyen törvényben sincs hiány.

1936. évi erdélyi népesedési kérdéseket vizsgáló R. Szeben Antal végül ezzel
a gondolattal zár: „(…) a »kipusztulási elméletre« alapított tanok nagyrészt ere-
jüket vesztik. Ez még nem ok arra, hogy megnyugodjunk, de elegendő ok arra,
hogy kétségbe se essünk a transylvan magyarság számbeli fejlődésének kérdése
fölött.” Napjainkban már van ok a kétségbeesésre is. De mivel Közép-Kelet-Eu-
rópa emberének, születési helyétől és országhatároktól függetlenül, saját átlagos
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merevlemez rögzítő kapacitása azonos lehet, az információáramlás robbanásának
évtizedeiben pedig az inputterhelés is hasonlatos, miként lehet, hogy nem azo-
nosak az információ feldolgozásának eredményei. Vagyis nem látjuk egyformán a
kis nemzeteinket külön-külön és együtt is veszélyeztető európai demográfiai tra-
gédia közeledtét. Nem és nem! Még most az új népvándorlás dübörgése alatt
sem. Még a modern demográfia pontos jóslatainak már eddig is bevált számada-
tait látva sem. Mindennél erősebb az évszázados homogenizációs vágy szakralizált
és a mindenkori politika eszközrendszerébe is beépített vonzása. Szinte úgy tűnik,
mintha azt mondanák: pusztuljunk el, de előtte még érhessük meg a szomszéd
eltűnését. Micsoda hatalma lehet egy ellenségképnek, s mekkora szorongásokat
okozhat egy történelmi túlnyerés! S milyen lehetőség ez a mindenkori és
mindenholi pártpolitikák számára, a szavazatszerzés félre(meg)vezető útjain.
Pedig a közös vész, amely kontinensünkre leselkedik, csak együtt lehetne elke-
rülhető. Együtt és egymásra figyelve, sőt egymásra vigyázva! A homogenizációs
vágy azonban végzetes farkasvaksághoz vezet.

Maradjunk a tényeknél: a hivatalos felmérésekből megtudhatjuk, hogy míg
1910-ben Erdélyben 1662000 magyar élt, 2011-ben ez már csak 1237000
volt. 100 év után mekkorának kellene lennie e számnak, egy csupán közepes
szaporodási ütem mellett, és minden más mindenkit egyformán érintő körül-
mény figyelembevételével? A különbség mutatja a sokat emlegetett élenjáró
román nemzetiségi politika valódi arcát.

y

Éhezéseink a változó időben
Dr. Parádi Kálmán: A néptáplálkozás 1936/2.

Nem tartozik a felkapott témák közé a néptáplálkozás, nem az a címszó, ame-
lyikre fellobban a mai olvasó kíváncsisága. S mégis érdemes megállnunk ennél
az írásnál, hiszen ha pusztán arra az ívre gondolunk, amely az akkor leírt, meg-
szokott, mindennapi helyzet és napjaink oly sokat emlegetett éhezése között
feszül, az máris érdekes kérdések, válaszok és viták tárgyát képezheti. A közben
eltelt 80 esztendő, a pusztító fegyverekkel és az azt követő fegyverek nélkül
megvívott két világháborúval, s ki tudja miféle más világmozogások küszöbén,
gyökeresen változtatta meg a viszonyokat ezen a téren is. A sommásan ítélkező
mondhatja, hogy nem változott semmi. Mert az éhezés az éhezés. A gyomor
üres, a test szenved és senyved, s közben a lélek pusztul, a szellem pedig
nem épül. Sokkal összetettebb azonban ez a kérdés, amelyet most minden
kimondottan szakmai felkészültség, tudós érv és ellenérv nélkül, pusztán az
információáradat átlagos haszonélvezőjeként, és fenti szerzőnk érdekes meg-
állapításainak apropóján, áttekintenék.

A kiindulópontot jelentő tanulmányban ezeket olvashatjuk: „A világháború
után a tengerentúli kivándorlás szédületes üteme megakadt (…) A transylvan
magyarság, elsősorban a székelység elvándorlása az élelmet mostohán adó
anyaföldről igen sok irányba történik: legnagyobbrészt a munkalehetőségekkel
bővelkedő Ó-királyságba, az elnéptelenedő Banatba, szász vidékekre, de még
az ország egész távoli részeibe is.”

Íme, már ezek a kezdeti mondatok jelzik, hogy a ki- és elvándorlás egyik
oka az „élelemtermelő képesség” elégtelensége lehet, vagyis maga az „éhezés”. 

„Nehéz felmérni a károkat, amelyeket a gazdasági válság okozott népünk
körében. Züllesztő, erkölcsrontó hatását megismerhettük, de ki kell emelnünk
a néptáplálkozásra és a vele szoros kapcsolatban levő egészségügyre tett káros
hatását is.”

A Magyar Szemlében közzé tett Gortvay-tanulmányra (Gazdasági válság,
néptáplálkozás és közegészségügy) hivatkozva írja: „A gazdasági válságnak a

nagy tömegre tett egészségügyi kárát számszerűen nem tudta kimutatni, az
ifjúság testi-lelki satnyulása egymagában is elég figyelmeztető arra, hogy itt
tennivalók vannak, amíg még segíthetünk.” 

A parasztcsaládok vizsgálata kapcsán jegyzi meg: „(…) ahol volt is valami
vagyon, az élelmezés másodrendű kérdéssé törpült az előtérbe nyomuló bir-
tokéhség, takarékossági kényszer mögött.” Általában a tömegekről megálla-
pítja, hogy mentől kisebb a jövedelem, annál többet költenek arányaiban az
étkezésre. „Az alsóbb néprétegek tápláléka egészen olcsó, gyenge minőségű
tömegcikk. (…) Minél több a gyermek, annál kevesebb a fejenkénti kiadás.”

Itt napjaink olvasója számára különösen érdekes sorok következnek 1936-
ból. Hihetetlen, hogy amit akkor már igazságként sikerült felismerni, ma a po-
litikailag inkorrekt kategóriába zárva kimondhatatlan.

„Fontos megjegyeznünk a gyermekáldás befolyását a táplálkozásra több
okból. Az egyik szempont a népesség jövőbeli alakulását tekinti. Pontos számí-
tások alapján kimutatható, hogy a fehér faj néhány évtized múlva kihaló irány-
zatba jut. Már a múlt század közepe óta fokozatosan csökkent Európában a
születések száma. A háború után csak folytatódott a születések megkevesbedése,
úgy hogy európai átlagban 35-ről 20 ezrelékre csökkent 100 év alatt a születé-
sek száma.  A szaporodási arányszám egy ideig egyszinten tartotta magát, mi-
után a halálozások is párhuzamosan csökkentek a születésekkel. A halálozásokat
a végletekig csökkenteni nem lehet, s máris bekövetkezett a legtöbb nyugat-
európai országban a szaporodás teljes szünetelése. Ez a folyamat nemsokára
átterjed a többi fehér ember lakta területre. Majd bekövetkezik a fokozatos,
lassú kihalás. A Német Birodalmi Statisztikai Hivatal számításai szerint 65 év
múlva 17 millióval kevesebb lesz Németország lakosságának száma, mint jelen-
leg. Annak ellenére, hogy a németek most még szaporodó irányzatban vannak.

A fehér faj veszélyeztetett jövendője a születések tudatos korlátozásának
egyenes következménye. Egyre szélesebb néprétegek hiszik ugyanis azt, hogy
sok gyermek mellett életszükségleteiket már nem tudják a kívánt mértékben
kielégíteni. Minél nagyobb a jólét és a műveltség, annál kevésbé tud a házaspár
– a gyermek érdekében – igényeiről lemondani. Az egyke, a gyermektelenség
mind általánosabbá váló tömegjelenségeit mi megváltoztatni aligha bírjuk. Csak
arra szorítkozhatunk legfeljebb, hogy megfigyeljük következményeit.

A népesség csökkenése folytán a fogyasztó közönség száma kevesbedik
meg. Eddig sok helyen a népszaporodás volt az egyedüli tényező, amely a fo-
gyasztás emelkedését meghatározta. (…) A mezőgazdasági termelés kénytelen
lesz rendre visszafejlődni, ami maga után vonja újabb embertömegek fölösle-
gessé válását, s ezáltal sietteti a születések csökkenését.”

Ha mindez részleteiben nem is pontosan így zajlott, hiszen egy világháború,
majd nálunk egy szocialista, nyugaton egy neoliberális dogmák elhatalmasodása
nyomán tovább alakuló globalizmus avatkozott közbe, de a végeredmény nem
lett más. Megállapítása szerint, a gazdagabb országok asztalaira egyre értéke-
sebb termékek kellenek, s ez lehet esetleg olyan hatással a kisgazdaságokra,
hogy „(…) a világgazdaság kerékvágásába is belesodródván”, fejlődésnek in-
dulhatnak. Máig érvényesnek tűnő megállapítás. Móricz Zsigmondot szólaltatja
meg: „A szegény ember azt eszik, ami van, a jómódú meg azt, amit akar. (…)
Minél közelebb áll valaki a földhöz, annál kevésbé jut hozzá annak termékei-
hez.” Móricz sötét képet fest a falusi tömegek táplálkozásáról. „ A falusi tö-
megek éheznek. Nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában.
Főtáplálék, néhol egész évben egyedüli táplálék a leves. Leves minden for-
mában. Néhol sok üres tea, üres kávé, persze tej nélkül. Röviden: víz és víz.
»A szegény ember vízzel főz«” idézi a közmondást Móricz Zsigmond.

Parádi aztán Móricz Miklós közgazdász szavait közvetíti: „Körülbelül azt
mondhatjuk, hogy a magyar nép általában szükségleteinek legfeljebb a felével
van ellátva (…). Nem azért eszik a magyar ember rosszat, mintha az asszony
nem tudna főzni. A magyar gazdasszonyok kitűnően főznek, ha van mit.” De
nincs mit. Így folytatja Parádi. Majd ezeket írja: „A tömegnyomor az oka annak,
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hogy a magyar falusi nép körében oly óriási a gyermekhalandóság: egész
Európában a legnagyobb. A tápanyagokat nélkülöző sovány ételekből nem tudja
csecsemőjét tejjel ellátni az anya. (…) A betegségek súlyossága, lefolyása is
arányban van a test tápláltságával, ellenállóképességével. (…) Verzár egyetemi
tanár egyenesen az anyatej és ezáltal a vitamin hiányára vezeti vissza az alföldi
népnyomor szomorú egészségügyi következményeit. Ezek: az óriási gyermek-
halandóság, a sok angol kóros megbetegedés, a sok feltűnően csúnya, rossz
növésű, göbe lábú, fejletlen ember.”  

Aztán a népnevelés fontosságáról, az egyes fő táplálékok fogyasztásának
elégtelenségéről ír.

Erdélyi viszonylatban a Parádi által bemutatott periódust követően, tehát a
második világháború után, hamar beköszöntött a poszt Jalta korszak, a maga
bukásra ítélt kísérleteivel. A társadalmi különbségek összemosása egyúttal az
éhezés, vagy éheztetés közös jogát is ajándékozta az osztálytársadalmak lebon-
tásán (részben) örvendező tömegeknek. Az éhezés szempontjából leglényege-
sebb feltétel, az élelmiszer-termelés, a magántulajdon felszámolását szolgáló
kollektivizálással, mélypontra került. De míg ezt Magyarországon úgy-ahogy
sikerült egy bizonyos szinten megoldani és valóban felszámolni az éhezést,
addig Erdélyben a bizánci alapokon működő közös, majd a sajátos Ceauşescu
aranykor egészen más színekkel egészítette ki azt. Erdély népe, falusi és városi
egyaránt, megismerhette a valóságos éhezést, a hazafias gyomorkorgást, hogy
miközben az ország minden adósságától próbált megszabadulni, arra is képes
legyen, amit az őrült géniusz grandiózus terveinek megvalósítása jelentett. Az
alultápláltság mindennapos valósággá vált. És ezen a téren nem létezett nem-
zetiségi különbség. Bár léteztek a vezető pártkorifeusok számára rejtett forrá-
sok, de nem beszélhettünk külön román és kisebbségi boltokról. A polcok
egyformán üresek voltak mindenki számára, és a boltok előtti sorokban együtt
nem merték szidni a rendszert.

Ezeknek az éveknek a tragikomikumát, amelyben az igazán romboló termé-
szetesen a tragikus elem volt, anyaországi ember, a gulyáskommunizmus sze-
rencsés élvezője, elképzelni sem tudja. A falusi lakosságot külön teherrel
sújtották, amikor rajtuk próbálták behajtani azt, ami papíron oly hatalmas si-
kereket mutatott, s ami a hasonló papíroson szintén sikerre ítélt iparosítás, és
ezzel párhuzamos (meg ezzel támogatott) homogenizáció várospolitikáját is
szolgálni hivatott. Odáig ment ez az őrület, hogy pl. kötelező sertéshízlalást
írtak elő, s az a városi, aki falura járt dolgozni, nem lehetett ez alól kivétel. Jó-
magam szintén átéltem ezt. Mivel nem tudtam a vonaton vagy autóbuszon falura
ingázás közben az előírt hízót felnevelni, annak árát a fizetésemből vonták le.

Aztán jött a fegyverek nélküli háború s a forradalomnak nevezett átmenet.
Az az éhezés valóban hamarosan megszűnt, a magántulajdon működni kezdett.
Az erdélyi és anyaországi helyzet nagyjából kiegyenlítődött. De a kapitalizmus
áldásaival ismét létrehozta a maga éhezőit. Ez azonban már egy egészen más-
fajta éhezés, mint amit Parádi írásából kiolvashatunk. A mai éhezők a társa-
dalmi integráció hiányának, a munkanélküliségnek, az iskolázatlanságnak és
sok más belső és küldő tényezőnek az áldozatai. Nemegyszer saját hibából is,
de inkább az előbbi okokkal együtt. 

Hallani lehet a gyermekéhezésről, amely igen valószínű, hogy van, de nem
úgy és nem olyan mértékben, mint ahogy azt a politikai eszköztár felhasználja.
Hiszen az óvodás korúak után már az iskolások is ingyen, napi többszöri étke-
zéshez juthatnak, s ezt a nyári időszakra is kiterjeszti az állam. A valódi éhe-
zőkkel mélyen egyet érezve, ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy a gyerekek
immáron többsége mobil-, sőt okos telefonokkal járkál. Az iskolákat ellenőriz-
vén már évekkel ezelőtt felhívták figyelmemet a kukákban naponta landoló té-
liszalámis zsömlékre, s a felvásárolható trendi csemegék túlsúlyos áldozataira.
Azóta ilyen téren számos egyéb okos intézkedés történt.

Az éhezés azonban a maga valóságában egy bizonyos segítségre váró és
együttérzésünket nem nélkülöző rétegre terjed ki, és nem nevezhető olyan tár-

sadalmi problémának, mint amilyen 80 évvel ezelőtt a Parádi Kálmán által leírt
korszakban, Erdélyben (és akkor Magyarországon is) sorvasztotta az akkor
még létező és a nemzet valóságos gerincét jelentő magyar parasztságot. Azt,
amelyik azóta, egészen más okokból kifolyólag, végleg eltűnt a magyar ég alól.

y

Hozzájárulásunk a világ színeihez
Dr. Bíró József: Nemzeti művészet 1936/2.

„A tudomány sem vonhatja ki magát a kor áramlatainak hatása alól. A fizikában
vagy a matematikában ugyan képtelenség a nacionalizmus nézőpontjaival komo-
lyan foglalkozni. Ám nem a történettudományban, amelynek csaknem minden
mozzanatát, akarva-nem akarva átitatja a nemzetek közötti vetélkedés. A »tár-
gyilagos« történelem nehezen elérhető eszmei elképzelés, bármenynyire is át
van hatva a tudós az igazság részrehajlás nélkül való kinyomozásának vágyától.
Bizonyos, hogy vannak évszámok és tények, amelyeket már senki nem vitathat.
De hány világformáló esemény rugója ismeretlen s mennyire összeszövődik a
mozgató háttér a kinyomozhatatlan lélektani tényezőkkel! Ezért művészet is a
történetírás s kivált annak egyik ágazata, a művészetek históriája. 

Mindazok számára, akik a művészetekkel történelmi távlatban foglalkoznak,
sohasem volt ismeretlen a nagy népcsaládok és kisebb nemzetek művészete
közötti különbözőségek tárgyalása. Ez a műtörténelem alfája; senki sem vonja
kétségbe, hogy a Távol-Kelet vagy India művészetét Nyugat-Európáétól mily
feltűnő és félre nem érthető formai, kifejezésbeli külsőségek választják el, s
hogy ennek okai képpen micsoda roppant földrajzi, néprajzi, vallási és műve-
lődésbeli mozzanatok szerepelnek. Egy nagy népfaj, mint a fehér, vagy a sárga
fajta művészete lelkületének napnál fényesebb vetülete. Ezt a különbözőséget,
amelyet, tegyük fel, egy honkongi pagoda és egy francia gótikus székesegyház
mutat, fajlélektani nyelvre lefordítani éppen a műtörténet feladata. Világos, hogy
ez a különbözőség nem csupán egymástól távol eső világré szek művészetével
kapcsolatban maradt meg. Az egyes fajták kebelén belül is árnyékolódtak ezek
az eltérések. A fehér faj az antik művészet után két nagy stílust termelt ki ma-
gából: a nyugati és keleti kereszténység művészetét. Hogy e két nagy átfogó
áramlat kölcsönhatással volt egymásra, azt Ravenna, Velence s a bizantinizáló
trecento óta jól tudja a művészettörténet, és sok új és meggyőző érvet hozott
fel a kelet párti Strzygowski József. Az ellenkezőjéről viszont, hogy messzebb
ne menjünk, biztosítnak a târgoviştei templom gótikus ablakai. De azt is tudjuk,
hogy a keleti kereszténység művészete alig rezzent meg évezredes mozdulat-
lanságában, míg Nyugat, végigjárva a stílusok iskoláit, a világformáló szellemi
mozgalmak minden rezdülését visszatükrözteti. 

A nyugati és keleti kereszténység művészetének stí lusáramlatain belül mó-
dosultak a művészetek ágazatai nemzeti jellegük különbségeiben. Világos, hogy
az egyes országhatárokon nem állott vesztegzár, sem a művészetek formai, ki-
fejezésbeli elemei, sem a mesterek vérségi származása tekintetében. A Kelet
művé szete, amely Bizáncból kiindulva kisázsiai, örmény és georgiai, majd szíriai
elemeket szívott magába, egyaránt vonzotta magához a török, görög építésze-
ket, orosz festőket. Szerb és bolgár papok, román ikonfestők tódultak az Athos-
hegy iskoláiba, bámulták a Kelet Rafaeljének, Panselinos Mánuelnek csodálatos
alkotásait, épültek Dionisios barát művészeti dogmáin s vitték haza tudásukat
Macedóniába, a román fejedelemségekbe s fel Moszkváig. Nyugaton sem volt
divatos a művészeti autarchia. Itália a művészek Mekkája; Ribera Giuseppe,
»Lo Spagnoletto« itt lesz naggyá, van der Goes Portinari-oltára Firenzében fo-
gant, Pannoniai Mihály Ferrarában tanult. Rembrandt Elsheimernél nevelkedik,
Tiepolo Würzburgban fest s a Magyarországból kívándorolt Ajtósi-családból
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sarjad a nagy német Dürer Albert. Fajtája miatt a múltban festőt sohasem há-
borgattak: Theotokopulos Domenico, noha »Greco«, a spanyol festészet büsz-
kesége; Magyarországon épp úgy dolgozhatott Masolino vagy Maulbertsch,
mint Prágában Kolozsvári György és Márton. A műtörténetben nem egy példája
van annak, hogy a nemzeti stílvonások kialakításában nem a vér szerinti faj-
testvéreknek jutott döntő szerep.

Ha meggyőződtünk róla, hogy a származás, vagy a mester szülőhelye nem
forrása a nemzeti művészet különbözőségeinek s ha mégis valóságként tudjuk,
hogy igenis, más az olasz művészet, más a francia, más a német és más a ma-
gyar, és kifejezésmódjuk építészetükben, szobrászatukban és festészetükben
egyaránt megnyilatkozik – önkéntelen tolul ajkunkra a kérdés: mi hát egy nem-
zet művészetének ismérve? S a válasz csak az lehet, hogy ami a »nemzeti«-é: a
nemzeté. 

A nemzet szellemi egység. Nem zárja be az országhatár, amelyen belül egy
közösség a legkülönbözőbb fajbeli elemekből állhat s egy állammá szervezve
irányítja egy központi politikai főhatalom. Ki volna oly dőre, hogy a Jugoszlávi-
ában vagy a Bulgáriában élő románokat kitudja a román nemzet egységéből?
Nem jellemzi az uralkodó fajta ősárnyalata, mert az európai nemzetek nem
tiszta fajták. Hogyan desztillálható az angolból a kelta, az olaszból a tiszta
longobard, a franciából a normann, a németből a frank, a magyarból a jász
vagy a besenyő? Nem döntő az anyanyelv sem, hiszen hány példája van annak,
hogy egy nép nyelvét bíró idegennek vallja magát annak nemzetétől! Nem ha-
tároz a földrajz sem, mert a Philadelphia felhőkarcolóihoz forrott alföldi magyar
sem yankee. Nem, a nemzet fogalma nem illeszthető be a nyers osztályok egyi-
kébe sem. A nemzet fogalmában mindebből van valami, de ami ezeket egybe
forrasztja, az csak az érzés, a szellemiség, a közös múlt és a közös sors érzése,
az elnyűhetetlen lelki kapcsok, amelyeken belül a vérség, a nyelv, az állami hová
tartozás s a szülőfalu tájának képe egyaránt szerepelhetnek. A nemzet művé-
szetét is a faj, a nyelv, a föld, a hazai táj és éghajlat ősképleteinek a közös szem-
mel, kultúrával és érzéssel egybe forrasztott összesége dönti el. Ez az ezer
árnyalatból és emlékből kialakult közösség nyomja rá a bélyegét a nemzeti mű-
alkotásra is, és már csak azért sem határozható meg valami durva osztályozás-
sal, csak finom és elemző mérlegeléssel. 

A tudomány emberei, akik jól tudják, hogy műalkotásban a különféle nemzeti
hatások felszívódása milyen végtelen bonyoló dott s milyen végtelen finom ár-
nyalatokban jelentkezhetik s mily mélységes tárgyismeret kell ennek felismeré-
séhez s mennyi intuició, mennyi művészet –, félve és megriadva, idegenkedve
látják, hogy mint tör beavatott csarnokukba az újfajta nacionalizmus, amely a
nemzet fogalmául annak egyik összetevőjét hirdeti próbakövének. Félre a be-
ható formai elemzéssel, a stílusjegyek és árnyalatok gondos és mérlegelő cso-
portosításával, félre a mesterekkel és félre az iskolákkal – félre magával a
műalkotással! – mondja e recsegő, sztentori hang. A művészeti alkotás egyetlen
tényezőjét tolja előtérbe: a művészek származását. Kényelmes, leegyszerűsítő
módszer, jól megfelel az újfajta államelméleti rendszereknek. De azzal, hogy az
egyébként sem pontosan meghatá rozott faj fogalmát a nemzetével azonosítja,
végzetes zűrzavart okoz a nemzeti művészet amúgy is kényes fogalmának meg-
ítélésében. 

Képzeljünk el Lengyelországban egy műemléket; egy várat, amely hosszú
századok óta magaslik egy domb tetején, vagy egy ódon katedrálist, amelynek
tornya a halhatatlanságot hirdeti egy régi városka piacán múló emberkék zsivaja
közepette. Az államszervezet, amelynek kebelében épült, a lengyel nemzet va-
lóságos megtestesítése: a nemzet kultúrája, vallási és művelő dési szervezete,
hadi vagy egyházi céljai hívták létre. Építésüket a lengyelség egykor kiváltságos
családjai vagy a főpapok rendelték el, áldozták rá vagyoni erejüket s alárendelt
népük munkájának verítékét. A nemzeti történelem dicső mozzanatai fűződnek
hozzájuk; a várról a nép képzelete költ naiv, vagy megható legendát; költői
eposzt írnak róla, amely a nemzeti irodalom gyöngye. Beleforrva a táj képébe,

nemzedékek szívében őrzi a szülőföld drága emlékét. Stílusának műformáiban
is az ország vagy a vidék építésmodorának felel meg; kőfaragójegyei hazai mű-
helyekre vallanak. S akkor előáll egy litván történész, aki kimutatja, hogy mindez
nagyon szép, de a tervező mester maga, vagy az apja nem lengyel vér, hanem
olasz eredetű, Felső-Magyarországból bevándorolt mester. S ennek alapján a
lengyel várat az olasz művészet kincsének nyilvánítja. Olvasva ezt Venturi vagy
néhai Arduino Colasanti, jóleső örömmel látná a halhatatlan olasz művészet ki-
sugárzását messzi északra s nagy megtermékenyítő erejét. De aligha fogja e
várat eldisputálni a lengyel művészet történetéből! Hiszen, ha így cselekedne,
akkor lóugrás szerint lehetne felbontani a művészettörténet területeit azáltal,
hogy az egyes mesterek vérségi származása legyen az osztályozás alapja s nem
a művelő dés- és művészetteremtő nemzet alkotó ereje! Ismételjük: nem azt
akarjuk ezzel mondani, hogy a vérségi származásnak a nemzeti művészethez
nincs köze. Hanem azt, hogy nincs kizárólagos köze s legtöbbször nincs döntő
szerepe. Kézzelfogható példákat itt, a nemzetpolitikai szemle szaktudomány
számára nem szentelt lapjain nem sorolhatunk fel. E tételt azonban ezernyi pél-
dával igazolja a művészettörténet. A nemzeti művészetek fénykora mindig akkor
virult fel, amikor már végbement a fajkeveredés és kialakult a nemzet. Egyéni
példának meg hozzuk fel újból – magunk ellen – Dürer Albertet, akinek művé-
szetét hitelesen igazolt magyar származása ellenére se kísérelte meg magyar
tudós a magyar mű vészet történetébe belevonni. Vagy vessünk egy tekintetet
az irodalomra: a legelfogultabb szláv irodalomtörténész sem merné vérségi ala-
pon Petőfi Sándort kitessékelni a magyar nemzet büszkeségei közül. Vagy nem
volt-e a románság legnagyobb költője Eminescu Mihály, noha bölcsőjében
Eminovici néven ringatták?...

Egy vidéki városkában szép és régi, XVI. szá zadi madonna képet fedezett
fel nem régen e sorok írója. A róla szóló tudományos értekezés épp most látott
napvilágot egy évkönyvben; ám megírását hosszas mérlegelés előzte meg. Az
egyébként messze földről idekerült kép ritka érdekes vegyülékét mutatta kü-
lönböző korok és nemzetekhez tartozó iskolák festési modorának s a szakem-
berek, akik megtekintették, csaknem mind eltérő véleményt mondottak róla,
pedig tudományunk legelső kiválóságai látták a fényképet s megnézte egy nagy
nyugati ország közgyűjteményeinek főigazgatója is, aki történetesen éppen arra
járt. A madonna arca olaszos, hermelinpalástja francia divat, a háttér flamandos
s a Bambino németes mosolyú. Adat, évszám, jelzés nincs rajta s így a kép
mesterének, származásának, iskolá jának hová tartozása, sajátságainak megha-
tározása kívülről nem volt megadva. Egyetlen iránytű maga a mű volt s kutattunk
az emlékek között, kerestük az »analógiákat« – vajon olasz-e az arctípus? Di-
vatos volt Párizsban a hajviselet? Lehet-e flamand a drágaköves korona ék-
szerbordázata? Miért németes a gyermek mosolya? Csupa helyi vonás az, amit
kerestünk, amikor kutattuk a nemzeti művészet megnyilvánulásának nyomát.
A nyomra vezető eszköz oly kevés volt: az arctípus, a ruhaviselet, a haj fésülése,
a kéztartás modora és a háttér gránátalma virágai – egyszóval maga a festmény.
A meghatározás egyetlen lehetősége az emlékismeret s célja egy nemzeti mű-
vészet lenyomatának keresése. De hogyan nyomozhattuk volna ki a kép alapján
azt: hogyan hívták a festő nagyszüleit, vagy az ismeretlen mester szülőfaluja az
utrechti unió idején melyik országhoz tartozott? 

Mindezekről a madonna finom mosollyal hallgatott... 
Felmerülhet Párizsban egy kép: középkori madonnát ábrázol, nincs jelezve

s törik a fejüket rajta a francia múzeológusok. A testtartás nemes és egyszerű,
hiányzik belőle a németes torzítás, az olaszos édeskésség, a flamand merevség
és törékenység. A természeti megfigyelés keresetlen, közvetlen, a nyers hang-
súly hiányzik, képalkotása világos, etikai felfogása tiszta, vallási átélése nem
mondható érzelmesnek, hanem tűnődve elmélyülő, ám de nem transcendens,
hanem mégis józan, kissé »vaskos, reális.« Ruhájának ötvös műdíszei idegenek
a francia földön. Arca nem bájosan finom, mint Fouquet miniatűrjein, nem szög-
letes, mint a bambergi dóm szentjein, hanem gömbölyded, kissé széles – mint
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a Báthory-madonnán... Mert csak ezt mondhatja egy szakember, aki ismeri a
magyar emlékanyagot és annak modern irodalmát. Fel kell ismernie a magyar
festői modor jellegzetességeit benne. 

Mert a képzőművészeti alkotás jellemző nemzeti vonásai nemcsak oly szem-
betűnő és félreismerhetetlen módon tükröződnek vissza, mint a műemlékek épí-
tésmodorában, hanem a szobrászatnak és festészetnek természeti elemekkel
dolgozó területén is. A művészet nemzeti jellege itt épp oly végtelenül finom és
bonyolódott árnyalatokból alakul ki, mint amilyen bonyolódott folyamat egy
nemzet kialakulása, amelynek egyik ősfajtája egyetemes jellemében halványan
elmosódik az évezredek nyomán. 

Taine szerint csak két stílus van: a görög és a gótikus. Két életfelfogás vég-
lete ez: a valóságszerető, életörömös, klasszicista görög szellem és a miszti-
cizmusra törő, túlvilágias, valóságtagadó gótika légköre. Így látja ezt az elvontan
szemlélő bölcselő, aki a dolgok végső gyökerét fogja meg. De a művészet -
historikus látja a fejlődés minden mozzanatát; tudja, hogyan tér vissza mindig
más alakban a klasszicizmus, s tudja, hogy a történelem sohasem ismétli ön-
magát. S látja a stílusokon belül a nemzeti különbözőségeket, azoknak légies
árnyalatait, nagy mesterekhez és mű vüket tovább folytató iskolákhoz kötve s
egymásba folyva. Ehhez tudás kell, elmélyülés és nagy-nagy alázat. Itt nem
dönthet hatalmi szó, se csizmasarok. Tudomány sohasem süllyedhet oly mélyre,
hogy megtagadva önön méltóságát, egymás után szolgálja ki a politikai divato-
kat.” 

Valóban a tudománynak nem lett volna szabad ilyen mélyre süllyednie, de
mégis képes volt erre. Sőt arra is akadt tudományosan támogatott szándék,
hogy azt a kiváló magyar művészettörténészt, aki dr. Bíró József volt, szárma-
zása miatt megölje. Sokat vesztettünk vele, többet és többfélét, mint felületesen
gondolhatnánk. S a világ nem tanult. Hozzájárulásunk annak színeihez is ve-
szélyben van már. Összemosnák az emberiséget egy nagy vegyesbe, a színek
összefognák egymást egy új egységes árnyalattá. Bőrszínben és lélekben egya-
ránt. Ezt óhajtják a haszon tökéletes kiszolgálására felesküdt politikusok. Ha
csak össze nem fognak az egymással összefogni kényszerítettek. Az ENSZ
most kijelölt főtitkára szerint – a legújabb tapasztalatok ellenére – a migráció
szükséges ahhoz, hogy a gazdasági haszon ne csökkenjen. Tehát a haszon!

Ki törődik itt a világ igazi színeivel? Bíró József érezte a mindent eltipró
csizmasarok s az ezt követő bakancsok közelségét és üzent a jövőnek. Többet
nem tehetett.

y

Janus-arcunk keresztje és a benne rejlő
lehetőség
Dr. Pongrácz Kálmán: A népi és európai gondolat küz-
delme a magyarságban 1936/2.

A Hitel szerkesztői tág szellemi és földrajzi határok között keresték az érdekes,
útmutató vagy éppen vitára ingerlő gondolatokat. Most – napjaink aktuális vitáit
ismervén – egy Debrecenben jegyzett 1936. évi tanulmány gondolataiból sze-
mezgetünk. Jutottunk-e azóta előbbre? A szerzőről semmit sem tudva a cím kí-
váncsivá tesz. Hiszen a Hitel több munkatársának írásaiban éppen e két
gondolat ötvözésének szükségességét fedezhetjük fel. Vajon milyen konklúzióra
jut ez a tanulmány?

A szerző először a hátteret vázolja fel. Térbeli, időbeli elhelyezkedésünk
és lelki szellemi képességeink e keretek közt folyó fejlődése folytonos válasz-
tások elé állított. Ennek a politikai feladatnak kellett időről időre megfelelnünk.
„Nyugat–Kelet kérdése reánk nézve igen sok esetben az élet-halál kérdését je-

lentette.”– írja. Szerinte „ingahelyzetünk” számos történelmi csapásnak volt
okozója, a politikai sarkok közti feszültség nemegyszer „belpolitikai villongá-
sokhoz”, de a művelődés terén „nemzeti szellemünk gazdagodásához és szí-
neződéséhez vezetett.” Legalább „két síkban” éltünk mindig. A magyar
politikának a két létforma egyensúlyba hozatalával kellett megbirkóznia vagy
azokat „váltogatnia”.

Már ezek a felvezető sorok is a mába röpítenek, több mint háromnegyed
század után.

Pongrácz szerint Európába történt belépésünkkor hamar kiderült, hogy er-
refelé idegen kultúránkat nem őrizhetjük meg eredeti formájában, s amikor
megmaradásunk érdekében az első uralkodó család vallást választott, vagyis
döntött a keleti és nyugati kereszténység válaszútján: „Ezzel formailag kulturális
elhelyezkedésünk is elintéződött.” Hogy csupán formailag, azt azzal magya-
rázza, hogy Európa éppen ekkor jutott át „szellemének tavaszán”, és mi, más
lelki előfeltételeinkkel újonnan érkezettek, nem élhettük át annak formálódását,
hanem kész életformákat vettünk át. Századról századra kellett nyugat szelle-
mére ráeszmélni és azt „meghódítani”, miközben folyton az egyensúlyt kerestük
magunkban Kelet és Nyugat között.

Nos, kedves olvasó, vajon ez pusztán meddő visszamerengés régmúlt
időkbe, vagy a mai európai „viadalainkat” és „egyensúly-kereséseinket” is meg-
előlegezte?  És mennyire lelhető fel a múltban a mai nép-nemzeti és európainak
nevezett, de inkább a nemzet feletti előjele? Ha az egykor volt és a mai között
fontos különbözőséget találunk, az paradox módon inkább az Európa gerincét
képező keresztény szellem időközben bekövetkezett megtagadásában lelhető
fel. És abban, hogy (ezért is) megjelenik benne az erkölcsi hanyatlás torzító
hatása.

A korai gyökerek idején „a népi hagyományokra támaszkodó keleti szemlélet”
mellett még „a keresztény gondolatokkal átszőtt” európaival találkozunk. Akkor
Ázsia és Európa jelenti a Kelet–Nyugat problémát, hogy utóbb a XIII. században
már európaivá válva a Kelet a kelet-európai s a Nyugat a nyugat-európai legyen.
Aztán – mint írja – a török kiűzése után „(…) a Nyugat a német-római császár-
sággal való együtt haladást jelenti a függetlenségi tartalmat nyert keletiséggel
szemben.” Előbbit reálpolitikai, utóbbit érzelmi szempontok erősítik.

A török–tatár dúlások nyomán a magyarság meggyengülve, „megkevesbe-
dett népállományával akarja a Duna-völgyben betölteni régi szerepét.” Itt ér-
dekes megállapítást tesz: „Ez természetesen erejét meghaladó feladat, s a török
háborúkat követő szabadságküzdelmeinek tulajdonképpen ez a fő oka és ere-
dője. A vágy vívja itt csatáját a gyakorlati politika adottságaival és lehetősé-
geivel, s hogy ezt a nemzet maga is belátja, azt mutatja megoszlásának ténye
is.” Ebben a szembenállásban mindkét oldalon „sok jóhiszemű és igaz ma-
gyar küzd”. Az ellentmondások közepette nincs mód nemzeti életünket teljes
mértékben kiélni. „A nemzet nagy tömege tanácstalanságában, erkölcsileg meg-
hasonlottá, politikailag pedig közönyössé válik.” Kelet–Nyugat közötti inga-
helyzetünkben, hol az egyik, hol a másik megoldás látszik célravezetőnek, s a
nemzet képtelen egyöntetű állásfoglalásra. „Helyzetünk mindig többrétű és ösz-
szetettebb, mint politikai érzékünk”.

Az eddigiek sokféle és érdekes tovább gondolkodásra, aktuális gondok át-
értékelésére is késztethetnek. Egy tény: a Kelet–Nyugat probléma a mai ma-
gyarság számára is ingahelyzetet teremt, természetesen egészen más formában,
de mégis felismerhető módon. Külpolitikailag éppen úgy, mint a belső megosz-
tottság eddig feloldhatatlannak bizonyuló gondjával küzdve.

Aztán egy 76 éves megfigyelésről olvashatunk, amely soha aktuálisabb nem
volt, mint éppen ma. Nem a párt vagy gazdaságpolitikai kérdések kerülnek egy-
mással szembe, figyelmeztet szerzőnk, hanem „a nemzet életének legalapvetőbb
szempontjai”. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a megoldáskeresést tovább bo-
nyolította a pángermán és pánszláv veszély árnya. Nagy személyiségek kerültek
egymással szembe és minősíttettek az ellenpárt szemében hazaárulónak. Itt a
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Kossuth–Széchenyi, a Deák–Tisza ellentétpárt említi. Ha manapság erőltetett
módon keresnénk ennek mását, igazán már nem sikerülne. Nem sorakoznak
közöttünk az óriások, s a szembenállásokat számtalan újabb, akkor még isme-
retlen tényező is szennyezi. 

A tanulmányíró aztán Erdélybe látogat. A Bécstől katonailag és kulturálisan
távolibb táj ad először otthont a reformációnak, amely a nemzeti nyelv támo-
gatásával a népi gondolat elemeit is magában hordozza. A XVIII. és XIX. szá-
zadban elsősorban keleten lel otthonra a „szabadság gondolata (…) amelyet
hitelvi téren a reformáció tett először programmá, betör a bölcseleti, politikai
és gazdasági életbe is. Az egyéniség szabad kifejtésének vágya kollektivizálódik
tulajdonképpen a múlt században virágzásra jutott nemzeti gondolatban, a népi
élmény pedig megjelenik mint jelszó az irodalomban.” 

A továbbiakban szerzőnk az európai szétesést jelentő nemzeti gondolatról
beszél, s azonnal felfedezhetjük ennek okát is. Őt a németországi akkori fejle-
mények és a fajelmélet megjelenése – joggal – aggasztják, de ugyanakkor egy
későbbi nagy történelmi tapasztalattal szegényebb nálunk. Nem ismerhette azt
a vágyott, nemzetek feletti Európát, amelyik ma egészen más érdekeket szol-
gálva felettünk terpeszkedik. A választás kényszere újra megjelenik számunkra
s nevezhetjük sokféleképpen. Kelet–Nyugat dilemmának vagy itt belül népi–eu-
rópai szembefordulásnak. Ismét történelmi válaszút előtt állanánk? 

Érdekes megállapítással folytatja: míg az „európai népek ébredésének” ide-
jén, Nyugaton a nemzeti gondolat a nyelvazonosság alapján összekapcsoló „ha-
talmi alapot teremtő” erő volt, addig Keleten éppen „szétválasztó, bomlasztó”
tényezővé vált. 

Nem mulaszthatom itt megjegyezni, hogy ez minek volt köszönhető. Miért
került a gyarmatosító, gazdag Nyugat – ezáltal is – oly hatalmas előnybe. Ők
ugyanis az abszolút monarchiák idején, még a nemzettudat kialakulását meg-
előzően homogenizáltak nyelvileg is. Ebben a helyzetben, a mai értékrendet visz-
szavetítve, nem követtek el bűnt. Aki viszont a XVIII–XIX. századot követően –
tehát már a kialakuló vagy kialakult nemzettudat korában – ezt tette  vagy teszi,
az bűnt követ el. Mi első szent királyunk intelmei óta következetesen befogadók
voltunk, s amikor XIX századi, apró (Habsburg-utánzó) bűnök vagy csak kí-
sérletek miatt velünk kapcsolatosan még a népek börtöne jelző is elhangzott,
már senki sem emlegette (s ma sem emlegeti), hogy valójában a népek bölcsője
(és menedéke) voltunk évszázadokon keresztül. Amikor Európa védőbástyája-
ként emlegetjük magunkat, elfeledjük ezt az ennél is vitathatatlanabb teljesít-
ményünket. Napjainkban ritka kivételként olvashatjuk az interneten egy román
szerző sorait arról, hogy: miként kelt ki a román tojás az erdélyi magyar fé-
szekben.

A tanulmányíró, Szekfű Gyula figyelmeztetéseire utal és elmondja, hogy
csak Trianon után ébredtünk rá, miszerint „az individualista liberális” politikai
elvek alkonya elérkezett, és „külföldi elméleti modellek lemásolása helyett egy,
a viszonyainkhoz, adottságainkhoz, tehát lényegünkhöz és valódi nemzeti ér-
dekeinkhez sokkal inkább simuló nemzetpolitikai elgondolásnak kell életet
adni.” A fenti idézetet folytatva: „E gondolat megvalósítására és intézményes
kiépítésére, sajnos nem került sor. Azonban mégis volt annyi haszna, hogy az
új nemzedékben fölébresztette a vágyat a szociális keresztény politika után,
kikényszerítette a nemzeti múlt kritikusabb szemléletű átértékelését, éleseb-
ben kirajzolta a nyugattól elütő Duna-völgyi küldetésünket, és a népi politi-
kának olyan érdekeinknek megfelelő fogalmazását adta, amely a magyar
néperő korszerű fejlesztésének programja mellett számolt kishatalmi jelle-
günkkel, Duna-völgyi küldetésünkkel és a magyar kultúrának politikai energiává
való átalakításával.”

A Trianon utáni fiatal generáció a szerző szerint rádöbbent e hármas prog-
ram szintézisének fontosságára. Ez magában hordozta a Kelet–Nyugat ellentét
feloldásának reményét is. Trianon közelebb hozta egymáshoz Dunántúlt és Ti-
szántúlt. Amint azt szerzőnk előre érzi, a világesemények ezt a reményt sodor-

ták el végzetesen. A magyarországi új nemzedék – már akkor – ismét ketté-
oszlott. Ezt írja: „Az elmélet hívei ma újra külföldi mintákra esküsznek, míg a
magyar parlag igazi művelői most is hangoztatják a nehezebbik, de eredmé-
nyesebb út feltalálásának szükségességét. (…) A múlt századi küzdelem ma új
alakban kel életre. Akkor a liberalizmust minden feltétel nélkül befogadók voltak
az  »európaiak«, ma az Európától, ennek kultúrájától és kereszténységétől el-
szakadni szándékozók azok, akik nem akarják észrevenni, hogy ez éppen oly
idegen és igazi nemzeti küldetésünktől és természetünktől távol eső cél, mint
amilyen a liberalizmus vagy marxizmus volt. Ma Európát megtagadni az európai
divat, és ha ez még a faji gondolat jegyében történik is, ez éppen olyan »idegen«
minta számunkra, mint a múlt századi volt, mert nincs átszűrve nemzeti érde-
keink és szempontjaink szűrőjén”. A kedves olvasó ne feledje, hogy ezeket a
sorokat 1936-ban jelentették meg a Hitel oldalain.

Ezután arról ír, hogy két gondolkodás, két létforma van kialakulóban, a
kultúrában és a politikai életben. Az egyik a magyar népi, a másik a magyar
európai hagyományokat érvényesíteni és intézményesíteni akaró irányzat, „(…)
mely eddig csak legkiválóbb képviselőiben tudott szintézisbe jutni.” 

A következőkben az irodalom terén vizsgálja a jelenséget. Szerinte a népi
vonal inkább a szépirodalomban, míg az európai inkább az esszé műfajában
talált művelőkre. Arra hívja fel a figyelmet, hogy Szekfű Gyula Magyar Szemléje
körül alakult ki az a fiatal gárda, amelyiket a reális nemzetszemlélet és az eu-
rópai hagyományhoz való ragaszkodás egyaránt jellemez.

Nos, Szekfű Gyula a „nagy” Hitelt elindító szerkesztőknek éppen arra hívta
fel a figyelmét, hogy a Magyar Szemle szellemében dolgozzanak. Ha a folyóirat
oldalait olvassuk, azokon ez végig felismerhető. Munkájuk Széchenyi gondola-
tiságának jegyében folyt és a Makkai Sándoréban, aki a Magunk revíziójának
megírásával: „Széchenyi keresztény-nyugatmagyar-európai szemléletét ültette
át keletmagyar-protestáns környezetbe, mégis tősgyökeres népi és transylvan
szellemmel.”

Szekfű és Makkai – szerzőnk szerint – megvetette a keleti és nyugati magyar
szemlélet szintézisének alapjait. Az új nemzedéknek Európa „(…) csak útirány
és nem minta.” A Széchenyi-féle magyar parlagnak „(…) a velünk ellenséges
Európában helyet akar juttatni a nap alatt.”

Pongrácz a magyar lélek Janus-arcú kettősségéről beszél. A magyar lélek
elsorompózza magát az idegen hatás elől s mégis befogadó. „Innen a magyar-
ságnak gyakran említett kettős arca, a keleti és nyugati, amely látszólag ellen-
tétes irányba néz, s ha mégis egymással szemtől szembe irányba tekint,
gyanakvóan és megvetéssel teszi.”   Magunkra ismerünk?

Tanácsot is ad: „(…) magunkat és nemzeti egyéniségünket Kelet és Nyugat
túlzásaival szemben csak úgy tudjuk megmenteni és megőrizni, ha Nyugattal
szemben magyar, Kelettel szemben pedig európai múltunkat állítjuk védőgátul.”
Szerinte a magyarság „(…) a katolicizmusban európai nagykorúságát, a pro-
testantizmusban pedig nemzeti függetlenségének világnézeti alapjait tudta ki-
építeni.” Aztán leszögezi azt, ami mai helyzetünk megoldásainak alapvetését is
megteremtheti: „A népi és európai irányzat tehát két nélkülözhetetlen eleme a
magyar politikának és művelődésnek s csak akkor válnak veszedelmessé, ami-
kor egymás létezése és jogosultsága felett eltekintenek, amikor reálpolitika he-
lyett utópiává válnak, amikor mélyen átérzett és szellemileg részletesen
kidolgozott program helyett jelszó kultusszá alacsonyulnak a mindig jóhisze-
műnek maradó magyar tömegek vámszedőinek kezében.” 

Egy világháború, 40 és 25 esztendő két rendszere után mi változott itt?
Kérdezhetnénk.

A tanulmányíró megemlíti, hogy Bethlen Gábor és Széchenyi István voltak
azok, akiknek sikerült a szintézist megvalósítaniuk, és el is tudták hitetni, hogy
a magyarság népi erejét a műveltséggel lehet teljessé tenni. 

A Trianon előtti állapotokról aztán így ír: „A népi és európai irány legna-
gyobb közös problémája tehát a szellemi és erkölcsi színvonal kérdése: háború
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előtti történelmünk tragédiája is arra vezethető vissza, hogy a függetlenségi
népi hagyományokat fantaszta-dilettánsok, nyugati jövőnk útjait pedig doktri-
ner-szobatudósok keresték.” (Az olvasó engedjen meg egy zárójelet: ezeket a
sorokat ugyanis a birtokomban levő eredeti Hitel példányban valaki a régiek
közül, ceruzával aláhúzta.)

Fülep Lajosra hivatkozik, aki az egyoldalú és kritika nélküli kultuszra figyel-
meztetett, majd Németh Lászlót idézi, aki pedig az ellentétek „elfajulásáról”
szólt. Utóbbi sznobok és parasztok ellentétéről beszél. Előbbi az „ellenszen-
vesebb”, utóbbi az „ostobább”. A sznobbal kapcsolatban megjegyzi, hogy az
„lebecsüli a helyet, ahol él”. A paraszt viszont a „tunyaság és nagyszájúság”
mellett hatalmas értékeket rejt, de azokat „munkával kell kibányászni”. 

És egy újabb figyelemreméltóan aktuális részlet: „Akik ma is kritikátlanul
lelkesednek minden téren Nyugatért, azok hajlandók a haladást következetesen
és kitartóan a demokráciával és a liberális gazdasági renddel azonosítani és
összetéveszteni, miáltal szemléletükben a népi és szociális szempont éppen úgy
háttérbe szorul, mint a népi politika túlzóiban a magyarság élete és jövője szem-
pontjából éppen annyira jelentős és fontos történelmi gondolat.”  Egyre aktu-
álisabbá váló megállapítás!

Aztán Szekfűt említi, akinek „(…) meglátása szerint új vezető réteget kell
nevelnünk a ma némileg feltolakodó, bomlasztó vagy igazi történelmi érdekeink
iránt érzéketlen osztályok helyett (…)” Majd így ír: „Általános megújulást kell
végrehajtanunk, az egyeseken keresztül s olyan szellemi és erkölcsi életet kell
nevelnünk, amely képes lesz a többségi és kisebbségi magyarságot a XX. szá-
zad érdekeinek, szempontjainak és módszereinek megfelelően önmagához és
Európához visszavezetni.

Ezt a programot a népi és európai gondolat szintézise nélkül nem tudjuk
végrehajtani. Mindkét gondolat nélkülözhetetlen, mindkét gondolat a magyarság
sors és létkérdéseinek magvát alkotja. Az európai és népi élmény nélkül szín-
telen, szegény és csonka lenne a magyar lélek, ezek hiányában kiszáradna szel-
lemi életünk, iránytű nélkül maradna politikai és történelmi képességünk,
elvesztenénk helyzet és idő érzékünket – amivel ezer éven át magyarok és euró-
paiak tudtunk maradni. Az európai művelődés szelleme nélkül ma már nem tu-
dunk Európában megmaradni.”  

De 80 év és megannyi aktuális felvetés után, mint alázatos időtolmács kér-
dezem én: hol van ma ama európai szellem? Ha netán bennünk még él, képesek
lehetünk-e tovább éltetni?

y

Szolgálat és céltudatosság a kisebbségi
művelődéspolitikában
Venczel József: Művelődéspolitikai vázlat 1936/2.

Venczel József, a Hitel egyik alapító főszerkesztője, a falumunka és statisztika
jeles ismerője, ugyanakkor mélyen hívő katolikus, és magyarságát áldozatos
élete példájával bizonyító ember volt. Az ő – erdélyi művelődéspolitikával kap-
csolatos – gondolataiból és gondolatairól kaphatunk képet a következőkben. A
művelődéspolitika jelentősége Erdélyben létkérdés volt, és – a maga időközben
korszerűsödött eszközeivel, de változatlan indokaival – maradt is. Az alábbi-
akban nem kevés azonban az anyaország számára hasznos gondolat sem. Hi-
szen – amint manapság nemegyszer mondogatják – saját hazánkban is
válhatunk valamilyen kisebbséggé. S mára ez már több értelemben valós fe-
nyegetésnek tekinthető. 

Szerzőnk felvezető gondolatait szinte szó szerint kell idéznem: „A művelő-
déspolitika a nemzet életében ugyanolyan alapvető szerepet tölt be, mint a gaz-

daságpolitika. Nem különálló minden más életmegnyilatkozástól független, ön-
célú tevékenység, mint ahogy a gazdaságpolitika sem az. (…) Akárcsak a gaz-
daságpolitikában is: a termelő munka megszervezése, a nemzeti tőke biztosítása
és gyarapítása, a népi szükségletek zavartalan kielégítése egyúttal szilárd alapját
képezi vagy képezheti az egyházi munkának, az iskolának, a népnevelésnek, a
nép-egészségügynek, a jogvédelemnek és így tovább. A művelődéspolitika tu-
lajdonképpen teljes értelmében magába öleli az egész népéletet, annak összes
tényezőit és föltételeit. A hit és a tudás, a belátás és a helyes ítélkezés éppoly
fontos tényezők az előhaladásban, mint az anyagi feltételek és a rendezett tár-
sadalmi viszonyok. Elsőbbséget egyiknek sem biztosíthatunk, a párhuzamos-
ságot kell hangsúlyoznunk. Mert a művelődéspolitika és eredménye: a helyesen
értelmezett műveltség, akárcsak a gazdaságpolitika s eredménye: a viszonylagos
anyagi jólét – valamely nemzet vagy nemzetrész életigenlésének egyként első-
rendű megnyilatkozásai. Nem fölösleges tehát, ha elemezzük a  transylvan ma-
gyar művelődéspolitikánkat.” 

A következőkben a művelődéspolitika szempontjából elkerülhetetlen térképet
készít a tömb- és szórványmagyarságról Erdélyben, vagy, ahogy (s ezt az eddigi
tanulmányokban már észlelhettük) a földrajzi neveket magyar formájukban tiltó
cenzúra megkívánta: Transylvaniában. Ha ezeket áttekintjük, a mai helyzettel
összehasonlítva nem sok különbséget láthatunk, csupán a falusi és a városi la-
kosság arányainak valamelyes eltolódásával számolhatunk. Akkori adatok szerint
az erdélyi városokban 370000, a falvakban pedig 980000 magyar élt. 

Az adatokat nagyobb részletességgel is feldolgozza, mert tudja, hogy egé-
szen másféle művelődéspolitikai tennivalók vannak a tömegesebb magyar köz -
ségekben, mint a szórványban. Minél nagyobb a tömegesen együtt élők száma,
annál „(…) erősebb, ellenállóbb, fejleszthetőbb és rugékonyabb egy település-
terület (megye vagy megyerész) magyarsága”.

Megállapítja, hogy a tömegesebben együtt élő szigeteken inkább a „tovább-
fejlesztést”, a szórványban viszont „a megtartást, védekezést” kell megszer-
vezni. Amint írja, a kettő közötti párhuzam „szükségszerű”. Hangsúlyossá teszi
a „proletarizálódás” megakadályozását a munka, a tőke és a piac megszerve-
zésével. Hasonlóképpen kiemeli a népbetegségek megelőzésének fontosságát,
majd leszögezi: „De a proletarizálódás és az élettani elcsenevészesedés nem
ássák alá jobban nemzeti létünket, mint a nemzeti személyiség elhalványulása.
(…) …a művelődéspolitika feladata: biztosítani a nevelés eszközeivel a nemzeti
személyiség alaptényezőjét: az öntudatalakító műveltséget.” 

A kor – szellemében ma is változatlanul működő – homogenizációs mód-
szereinek ismeretében a következőket írja: „(…) ugyanis a továbbfejlesztés és
a védekezés lehetősége nemcsak a területi és népességi viszonyoktól függ,
hanem igen sokszor az ezektől merőben idegen külső törekvésektől, amelyek
»kultúrzónák« felállításában, a »székelyek visszarománosítása« célkitűzésében,
az Astra propagandájában, a »nemzeti munka« védelmében s különböző nume-
rus claususokban jelentkeznek.”

Külön foglalkozik a gyermek- és ifjúságnevelés kérdésével, hiszen „Vannak
tiszta vagy túlnyomó részben magyar népességű területek, ahol ma már csak
az állam nyelvén folyik a gyermeknevelés. (…) S ugyanakkor folyamat: a fele-
kezeti elemi népiskolák megszüntetése s új román tannyelvű iskolák létesítése.” 

Megjegyezném, hogy nagymértékben emlékeztet ez a XIX. század végén si-
keresen alkalmazott francia példára, amely az 1539 óta folyó és többlépcsős
franciásítás végső kiteljesítésének kiváló módszere volt. Venczel kiemeli a csa-
ládi nevelés fontosságát, hangsúlyozza a gyermekmozgalom és az iskolán kívüli
nevelés jelentőségét.

A tanuló ifjúság nevelése terén rámutat a líceumok és gimnáziumok túlten-
gése folytán „félbemaradt” fiatalemberek számának növekedésére, és a főiskolai
ifjúság színvonalsüllyedésére, majd figyelmeztet „(…) az alsófokú magyar szak-
iskolák majdnem teljes hiányára”. Amint tudjuk, ennek fokozatos megoldása
ma már a határon túli magyarság támogatásának részét képezi.
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A gyakorlatra nevelésben elmagyarázza az iskolán kívüli nevelőmunka sze-
repét: „(…) a többségi gyarmatpolitika ellensúlyozására mezőgazdaságunkat
gyümölcsözőbbé, iparunkat és kereskedelmünket versenyképesebbé kell ten-
nünk (…)” s ez az ifjúság „feladatra nevelésével” érhető el. „ A két keze mun-
kájából élő ifjúságunkat azért képezzük, hogy ellenálló legyen.”

Leszögezi: „(…) a neveléspolitikában tehát a művelődéspolitika a szükség-
letekhez alkalmazkodóan idő- és alkalomszerűen nyilatkozik meg.” Sok függ a
nevelendő embertől.

Az állami keretek híján a társadalmi feladatot a fentiekben meghatározva, így
összegez: „Az erdélyi magyar művelődéspolitika bonyolult függvényrendszerbe
illeszkedik be. Egyfelől a többségi népelem erdélyi túlsúlya s a többségi gyarmat-
politika határozzák meg az erőkifejtés milyenségét, másfelől az egyéneknek a ma-
gyar társadalomban betöltött vagy betöltendő szerepe. Továbbfejlesztő vagy
védekező feladatra nevelés következik ebből, mint a művelődéspolitika első-
rangú célja.” Ez a cél aztán szerinte feladatként: „(…) az egyházközségekre,
vallásos társadalmi egyesületekre, közművelődési, gazdasági és politikai ala-
kulatainkra, központi irányító szerveinkre, tudományos, irodalmi társaságainkra
stb. hárul. (…) Az iskolán kívüli népnevelés kérdésköre ez, amely két irányba
késztet gondolkodásra.” 

Egyrészt feladat a közértelmesség megteremtése. Minthogy azonban az
„(…) államkeretbe szervezett nemzetlét illúzióitól mentesek vagyunk, csak
olyan erőt mutogathatunk, amivel tényleg rendelkezünk is. Népünk önereje
pedig csak a hitben, a közértelmességben, az egészségben és a gazdasági erő-
készletben állapítható meg. (…) tudjuk, hogy az irodalom és a tudomány al-
kotta műveltség általánosul, a művelt nemzet ereje páratlan biztonságot teremt.
(…) A népnevelés ezért küldetéses munka: megteremteni a közértelmességet,
hogy népünk önálló és szervezett társadalmi életkeretét megvalósítsa.” 

Másrészt kétségtelen: „(…) a közértelmesség a kiművelt emberfők függ-
vénye.” E ponton a rossz hagyományok nyűgeitől szabadulni képes értelmiség
szerepét említi, illetve az értelmiségnevelés célkitűzését, a népnevelés érdekében.
A műveltség szolgálata viszont egyrészt „alkotás”, másrészt „terjesztés” dolga.
Ez a tömegek felé közvetítés. „A nemzeti műveltség így válik közkinccsé – a mű-
velt nemzetben.”

Felmerül egy Collegium Transilvanicum bentlakásos főiskolai és tudományos
intézet szükségessége, számos erre épülő szereppel. Hangsúlyozza a vidék ese-
tében különösen fontos Népfőiskola szerepét. Erre a dán Grundtvig népfőis-
kolájának példáját hozza fel. Az ő gondolata szerint: „(…) a maga
szerepkörében műveltté tett nép önmaga erejéből nagy alkotásokat hozhat
létre”. 

Venczel szerint a népfőiskola: „(…) nem ad képesítő bizonyítványt és nem
csinál félművelt, eredeti talajából kiszakított, állásokat hajszoló szellemi prole-
tárokat”. Aztán ismét Grundtvigre hivatkozik: „(…) a népnevelést élővé kell
tennünk – a népközösség közvetlen szükségleteihez kapcsolódván…” Felemlíti
a bécsi Volksheim példáját is, a munkásnegyedekbe beépített műveltségterjesztő
intézményeket, mint a városi népnevelés eszközeit.

Napjaink olvasója elgondolkodhat azon, hogy jelen világunk kommuniká-
ciós lehetőségei milyen mértékben változtatnak, az állami kereteket jórészt
nélkülöző és társadalmilag megvalósítandó kisebbségi népnevelés módsze-
rein. Annyi bizonyos, hogy az elszigeteltség mára már jelentős mértékben
megszűnt. Melyek azonban az egyéb előnyök, miként használhatja ki azt el-
lenkező előjellel a homogenizáció rejtett, ugyanakkor szakszerű szervezett-
séggel élő és működő szándéka. A mai védekezési lehetőségek tárháza
összehasonlíthatatlan, de a cél, a cselekvés elvei, s főleg a leküzdendő aka-
dály, mit sem változtak. A kisebbségi keretekből kilépve ugyancsak találhatunk
olyan észrevételeket, amelyek az anyaországi népnevelés, a tudás évszázadát
élő magyarság, a kiművelt emberfejeket nélkülözni nem képes haza számára
iránymutatóak lehetnek. 

Összefoglalójában kijelenti, hogy a művelődéspolitika csak megfelelő intéz-
mények kiépítésével érheti el a célját. Elsődlegesnek nevezi meg a fiatal értel-
miség céltudatosságát szolgáló terveket és példákat. Reméli, hogy a beinduló
falumunka eredményei jelentkezni fognak, s ezzel a kép kiteljesedhet. Céltalan
munka mindez, írja, ha a tett nem követi a „terveléseket”. Csak a céltudatos
nemzetélet állhatja a versenyt. Mert: „(…) aki a versenyben céltudatlansága
miatt lemarad, alig több a legyőzöttnél”. 

Venczel József élete derékba tört, mégis, amit sikerült számunkra hátra
hagynia máig életszerű és aktuális érték. Érték a nagyszerű tudós hasznos és
célszerű felismeréseként és mivel a környezet „gyarmatpolitikája” sajnálatos
módon azóta sem változott, csupán korszerűsödve, a jelen körülményekre adap-
tálva követi eredendő céljait.

y

Egy tévhit „háborgatása”
Kéki Béla: Népzenénk és a cigányzene 1936/2.

Nyolcvan esztendővel ezelőtt a többség nem ismerte és ma sem ismeri eléggé
a magyar és a cigányzene különbözőségét. A két zene külön-külön képez ér-
téket. A cigányzene szintén része a magyar kultúrának. Sőt! Nemegyszer az
autentikus magyar zenét is öreg cigányzenészek segítségével jegyezték le a gyűj-
tők, de ők ez esetben csupán közvetítők voltak.

Kéki Béla 80 éves írása sokak számára nyújthat segítséget az eligazo-
dásban.

„Amint csak reneszánszkori érmeken láthatjuk, úgy véső dött be zenei köz-
tudatunkba két együvé tartozó, jellegzetes arcél: lélek fényét sugárzó kemény
vonások, boltozatos homlok, hófehérre őszült haj: a Bartóké, mögötte lágy vo-
nalakon eláradó melegség, homlokba hullt fürtök, rőtbarna szakáll: a Kodályé.
Összefonódott a nevük, szétválaszthatatlan a munkásságuk. Ők hozták nap-
fényre magyarságunk legősibb, mélyen rejtőző kincseit, a földhözragadt nép
ajkán ázsiai hagyományt őrző parasztdalokat. 

Kétségtelen, hogy Herder és a Grimm-testvérek hatására magyar földön
már a XIX. század derekán nőttön-nőtt az érdek lődés a folklore-kutatás iránt,
de népi dallam kincsünk föltáratlan értékei mellett múlt századi gyűjtőink még
süket fülekkel haladtak el, nagyobbrészt csak a szövegek gyűjtésére szorítkoz-
tak. Ritkán akadt közülük olyan, aki tudományos szándékkal és egyben alapo-
sabb zenei készültséggel a dallam gyűjtésre is kiterjesztette munkásságát. Így
is, mindezek ellenére, három gyűjtemény látott napvilágot a múlt század máso-
dik felében: a Szinié, Bartalusé és a Kiss Ároné; de a dallamok lejegyzésében
ingadozó pontosságot mutatnak, nem mentesek minden fogyatékosságtól.
Teljességgel megbízható és tudományos rendszerezést is kiérlelő gyűjtő 
munka csak a századforduló táján indult meg kiváló folkloristánk, Vikár Béla
kezdeményezésére. Ő vetette meg az alapját a budapesti Nemzeti Múzeum
fonográfhenger-gyűjteményének s ezt pár év elteltével Berlinben éppúgy nél-
külözhetetlennek találták, mint Bucureştiben. Ez a szerencsés munkakezdés
szélesedett ki és kapott friss lendületre 1905-ben, – az évszám értékét csak a
jövő ismeri majd – amikor Kodály Zoltán nekivágott legelső gyűjtőútjának a
Mátyusföldön, Csallóközben. Egy évvel később már ketten járják az országot
Bartók Bélával, hogy viaszhengerekre gyűjtsék az alföldi zsellérnép, dunántúli
pásztorok és erdőllő székelyek között ősi népzenénket. 

Gyűjtésük felbecsülhetetlen értéket, több mint ötezer dallamot halmozott
föl, de ez a szám Seprődi János, Molnár Antal, Lajtha László, Volly István és
mások gyűjtőmunkájával messze tízezer fölé szökött. Eléggé nem értékelhető
e dallamgyűjtemény mennyiségi szempontból sem, de még inkább beláthatatlan
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jelentő ségű az az eredmény, hogy Bartók és Kodály kezében e dallamok végre
vallani kezdenek a magyar népi dallamkincs titkairól. Amint legelső népdalköz-
léseik és rendszerező munkáik kikerülnek sajtó alól, egyszerre szétfoszlanak a
zenetudományban a magyar népzenéről élő, amúgy is hiányos fogalmak, össze-
omlanak a hamis elméletek, sőt megrendül egy régi, büszkén melengetett hit
is, vagy inkább hiedelem. Hisz ha régebben kimondtuk, vagy akár papírra ve-
tettük ezt a két szót: magyar népdal, mindenki előtt a nekibúsult, mulató magyar
alakja jelent meg, akinek háta mögé odasettenkedik a cigány, s füléhez hajolva
húzza az édesbús hallgatót, vagy pattogó, tüzes frisset. Ízig-vérig magyar mu-
zsika, tőrőlmetszett ősi dallamok ezek, – így hitte, sőt hiszi is az »úri közép-
osztály«. De íme, elkövetkezett az idő, amikor e lélekben gyökerező, ezerszer
átélt hitet is háborgatják. 

Kodály és Bartók ugyanis dallamgyűjtésük földolgozása közben a magyar
népdalkincs nem is sejtett, meglepő sajátságaira bukkantak. Így a világháború
harmadik évében, 1917-ben adta közre Kodály a magyar népzene ötfokú hang-
soráról szóló tanulmányát, amely gyökeresen fölforgatta a régi ismereteket.
Akkor ugyan a harcterek ágyúdöreje messze túlharsogta e zenefilológiai tanul-
mány visszhangját, de ez mit sem von le a fölfedezés értékéből. E tanulmányá-
ban mondta ki Kodály, hogy a magyarság leg ősibb zenei hagyományait őrző
népi dallamoknak semmi közük sincs a hétfokú hangsorhoz, népzenénk legré-
gibb dallamai nem az európai műzenében uralkodó dúr-moll hangrendszeren,
hanem ötfokú (pentaton) hangsoron épülnek föl. Ebben a rendszerben egészen
más a dallamvonalak hullámzása, elütő mindattól, amihez a műzenében, vagy
akár a cigány játékában hozzászokott a fülünk. 

Közben Bartók – átvéve Krohn Ilmari finn népdalgyűjtő rendszerét – cso-
portosította a különböző vidékekről gyűjtött megegyező dallamokat és dallam-
változatokat. Így áttekintést nyerve a másként össze nem fogható anyag fölött,
megnyílt a lehetősége a magyar népzenei stílus tanulmányozásának. Bartók
»A magyar népdal« című testes könyvében meg is alkotta népi dallamkincsünk
átfogó rendszerét, három osztályba sorozva az egész paraszdallam-anyagot.
Szerinte vannak A) régi stílusú, B) új stílusú, s végül C) vegyes, nem egysé ges
stílust alkotó dallamaink. Mivel azonban a C) osztály dallamai nagyobbrészt a
szomszéd népek kölcsönhatásaira utalnak, számunkra ezúttal csak a régi és új
stílusú dallamok fontosak. 

Régi stílusú dallamainkat a városi magyarság, az úri osztály nem ismeri, tö-
kéletesen elidegenedett tőlük, sőt egyáltalán magyarnak sem hajlandó őket egy-
könnyen elfogadni, pedig zenei vagyo nunk legértékesebb felét teszik. Éppen
úgy hordozói e dallamok egy ázsiai művelődésvilág örökségének, amint az
ananjinói műveltség emlékét őrzi a magyarság kialakulása korából nyelvünknek
a családi életre, vérségi és társadalmi kötelékekre vonatkozó sok szava. Sajnos,
a régi stílusú dallamok kiveszőfélben vannak, csak az öregebb rendű falusiak
ajkán élnek még, és az egyre gyorsuló városiasodás mindinkább kiszorítja őket
a falu emlékezetéből. Össze-vissza kétszáz változatcsoportba tartozó ezer régi
stílusú dallamot sikerült gyűjtőinknek eddigelé lejegyezniök. E népzenei stílus
sajátságai közül, mint legfeltűnőbbet, az ötfokú hangsort kell kiemelnünk. Ez
bizonyít leghathatósabban a stílus ázsiai eredete mellett. Rámutatott erre már
Bartók is könyvének Appendixében, ahol három cseremisz népdalt közölt. De
Bartóknak óvatos fogalmazású véleményét azóta többszörösen megerősítették
az ázsiai népzenék mélységeibe bevilágító kutatások. Ugyanis találékony német
zenetudósok már a világháború alatt gyűjteni kezdték az orosz hadifoglyok dal-
lamkincsét, azóta bőven gyarapszik a finn, lapp és főként orosz népzenei kiad-
ványok száma, angol, francia és német kutatók pedig gyűjtő útjainkon eljutottak
már Kínába is. Tehát tömegesen látnak napvilágot ázsiai dallamgyűjtemények,
legfeljebb az ázsiai néptömegek mérhetetlen arányaihoz képest mondhatjuk a
kutatásokat szórványosnak. Mindenesetre ahhoz elég anyagot szolgáltattak,
hogy a gyűjtemények földolgozása után Szabolcsi Bence az Ethnographia lap-
jain közölt nagy fontosságú tanulmányá ban kimutathassa: e pentaton stílus két-

ségkívül Közép-Ázsiában született, s »hatalmas zenei nyelvlánca végig követ-
hető, szakadozott vagy elmosott nyomain, a Lapp-félszigettől és a Dunántúltól,
illetve a Kaukázus és a Volga vidékétől Kelet- és Délkelet-Ázsia partvidékéig...
A magyar népzene mélyén tehát máig egy archaikus közép-ázsiai dallamstílus
él tovább; mert a pentatónia többi európai típusai – az ógörög zene ősi hang-
rendszerétől régi kelta melódiákig – nyilván más forrásból erednek, és sohasem
forrottak össze a dallamszövés olyan sajátos »keleti« elemeivel, mint a magyar–
cseremisz–tatár–mongol ötfokúság«. E keleti dallamstílus fönnmaradását cso-
dával határosnak kell mondanunk az ezer esztendeje Közép-Európa szívében
élő magyar parasztnépnél. Annál is inkább, mivel a magyarság falusi néprétegei
rég el vannak árasztva dúr és moll zenével. 

Főként a XVIII. században – mely különben irodalmunknak is nemzetietlen
kora – ingott meg a magyarság ellenálló ké pessége az idegen befolyásokkal
szemben. Elsősorban északról betörő, tót és rutén hatás mutatkozik a magyar
népzenében. Fő   terjesztői Bartók szerint az úri osztály tagjai lehettek, a falu
népe pedig, mint régebben is, átvette a magasabb osztályokból származó mű-
veltségi termékeket. Ám az idegen dallamok már-már végzetesnek látszó be-
áramlása egyszerre csak elakad – ez a múlt szá zad közepe táján történt – s a
fordulat okát az új magyar falusi dallamok kialakulásában találjuk meg. Mert a
magyar nép amellett, hogy megőrizte régi népzenei stílusát, ugyanakkor képes
volt idegen hatások beolvasztásával, más népek parasztzenéjétől elütő, faji jel-
legű, új stílust létrehozni. Ez a stílus visszaveri az elhatalmasodó külső befo-
lyásokat és nagy lendülettel terjeszkedik. Jellegzetes vonása, hogy dallamai
leggyakrabban az európai zene dúr-moll rendszerén épülnek föl, de előfordulnak
az egyházi hangnemekben (dór, aeol, frig stb.), sőt felismerhetünk bennük el-
vétve pentaton fordulatokat is, mert a nép áthasonítja a dallamokat sajátos,
eredeti ízlésformái szerint. E stílus keletkezési kora aligha tehető előbbre tíz-
tizenkét évtízednél, kibontakozása pedig valószínűleg a XIX. század derekán
történt, mégpedig Bartók szerint a következőképpen: a beszivárgó rutén
kolomejka dallamok hatottak a magyar kanásznótákra, ezekből fejlődött a ver-
bunkos zene, s a verbunkos adta meg a lökést az új stílus kialakulására. 

Ha népzenénk imént vázolt kérdései felől közeledünk a cigányzenéhez,
hamar leegyszerűsödik a régóta vitatott, ágas-bogas probléma. Csak meg kell
vizsgálnunk: milyen dallamanyagot tartalmaz a cigány műsora? régi vagy új
stílusú dallamaink tartoznak-é bele? egyáltalában milyen értékű zenét játszik
a cigány? 

Külföldön, ha a magyar népzene szóba kerül, sajnos, mindenkinek a cigány
jut rögtön eszébe, de még elszomorítóbb, hogy hazai közönségünk széles ré-
tegei is még mindig azt tartják, hogy a magyar néplélek »gazdag érzésvilágát
legtisztább szűziességében a cigányzene fejezi ki«. Mekkora tévedésre kell
rádöbbenniök, midőn kiderül erről a hol vérforralóan tüzes, hol pedig sóvárgó,
fájdalomteli muzsikáról, hogy a magyar népzenéhez – sem régi, sem új stílusú
dallamaihoz – semmi köze nincs. Cigányzenészeink műsorának legtöbb darabja
az úri osztályból kikerült szerzők műve, tehát nem népi dallam, csak népies
műdal. Szerencsére ez a népies magyar műzene értékesebb, mint az
operettslágerek, vagy a külföldi tánczene, de közös bennük, hogy ugyanolyan
igényeket elégítenek ki. Kaptafára készült dallamok; a magyar könnyű zenét
képviselik. Nem változtat e tényen az sem, hogy műdalszerzőink gyakran utá-
nozzák a falusi dallamszerkezetet. Hozzáértő fül a dallamvonal mesterkéltebb
fordulataiból úgyis megállapítja, hogy falusi dallamról, vagy népies műdalról
van szó. De honnét van az értékelésben kiütköző ellentét, ha csak nehezen ész-
revehető árnyalati különbség van a dallamok között? Erre válaszul Bartók nagy
fontosságú megállapítását idézzük: »A szűkebb értelemben vett parasztzene ön-
tudatlanul működő természeti erő átalakító munkájának eredménye: minden
tanultságtól ment embertömeg ösztönszerű alkotása. Ennek folytán egyedei –
az egyes dallamok – a legmagasabb művészi tökéletesség példái. Kis aránya-
ikban épp oly tökéletesek, akár csak a legnagyobb szabású zenei mestermű...
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Ezzel szemben az úri osztálynak annyira kedvelt népies műdalai, dacára egy és
más érdekességüknek, annyi zenei közhelyet tartalmaznak, hogy értékben mesz-
sze elmaradnak a szűkebb értelemben vett parasztdallamok mögött.«

Átértékelődtek a magyar zenetudomány fogalmai egy emberöltő munkája
árán. Az érzelgős, cifrázó játékú cigány jelentő sége törpül, s a romantikus lé-
lekalkatot hordozó idősebb nemzedék eltűnése után vonzó ereje valószínűleg
tovább csökken. Mégsem beszélünk a cigányzenészek alkonyáról, sőt nem is
tartjuk azt kí vánatosnak, mert népies műzenénkben magyar különlegességet
szolgálnak és tartanak fenn. Ellenben véleményünk szerint a cigány csak a ro-
mantika érzésvilágában igézhette meg a lelkeket hegedűjével, mert a romanti-
kával érkezett meg az irodalomba s művészetekbe az érzelmesség és
szenvedélyesség uralma. 

Állításunkat zenetörténeti kutatási eredmények is támogatják. Ugyanis leg-
korábbi okleveles adatunk a cigányok magyarországi zenéléséről 1489-ből való
s Beatrix királyné kobzosairól szól, de a cigányzenész sem a XVI., sem a XVII.
században komolyabb szerephez nem jut. A XVIII. század magyar zenéjére
pedig az egyszerre népi és nemzeti jellegű kollégiumi karének-kultusz nyomja
rá a bélyegét. Csak a magyar preromantika, a »Fiatal Magyarország« korában
keríti hatalmába a magyarság ízlését a cigány és alig másfél százada, hogy a
magyar zene művelésében hatékony szerepet visz. 

Népzenénk és a cigányzene kérdései körül két nagy érdekességű vita zajlott
le egymástól hetven év távolságában. Manapság, amikor zenetudósaink beható
kutatásai rendre megoldották a kibogozhatatlannak hitt kérdéseket s régi fo-
galmaink képzettartalma majd teljesen kicserélődött, érdekes visszatekinteni e
vitákra. 

Liszt »Des Bohémiens et de leurs musique« című könyve körül kavarodott
vihar a múlt század derekán, mert a nemzetközi zenevilágban ünnepelt művész,
talán doborjáni gyermekkorának emlékeit újra átélve és kiszínezve, de a való-
sággal kevéssé számolva írt a cigányokról és zenéjükről, A cigányok zenéjéről,
mert állítása szerint a magyarok csak eltanulták a cigányok nótáit, cigány for-
rásból eredő dallamok azok, csak magyar szöveggel énekelik őket. Napilapok
és társadalmi egyesületek riadója verte fel a magyar zenei világ csendjét. De
komoly választ csak egy esztendő múltán adott a magyar tudományosság. E
válasznak külön erdélyi vonatkozása van, mert Brassai Sámuel, utolsó polihisz-
torunk volt Liszt vitázó ellenfele. Brassai Sámuel válaszul írt könyvének elő-
szavában indokolja munkáját: »Külföldön többen s azok közt jelentékeny
emberek s még olyak is, kik ama könyv modorát hol ne vetik, hol kárhoztatják,
a benne foglalt főállítást mégis hiszik, fel nem bírván tenni, hogy a magyarhoni
s viszonyainkat oly jól ismerő, vagy legalább ismerhető Liszt csak amúgy
szélfuvatlan oly merész paradoxonnal merjen velünk s a valóval szemben állani«.
Majd hatalmas tudásának óriási fegyvertárával megsemmisíti Liszt történeti,
néprajzi, sőt zeneelméleti állításait is. Mi tagadás benne, könnyű dolga volt,
mert Liszt nem a cigányt írja le, szertelen leírásai a romantikus művész képze-
letjátékát tükrözik. Ráruházza Liszt a cigányra a Zukunft-Musik teljes prog-
ramját is, amelyért ő Wagnerrel oly hajlíthatatlanul küzdött. De mi lehetett
tetszető sebb Liszt előtt ennél a kóbor, természetrajongó, fegyelmet nem tűrő,
ábrándos, zenélő kedvű fajtánál. Elvakult kicsinyesség volna Liszttől adatszerű
pontosságot várni, az ő képzelete minden földi köteléket eloldva szárnyal. Ro-
mantikus volt ízig-vérig, márpedig a romantikus életérzés szertelen, fékevesz-
tetten csapongó. 

Hetven évvel később, 1930-ban, a budapesti Zeneművészeti Főiskola
könyvtárosa, Prahács Margit adta kitűnő földolgozását a legújabb zenetörté-
neti- és folklor-kutatás eredményeinek s tisztázta a cigányzene és magyar nép-
zene kapcsolatát a Napkelet hasábjain. Lisztet annak idején a cigányokról
elragadtatott hangon írt lapjaiért marasztalta el Brassai Sámuel, most viszont
Prahács Margitot a cigányok faji jellemzésében leírt kiméletlen megállapí tásaiért
fogta perbe a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Sőt ügyészük tol-

lából éles hanghordozású cikk jelent meg a Napkeletben, amely azt írja az ócsá-
rolt cigányokról: »az ő munkájuk, hogy kertészkedjenek a magyar kultúra uga-
rán, a magyar népzenének minden zenei folklortól elhanyagolt, sőt elkerült,
majdnem töretlen ugarán. És ők ezt a munkát rendületlenül végzik«. Nyilván-
való, hogy a termékeny vita lehetőségét az ellenfél megdöbbentő tájékozatlan-
sága kizárta. Mégis azt vártuk, akik érdeklődéssel figyeltük e betűharcot, hogy
zenetörténészeink védelmére kelnek Prahács Margitnak.  Ehelyett magára ma-
radva Prahács egyedül is kioktatta ellenfeleit a vitatkozók számára nélkülözhe-
tetlen ismeretekre, de később bírói ítéletre kimagyarázta a cigányok pária 
életéről írottakat. Közönségünk számra tekintélyesebb részénél, amely csak a
cigányzene iránt érez rokonszenvet, nem talált nagy népszerűségre Prahács
Margit véleménye, de a vita annál értékesebb gyakorlati hasznot hozott, mert
megéreztette a tudományos kutatók érveinek ellenállhatatlan, döntő súlyát. 

Harminc esztendővel ezelőtt, legelső népdalközlésük előszavában írták Bar-
tók és Kodály:  »A magyar társadalom túlnyomó része ma még nem elég ma-
gyar, már nem elég naiv és még nem elég művelt arra, hogy az igazi népdalok
közelebb férkőzzenek a szívéhez. De megjön az ideje annak is, amikor majd
lesz magyar házimuzsika és a magyar család házi zenélése nem elégszik meg a
legalacsonyabb rendű külföldi kuplékkal, belföldi népdalgyári portékával. Ami-
kor majd lesz magyar énekes. Amikor nem csak a ritkaságok néhány kedvelője
tudja majd, hogy van másféle magyar dal is világon, mint a Ritka búza és az
Ityóka-pityóka.« Ezért a célért, népzenénk értékeinek elismeréséért harcoltak
Bartók, Kodály és követőik a gáncsvető akadályok sűrűjé ben ingathatatlan hittel
s győzelemre jutásuk ideje elérkezettnek mondható. Jövőbe látó céltudatosság
vezette Kodályt, amikor ama szépen bontakozó gyermekkórus irodalomnak
megvetette az alapját. Láttára megerősödik bennünk a bizalom, hogy a mai
nemzedék fölserdülésével a zenekultúra nemcsak a nemzet legműveltebbjeinek
kiváltsága lesz, hanem újabb tömegek meghódításával szélességben is messze
kiterjed. Népzenét és műzenét egybeölelő, szerves magyar zenekultúra épül
szemünk előtt. S mint nagy szintézisek létrejöttekor mindig történik, Bartók és
Kodály alkotásait is történelmi erők összeműködése lendítette a nemzetközi
zeneirodalom élére. A német zenei hegemónia megtörése, Debussy életmű-
vének fölszabadító hatása vezetnek el Kodályhoz és Bartókhoz, akik az ősi
hagyományt őrző magyar népzene sajátos, eredeti dallamvonalaitól, kiakná-
zatlan ritmusenergiáitól és pentatóniájában rejlő kifogyhatatlan változatú
összhangjai tól ihletetten teremtenek új stílust a nyugati műzenében. Alkotá-
saikban a magyar népzene és az egyetemes zenekultúra olvadnak szétválaszt-
hatatlan egységbe”. 

Bevezető soraim ellenére feltehetik a kérdést, mit is keres ez a téma egy
nemzetpolitikai szemle hasábjain? A válasz egyszerű. A nemzetpolitika legnél-
külözhetetlenebb alapköve a nemzettudat, amelynek gerincét képezi a hagyo-
mány tisztelete és őrzése. A magyar népzene ennek a hagyománynak az egyik
legértékesebb darabja, második anyanyelvünk. A szavakban meghatározhatatlan
magyar lélek legmélyebb kifejezője. Olyan valami, ami túl is élheti a ma balli-
berális oldalról tűzzel-vassal pusztított nemzettudatunkat, az ősi magyar lélek
pulzusának egyre felületesebb lüktetését.

y

Magára hagyottan küzdve
Albrecht Dezső: Metamorphosis Transylvaniae 1936/2.

Először ismerkedjünk meg a szerző bevezetőjével: „Amikor e cím alatt, melyet
ezelőtt kétszáz esztendővel Apor Péter műve homlokzatára írt, állandó rovatot
nyitottunk, figyelni és figyelmeztetni volt célunk. Figyelni, mert szüntelen vi-
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gyázást kíván életünk, és figyelmeztetni: a változás önmagában még nem érdem,
csak kényszerűség, de úgy változni, hogy átmentsük önmagunk lényegét, külső
alkalmazkodással fedni a változhatatlan lelket, így nemzetnek tetsző feladat. A
Metamorphosis Transylvaniae, amelyben élünk, öt évszázad alatt immár a ne-
gyedik s ez nemcsak területünknek a történelmi feszültség vonallal való egybe-
esésére és ingahelyzetünk kényszerű kiszolgáltatására mutat, hanem elsősorban
ebből a kiszolgáltatásból folyó kényszerre, ami tőlünk az önrevízió állandó kész -
ségét, az újrakezdés fiatalos rugalmasságát s hajlékonyságát, és a nemzeti erők
szüntelen frissítését és résen állását kívánja meg.”   

Erdély életében az Apor Péter által emlegetett „metamorphosis”, a „náj
módi” korára, a Leopold-diplomát követő gubernátori kor kezdetére vonatko-
zik. A nemzeti fejedelemség létrejötte után ez volt Erdély második nagy átala-
kulása. Ezt követte aztán az unió, s utána az Albrecht Dezső dolgozata  által
most taglalt Trianon okozta a negyedik. 

Albrecht Szentimrei Jenőre hivatkozik, aki világosan látta, hogy Erdély vé-
dekezése mindenkor megkésett volt, mert csak a baj bekövetkezte után ébre-
dezett, ahelyett, hogy preventív védekezésre rendezkedtek volna be. Ez azonban
Albrecht szerint csak egy szervezett társadalom esetén lehetséges, vagyis ha
megvannak a jogvédelmi, gazdasági és politikai „elhárító szervek”. Itt találkoz-
hatunk a korabeli – s a maitól nem különböző – ún. baloldali gondolkodásmód
nemzeti immunrendszert romboló természetével. Ők ugyanis a szervezkedés
szükségességének hangoztatásában valamiért „fasizmust szimatolnak”. Ez tör-
tént a nagy Hitelt útjára indító Albrecht-tanulmány, az Építő Erdély esetében
is, majd ez kísérte végig a Hitel életét és utóéletét.

Pedig, mint szerzőnk írja: „(…) a magyarság legsürgősebb feladata kutatni
a szervezkedés módjait és lehetőségeit és a lehetőségeknek és kívánalmaknak
megfelelően ellenállóvá építeni nemzeti szervezetünket. (…) Nehéz feladat harc
közben elsajátítani az önvédelem módszereit. (…) Széles skála ez, a nemzetközi
jogvédelem eszközeivel épp úgy kell számolni, amint a parlamenti orvoslások-
kal, a belső jogvédelem adta alkalmakkal s társadalmunk rugékonyságával.”
Máig megszívlelendő tanácsok, amiképpen az is, hogy mindenkor a pillanat-
nyilag éppen leghatékonyabbat kell alkalmazni, ha szükséges, valamennyit
együtt. Ez azonban a „nemzeti gépezet” tökéletes működését feltételezi. Tudja,
hogy ez nevezhető utópiának, s a szervezettség feltételezése miatt a baloldal
akár „fasiszta ábrándnak” is bélyegezheti, pedig valójában: „(…) csak kény-
szerűség, amit meg kell valósítanunk, ha élni akarunk.”

Nyilvánvalónak tartja, hogy az a kisebbségi társadalom tud jól boldogulni,
amelyik a legkisebb mértékben függ csak az államtól, s egyféle gazdasági autar-
kiát tud kialakítani, miközben egy emberként képes cselekedni. Ezt a felisme-
rést a mai erdélyi kisebbségi küzdelmek csak megerősítik. Bizony nagy igény
volna erre, s ez az, aminek irányt kellene szabnia cselekvésüknek, ugyanakkor
az is, amelyen keresztül a külső gazdasági segítség a leghatékonyabb lehetne.

Érdekes adatokra bukkanhatunk a tanulmány e fejezetében: 1910-ben Er-
délyben a magyarok százalékos aránya 34,3% volt, ugyanakkor az őstermelők
között ez csak 26,75%-ot tett ki. A románok 55,05%-os arányszámuk mellett,
az őstermelők 64,95%-át adták. A kiegyezés után az addig csupán kétrétű
magyar társadalom osztódásnak indult. A közigazgatás és közlekedés stb. fej-
lődése ezt lehetővé tette. A Trianont követő főhatalom-változás után: „A tü-
relmetlenül és céltudatosan nacionalista kormányintézkedések pusztító viharként
szántottak bele testünkbe, amelynek első eredménye, hogy létalapjaiban meg-
ingatva megrendült és ledőlt középosztályunk.”

Albrecht úgy véli, az autarkia kialakítását nagyban gátolja a két nagy magyar
tömeg – a fogyasztói városi és a termelői székelység – egymástól földrajzilag
fennálló távolsága. Vagyis sem a lelki, sem a tárgyi feltételek nem adottak. Rá-
adásul a felmorzsolódott középosztály sem képes ellátni feladatát.

A mai olvasó elgondolkodhat azon, hogy a társadalom rétegződésének ké-
sőbb lezajlott hatalmas változásai, amelyeket nemcsak a kettős terhet jelentő

nacionál-kommunista rendszer okozott, hanem magának a világnak gyökeres
átalakulása – bár erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezem –, úgy vélem,
valamivel kedvezőbb helyzetet teremtett. Erősebb középosztály jött létre, ami
viszont az általa támogatandó lelki tényezőket illeti, abban a fogyasztói tár-
sadalom lépett fel új, gátló tényezőként. A gazdasági vonalon pedig még
fennállanak az említett nehézségek, ugyanakkor azonban sokkal nagyobb le-
hetőségek kínálkoznak. Vagyis a védekezés, annak örökké aktuális preventív
jellegét is beleértve – hiszen új meg új kihívásokra kell felkészülni –, kecseg-
tethetne eredményekkel.   

Az akkor megalakuló első magyar szervezetet, a Magyar Szövetséget, a kor-
mányhatalom nem tűrte meg, s feloszlatása után létrejött az Országos Magyar
Párt. Számos vita folyt arról, hogy a szövetségi és a politikai munka együtt vagy
külön-külön hatékonyabb. Végül a vitatott három változatnak egyike sem való-
sult meg. A szövetség gondolatának feladása oda vezetett, hogy „a politikai,
gazdasági és kulturális életmegnyilvánulások” elváltak egymástól. A kultúra te-
rületén az egyházakra maradt a nevelő tevékenység felvállalása. Nem történt
meg azonban a néptömegek igényeinek kielégítése. A Jancsó Benedek által
szorgalmazott nemzetnevelés pedagógiája elmaradt. 

A húszas években teljesen háttérbe szorult a gazdasági szervezkedés gon-
dolata. Ehhez a válság évei is hozzájárultak. A szerző szerint, a szövetkezeti
mozgalom kibontakozásával, a harmincas években, a figyelem inkább erre for-
dult. Megállapítja: „A kezdeti idők szellemi életét a líra uralta s a politikában
a nemzetközi jog, a kisebbségi szerződés adta lehetőségek. A második idő-
szakban született meg a regény, a politikában a figyelem a nemzetközi joggal
szemben a kisebbségi jogoknak az államhatalommal szembeni érvényesítése
felé fordult. A harmadik időszak hozza a szellemi élet koronáját: a drámát, a
politikában a belső jogvédelemnek és a ruganyos belső szervezésnek a kiépí-
tését s ebbe az egységbe lép bele a gazdasági kérdés és szervezés előtérbe ke-
rülése.” Érdekes párhuzamok.

Gazdasági téren szerinte legelőször a termelő falu megszervezése a fon-
tos, s ezt követheti az ennél bonyolultabb városi fogyasztó rétegek megszer-
vezése. Mai szemmel bizony mindkettőt megnehezíti az uniós szabályok
szabdalta piacgazdaság és az uralkodó fogyasztói szemlélet. Ahogyan az Alb-
recht által tanulmányozott harmincas években, úgy ma szintén sürgető és nehéz
feladat a gazdasági önszerveződés útvesztőiben eligazodni, de a megmaradás-
nak még nélkülözhetetlenebb feltétele. Mert a gazdasági lét erős hatással lehet
a tudatra, így a nemzettudatra, s az ezzel szorosan összefüggő és megmaradást
jelentő otthonmaradásra, sőt a magyarnak maradásra is. 

Érdekes fejezetben tárgyalja az Erdélyi Gazdasági Egylet, utóbb Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület (EMGE) 1936. évi virágvasárnapi vezetőségvá-
lasztó közgyűlésének témáját. Nagy reményeket fűz Szász Pál tehetségéhez,
és az Egylet munkájának eredményein keresztül figyelné a magyarság képes-
ségét a szükséges „gazdasági minimum” megteremtésére. Az Erdélyi Gazda-
sági Egylet már nem a közép- és nagybirtok védelmét vállalja fel, hanem Szász
Pál koncepciója szerint is széles körű védelmet akar nyújtani a földműves la-
kosságnak, hiszen a magyar kézben levő föld túlnyomó részben kisbirtokosok
tulajdona. Ennek az osztálynak akarják öntudatát, műveltségét, tudását gyara-
pítani. A mezőgazdasági kultúra színvonalát emelni szükséges, s ennek lehet
üdvös következménye aztán a szövetkezeti életbe szerveződés. „Hajlamaink,
de egyben megélhetési lehetőségeink is arra késztetnek, hogy elsők legyünk a
mezőgazdaságban. Enélkül elvész népünk, ennek birtokában olyan erőkhöz jut,
ami minden területen előnyt biztosít.”

Az utókor már tudja, miszerint ezt a feladatot az EMGE megfelelően ellátta,
s eredményei olyan jók voltak, hogy a háborút követő években az újabb főha-
talomváltást követően a Román Kommunista Párt fontos feladatának tartotta
felszámolását. A 103 éves EMGE felszámolását aztán magyarokkal végeztette
el. A Magyar Népi Szövetség bűnlajstromának ez is fontos fejezete.
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A veszteségek feltérképezése terén azt vagyonban, emberben és szellemben
egyaránt észleli. Az elvándorlás kétirányúságát megfigyelve azt állapítja meg,
hogy míg az Ó-Királyság felé a nagyobb gazdasági lehetőségek vonzanak, addig
a Magyarországra történő kiáramlás a kivándorlók súlya miatt érdekes. Itt Ra-
vasz László, Áprily Lajos és Makkai Sándor esetét említi. 

A sokat vitatott „Nem lehet”, a Makkai expatriálása körüli kérdőjelek szem-
pontjából fontos megállapításokat tesz. Szánjunk ezekre néhány bekezdést.

„Ravasz László, Áprily Lajos után most elveszítjük Makkai Sándort, a leg-
világosabb transylvan szellemet, az alkotásban nagy püspököt. Számunkra az
ő távozása több mint egy embernek az elvesztése. Vezérünk volt, anélkül, hogy
mondtuk volna, anélkül, hogy tudta volna. Tíz évig kormányozni, tíz évig élen
állni, kivédeni a nemzet fájára zúduló csapásokat, harc közben megtanulni az
önvédelem módszereit, védekezni s ugyanakkor építeni, egyre rosszabbodó vi-
szonyok között; élén állni egy társadalomnak, amely kétségbeejtő reményte-
lenségben egymást marcangolja, amelynek beteg testéből rothasztó kelevények
nőnek, áruló indulatok, amelyek tehetetlen nyomorúságukban az élen állók ellen
feszülnek, melyek lefogják az építésre emelt kart és szennyet fecskendeznek
balzsam helyett  –, összerombolódhatik alattuk az idegzet, s vajon ki tudná
megmondani: melyik a súlyosabb, a rombolóbb, s melyik elől menekült roncsolt
idegzetével a püspök? Nincs miért kutatnunk: bármelyik lett légyen az ok, Mak-
kai Sándornak mégis itt kellett volna maradnia. Több volt, mint ember: fogalom
volt. Fogalom, aminek Transylvania adta a lényegét, oszlop, amire szomjas fo-
lyondárként kúszott fel a lélek. Távozásával elvesztettük az embert. Az alkotó-
jától elvált mű azonban itt maradt nekünk, s nem lehet más feladatunk, mint
tovább folytatni ott, ahol megszakadt. A Magunk revíziójának gondolata él és
hat tovább, mert bár Makkai Sándor vetette papírra, az élet diktálta a soro-
kat.”

Amikor Albrecht Dezső leírja a kétségbeesett helyzetbe taszított akkori ma-
gyar kisebbség kör-, kor- és kórképét, azt, ami felőrölte a nagy püspök ember
léptékű idegrendszerét, lehetetlen nem gondolni a mai, még ravaszabb és még
jobban bújtatott, ugyanakkor még hatásosabb nyomást elszenvedő kisebbség-
nek és vezetőinek helyzetére. 

Makkai búcsúlevelében leltárt készít az egyház romjaiból való újraépítése köz-
ben folytatott munkáról a lélek terén, a nevelés területén. Hiszen 500 templomot
és iskolát építettek tíz év alatt. A létesített intézményeket azonban: „(…) élettel
és lelki tartalommal kell megtölteni”. Arra int, hogy az erdélyi magyarság azo-
nosuljon magyar értékeivel: „(…) amely nem politikum, hanem lelkiség és szel-
lemiség. (…) A taktika nem az egyház, hanem a politika dolga. Az egyháznak
a magyar politikában is csak egy dolga lehet: őrködni azon, hogy a taktika az
eszmény szolgálatában álljon, annak legyen alázatos és hűséges eszköze s ne
emberi érdekeknek és hiúságoknak.” Akár kisebbségi, akár anyaországi magyar
gondolkodik el ezen az útmutatáson, megtalálja számos naponta felvetett és vi-
tatott – sőt harci eszközként is felhasznált – kérdésre a választ.

Albrecht Dezső ezt az érdekes fejezetet a távozónak szóló sorokkal zárja:
„Részvétünket viszi magával nehéz útján a távozó püspök, akinek talán legna-
gyobb tragédiája, hogy míg nemzetének hitet adott, saját hitét vesztette el,
Részvétünk és szeretetünk Makkai Sándoré, az emberé, de küzdelemre kel
bennünk ez az érzés a nemzet szabta paranccsal,  amely nem néz személyt,
csak a nemzetet, és azt mondja: ha kínlódva, vérezve, meggyötörve is, de itt
kell maradnunk.”

A Makkai-kérdés tisztázásához ez a tanulmányfejezet az egyik legfontosabb
hozzájárulás.

És másik, újabb s az előbbit igen érdekesen kiegészítő fejezet következik a
tanulmányban. A „Cum jure successionis” bevezető szavakkal kezdődik és a
római katolikus püspökváltást írja le. Makkaihoz hasonlóan, a római katoliku-
soknak is nagy püspököt adott a Mindenható, Majláth Gusztáv személyében.
Ő azonban négy évtized „nehéz és idegőrlő munkája után összeroppant”, és

ekkor már egyházmegyéjétől távol, visszavonultan élt. A Szentszék új püspököt
nevezett ki Vorbucher Adolf személyében. Albrecht felteszi a kérdést: „Vajon
sikerül-e az új püspöknek betölteni mindazt, aminek kiharcolásában a nagy előd
ereje felőrlődött?” Mint már tudjuk, az új püspöknek nem sok idő adatott erre.
Hamarosan meghalt, és 1938-ban felszentelték Márton Áront, a huszadik szá-
zad másik nagy egyházvezetőjét, „a magyarok püspökét”. A tanulmány előző
két fejezetében megismert két püspöksors, két rendkívüli magyar vezető sorsa,
sokatmondóan példázza a kisebbségi sorban élő magyarságra nehezedő terhek
nagyságát is.

Az ezután következőkben Németh Lászlóék romániai és erdélyi látogatásá-
nak szomorú következtetéseire reflektálva ír a kisebbségi lét neurózisáról. Sze-
rinte ez az élelem nélkül maradt sakálcsorda egymásnak ugrására, az eltévedt
és reményüket vesztett sarkutazók halálmenetük során kitörő egymásnak esé-
sére, a polárpszichózisra hasonlít: „Kisebbségi éltünknek ezt a rákfenéjét alig
tagadhatnók le. A rágalmazás, a mindennek való lemocskolás, a leghitványabb
hát megetti »elintézés« polgárjogot nyert életünkben. (…) Talán az egy
Reményik Sándoron kívül nincs ember Erdélyben, akinek a személyi és erkölcsi
érinthetetlenségébe bele ne tapodtak volna. (…) Sokat írtak egy időben az
írástudók árulásáról, most írnunk kellene a nemzeti elit árulásáról, amely némán
nézi és tűri az alacsonyságnak a garázdálkodását, mialatt az elferdült közszel-
lem, mit egy szennyes ár mindegyre leszakaszt a martjáról egy-egy darabot.
A követelés csúnya szó s ha mögötte erő nem áll, nevetséges is, mégis ezt az
egyet: a szabad, nyílt, becsületes kritika meghonosítását követelnünk kell.” Ha
mai erdélyi és anyaországi valóságunk hétköznapjait éljük, sajnos úgy tűnhet,
mintha az összmagyarság is egy polárpszichózis áldozata lenne.

Zárásul az Ithaka felé hajózó hős útjának veszedelmeit és ugyanakkor áll-
hatatosságát hozza példának: „Odüsszeusz a magára hagyottak küzdelmének
és győzelmének örök jelképe, aki az eszével, a fegyelmezettségével, a csábítások
ellen való elzárkózásával győzött.

A mi Ithakánk a sóvárgott távoli part, önmagunkban van. A kiindulópont és
célpont egymást keresztezi. (…) Mivel sok a veszély és a kockázat nagy, tudatos
látás kell, vizsgálni szüntelen önmagunkat, a célt, lemérni a haladás irányát s a
megtett utat, s megpróbálni a lehetetlent: történelmi kritikával nézni azt, ami
csak a jövőben válik történelemmé.” Erre az útmutatásra ma nem csupán
Transylvania magyarságának van szüksége, hanem az összmagyarságnak. Mert
bizony a magára hagyottak küzdelmét vívjuk.

S ekkor Széchenyi Istvánnak, Albrecht Dezső és Tamási Áron által többször
idézett, biztatása juthat ismét eszünkbe: „Merjünk nagyok lenni”. 

y

A fogadtatásról
A Hitel kiadóhivatala: Beköszöntő 1936/3.

„A Hitel megelőző számában a cselekvő fiatal magyarok kérdésével kap-
csolatosan beszéltünk azokról a sajtómegnyilatkozásokról, amelyek félreértették
céljainkat. Ezúttal azokból az írásokból közlünk, amelyek megérezték folyóira-
tunk hiányosságai ellenére is a mögötte feszülő jó szándékot s a helyzetünkön
való segíteni akarást. Nem tagadhatjuk, hogy örömmel töltött el célkitűzéseink -
nek felismerése s a bizalomnak előlegezése, amely az írásokból kiárad. Jól tud-
juk, hogy az állandó anyagi gondok mellett (hiszen előfizetőinknek legalább fele
még nem tett eleget kötelezettségének), meg aztán munkatársi körünk kicsiny-
sége, valamint tudományos segédeszközeink hiányossága miatt, a magyar élet
sok kérdése még feltárás nélkül vár a kutatókra, sok izgató és érdeklő problé-
mánkat még nem tudtuk gyökereiben megragadni. Így pl. a társadalmi osztá-
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lyok, főként a munkástársadalom helyzete, a falu gazdasági felmérése, közéle-
tünk, sajtónk, közszellemünk hibáinak, hiányosságainak tárgyilagos elemzése
stb. még mindig csak program. Élő program azonban, amelyet megvalósítani
óhajtunk – folyóiratunk munkatársainak, barátainak, előfizetőinek és olvasóinak
pártoló segítségével. S ha igaza van Németh Lászlónak, úgy »a vállalkozáshoz
hitel kell. A szellemiekhez még inkább, mint az anyagiakhoz... Ha Széchenyi
újra fellépne, megint csak a Hitelt írhatná könyve homlokára, de most elsősor-
ban a szellem emberének a szellemi vállalkozásba vetett bizalmát kellene alatta
értenie«. Mi azt érezzük, hogy e bizalmat meg is kaptuk, úgy, amint itt követ-
kezik kiragadott idézetekben: 
1. Kovács László, Pásztortűz, 1936. március 15. Az új tran syl ván magyar ifjúság
szellemi és lelki jelentkezése a Hitel, amint most új formájában, komoly férfias
köntösben, útjára indul. Hasábjain számbavétel és belső tanácskozás folyik arról,
mi az, ami elvehetetlen tőlünk és mi az a jövendő, amit erre az elvehetetlenre épí-
teni lehet... A pályatér, amelyet Albrecht Dezső felrajzol nekünk, érezzük, hogy a
mienk. Biztosan látjuk, hogy ma más nem is lehet... A 80 oldalas folyóirat valóban
újat és szükségeset hoz és jövendőbe nézőt. 
2. Magyar Út, 1936. április 15. Ebben a lapban olyan erővel tör fel a
transylván fiatalság életakarata, hogy előttünk egészen bizonyosnak látszik,
hogy tovább jut minden eddigi kisérletnél. Ha ezt az erőt és színvonalat tartani
tudják, szerepük és munkájuk nemcsak Transylvániában, hanem ideát is igen
szép és nagy jelentőségű lesz a magyar életben. 
3. Kemény János, Helikon, 1936. április.  Az újraéledt Hitel ez évi első szá-
mának keretét Albrecht Dezsőnek »Az építő« című tanulmánya adja meg. Se-
regszemléjének hiányai ellenére is ez a tanulmány az utóbbi idők egyik
legmeggondolkoztatóbb kisebbségi írása... A tartalomból kiemelkedik a
»Transylvániai szövetkezetek«, Vita Sándor írása. Grafikonnal, térképpel, sta-
tisztikai adatokkal dolgozó módszere példaképül szolgálhat a rügyező falumun-
kában és a gyakran mellébeszélésre hajlamos közgazdasági irodalomban.
Elfogultságok leghalványabb árnyalataitól mentes, minden szavában csak az
ügyre figyelő magatartása megérdemel minden elismerést. 
4. Tudósító, 1936. március. Ennek az ifjúságnak nyugodt a fellépése, mély a
kultúrája, biztató a tekintete. Bár harcok tüzében áll, nem ragadtatja el magát.
Ugyanaz a pesszimizmus, amely másokban a küzdés leállítását javasolja, benne
a felfokozott munka extázisát teremti... Talán szimbólumnak lehet venni, amikor
azt hirdetik, hogy a jövő feladatait magunkra támaszkodva egyedül kell vállalni,
a Hitel köteteit ők is úgy adják, hogy nemcsak magvas dolgozatokat írnak belé,
hanem nyomdai megjelenését is saját zsebükből fedezik abban a halvány re-
ményben, hogy pénzük esetleg visszatérül. 
5. Milotay István, Új Magyarság, 1936. április 5. Előre látható volt, hogy a
transylván magyarság elhatározásaiban is a vajúdás, a várakozás, a megállás,
a rezignálás átmeneti tünetei után, sőt már azokkal párhuzamosan, azok ellen-
hatása gyanánt meg fog indulni az a nagy átalakulás, amelyet az élet kényszerítő
törvényei diktálnak. A múlt vagy a félig múlt elhaló képleteinek, gondolkozásá-
nak, életformáinak, intézményeinek, ideáljainak likvidálását jelenti ez a folyamat,
hogy újakat, életképesebbeket alakítson ki helyettük sok szenvedés, sok meg-
próbáltatás árán... Ennek a nagy fordulatnak – bátran lelki és szellemi forra-
dalomnak is nevezhetjük ezt – kezdeti erőfeszítései reszketnek át egy késve
hozzánk érkező új transylván folyóirat hasábjain. Szerkesztői a Hitel címet írták
homlokzatára. Széchenyi egykori Hitelének címbetűivel. Bizonyára nem ok nél-
kül! Az a vágy és az a hit hajtja őket, hogy ezek alatt a címbetűk alatt ugyanazt
a munkát végzik, amely szinte száz esztendővel ezelőtt sarkaiból vetette ki a
régi Magyarországot, hogy új lelket, új irányt és új célokat adjon neki. Nagy
feladat ez, roppant hivatás, talán még annál is nagyobb, mint amilyen száz esz-
tendővel ezelőtt volt s a Hitel szerkesztői tisztában is vannak ezzel. 
6. Magyarság, 1936. szeptember 12. ... S a szellem és élet, a gondolat és
tett eme új erőre kapó szövetsége mellett megszületik Transylvánia új nemze-

dékének Széchenyi nyomát követő nagyszerű magyar folyóirata – a Hitel –,
amelynek már két száma tett eddig alapos, biztos kezű és lelkiismeretes kísér-
letet Transylvánia népi, egyházi, kulturális és gazdasági javainak számbavételére
és leltározására, hogy a régi, de a történelmi viharoktól alaposan megtépázott
fundamentumon új élet, új virág nyílhasson... A Hitel célzatosan és szándékosan
adta első tanulmányának címéül az »Építő« büszke elnevezést. Hitet, akaratot,
bátorságot, de mindenekfölött munkát akar hirdetni ezzel, érzékenységektől és
előítéletektől ment magyar közszellemet, ahol a kritika is termékeny talajra talál
és az építő munka integráns részévé válik.

7. Nemzeti Újság, 1936. március 18. A Hitelt a transylvániai fiatal magyar
értelmiség eleje írja és szerkeszti. Magas színvonala, tanulmányainak higgadt-
sága és tudományos átgondoltsága azt bizonyítja, hogy a transylván fiatalok
belátták: a szomorú helyzethez az elvek fenntartásával, amennyire lehet, alkal-
mazkodni kell. Magatartásuk minden tekintetben új, de a maga újdonságában
is a legszebb magyar hagyományokhoz kapcsolódik. Az első szám kitűnő ta-
nulmányai között gyakorlati adatainak halmazával különösen érdekes Vita Sán-
dor cikke a transylvániai szövetkezetekről. 

8. Ellenzék, 1936. május 3. Az új Hitel már nemcsak az újságforma rövi-
debb, de mindig értékes cikkeit foglalja magába, hanem hosszabb tanulmányokat,
amelyek a magyar kisebbségi kérdések gyökeréig hatolnak... Felvilágosult önér-
tékelés, tudatos szerepismeret, megfontolt kötelességanalízis és mindezekből
következésképpen átfogó teremtő vágy adja kezükbe a tollat. 

9. Keleti Újság, 1936. július 15. A Hitel második számával ismét bebizonyí-
totta, hogy komolyan veszi a célt, amit maga elé tűzött. Meg kell állapítanunk,
hogy feladatuk betöltésében nem maradtak várakozáson alul. 
10. Szentimrei Jenő, Brassói Lapok, 1936. április 19. ... Öröm látni, hogy az
ifjúság milyen önkínzó kéjjel sürgeti és szolgálja a »magunk revíziója« jelszavát,
amely hát mégsem volt sziklára hullott mag, mert íme, öt esztendővel az elve-
tése után egyszerre csak csírázni kezd az ifjú szívekben... 
11. Kacsó Sándor, Brassói Lapok, 1936. július 19. A kérdés, amit ezek az írá-
sok (Németh László, Illyés Gyula, Szabó Zoltán könyvei) ízekre bontanak most,
hogy annál világosabban, annál meztelenebbül mutathassák be, valóban izgal-
masan érdekes: hol van hát tulajdonképpen a magyarság népi ereje, az igazi
magyar tömeg s milyen körülmények között építi, ha tudja, a magyar jöven-
dőt?... Transylvániai magyar kisebbségi vonatkozásban a fönt említett Hitel című
folyóirat vállalta nálunk ezt a szerepet s a legsikerültebben Parádi Kálmán dr.
felelt meg neki eleddig. 
12. Tamási Áron, Brassói Lapok, 1936. április 11. és 12. Figyelmesen és a
részt vevő lelkiismeret lehető tárgyilagosságával mérlegre tettem a hangot, a
neveket, a látásmódot és a célkitűzéseket: s bizonyára nem fogok csalódni
abban a véleményemben, hogy ennek a mostani Hitelnek a megjelenése a leg-
figyelemreméltóbb eredmény, amit a cselekvő transylván ifjúság az utóbbi évek-
ben elért... A Hitel szellemi mozgalmára legalább annyira jellemző, mint
demokratikus felfogása, az a könyörtelen szigorúság és szárazon ható tárgyi-
lagosság, amellyel történelmünket, a jelenünket és jövendő szerepünket szem-
lélik. Ezt a szellemi magatartást ők azzal a kedvelt szavukkal jelölik meg, hogy
önvizsgálat. A szigorúság a magyarság bűneivel szemben és a romantikamentes
megállapítások az erényekkel kapcsolatban természetszerűleg Széchenyit idéz-
ték fel zászlójukra eszménykép gyanánt. 
13. Szabadság, 1936. július 26. A Hitel, amely Széchenyi nagy művének cím-
betűit viseli homlokán, a széchenyiánus eszmék korszerű formában való életre
keltését vallja programjának s a magyarság megszervezését hirdeti. Emellett a
Hitel új számának magas színvonalú s feltétlen komolyságú tanulmányai kézzel
fogható bizonyságai annak, hogy e nemzetpolitikai szemlétől mi sem áll mesz-
szebb, mint valamely szélsőséges politikai áramlat érdekében való olcsó han-
gulatkeltés. A lap valóban hézagpótló közéletünkben: szükség volt már egy
folyóiratra, amely a magyar élet kérdéseit a napi publicisztika keretein túlmenő
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mélységben és terjedelemben tárgyalja... A Hitel nem »baloldali« és nem »jobb-
oldali«, hanem egyszerre magyar és egyszerre európai; magyarságának nem
áldozza fel európaiasságát, de Európáért sem áldozza fel magyarságát. 

Az Olvasóhoz!
Megelőzőleg bírálatokat közöltünk azzal a szándékkal, hogy a biztató sorok

általános biztatássá legyenek, mert nagy szükségünk van erre is – mind mun-
katársaink további állhatatossága, mind előfizetőink unszolása szempontjából.
Természetesen nem a hivalkodás vezet, mert tudatában vagyunk fogyatékos-
ságainknak, de azt is tudjuk, hogy körülményeink között folyóiratunk három
száma s a közölt huszonhárom tanulmány máris eredménynek számít. Ha cé-
lunkat nem is értük el még egészen, de megközelítettük s akkor, amikor lap-
jainkon az eszmeébresztgetés, a gazdasági vagy jogi szaktanulmány, a
művészeti és irodalmi eszmecsere, a gondolatfelvető kisebb közlemény és az
összefoglaló nagyobb értekezés, a politikai célkitűzés, a tudományos tárgyila-
gosság, a bírálat és a biztatás egyként találkozik, oly szemlét adunk előfizető-
inknek, amely nálunk még újszerű. És abban is biztosak vagyunk, hogy senki
sem tagadhatja: a Hitel az önös érdekek fölötti közösségi érdekek szolgálatá-
ban áll s mint ilyen megérdemli a közösségi támogatást. Éppen ezért immár
ismételten kérjük előfizetőink sok százát, hogy a meleg elismerés mellett ne
feledkezzenek meg az előfizetésről sem, mert a nehézségeket a szerkesztők
vállalta súlyos anyagi s munkaáldozat sem győzheti le. Lapunk utolsó lapján
köszönettel nyugtázzuk az újabban beküldött előfizetési díjakat, s reméljük,
hogy hátralékosaink is minél előbb eleget tesznek lapunk elfogadásával vállalt
kötelezettségeiknek.” 

Napjaink burjánzó sajtójának ellencsapásaként nem véletlen az olvasói gya-
nakvás. Ezek a korabeli első visszhangok, amelyek jóslataikban sem csalatkoz-
tak, talán eloszlatják ezt.

Ugyanakkor mai kitűnő folyóiratok gondjaira is rámutat az induló Hitel hely-
zete. Az olvasóközönség mit sem változott e téren. Elvárja az eligazító, igaz
szót, a tiszta  magyar gondolat megjelentetését és felvállalását, de még csekély
anyagi áldozatra vagy minimális évi egyszeri utánajárásra sem hajlandó, hogy
a mindezt nyújtó sajtótermék életben tudjon maradni. 

y

A közvélemény felrázása
Szabó Zoltán: A társadalomkutatás célja 1936/3.

Szabó Zoltán a Tardi helyzet megírása után rátalál a Hitelre, és mindjárt nyitó
tanulmánnyal jelentkezik. Hosszan sorolja, mit is akar a társadalomkutatás és
minek kell lennie mögötte. Úgy véli: „(…) nevezhetjük szociográfiának is, va-
lóságkutatásnak is.” Mert: „A szó: a valóság megismerését és ezen keresztül
a valóságon való változtatás szolgálatát jelenti.” 

Minden ebbe a keretbe illeszthető munkát egyformán értékel. Teheti azt
tudós vagy műkedvelő is. Mind a feltáró szándék, mind a közvélemény alakítá-
sáért történt célszerű cselekedet elsődleges fontosságú, a „műfaj” csak má-
sodrendű kérdés. Véleménye szerint nincs „(…) a magyar viszonyokat szem
előtt tartó rendszer”, s ezért kérdezi: vajon a tényeket feltáró és felmutató tet-
teknek lesz-e „megrázó, termékenyítő” hatása? „(…) előbbre lendíthetik egy-
szer azoknak a sorsát, akikről szólnak.” Ezt az ügyet „legszemélyesebb”
ügyének nevezi, és „néhányunk ügyének”. Így ír: „Hogy mindez néhányunk
ügye marad-e vagy lehet-e belőle alakító, országot és társadalmat alakító erő?
Jósolni ma még aligha lehet. De a harcot fel kell venni még abban az esetben
is, ha reménytelen.”

Látszik tehát: a szerző az ügy fontosságának ismeretében, annak őszinte el-
kötelezettje.

A harmincas évek magyar valóságának változtatás iránti igénye az elszakított
magyarság számára is iránytű lehetett.  A szociográfia – mint a valóságfeltáró
eszközökkel változtatni akaró tevékenység – máig megőrizte jelentőségét, hiszen
a társadalmi közöny és a politikai közeg hallásgyengesége még sokáig fog élni
és hatni.

Szabó Zoltán a szociográfiáról írva így folytatja: „(…) meg fogják írni a
szociográfia szociológiáját. (…) Csak míg a szociográfiákban a társadalom
egyes rétegeire akadnak jellemző adatok, ebben a társadalom rétegződésére,
közszellemünk hibáira, társadalmunk szerkezeti bajaira találunk majd döntően
igazolt meglátásokat. Az okok, amelyek a társadalomkutatást létrehívták, maguk
is a társadalom bajaiban és esettségeiben rejtőznek. Mindenekelőtt abban a
csökönyös tudatlanságban és rémülten őrzött tájékozatlanságban, amellyel a
mai magyar társadalom egyes felső rétegei nem mernek túltekinteni a maguk
kerítésén. Kétségtelen, hogy a társadalomkutatás céljai között van bizonyos pá-
nikélesztésre való törekvés. Egyenes és kimondott harc a tudatlanság bizton-
sága ellen. (…) Egy kissé lelkiismeret akar lenni a szociográfia, nyugtalanság
keltője, a tények erejével riasztó kép a halogatóknak, akik még mindig azt kép-
zelik, hogy ráérnek. A másik társadalmi jellegű és közszellemünkben gyökerező
ok, hogy politikusaink ezt a fajta élesztést rendesen elmulasztják. Neveltségük-
nél és beállítottságuknál fogva csak közjogi sérelmeket képesek látni, amelyek
pártjukat érik és nem szociális sérelmeket, amelyek az országot érik állandóan
és pusztítják szünet nélkül. A szociális ügy súlyát és jelentőségét sem politikai
pártok, sem társadalmi egyesületek, sem széles értelmiségi rétegek nem képe-
sek felfogni.” 

Olvassuk csak újra a fenti sorokat és helyezzük be mai valóságunkba. Arról,
hogy a ma itt, akár a szintén európai uniós Erdélyben vagy máshol élő magyar
középosztály miként viszonyul a leszakadt rétegekhez, nehéz lenne képet al-
kotni. Attól félhetünk, hogy bár észlelhetők jelei a vészhelyzetekben megjelenő
segítőkészségnek, de a kérdéssel kapcsolatos ismeretek, sőt érdeklődés is nagy
hiányosságokat mutat. Ugyanakkor ennek a rétegnek a befolyása sem tűnik
döntőnek, bár véleménye, mint a közvélemény meghatározó eleme, a politiká-
nak fontos lehet.  

A neoliberális szellem nevelő hatására, a felemelkedni képesek igen fogé-
konyak. Az önmegvalósítás nem foglalja magába a közösségi érdekkel való tö-
rődést. Arról pedig manapság nem helyes beszélnünk, hogy bizonyos leszakadt
közösségek állapotának érdekükben történő tanulmányozása, nem kevésbé a
megoldásra tett próbálkozások, a politikailag korrekt-inkorrekt új módi, és igen
erősnek bizonyuló akadályába ütköznek, hiszen még a közösség nevét sem
volna szabad használni. 

Azt, hogy a mai szociográfia, amelynek különböző formáira korunk infor-
mációrobbanása közepette rátalálhatunk, képes-e a leszakadókat addig közöny-
nyel nézőkben „nyugtalanságot kelteni” vagy pláne „pánikot”, nehéz lenne
megmondani. Érzésem és saját tapasztalatom szerint nem.  És itt egy fontos
összefüggésre figyelhetünk fel. A megoldás mindenképpen érinti a társadalmi
rétegek közötti elosztás kérdését. Ugyanis az elcsépelt hasonlat szerint, egyet-
len torta szeletelésének módozatairól lehet csak szó. A leszakadtak felemelése
tehát – miközben természetesen munkálkodni kell a torta méreteinek növelésén
is – a többi réteg áldozatvállalását kívánná meg. A szociális érzékenység és a
vele járó áldozatvállalás képessége pedig nem a liberális nevelésűek sajátja,
sokkal inkább képezi a valódi nemzettudat elválaszthatatlan részét. Tehát a
nemzettudatra nevelés, sok egyéb mellett, ennek a megoldhatatlannak tűnő
gondnak is kulcsa lehetne.

A politika részéről az érdeklődést – annak világszerte hasonlatos működése
szerint – elsősorban a pártérdek határozza meg, bár mára erős jelei vannak
egy olyan felismerésnek, hogy az e téren elérhető eredmények a hatalomszerzés
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és -megtartás terén döntő fontosságúak lehetnek. A nemzetpolitika és pártpo-
litika – természeténél és sajátosságainál fogva is – nehezen összeegyeztethető
kettősét, a szociográfiai felismerés által feltárt munkaterületek kihasználása kö-
zelebb hozhatja egymáshoz. A nemzettudatról mondottak pedig a politika előtt
feladatként jelentkeznek.

Az időben visszatérve, olvassuk tovább Szabó Zoltán szavait: „Legyünk tisz-
tában vele: ma nagyon széles rétegeknek fogalmuk sincs arról, hogy van szo-
ciális kérdés, amely összeomlással és forradalommal fenyeget.” A szociográfiát
a körülmények kényszerítik egy szükségszerű szerep vállalására. „Figyelmez-
tetés, utolsó figyelmeztetés a valóságról tudni nem akaró rétegeknek. Azoknak
a rétegeknek, amelyek, ha nem figyelnek fel és nem akarnak a tények szerint
cselekedni, maguk mondják ki magukra az ítéletet.”     

Ez a jóslata igen különös körülmények között és előre el nem képzelt módon
vált be. Az a világ, amelyben az írás és a megfigyelés született, erőszakos
módon ért véget. Az erőszak elkövetői pedig, miközben a „valóságról tudni
nem akarókat”, mint társadalmi réteget felszámolták, a leszakadottaknak sem
hozták el a szebb jövőt, de történelmi csalódottságukat saját érdekükben jól
kihasználták.

Szabó Zoltán aztán arról ír, hogy az irodalmi élet mintha vajúdna: ne csak
műveket adjon, hanem irányt is mutasson. „Kísért, hogy emlékezzek arra a kor-
szakra, amikor írók és irodalom teremtették meg a magyar nemzeti tudatot.
Mintha most a szociális tudat megteremtése lenne a cél. (…) »Az írástudók
árulásának« problémáját, ha ma felvetnék, valószínűleg nagyon egyszerű válasz
kísérné. (…) lehet, hogy eláruljuk az önmagáért való írást, de hűek vagyunk a
társadalomhoz, a problémákhoz, a jelenhez és a jövőhöz. (…) annyira fontos
a jelen, hogy írónak nemigen lehet kitérni előle. (…) ennek a hangnak és ennek
a magyar kérdések melletti írói bizonyságtételnek nem a »véletlen« volt a létre-
hozója. Hanem az a szinte társadalmi kényszerűség, az a valóság okozta szo-
rongás, amely riadt tájékozódásra és tájékoztatásra készteti az írót.”

Zűrzavarosnak és kiforratlannak nevezi a falumunka kísérleteit, bár lát benne
már fejlődést. Nem hiszi, hogy ez közelebb hozná a falut a városhoz. Ugyanak-
kor ártalmatlannak hiszi. Annál inkább támogatná a valóban falun élő fiatal ér-
telmiség tapasztalatainak megismerését. Az ifjúsági egyletek „kiszállásai”
szerinte „(…) inkább a parasztromantika, mint a reális látás jegyében folynak”.
Egy faluromantikától mentes, komolyan dolgozó falumunkás gárda szükséges-
ségét ugyanakkor nem tagadja.

A Tardi helyzet megírása óta, amint tapasztalta, sűrűn kapja a kérdéseket,
hogy jobb vagy baloldalon van-e a kibontakozás reménye? Szerinte: „(…) a
szociográfia vagy társadalomkutató nem lehet sem jobb, sem baloldali a szó
ma szokásos értelmében, a mai baloldal, vagy jobboldal mellett. Az izgatás
célja nem pártnak vagy oldalnak, hanem a szociális változásnak szerezni híveket.
(…) A magyarság számára nincs veszedelmesebb, mint egy belső világnézeti
harc sok áldozattal. Tehát meg kell próbálni: elkülöníteni a szociális változtatás
ellenségeit, akik sokkal kevesebben kell hogy legyenek, mint egy osztály, vagy
egy oldal.” 

Ha most újfent előreszállunk a mába, a feladat változatlan, a megoldás még
az akkorinál is sokkal nehezebb. A pártok és oldalak harca teljesen kisajátította
a szociális érzékenyég tematikáját. És nem mindenkor az elesettek érdekében.
Bár a gond, Szabó Zoltán szerint, akkor sem volt kicsi: „Mondom: lehet, hogy
reménytelen a próbálkozás, lehet, hogy nem lehet elkülöníteni az érdekelteket
az érdektelenektől, sőt minden borúlátás jogosult, mert késve jöhetünk csak és
kevesen. Mindamellett meg kell próbálni, mert mielőtt meg nem próbálta, senki
sem mondhatja el a maga »dixi et salvavi animam meam«-ját. A kísérleten kb.
a békés út, a békés átrendezés lehetősége múlik.” Akkor ez nem sikerült, pon-
tosabban a történelem nem adott időt a kísérletre.

Szintén a Tardi helyzet megírása kapcsán észlelhette, hogy mennyire felfo-
kozódott az érdeklődés – párt és oldalra való különbség nélkül – a magyar fal-

vak bajai iránt. Érdemes volt tehát megírnia: „(…) a cél nem volt más, mint
szolgálat (…) beledobni megint egyszer a parasztkérdést a közvéleménybe.”
Kiderült: „(…) ma a tényeknek, a szemléletesen bemutatott valóságnak van a
legnagyobb meggyőző ereje”. Bár a meggyőzöttek nem kezdtek szervezkedni,
de: „(…) kétségtelen az is, hogy aki látja a betegséget és tudja a diagnózist,
közelebb van már az orvoslás követeléséhez, mint az, akinek fogalma sincs a
helyzetről.” Tehát a társadalomkutatás gyakorlati haszna ez: „(…) a helyzet
tisztázása, a bajok fölmérése, a teendők követelése a diagnózissal”. Minél kö-
zelebb jutunk az önismerethez, annál közelebb van a teendők felismerése is. 

Végül így zárja tanulmányát: „A társadalomkutatás legnagyobb, legszebb
eredménye lehet: a közszellem átalakítása, egy tisztábban látó és felelősségtu-
dóbb közszellem megteremtése azért, hogy a gyökeres szociális változtatás
minél kevesebb áldozattal jöhessen létre. Legcsekélyebb eredménye lehet, hogy
ébren tartja a lelkiismeretet, megmutatja, hogy a tudatlanság bűn.”

A Szabó Zoltán által remélt új ember és új látásmód kialakulása máig leg-
nagyobb gondunk. Ama tudatlanság ma nem csupán a leszakadottak dolgait
érinti, de a látni nem képesek saját jól felfogott és egyre sürgetőbb érdekeit is
sikerrel takarja el egy éppen ezt az embertípust preferáló és a tudatlanságot
óhajtó, ugyanakkor hátsó szándékait ügyesen rejtegető világtrend. Nem mond-
hatok most sem többet, mint előbb: legbiztosabb ellenszer minden tekintetben
a nemzettudattal felvértezett új ember, és annak ez által meghatározott látás-
módja lehet. Anyaországban vagy kisebbségben egyaránt.

y

Gazdaságilag is függőségben
Dr. Fogarasi Géza: Románia külkereskedelme 1936/3.

Amikor a XXI. század magyar olvasója számára üzenettel bíró írásokat válo-
gattam a Hitel hasábjain, átugorni készültem a 80 év előtti román külkereske-
delem gondjait taglaló írást. Aztán elolvasván kiderült, hogy néhány érdekes
következtetést ebből is levonhatunk, talán elsősorban arról, miszerint ezen a
téren, illetve ennek a területnek a kisebbségi magyarságra gyakorolt hatásában,
mekkora és milyen a változás.

A szerző már az elején leszögezi: „(…) a külkereskedelem akárcsak gaz-
dasági életünk más megnyilvánulásai is, életbevágóan érintik kisebbségi népünk
létfeltételeit. (…) a magyar falusi lakosság termékeinek elhelyezését nagymér-
tékben befolyásolják a világpiaci viszonyok. (…) Az árubehozatali viszonyok
pedig az iparos réteg nyersanyag-beszerzési lehetőségeire hatnak ki (…)” 

Fontosnak tartja a politikai élet követése során a gazdasági rugók megis-
merését is: „(…) a politikai események csak kellő gazdasági tájékozottsággal
magyarázhatók meg s a közgazdasági jelenségekből sokkal inkább kihámoz-
hatjuk az igazságot, mint a politikusoknak százféle egymásnak ellentétben álló
nyilatkozatából.” Úgy véli, hogy a kellően felkészült szakemberek és a piacku-
tatás révén a kisebbségi magyarság képes lehet beleszólni a külkereskedelem
menetébe. Ez akkor még erős kérdőjeleket vetett fel, de ma, a piacgazdaság
és a globalizáció korában – s ez ezúttal előnyt jelent – hangsúlyosabbá s főleg
természetesebbé vált. Úgy, mint lehetséges kisebbségi kezdeményezés, s úgy
is, mint a többség fogadóképességének érdeke. Ez a vegyes érdekeltségű vál-
lalkozások esetében egyszerűbb, de azonnal eszünkbe juthat az anyaországgal
közös vállalkozások fontossága is. Hátrányai mellett így lehet kihasználni az
unió kétségtelen előnyeit.

A szerző következő megállapítása máig érvényes: „Ez azonban kettős mun-
kát kíván: elsősorban szükséges a termelés színvonalának mennyiségi, de fő-
képpen minőségi szempontból való emelése, s ezzel párhuzamosan kell végezni
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a piackutató munkát. (…) az általános elszegényedésből úgy menekülhetünk
meg, ha minél több és főleg minél jobb árut termelünk, és áruinknak külföldi
piacot is tudunk szerezni. Falusi lakosságunk nem támaszkodik kizárólag a vá-
rosi lakosság fogyasztóképességére (…) a szövetkezeti gondolatot az eddigi
vérszegény módszernél jóval erőteljesebben kell terjesztenünk népünk köré-
ben.”  És itt az EGE (Erdélyi Gazdasági Egylet) fontosságát hangsúlyozza.

A világgazdasági válság hatását vizsgálva természetesen jelzi, hogy a kol-
dusszegény közép-európai államokat különösen súlyosan érintette, s ezen belül
is a legnagyobb csapás a mezőgazdaságot érte. Élesen vált el egymástól a ke-
ményvalutával rendelkező és a fizetésképtelen, gyenge valutájú országok –
benne Románia – csoportja. A XX. században már megszűnt az autarkia le-
hetősége ezen országok számára. Románia mezőgazdasági jellege mindezt
még jobban fokozta. Összességében pedig Erdély magyar lakosságát sem kí-
mélte, sőt!

Az erős valutájú államok egyre kevesebbet vásároltak Romániától, s így a
mérleg erősen elbillent. Aztán némi javulást hozott az olasz–abesszin háború,
majd a nyugat, főleg Németország háborús készülődésének, a tartalékképzés
beindulásának hatásai. A román olaj és Ó-Románia nagy gabonatermelő kapa-
citása fokozatosan javított a mérlegen.

Sajnos nem segített mindez az erdélyi magyarság helyzetén, ahonnan sokkal
kevesebb kivitel történhetett. Még a fakivitelt is inkább a Kárpátok túloldaláról
szervezték, mert közelebb volt a kikötőkhöz. A számokat nézve, Románia kivi-
telének több mint felét a kőolajtermék tette ki, s a maradék fél nagyobbik részét
a gabonaexport. Az olaj- és a gabonakereslet nem volt Erdély számára segítség.
Legfeljebb közvetve, az ország általános helyzetének némi javulása révén.

Ez az a pont, ahol elhelyezhetjük mai gondolatainkat. Azt az Erdélyt (illetve
annak nevezett hatalmas területet), amelyet Románia megszerzett, nem volt
képes még integrálni. Ez az országnyi ország Magyarországnak kincsesbányája
volt, Románia azonban hagyományai és számos szubjektív tényező miatt is,
akkor elsősorban területi nyereségnek tekinthette, az ottani nemzetérdekű fe-
ladatok végrehajtási területének.

A beruházások dolgában szinte semmi nem jutott erre az új országrészre, s
ez a szellem annyira beleégetődött a román gazdasági élet politikával átitatott
gondolkodásába, hogy a második világháború után, sőt a Ceauşescu-éra idején
is élt, és máig érezteti hatását. A „fény évtizedeiben” (a diktatúra időszakának
akkori definíciója) voltak beruházások, de jórészt egészen más célból, a magyar
városok etnikai összetételének megváltoztatására, s ezért igen gyakran éssze-
rűtlen, haszontalan jelleggel. Lásd például a kolozsvári vasipar erőltetését, min-
den nyersanyagforrástól távol.

A terület birtoklásával kapcsolatos szorongások és az ezzel szorosan össze-
függő homogenizációs célkitűzések együttesen hatottak és hatnak. Innen ered
pl. a magyarlakta területeket érintő észak-erdélyi autópálya építésének sok éves
halogatása, de sajtóhírek szerint még az európai útvonalnak kijelölt, Moldáviát
Erdélyen át a nyugattal összekapcsoló sztrádáról is inkább lemondtak, mert a
Székelyföldet kötötte volna be a gyorsközlekedés vérkeringésébe. 

A harmincas években még egy érdekességre figyelhettünk fel. 1935-ben pl.
a román kivitel rangsorában a megcsonkított kis Magyarország az ötödik helyen
állt, s ez a pozíció nem sokat változott a tanulmány írásának évében sem
(1936). A jelenség persze természetes, hiszen számos tekintetben Magyaror-
szág Erdély-függő maradt, csak most már import formájában.

A korabeli Erdély külkereskedelmi szerepét tanulmányozva szerzőnk ezt írja:
„Viszont kétség sem fér hozzá, hogy kivitelben országrészünk területéhez, la-
kosságához és természeti adottságaihoz viszonyítva aránytalanul kis mértékben
részesül.” Mára, főleg a közben lezajlott iparosodásnak köszönhetően, de szá-
mos más okból is, Erdélyt sikerült kihasználniuk, amit nem egészen nevezhe-
tünk integrációnak. A fakivitel említett Erdélyt sújtó sajátságát taglalva, ma más
jut eszünkbe. A székelység erdőkincsét nyugati nagyvállalatok martalékává te-

szik, és minden jel szerint a rablógazdálkodás egyre nagyobb méreteket fog öl-
teni a jövőben. Székelyföld népének ez létkérdése!

Annak idején még a kisebbségi helyzeten belül is hátrányban volt a magyar-
ság, hiszen az egyetlen kihasználható lehetőség az állatkivitel terén, az akkor
még életképes szász területek domináltak. Hogy azóta mi lett a szász nemzet
sorsa, jól tudjuk. Nyugodtan nevezhetjük Európa első beteljesült etnikai ka-
tasztrófájának. 

Fogarasi Géza végül az erdélyi magyarság számra az állattenyésztés fejlet-
tebb formáinak megvalósítását, az ipari növények termesztését, a gyümölcster-
mesztést, -feldolgozást és rokonágazatait, illetve a szőlőtermesztést és a
borkultúrát ajánlja. 

Az idő azóta nagyot fordult. A tény azonban az, hogy míg akkor a román
kivitelt a Regát biztosította (olaj, gabona, fa), addig napjainkra – ottani infor-
mációk szerint – az aszimmetrikus fejlesztések ellenére – a román GDP 70%-
a származik Erdélyből. Sajnos azonban az erdélyi magyarság hátrányosabb
helyzete nem változott, csak előjele módosult. Az egykor használaton kívül he-
lyezett és elvándorlásra kényszerülő magyar ma inkább a kihasználtság állapo-
tában találja magát. Az elvándorlás kérdése pedig egészen más dimenziókat
öltött.

Hát ilyen – és talán nem egészen érdektelen – következtetésekre juthattunk
a harmincas évek Romániájának külkereskedelméről olvasván.

y

Irodalom és hivatástudat régen és ma
Vita Zsigmond: Nemzeti hivatástudat irodalmunkban
1936/3.

Az olvasó, akit érdeklődése erre a felderítő útra is elcsábított, jól tudja, meny-
nyire kivételes volt az irodalom szerepe a magyarság „zivataros századaiban”.
A múlt ápolása, a jelen kritikus felmérése és a jövőbe tekintés, akár forradalmi
lendülettel, egyaránt ott voltak a kezdetektől. A Hitel szerkesztőjének, Vita
Sándornak testvére, Vita Zsigmond, a tudós nagyenyedi tanár, aki végtelen sze-
rénységébe rejtette nagy tudását, meggyőző elemzését adja a Trianon utáni er-
délyi irodalomnak, és áttekinti addigi fejlődéstörténetét, de előre is pillant a
remény szerint kijelölendő úton.

Kezdjük egy hosszabb, de tömör idézettel: „A nemzetek életének válságos
szakaszaiban a már rég elfeledettnek hitt kérdések ostromolják meg ismét az
irodalmat sürgető kényszerűséggel. Ha a nemzet élete változáshoz jutott, sor-
sának alapvető kérdéseit kell ismét feltennie, hogy a jövő jobbra vagy balra for-
dítása felett dönthessen. Milyen szerepe lehet az irodalomnak a sors zaklatott
óráiban, maradhat-e továbbra a hideg nyugalom fölényes távolságában, hogy
az eseményeknek csak szemlélője és megörökítője legyen, vagy küzdenie kell-e
a jövendő formálásáért a jelen egész súlyát és kötelezettségét vállalva?

A kényelmes megoldások sohasem csábíthatják a művészt, aki tudatában
van annak, hogy írása mindig tett, amelyet ezer szállal kötöz magához a vele
együtt élő közösség, az táplálja észrevétlenül és akarata ellen is és abban hul-
lámzik tovább minden elejtett szava, szüntelenül emlékeztetve a felelősségre.
A tett felelőssége elől menekülni nem lehet, a nemzeti közösség kötelező ereje
megnő a válság óráiban és így vagy elsorvad az irodalom, vagy vállalja a jövőért
való harcot a nemzet szolgálatában. A kérdés csak az lesz ekkor: milyen for-
mában lesz szolgálat az írás, hogyan harcolhat az író, mit vár tőle a nemzete
és mit kell adnia a nemzetnek?

A világháború után ismét erejére és öntudatára ébredő Európában a nemzeti
eszme jegyében szervezkedő nemzetek között a hivatástudat kialakítása vált
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egyre fontosabb kérdéssé. A faji felsőbbrendűségre épített hivatástudat a nagy
nemzetek hatalmi törekvéseinek lett egyik, tömegek előtt hathatós támogatója;
ez a hivatástudat a nemzet egységgé formálását és harckészségét, küzdőképes-
ségét erősítette. Kisebbségi nemzet ilyen hatalmi törekvésekkel összekapcso-
lódó hivatástudatára természetesen nem gondolhat, a hivatásnak politikai
értelmezését már eleve elvetve azt egészen szellemi, eszmei síkra kell átvinnie.
A hivatáskérdésnek itten a csüggedés, reménytelenség, iránytalanság idején nő
meg a jelentősége, amikor a nemzet a megkapaszkodás és új életkezdés szük-
ségét érzi.”

A két háború közötti Erdély magyar irodalmában egészen más szellem
irányított, mint azt a jelenkor irodalmi életét ismerő tapasztalhatja ott, vagy
akár itt az anyaországban. Mert ma az író lehet a valóság iránt érzéketlen, sőt
„a hideg nyugalom fölényes távolságában (…) menekülhet a tett elől”, járhat
építő szándékkal is tévutakon, miközben akár „szüntelenül emlékezik a felelős-
ségre”, és ugyanilyen indítékkal tudhatja „mit vár tőle nemzete és mit kell adnia
nemzetének”. De szemben Erdély irodalmának akkori körképével, virágzik a
mindezt tagadó, sőt a tudatosan, vagy a sikert jelentő trend követésének szán-
dékából ártó és a nemzetet ismerni sem akaró irodalom. Erdély akkori helyze-
tében az irodalomnak, az „(…) élete értelmét, szilárd alapját elveszített
magyarságnak új hitet, lehetőségeket és célt” kellett adnia. 

Vita Zsigmond leszögezi, hogy az erdélyi (vagy, ahogy akkor a cenzúra miatt
– amint ezt folyamatosan látjuk – tilos magyar földrajzi névhasználat következ-
tében szerzőink ezekben az években írják: transylvániai) magyar hivatástudatnak
a védekezés szolgálatába is kellett állnia és egységet teremtenie. „(…) a meg-
maradt szellemi kincsekbe kapaszkodva, az örök transylván hivatást kiépíteni”.
Szerinte az erdélyi szellemi élet és az irodalom „kifejlődése” a küzdeni tudásra
utal, de „(…) annak belső erejét és eredményét nem mérheti le.” És kérdez:
„(…) tudott-e ez az irodalom olyan eszmét kitermelni, amely egységgé kap-
csolja össze a lelkeket (…)?” S válaszol is rá: „Aligha tudott és ez a hatása is
csak csökkenőben van az első forrongó küzdelmeket lezáró évtized után, (…)
mert magával hozta a magyar társadalomnak és ezzel együtt az egész magyar
kultúrának hagyományos úri, elzárkózó szellemét. (…) a városi kultúra ezzel
természetesen elkülönült a népi kultúrától.  A transylvan magyar irodalom is
csak a városi úri osztálynak szólott (…) s így a munka még mindig előtte áll.”
Mert: „(…) csak egy szűk városi közönségre tudott hatni, annak adhatott gon-
dolatokat, eszményeket, de tömegeket mozgató, a nemzetet lelkileg eggyé tevő
hitet, életcélt, hivatástudatot nem alakíthatott ki.” De: „Az önmaga sorsára elő-
ször eszmélni kezdő transylvániai irodalom az itt maradás, megkapaszkodás
magját veti el. Hivatásnak kevés még ez, a ma kötelességének elég.”

Az 1936-ig eltelt időt tekintve készít leltárt. Megállapítja, hogy az első öt
év a líra korszaka volt, amelyet „a hivatáskialakítás” feszített. Ezt követte a
prózáé: „a kötelességkeresés”. 

Az egyes folyóiratok irányát és eredményességét vizsgálja, majd azzal foly-
tatja, hogy mi a legbiztosabb nyugvópont? A föld. Áprily, Kós, Reményik írá-
saiban talál rá. Emellé „(…) sorakoznak megtartó, megerősítő hatalmaknak
az idők viharában változatlan örök lelki erők.” S Reményik életelvét idézi, a
kötelességet: „használni a nemzetnek bármi áron”. De szerinte a kötelesség-
vállalást belső hivatástudat éltetheti. A hivatáskeresés eredményeit mégsem
látja a költőknél. Mert, írja: „Mi a transylvaniai magyar hivatása? (…) Nem
más, mint akármilyen más nemzetnek: a maga helyén őrködni szellemi javai fö-
lött és kötelességét hűen teljesíteni. Ha tömegeket mozgató hivatástudatot így
nem is sikerült kialakítani, de a háborgó tengeren szilárd nyugvópontot talált a
transylvan költő s ebből új élet bontakozott ki. A transylvaniai földet szellemi
és erkölcsi erőink kötelező parancsait a transylvaniai magyar költészet fedezte
fel számunkra és tette nemzeti létünk alapjává. Életünk szerves törvényeit, ha-
tóerőit fedezte fel bennük s így tudott – egy időre legalább – társadalmi köz-
szellemet alakító erővé válni. A transylvaniai magyar költészet és a magyar

társadalom széles rétegei ezekben az években egymásra találva, ölelkeztek
össze, ez a teljes egymáshoz simulás azután már csak futó pillanatokra tért
vissza.”

Aztán a második fontos pillanat Vita Zsigmond szerint az: „(…) eleven erőt
adó valóságnak, a népnek felfedezése. (…) A népet a székelységben, a Hargita
lábainál és erdeiben fedezte fel a transylvan irodalom. A természet és az ember
élete itt összekapcsolódott, szerves egésszé lett, a környezetével harmóniában
élő és a maga egész testi-szellemi valóját szabadon kibontó élet lett a székelység
által irányt mutató jelentőségűvé. A székely írókon át látta meg a magyarság,
hogy a transylvaniai magyar élet alapja a nép, hozzá kell visszatérnie és az ő
szolgálatába kell állítania munkáját.”  Nyírőt említi, mint aki meglátta, hogy a
föld, az anyag törvénye uralkodik a világon, illetve Tamásit, aki a földből, a ter-
mészet csodájából tudott hitet és hivatástudatot meríteni. És itt igen fontos
mondatot ír le: „A szolgálat, az igazabbá levés mai kötelessége mögött pedig
távolról int az örök hivatás: a transylvaniai gondolat, a népek közötti testvéries
megértés munkálása.”  

A tájékozódás harmadik pontjának a történelmet jelöli meg. „(…) az ere-
jüket, hitüket elveszített népek a történelemben találják meg a legkönnyebben
az összetartó megnyugvást, de a transylvaniai magyarság számára a történelem
a jövő felé lendítő erővé tudott válni. A történelem a transylvaniai föld sajátos
törvényeire tanít először Kós Károly által, Makkai Sándor pedig a történelemből
felénk kiáltó erkölcsi parancsokra figyelmeztetett.” Makkait idézi: „(…) a
transylvaniai magyarságnak (…) transylvaniai magyar szellemi életet kell élnie,
amely önállóan épül föl a magyar örökségen, de ugyanakkor öntudatosan keresi
és munkálja az egyetemesen emberi értékek szolgálatát. Népszerűen szólva ez
azt jelenti, hogy a trasylvaniai magyar embernek a legműveltebb magyar em-
bernek kell lennie és egyúttal a legemberibb műveltségűnek is kell lennie.” Vita
itt kijelenti, hogy Makkai jutott el a hivatáskeresés „(…) legtisztább és minden
időkhöz szóló eredményéhez”, de egyúttal ezt le is zárja és új folyamatot nyit
önmagunk kritikai vizsgálatával. Szerinte a Magunk revíziója: „(…) már vilá-
gosan mutatja, hogy Makkai nem a hivatástudat kialakítását tartotta a legfon-
tosabbnak a transylvaniai magyarság megmaradásához, hanem a történelem
felé fordulásból merített kritikai gondolatot fogalmazta meg egész szélességé-
ben és egyúttal az építés gondolatának rakta le az alapjait (…) rámutatott arra,
hogy az életet csak a szerves együttmunkálkodás tarthatja meg.” Makkai sza-
vaival: „A transylvaniai magyarság kisebbségi élete a társadalmi megszervez-
kedésen fordul életre vagy halálra”, ez a megszervezkedés pedig: „(…) csakis
az erkölcsi érték mérővesszeje szerint alakulhat meg.”

Végeredményében úgy véli, a próza sem tudott minden réteget átjáró hiva-
tástudatot kialakítani, de ez erkölcsi különbbé válást az erdélyi magyar élet
alapjává tette és „kifejlesztette a kritikai szemléletet.” Felismerték, hogy az esz-
mei elgondolások nem lehetnek elegendőek az előre mozduláshoz, hanem
szembe kell nézni a valósággal, ki kell bontani „a sors mai parancsait.” A ko-
rabeli erdélyi élet „(…) a társadalmi védő és elválasztó gátak lerombolásával
elsöpörte a régi »úri« társadalmat és egységes népi közösséget alakított ki.”
Ezt az irodalomnak is vállalnia kellett. Csakhogy, írja Vita Zsigmond: „(…) az
1931-ben megjelent »Magunk revíziója« volt a transylvan irodalom utolsó nagy
társadalom- és közszellem-alakító alkotása. (…) Pedig az író felelősséggel tar-
tozik az életnek.”

Aztán megint kérdez: „Micsoda kötelességekre szólít a transylvaniai élet?”
Megállapítja, hogy a tudós és az író munkája nem választható el, s az írónak is
„(…) le kell szállnia a társadalom mélyére (…).” Lát kezdeményező fiatalokat,
de kérdéssel fejezi be tanulmányát: „Hol vannak a fiatal írók, akik meghallják
a nemzet hívását és a kor egyre sürgetőbb parancsait?”

Múlt, de múlni nem akaró idők, múlt, de elmúlni nem akaró gondjait kutatta
Vita Zsigmond. Amikor ezt tette, még nem tudhatta, hogy meddig lesz igény
szavainak visszhangjára. Tudtán kívül üzent a távoli jövőnek is, mert az általa
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felmért feladatok – akár az azokat kikényszerítő körülmények – megmaradtak.
A nagy változások, az új metamorfózisok, a Kárpát-medencei magyar világban
mindenütt szorosan összefonódtak a felelősségvállaló irodalom feladatvállalá-
sával. Utóbb azonban, mintha a politika kivette volna az író kezéből fegyverét,
a tollat. A nemzeti célból pártérdek lett, s ennek mentén sorakoznak fel tehet-
séges és kevéssé tehetséges alkotók. Azok, akik kívül maradnak a körön, min-
den jóakaratuk ellenére nehezen jutnak oda a tudatformálás lehetőségéhez.
Folyik a minősítés, rangsorolás és bizony a megbélyegzés is. 

Sajnos, azok az egykor volt „transylvan” alkotók, akiknek munkáját szerzőnk
próbálta a kor keretei között értékelni, annak ellenére, hogy sokuknak sikerült
hivatástudatot gerjeszteni, összefogásra ösztönözni, kapaszkodókat nyújtani és
nemegyszer eljutottak a föld népéhez is, akiknek olvasottsága, tehát társadalmi
hatása, ma sem elhanyagolható, napjaink anakronisztikus mércéjén billegve,
erőltetett rangsorokba préselve, a kötelező olvasmányok sorából kifelejtve, ha-
láluk után védekezésképtelenül, megbélyegezve várnak sorsukra, sorukra. Arra
a sorukra, amelyet az olvasó életét is leginkább meghatározó sors, talán ismét
a felszínre hoz. 

y

Népszövetség vagy „sóhivatal”
Mikó Imre: A romániai magyar kisebbség panaszai a
Nemzetek Szövetsége előtt 1936/3.

Már Erdélyben telt ifjúkoromban megszoktam, hogy a Népszövetség szó a só-
hivatal kifejezéssel járt együtt, sőt szinonimaként használták. A kisebbségi sor-
ban felnevelkedettekre jellemző módon, belém vésődött az információ, s később
megismerhettem valódi hátterét, majd sajnos legújabb kori intézményes szino-
nimáit is.

Aki óhajtja megismerni a pontos hátteret, Mikó Imre kitűnő Hitelbéli tanul-
mányából pontos képet kaphat. A tudós nemzetközi jogász az elképzelhető leg-
nagyobb tárgyilagossággal írja le a valóságot, ami az alapos olvasó számára
még nevetségesebbé, pontosabban tragikusabbá teszi a Nemzetek Szövetségét,
mintha pamfletben ábrázolta volna azt. A valóság mindennél gyilkosabb képet
ad arról, ahogy már kitalálásakor eldönthették, miszerint valódi problémameg-
oldásra nem lehet alkalmas. Nem hinném, hogy nagyot tévedek fenti vélemé-
nyemmel, mert a jogot kellőképpen nem ismerő, de azt tisztelni óhajtó
átlagolvasó is átláthatja a valóságot. Köszönhetően éppen Mikó Imre hiteles-
séget árasztó és teljes tárgyilagosságának.

A tanulmány első fejezetében a szerző leírja a Társult Főhatalmak és Ro-
mánia között kötött szerződés és a Nemzetek Szövetségének megismeréséhez
szükséges alapismereteket. Ezt érdemes szó szerint idézni:

„1919. december 9-én Párisban kötötték meg a Szövetséges Társult Fő-
hatalmak, valamint Románia között azt a szerződést, amelynek tizenkettedik
szakasza kimondja, hogy az ország faji, vallási vagy nyelvi kisebbségeihez tar-
tozó személyeknek e szerződésben biztosított jogai nemzetközi érdekű kötele-
zettségek és e jogok a Nemzetek Szövetségének védelme alatt állanak.
Fordulópontot jelent ez az intézkedés a nemzetiségi kérdés történetében. A vi-
lágháború előtt a faji, vallási vagy nyelvi kisebbségek kérdése minden állam ma-
gánügye volt, a nemzetiségek pedig a belső törvényhozásnak kiszolgáltatottjai.
A világháború után a kisebbségi szerződésekkel a nemzetiségek jogai nemzet-
közi jogerőre emelkedtek.

A kisebbségi jogok betartásának ellenőrzését a szerződés tizenkettedik sza-
kasza a Nemzetek Szövetsége Tanácsára bízza. A Tanács bármelyik tagjának
megvan az a joga, hogy a Tanács figyelmét e kötelezettségek valamelyikének

megsértésére vagy megsértésének veszélyére felhívja. Ha ez megtörténik, a Ta-
nács oly módon járhat el és olyan utasításokat adhat, amelyek az adott esetben
alkalmasnak és hathatósnak mutatkoznak. A szerződés tehát a Tanács tagjainak
ügyészi szerepet szánt, vagyis állandó ellenőrzés alatt kellene tartaniok a ki-
sebbségi szerződést kötött államot és amennyiben ott valamilyen kisebbségi
jogsérelmet tapasztalnának, azonnal hivatalból fel kellene hívniok reá a Tanács
figyelmét. Ez az elgondolás azonban a gyakorlatban nem bizonyult keresztülvi-
hetőnek. A Tanácsot a sérelmekről legfeljebb a Titkárság tájékoztathatná, ame-
lyet a népszövetségi közgyűlés (1922. szeptember 21-i határozata 5.
pontjában) azzal bízott meg, hogy a kisebbségi szerződések betartására és a
kisebbségek államhűségére vonatkozóan adatgyűjtő munkát kezdjen. A Főtitkár
azonban nem gyakorolhat közvetlen ellenőrzést a kisebbségi szerződéssel kö-
telezett államokon, s így a tájékozódás legközvetlenebb forrásai mégis maguk
a kisebbségek maradnak. Mivel a kisebbségi szerződés nem szabályozza azt a
kérdést, hogy a kisebbségek maguk fordulhatnak-e a Tanácshoz, a Tanács és
Közgyűlés határozatainak sorozata alakította ki e téren a joggyakorlatot. (…)
panaszt bárki benyújthat a Nemzetek Szövetségéhez kisebbséghez tartozó vagy
idegen fizikai személy, jogi személy vagy nemzetközi szervezet, függetlenül attól,
hogy belső állami bíróság az illető sérelemmel foglalkozott-e vagy sem. A ki-
sebbségi panasz azonban csak akkor kerül tárgyalás alá, ha az alábbi feltéte-
leknek megfelel: a) tárgya a kisebbségek védelme kell hogy legyen, a
szerződésnek megfelelően; b) nem szabad olyan formában előadni, mely a kér-
déses kisebbség és állama közötti politikai kapcsolatok megszüntetését kívánja;
c) nem szabad névtelen, vagy kétes forrásból származnia; d) nem szerkeszthető
meg sértő modorban; e) olyan értesüléseket kell tartalmaznia, vagy tényeket
megjelölnie, amelyek előzőleg nem képezték tárgyát rendes eljárást maga után
vonó kérésnek. Az elfogadhatóságot a fenti feltételek alapján a Főtitkár állapítja
meg s e szerint a panaszt érdemi tárgyalás nélkül elutasíthatja, vagy a rendes
eljárásnak vetheti alá. A panasz elfogadhatósága ellen az érdekelt állam is ki-
fogást emelhet, amikor is a Tanács elnöke két tanácstag közreműködésével,
vagy ha az illető állam kéri, maga a Tanács dönt az elfogadhatóság kérdéséről.
(…) Ha a kisebbségi panasz végül átment a Főtitkár rostáján, megméretett és
elfogadhatónak találtatott, haladéktalanul közlik az érdekelt állammal. Az ér-
dekelt állammal történő közlés nem kötelezi őt, hogy védelmére bizonyítékokat
terjesszen elő, csupán azt kell közölnie a panasz kézhezvételétől számított
három héten belül a Főtitkárral, hogy kíván-e észrevételeket tenni a panaszra,
vagy sem. (…) Ha az állam három héten belül bejelenti, hogy megjegyzéseit
közölni óhajtja, még a kérés átvételétől számított két hónapnyi idő áll rendel-
kezésére a közlésre. Amikor a válasz megérkezett, a Főtitkár a panasszal együtt
a Tanács összes tagjának tudomására hozza azt.

A Tanács tagjai már itt érvényesíthetik azt a jogukat, hogy a Tanács figyelmét
felhívják a kisebbségi szerződés megsértésére vagy annak veszélyére. Ha ez
nem következik be, mint ahogy még egyszer sem történt meg, az ügyet érdem-
ben nem a Tanács, hanem csak egy hármas bizottság (»comité des trois« vagy
»comité des minorités«) tárgyalja le. Ennek elnöke a tanácselnök és két általa
kijelölt tag. Nem lehet a bizottságnak sem elnöke, sem tagja: a) annak az ál-
lamnak a képviselője, amelynek a szóban forgó kisebbségek állampolgárai; b)
ezzel szomszédos állam képviselője; c) olyan állam képviselője, amelynek a
többsége etnikai szempontból a kérdéses kisebbséghez tartozó egyénekkel azo-
nos néphez tartozik. Az elnököt ilyen esetekben az előző ülésszak elnöke szokta
helyettesíteni, hacsak reá nézve is nem áll fenn valamelyik összeférhetetlenség.
Ez a mi helyzetünkben azt jelenti, hogy a romániai magyar kisebbség panaszai -
nál a hármas bizottságban nem vehet részt sem Románia, sem pedig Jugoszlá-
via, sem Magyarország képviselője. Nyilvánvaló célja az, hogy az ügyet ne
közvetlenül vagy közvetve érdekelt államok képviselői vizsgálják ki. Hátránya
azonban, hogy a bizottságba tengerentúli országok képviselői kerülnek be, akik
a közép-európai viszonyokat nem ismerik, mint ahogy a  Ciuc-i (Csík) ma-
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gánjavak ügyének japán kiküldött volt a referense, a kultúrzóna ellen beadott
pótpanasznál Guatemala, a névelemzés ügyében Venezuela képviselője vett részt
a bizottságban.

A kisebbségi vagy hármas bizottság a panasz tárgyalásában szabad kézzel
rendelkezik. Üléseit rendesen a Tanács ülésszakával egyidejüleg szokta tartani.
Érintkezésbe léphet, tárgyalásokat folytathat az érdekelt kormánnyal s kérheti,
hogy a tárgyalások idejére a kormány bizonyos intézkedéseket függesszen fel.
A kormány ajánlatát a Tanácsnak elfogadásra ajánlhatja. Azt is megteheti, hogy
a határozathozatalt felfüggeszti és a titkárságot bízza meg azzal, hogy a fejle-
ményeket figyelemmel kísérje és közölje. Munkája eredményeképpen felhívhatja
a Tanács figyelmét a kisebbségi szerződés megsértésére, vagy annak veszélyére
s ezt egyik tagja külön, vagy a Tanács bármelyik tagja is megteheti. Ha ez nem
következik be, a Tanács nem foglalkozik a kéréssel s a panaszosoknak meg kell
elégedniök a bizottság határozatával. Ilyen esetben a vizsgálat eredményét a
bizottság a Tanács minden egyes tagjával közölni köteles, az ügy iratai pedig a
Főtitkárnál áll a tagok rendelkezésére. A Főtitkár minden évben egyszer külön
is közli a Tanács tagjaival a kisebbségi bizottság jelentéseit. (…)

A Tanács és Közgyűlés határozatainak folytán így alakult ki 1920–1929-ig
a népszövetségi eljárás kisebbségi panaszok ügyében.”  

Hosszú és kimerítő idézetek végére érkeztünk, de úgy gondolom, hogy ennyi
is elég volt arról meggyőződnünk, miszerint a jogi csűrcsavarás mestermunkáját
követték el, akik egy csaknem átjárhatatlan szűrőt helyeztek a várhatóan sok
kisebbségi panasz elé, s ezzel már eleve kedvét szegték sok próbálkozásnak.

Hogy ilyenek mégis előfordultak, arról szól a tanulmány következő fejezete:
A romániai magyar kisebbség panaszai címmel.

A panaszeljárást Közép- és Kelet-Európa kisebbségei, mint írja: „váltakozó
szerencsével vették igénybe”. Ha az alábbi számadatokat nézzük, akkor már
az is világos, hogy nem nagyon reméltek sikert, s akik mégis, igen csekély ered-
ménnyel jártak. 1920 és 1931 között 525 panasz érkezett a Nemzetek Szö-
vetségéhez, s ez valójában 338 panaszesetet ölel fel. Ami a szerződés
életbelépése előtti tárgyú volt, az eleve kiesett. Az így elfogadott panaszok
száma 314. Ebből a főtitkári szűrő után 147 maradt, de ez 50 panaszesetről
szólt. 29-et a kisebbségi bizottságok tárgyaltak le, és „(…) a kisebbségvédelem
tulajdonképpeni szerve, a Tanács elé csak 21 szerződéssértés jutott”, az pedig
„11 esetben nem tartotta szükségesnek a közbelépést, 6-ban kompromisszum
jött létre, 3-ban a felek megegyeztek s a Tanács azt tudomásul vette, 1 esetben
pedig még nem volt végleges a döntés.” 

Az 1930–1936-os periódusra pontos adatok nem állottak rendelkezésre.
Mikó a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos panaszokat csoportosítja: 

• a nem magyar származású panaszok (2 ilyen volt)
• a Magyarországból származó beadványok (5 hivatalos és 6 nem hivatalos)
• a romániai magyar kisebbség beadványai. (16 eset volt)

Tárgyuk szerint csoportosítva:
• Általános vonatkozásúak 4
• Személy- és vagyonbiztonság elleni támadások 2
• Állampolgársági ügy 1
• Egyházi és iskolai sérelmek 10
• Sajtó elleni eljárás 1
• Agrárreformból kifolyólag beadott panaszok 9
• Egyes törvényjavaslatok elleni beadványok 2

Összesen: 29
És az összefoglaló:
„Az ügyek érdemi elintézése tekintetében az eredmények nagyon mérsékel-

tek. Egyetlen eset sem fordult elő, amikor a Nemzetek Szövetsége a kisebbségi
panaszoknak teljes egészben helyt adott volna. 29 petíció közül 19-ben a Nép-
szövetség vagy egyszerűen tudomásul vette a román kormány válaszát, vagy ki-
mondottan elutasította a panaszt, vagy olyan jegyzőkönyvvel zárta le a

vizsgálatot, amely konkrétumot nem tartalmaz s csak a jövőben való bizalmának
ad kifejezést.”  

A szerző ezután az okokat kutatja. Először önkritikusan megjegyzi, hogy az
első időszakban a beadványok felterjesztése szervezetlen volt, ötletszerűen in-
dultak. De így csak az „átmeneti időkben” történt. „Ma, amikor a panaszok
előkészítése és elkészítése intézményesen és szakszerűen történik, az eredmény
nem sokkal javult” – írja.

Kiemeli: „A népszövetségi eljárásnak a kisebbségek nem alanyai, hanem
tárgyai, vagyis a kisebbséghez tartozó személyek vagy maga a kisebbség nem
egyenrangú fél az állammal szemben a Nemzetek Szövetsége előtt. Ebből az
alapelvből folyik aztán a népszövetségi eljárás minden gyengesége. A kisebbségi
panasz mindössze tájékoztató jelleggel bír, s ha a Tanács valamelyik tagja nem
teszi azt magáévá, nem is kerül a Tanács elé, hanem csak a hármas bizottság
tárgyalja le és a legtöbb esetben a kormány válaszát fogadja el. (…) Idegen ki-
sebbségek sérelmeiért a Tanácsban egyik állam sem kockáztatja szövetségesei -
vel a barátságot, különben is a Tanácsban főként a választott tagállamok nagy
része szintén belső kisebbségi problémákkal küzd s így nem szívesen feszegeti
a nemzetiségi kérdést.”

Nos, ez az a pont, ahol hatalmas lépéssel érkezünk meg a mába. Abba a
korba, amikor a Beneš-dekrétumokkal be lehetett lépni az unióba, vagy amikor
– hogy friss példával éljek – a NATO érdekelt amerikai delegátus a romániai
kisebbségi konferencián a román kisebbségi politikát dicséri, miközben Ma-
gyarországot vádolja izgatással.

Visszatérve a tanulmányhoz, Mikó figyelmeztet a népszövetségi alapokmány
11. szakaszára, amely szerint barátságosan lehet figyelmeztetni a békét zavaró
körülményekre, de ennek restriktív értelmezést adtak és csak olyan súlyos ese-
tekben alkalmazható: „(…) amelyek azt az érzést keltik, hogy olyan tények me-
rültek fel, amelyek valóban fenyegethetnék a nemzetek közötti béke
fenntartását.”

Fontos észrevétele Mikó Imrének, hogy a népszövetségi eljárás a kisebbségi
sérelmek orvoslását nem jogi, hanem politikai szervre bízza. Ez a népszövetségi
eljárás másik fő hibája.

Végkövetkeztetéseiből is érdemes kiemelni a következőket: „Ezeket a gyar-
lóságokat minden kisebbségi kérdéssel foglalkozó közíró és politikus tisztán
látja és ki is mondja, ha csak nem tartozik a kisebbségi szerződéssel kötelezett
államok többségi népéhez. Ebben az esetben vagy a szerződések fokozatos
megszüntetését, vagy azok általánosítását, illetve a nagyhatalmakra való kiter-
jesztését kívánja. Reformjavaslatok tömegét terjesztették már elő konferenciá-
kon, sőt a Népszövetség közgyűlésén és bizottsági ülésein is, de a javaslatok
rendesen azon buktak meg, hogy a kisebbségi szerződést aláírt államok nem
akartak egyoldalúan újabb terheket vállalni, a nagyhatalmak pedig hallani sem
akartak arról, hogy reájuk is kisebbségi kötelezettségeket rójanak. A kisebb-
ségvédelem sarkpontja – ez Balogh Arthur végső következtetése is –, hogy meg
kell azt tisztítani a politikumtól mind az államokon belül, mind pedig a nemzet-
közi érintkezésben egyaránt és a jog talajára kell helyezni.”

Vajon a mai nemzetközi jogász lát-e előrelépést a kérdésben, nem tudha-
tom. A tényekből azonban csak arra következtethetek, hogy azoknak, akik
minderre befolyást gyakorolhatnának továbbra sem érdeke a kisebbségi kérdés
kényes problematikája által újabb terhekkel súlyosbítani a végletekig fokozó-
dott nemzetközi zűrzavart. Amúgy pedig ezen a téren is ütközik a két nagy
irányzat. A liberális akarat szerint váljon-e nemzetközivé a világ, vagy maradjon
meg a természetes sokszínűség, a nemzetek világa?

Ironikusan kérdezem: az állatvilág esetében a sokszínűség fontosságát mikor
fogják megkérdőjelezni? 
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Nemzeti sport, egészséges nemzet,
nemzeti tudat

Szűcs Elemér: Magyar sport Transylvániában 1936/3.

A második világégést követően telt kamasz- és ifjúkorom meghatározó emléke
a magyar sport csodálatos feltámadásának generációm számára döntő jelentő-
ségű korszaka. A magyar nemzet egyharmada a határokon kívül élte életét. Ki
elszakított tömbben, ki trianoni szórványban, ki világszórványba kitántorogva.
A felnövekvő generációk a legkülönfélébb spontán, elkerülhetetlen és ravasz
vagy erőszakosan ráerőltetett okokból voltak kitéve a nemzetlenítésnek, mai
szóval a homogenizációnak, amelynek egyéb módszerekkel kiegészült, azokkal
együttes neve: az „etnikai tisztogatás”. A többségi xenofób nacionalizmus az
iskolát, a kommunizmus a templomot próbálta kihúzni alólunk. De az informá-
ciótársadalom csíráit jelentő rádió már létezett. És a Kossuth Rádió szórta adá-
sait a magyar sportsikerekről. Mi pedig a készülék körül, ha kellett, arra tapadó
fülekkel faltuk azokat.

Alapigazság az, hogy a hazájától így vagy úgy megfosztott kisebbségi meg-
maradásának legkomolyabb biztosítéka a megtartó rácsodálkozás. Vagyis az
anyaország képének minél pozitívabb megjelenítése, főleg a fiatal generációk
számára. Ez nem volt könnyű egy kicsi és a háború után Jaltában a kommuniz-
mus karjaiba taszított ország esetében, de erre akkor nem is gondoltak. Gaz-
dasága nem szárnyalhatott, tehát vonzó életszínvonallal maximum relatív
módon tudott hatást gyakorolni, a kulturális múlt és a nemzeti történelem nagy
erő, de a templom és az iskola híján nehezebben volt elérhető, s főleg nem
minden társadalmi réteg számára jelenthetett akkora vonzerőt. De ott volt a
sport. Az a sikerágazat, amelynek rádión érkező hullámain szinte ringatózni le-
hetett. Magyarok voltunk, büszke magyarok. Azok is, akik csak ebből táplál-
koztak, s különösen az olyanok, akik más forrásokhoz is hozzájuthattunk. És
emelt fővel járhattunk. Román játszótársaink irigykedve kérdezősködtek a hírek
felől, mi pedig megfelelő körítéssel továbbítottuk azokat nekik. Legalább két
erdélyi magyar generáció nemzettudatának kialakulásában lehetett nagyon fon-
tos szerepe a magyar élsport sikereinek. Ez tagadhatatlan. Szemem előtt meg-
jelenik a Kolozsvárról Bánffyhunyad felé kígyózó kocsisor, abban az időben,
amikor a személygépkocsi nem volt olyan elterjedt, vitte a magyarokat a magyar
TV hatósugarának akkori legtávolabbi pontjáig. A derék kalotaszegiek rokon-
ként fogadták a kredenceikre is felmászó nézőket. Aztán este, a kalotaszegi
dombok között tűzkígyóként kanyargó gépkocsik vitték hazafelé a – hol boldog,
hol szomorkodó – büszke magyarokat. Ez a hatás, a román sport, nem kis,
mondhatni döntő magyar hozzájárulással elért felvirágzása után sem szűnt meg
egészen, bár mára  hatása sokkal több, egyéb, sporton kívüli, pozitív és negatív
elemmel bővült. 

Szögezzük le: a magyar élsport határon kívül hatalmas, de határokon belül
is komoly szerepet kap a nemzettudat kialakításban, és az egyre törékenyebb
nemzeti egység egyik utolsó védőbástyája.

A sport, mint az egészséges élet alapeleme, tehát az egészséges nemzet új
generációinak felnevelője, remélhetőleg mindenki számára fontos. Abba az örö-
kös – politikai jellegűvé vált – vitába, amely az élsport ilyen-olyan támogatására
költött összegek átcsoportosítása körül folyik, nem szabad belemenni. A nemzet
egészsége mindennél fontosabb. Hiszen nélküle nincs kit öntudatra nevelni,
enélkül nem maradhat fenn a nemzet. A szellem és a test egysége jól ismert
alapigazság. A mindennapos testnevelés szükségessége, különösen az elektro-
nika vasmarkában leledző fiatalokra gondolva, nem vitatható. Politikai kérdéssé
degradálása bűn. Kellenek a tornatermek, de amíg felépülnek, lehet sportolni
bárhol. Háború utáni ifjúkorunk erre a bizonyíték. Ami pedig az élsport párto-
lásának fontosságát (adóból eredő támogatások, stadionok, olimpia) a tömeg-

sport fenntartásában játszott döntő szerepe miatt illeti, arra évente többször
van szerencsére bizonyíték, amikor egy-egy magyar siker után a gyermekek
ezrei jelentkeznek sportolásra.

A nemzeti sport s az ebből következő sportoló nemzet, tehát test és szellem,
vagyis a jövőt jelentő új magyar generációk, s nem kis mértékben az idősebbek
számára is ez az az út, amelyen nem szabad megállni, amelyik az oktatáshoz
és az egészségügyhöz hasonló jelentőségű, tehát azonos támogatást érdemlő
terület.

Itt érünk el a Hitelben megjelent 1936. évi tanulmány mondandójához,
amelyből néhány passzust idézve támasztanám alá a már akkor felismert és ál-
talam a fentiekben felsorolt tényeket. Az írás az 1936-os berlini olimpián elért
nagy magyar sikert követő hónapokban született.

Szűcs Elemér ezt írja tanulmánya elején: „Hovatovább mindinkább fogy
azoknak a száma, akik a sportban csak haszontalanságot, rekordhajhászást
vagy esztelen divatot látnak, s az államok költségvetése mind nagyobb és na-
gyobb összegeket irányoz elő testnevelési célokra. Mert a sport, amint a ta-
pasztalatok mutatják, arra is alkalmas, hogy egy nemzet keretein belül
összehangolja a különböző politikai felfogású embereket, rétegeket és ráéb-
ressze faji együvé tartozandóságuk tudatára. Éppen a berlini olimpiász esemé-
nyeivel kapcsolatban lehetett megfigyelni azt a tényt, hogy az egy fajhoz tartozók
milyen egyöntetű lelkesedéssel fogadták fajtestvéreik győzelmét, tekintet nélkül
arra, hogy milyen politikai meggyőződést vallanak. (…) Ehhez a jelenséghez
nem is kell magyarázat, mert mindenki láthatja belőle azt a hatalmas átfogó
erőt, amelyet a sport ma egy nemzet társadalmának egységessé kovácsolásában
jelent. (…) egyike lett a legfontosabb politikai tényezőknek, amellyel nemcsak
a nemzeti, hanem a nemzetközi politikai érvényesülés terén is számolni kell.
(…) a nemzetek külközéleti érvényesülésénél is elsőrangú tényezőként hathat
s az egységes nemzedék felnevelésén kívül olyan kapcsolatokat teremthet az
egységes társadalmi rétegek, az egyes fajok és országok között, amelyek nem-
csak platonikus értékűek, hanem valós eredményeket is hoznak magukkal. Nem
szabad tehát ma lekicsinylő megjegyzésekkel túlzásnak minősíteni azt, ha egy-
egy nemzet kiváló sportolóit nemzeti hősökként ünnepli, mert a modern hősök
igen nagy szolgálatot tesznek nemzetünknek.”

Az akkori erdélyi valóságot elemezve pedig így ír: „Kétségtelen tény, hogy
az itteni magyarságnak mind a múltban, mind jelenleg is elsőrangú szerepe van
abban, hogy Romániában sportéletről lehet beszélni.” 

Aztán leírja, hogyan kezd sorvadozni a magyar sportélet, jórészt a profi
szellem és a labdarúgás – éppen ezért – mindent elnyomó hatása alatt, mert
ennek jövedelemtermelő hatására koncentráltak. A kisebbségi sportélet szer-
veződéséről szólva így folytatja: „(…) tömegnevelés helyett a nyilvánosság előtt
fitogtatható, közönségsikert jelentő eredményekre törekedett. Elsikkadt közben
a testnevelés gondolata (…).” Példaként az okosabban szervezkedő szászokat
hozza fel, ahol az egyensúly megőrzésével és maguk közt szervezkedve, a test-
nevelés került előtérbe. „(…) számukra a sportból a bajtársias szellem ápolásán
kívül, elsősorban a nép egészségügye a legfontosabb. (…) Ellentétben a szá-
szokkal (…) eközben szem elől tévesztettük a sport lényegét.” Központi ma-
gyar sportszerv létrehozását hiányolja, és második bűn gyanánt az iskolán kívüli
nevelés hiányosságait. Ebben pedig a sport nagy szerepet kaphatna. De a sajtó
hozzáállása sem elhanyagolható.

Így fejezi be: „(…) sportra termett nép vagyunk, amely a sportnak a nem-
zetnevelés és népegészségügy szolgálatába állításánál nagy előnnyel indul-
hatna.” Össznemzeti célokat kijelölő, felesleges vitákat lezárni képes szavak.

y
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Mit szólna ma Padányi?
Padányi G. Jenő: A magyar nép építészete 1936/3.

A Hitel egykori írásait napjainkhoz közel hozni óhajtó szándék sűrűn találkozik
olyan tartalmakkal, amelyekhez hozzászólnia nem lenne hivatása. De a tíz év-
folyam feldolgozásának szándéka magányosan született, s így egy átlagosan in-
formált (mainál kissé régebbi) értelmiségi szempontjai szerint végzem önként
vállalt munkámat.

Most a magyar nép építészetéről szóló rövidebb írást olvassuk. Bizony,
Padányi G. Jenő keserves sorai mintha egy boldogabb időből szólnának hoz-
zánk, ha az írás születésének éveit a későbbiekben követő szocializmust építő
gulyáskommunizmus sátortetős korszakának kitörölhetetlen emlékeit nézegetjük
az anyaországban. De a falurombolástól utolsó percben megmenekült erdélyi
magyar vidék esetében sem zavartalan a települések képe. Majd erre a maradék
múltat is végképp eltörölni képes korszakra telepedett rá az 1989 utáni nyugat-
majmoló világ. Ezzel együtt pedig a hagyományt, a népit, a magyart tisztelni – s
pláne óvni – távolról sem óhajtó liberális, kozmopolita szellem. Véle pedig az
új kultúra formálta új magyar mentalitás és változó látótér következményei.

De – anyaországi viszonylatban – történtek jelentős változások is. A gomba-
mód létrehozott faluházak, a skanzenek és az ezzel járó szakmai munka azért –
bár tudjuk, hogy megkésve – fontos eredményekkel járt, amelyeket az érdeklődő
állampolgár felfedezhet. A fejekben azonban még óriási munkát kellene elvé-
gezni, hogy szervesen illeszkedhessen egymáshoz hagyomány, ízlés, igény és
praktikum. És ez ebben a mai világban egyre nehezebb. Amennyiben ez orszá-
gos szinten valaha is megvalósul, azonnal és önmagát jó irányba gerjesztve je-
lenhet meg szemeink előtt. Mert az építészet már csak ilyen. Szerencsére.

Most azonban pillantsunk bele Padányi G. Jenő harmincas évekbeli meglá-
tásaiba. Ő így kezd: „Nem tudom biztosan, hogy van-e magyar építészet. Nem
találtam eddig könyvet, amelynek ez lett volna a címe. A budapesti műegyetemen
négy év alatt egy tanárt sem hallottam, aki erre akart volna megtanítani, pedig
én akkor és azóta mindmáig ezt szerettem volna leginkább tudni. (…) A térben
és időben nagyon szerény anyag eredetéhez is sok szó fér. (…) E sorok írója
mélységesen hisz a magyar táj, a magyar levegő szívet, lelket, vért formáló ere-
jében, de mindent erre bízni, mindent ettől várni – nyilván túlzás volna.”  Lechner
építészetét említi, amely a Kelethez húzott, s aztán a magyar szecesszió legki-
válóbb mesterének ismerték el. A másik véglet a Nyugatra esküdött, a nemzetek
feletti. „Tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a magyar építészeknek túl-
nyomó többsége és éppen a vezető egyéniségek, ezt az irányt követik. 

Kelet s Nyugat közti vívódásunk a fejlemények szerint tehát a Nyugat javára
dőlt el.  (…) városaink s a vidék képe ezzel nem lett sem sokkal jobb, sem
sokkal nyugatibb, hanem megmaradt erősen vegyesnek”. Ha van megállapítás,
amely ma még hangsúlyosabban igaz, akkor ez ilyen.

A szerző aztán, mint maga is írja, itt visszafordul cím szerinti tárgyához.
Mert: „Mindaz, amiről eddig szólottunk, még csak nem is érintette a magyar
nép építészetét. Még a fogalommal sem találkozunk a múltban. A népköltészet,
a népdal már rég elfoglalták helyeiket a magyar értékek rendjében, amikor a
magyar nép építészetéről még szó sem esik.”  

Nos, a szakmától távol álló is megállapíthatja, hogy ezen a területen az
utóbbi évtizedekben azért itt az anyaországban – és igen erős kisugárzással az
elszakított magyar területek felé – sok történt. Nagy nevek csoportja vette fel
a küzdelmet jobbító, sőt forradalmasító szándékkal. De ez főleg az építészet-
nek, mint művészetnek, a magasabb régióiban zajlott, és emblematikus épüle-
teket eredményezett Kárpát-medence szerte. Csakhogy még nem tudott hatni
a mindent eldönteni képes közízlés területén. A különböző építész iskolák azon-
ban létrejöttek, és ezek közül nem hiányzott a népi építészethez visszanyúló
sem, nem kis visszhangot váltva ki a világban.

Végre tehát a régi Hitel figyelmeztetéseit tanulmányozva valami jót is felfe-
dezhetünk a mában. Ennek elindítói „egyedül lévő” magyarok voltak, ami vi-
szont a Hitelnek Albrecht Dezsőtől származó alaptételét igazolja. Míg Padányi
még azt panaszolja, hogy az akkori építészet művei között sok minden fellel-
hető, de „a falu, a közösségek építészete teljesen és érthetetlenül ki van re-
kesztve”. Napjainkban erre már igen biztató jeleket találhatunk. 

Arról is beszámol, hogy már a század elején voltak magyar építészek, akik
felismerték a nép építészetének értékeit, s itt Kós Károly és Zrumeczky Dezső
nevét említi. Ők „(…) gyakorlati feladatokon keresztül kitűnő művészettel to-
vább fejlesztették a kalotaszegi magyar nép építészetet”. Mégis jelzi: „Azoknak
az időknek megbocsátható, de nagy tévedése volt, hogy a Kalota-mente hegy-
vidéknek jellegzetes s nekünk oly nagyon kedves építészetét – talán az erede-
tiségében lenyűgöző hatását – elvitték az Alföldre, a Balaton mellé, úgy hogy a
népies építészet fogalma veszedelmesen egybe esni látszott a Kós Károlyék
által művelt, kalotaszegi jellegű építészettel.”  

Fontos további észrevételei a következők: „Érett építészeti megfontolással
hajlunk a nép építészete felé, mert látjuk, hogy a feladatoknak egy tekintélyes
csoportja a nép által kezdett irányba dolgozva, jól megoldható. Nem vitatjuk a
modern nyugati építészet egészséges áramlatainak frissítő erejét, de látjuk,
hogy a vidékre, falvainkba nem ér el s ha elér, nincs vele mit kezdenünk. A vidék
képe, a táj jellege nem nyer vele. Lássuk be, hogy az építészet szervezetek fe-
letti nagy stílusegysége a városok nagy feladataira korlátozódik. A vidék, a köz -
ségek, a falvak ma még sokkal inkább élnek együtt a földdel, a tájjal és az
emberrel, semhogy attól magukat függetleníthessék. És ugyanígy állanak a
rokon feladatok, a kertes családi ház, a nyaraló, a szabadon álló kisebb épületek
egész sora, a »műépítészet« szempontjából megannyi elhanyagolható, semmibe
vehető feladat, amely azonban temérdek nagy számával s a tájak jellegzetességei
szerint változó formáival végeredményében a vidék egész képét megszabja,
amelynek jó vagy rossz megoldásától legalább hatmillió magyar élete, egész -
sége, öröme, ízlése válik jobbá vagy rosszabbá.”

Hogy mindezen mit változtatott a szocializmust építő kor és az ezt követő
nehezen megnevezhető negyedszázad, erről már az írás elején volt alkalmam
szólni.

Padányi pedig folytatja: „Durva tévedés volna a magyar nép építészetében
holmi paraszt romantikát keresni s annak a kedvéért a javítást a fejlesztést meg-
gátolni. Ebben az igyekezetünkben egyébként a nép támogatására úgysem szá-
míthatunk. A nép nem nézi a házat: lakik benne. Ha sok helyütt eltért a régi
kedves formáktól s főleg városok közelében gyűlöletes ízléstelenségekre vete-
medett, sohasem azért tette, mert szerette a szépet, hanem mert javítani, fej-
leszteni akarta a házát, s mert ebben senki és soha nem segítette,
építőművészet, ipar, hitel és kultúra mind csak magára hagyta, hát úgy javított,
ahogy tudott.”

Megváltozott korunk sajátságai sajnos ettől már eltérnek, mert az anyagi
helyzet némi javulásával azonnal elindult a versengés, a magamutogatás, a
hamis státusszimbólumok mindent felülírni képes hatása. Amikor pedig segít-
séget kaptak, milyen volt az? Gondoljunk csak a segítő szándékkal rendelke-
zésre bocsátott típustervek idejére. Mire voltak tekintettel ezek?

Padányi sürgős feladatnak nevezi meg a népi építészet segítését, és ugyan -
akkor azt, hogy ami érték azt vegyük át abból. Mert: „(…) a nép állandóan,
kimeríthetetlenül, mindig csak ad nekünk, még építészetben is.”

Írása végén, kezdeti megállapítását: „(…) nem tudom biztosan, hogy van-e
magyar építészet?” már így folytatja: „(…) Tudom, hogy a magyar nép épí-
tészete örvendetes valóság”. Arra is kitér, hogy: „Minden vidéknek megvan
a maga népi építészete, és minden vidéknek kulturális kötelessége a maga
építészetének fejlesztése. Minden vidék rendelkezik népi építészetében egy-
egy oly vonással, melyet az adott környezetben fellelhető anyagok, a szokás
és változó ízlés szabnak meg esetenként. Vétek volna ezeket a vonásokat
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bármi okból is elmosni engedni s minden új alkotás, amely a meglevőt fej-
leszti, javítja, őrzi, kétszeresen értékes.” Erdélynek is ezt javasolja a kalota-
szegi minták alapján. 

Záró mondatának ma is nagy visszhangot kellene kiváltania: „Ne engedjük,
hogy a vidék építészete elszakadjon a táj jellegétől, hogy a rosszul értelmezett
»modernség«  azt a kevés értékünket is elmossa, semmivé tegye, amellyel még
rendelkezünk.”

y

A tiszta forrás megismerése és őrizése
Kéki Béla: Metamorphosis Transylvaniae 1936/3.

Kéki Béla már a bevezetőben megállapítja: sajnos a nagy „csindarattával” be-
vezetett erdélyi falukutatás, amely Dimitrie Gusti európai hírű tudós könyveiből
vértezte fel magát, csak látszata volt annak, hogy magyar nyelvterületen Erdély
veti fel és dolgozza ki a problémát. Mégis kívülről, Magyarországról kellett jön-
nie azoknak a könyveknek, amelyek e süllyedő világ életébe bevilágítottak és
társadalomrajzot készítettek róla. 

„Hatalmas visszhangot vertek ezek a könyvek, különösképpen a tardi hely-
zetről szóló, a Szabó Zoltáné. Hatása hónapok múltával is egyre szélesebben
gyűrűző hullámokat vet. (…) A Coburg-hitbizomány szorongató közelségben,
a falubeliek kezén maradt föld nem tudja eltartani őket, a keskeny határ már
serdülő korukban napszámba küldi a tardiakat, summásmunkásként, távoli
nagybirtokokra.” De aztán, folytatja: „(…) van keményebb, embertelenebb
sors is az övékénél: a pusztákon élő cselédek sorsa és a faluvégre szorult, cse-
lédségből is kikopott zselléreké. Közéjük vezet el Illyés Gyula. Ő maga is a
puszta szülötte.  (…) Nem bujtogat, nem is jajong, csak elénk állítja a könyör-
telen, irgalmatlan igazságot. (…) Ha él még s parázslik magyar politikai lelki-
ismeret, e haláltánc láttára magasan föl kell lobognia.” Hogy mely két könyvről
beszél itt Kéki Béla, azt lábjegyzet nélkül mindnyájan tudjuk. 

Ezután felveti a kérdést: „(…) ha nem is terjedelmes monográfiákból, mégis
mit tudunk ehhez képest a transylvaniai magyarlakta, székelylakta falvakról?”
Arról is beszámol, hogy az erdélyi magyar próbálkozások számos akadályba
ütköznek. A legutóbbi próbálkozás esetében Gusti professzornak kellett köz-
benjárnia az engedélyekhez. Hozzátehetjük, hogy egy homogenizálni óhajtó Ro-
mániának távolról sem fűződik érdeke a magyar falvak népének életképességét
esetleg javító tevékenységekhez. Fontosabb szempont ez náluk, mint az a gaz-
dasági haszon, ami ebből származhatna, vagy annak a modellnek a kialakulása,
amelyet az ő – a magyar községeinknél elmaradottabb – falvaik esetleg felhasz-
nálhatnának. 

A bizonytalan kísérletek közepette aztán berobban az erdélyi tudatba egy
könyv. Balázs Ferenc könyve: A rög alatt. Erről Kéki ezeket mondja: „Nem ké-
szült módszeres társadalomrajznak, mint (…) Tard szociográfiai leírása, hanem
jellegzetesen szövődik össze benne egy faluszervező pap roppant erőfeszítései -
nek vallomásszerű krónikája a háttérben kirajzolódó falu mozgalmas életével.
(…) Sok helyütt nem olvashattuk meghatódottság nélkül. (…) Megerősíti
ugyan tapasztalatunkat, hogy a magyar népi kultúra nemcsak a Nagyalföldön
vagy a Dunántúlon, hanem Transylvaniában is bomlófélben van, ellenben annál
több vigasztalást nyújt a közösségi élet elevensége, zajlása. (…) Ha olyan mun-
kalázban égő vezetőjük akad, mint Balázs Ferenc, akkor újjáépítik közös költ-
ségen a templomot s megnagyobbítják az iskolát, mert a gyarapodó gyereksereg
nem fér a falak között, megindul a falu életét előmozdító, többirányú gazdasági
szervezkedés, s megfogan a népfőiskola gondolata is. Hitet s bizalmat önt be-
lénk az a tudat, hogy Transylvaniában szerteszét – ha nem is tartja őket számon

a köztudat – több hasonló problémalátó és cselekvőképes »egyedül álló« magyar
szervezi a falut.”

A fentieket nyolcvan év után olvasó azon gondolkodhat el, hogy mind a mai
napig ez maradt a legbiztosabb helyi megoldás, a legerősebb remény a helyi
gondok láttán. Az „egyedül állók” tették, s teszik a legtöbbet. Ahol az állam
nem felel meg, nem akar megfelelni feladatainak, ott társadalmi megoldásra
van szükség, s ebben az élenjáróké a főszerep. Napjaink embere egyre inkább
rabjává válik a csalódottságnak, az úgyis mindegynek (lásd a választói aktivitás
csökkenő tendenciáját), és egyre nagyobb szükség van a lokális szervezőkre.
Mindenütt, de elsősorban a falusi kisközösségekben, nem beszélve a szórvány-
ról, ezek az egyedül álló magyarok lehetnek a hagyomány ápolói, ezen keresztül
a megmaradás helyi apostolai.

De vajon van-e mondanivalója mindennek a mai anyaországi magyarság
viszonylatában? Közel három évtizednyi hazai, vidéki életem arról győzött
meg, hogy igen. Ha van kitartás, jó példa, tekintély, akkor a legmerészebb
dolgokat is meg lehet valósítani a helyi erők bevonásával. De, … de csak
akkor, ha van, aki hajlandó ezért áldozatot is vállalni. És nem is kicsit. A ma
tagadhatatlanul létező hazai állami háttér hasznos kezdeményezései úgyszin-
tén akadályokba ütközhetnek, ha nincsenek mögöttük ezek az „egyedül állók”.
A parancs, a rendelet, de még az ösztönzés sem tud olyan társadalmat meg-
mozgató erőt képviselni, mint a személyes lendület, az áldozatvállalás magával
ragadó példája.

Kéki Béla írásához visszatérve, a továbbiakban egy ma sem elhanyagol-
ható veszedelemről ír: „Akadnak itt a magunk fajtájából olyanok, akik ráve-
hetők arra, hogy máról holnapra nemzetiséget, vallást, nevet cseréljenek s a
halálig kötelező hűség parancsát megszegjék” Mert román részről: „(…)
megindult a (…) lélekhalászat. (…) a székelyek »visszarománosítása« a han-
gos jelszó”. 

Ha a mai helyzetet vizsgáljuk, napjainkban is létezik ez a tendencia, de is-
mereteim szerint nem ez jelenti a legnagyobb veszedelmet, ez inkább a szórvány
esetében nagyobb gond és főleg a vegyes házasságok gyakoribbá válásával, de
ennél nagyobb baj a demográfiai versenyképesség csökkenése, annak ellenére,
hogy a többség sem jeleskedik ebben. Elvándorlás pedig mindkét részről ész-
lelhető. Mindkettő elsősorban a fogyasztói társadalom keltette – nagy részben
felesleges – igények kielégítéséért folyó küzdelem miatt.

A szerző ezután a nép szellemi, lelki világát teszi vizsgálata tárgyává. Mint
mondja, már régtől fogva jelzik a veszélyt olyanok, mint Kriza vagy Erdélyi
János, de Bartók és Kodály egyaránt menteni akarnak. A végeken azonban még
sokfelé felellhetők az eredeti értékek. Balázs Ferenc jajszavát idézi: „Bekövet-
kezett az idő, amikor a magyart a gyári egyformaság, a lélek nélküli város lélek
nélküli utánzása, a »parasztinak« kínos szégyenlése annyira kiforgatta termé-
szetéből, hogy amikor elébe mutatnak egy hamisítatlan, ősi és népi magyarságú
épülettervet, borzadva felkiált: nekünk fatornyos templom nem kell.”

Máig hatóan fontos megjegyzése következik itt Kéki Bélának, erdélyi és ma-
gyarországi viszonylatban egyként gondolkodva: „Magyarországon a süllyedő
népi szellemiség helyébe a magyar műveltség leszivárgó elemei kerülnek, ránk
Transylvániában idegen népiség hatásai záporoznak. Az állami iskoláztatás, a
katonaság emlékei eresztékeiben lazítják meg az ősi műveltséget (…).” Ebből
ma is minden szó igaz, eltekintve a sorkatonaságtól, amely azóta megszűnt.
De van újabb elem, és ez a mindenkire egyformán ható információs társadalom
féktelen előretörése, a liberális ideológiák minden népiest könnyedén megbé-
lyegző, „magyarkodónak” minősítő igyekezete, és mindezekkel párhuzamosan
az oktatás változása, az egyház szerepének háttérbe szorulása stb. „Amint a
régi szellem összetartó ereje megroppant felülről – a diffúzió törvénye alapján –
a legkönnyebb fajsúlyú műveltségi elemeket veszi át a nép. Ezért kíván fokozott
éberséget, ha idegen hatalom avatkozhatik be a népi műveltségváltásba. Mér-
hetetlen erőket kellene sorompóba állítanunk (…)”
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Aztán így zárja gondolatait: „A régi határőrök szívósságát s elszántságát
kell felidéznünk, a makacs gyepűvédő szellemet. Amúgy is keseredett lélekkel
látjuk, ahányszor Transylvania határain túlpillantunk, hogy a nyugati művelődés
száguldó ütemű fejlődését követnünk mostoha sorsunkban egyre elérhetetle-
nebb vágy. Ezért bár a múlt gazdagságát ne hagyjuk veszni, mert hagyomá -
nyainkban magyar és európai szellemet őrzünk.”  Hogy ez a magyar és valódi
európai szellem, amelyet valamennyire máig őrizni sikerült ott a végeken és
részben még itt is, többet jelenthet ama száguldó nyugati művelődés kergeté-
sénél, erről Kéki Bélának, mint egyedüli – és részbeni – tévedésére alkalma
volt ráébredni. De ki nem volt ezzel így kortársai közül? Még az Európa ha-
nyatlását megjósolók sem gondolták, hogy ez a veszedelem ilyen méreteket ölt-
het, hogy ennek ilyen számban lehetnek közöttünk vak szekértolói. Ezért:
„Mérhetetlen erőket kellene sorompóba állítanunk.”

y

Beköszöntő
A Hitel szerkesztői: A HITEL 1936/4.

„A Hitel negyedik s egyben ez évi utolsó számát változatlan bizalommal he-
lyezzük olvasóink asztalára. Szemlénk húsz ívnyi terjedelmével és műmellékle-
teivel eleget tettünk az előfizetési felhívásban vállalt kiadói kötelezettségünknek.
A közölt harminc tanulmány mondanivalójában pedig igyekeztünk megközelíteni
a magunk elé tűzött célokat. Lapunkat megjelenése idején heves támadások
érték. Azóta ezek a viharok elcsendesedtek s legnagyobb elégtételünknek tart-
juk, hogy transylván szellemi életünk mai ziláltságában, megosztottságában a
legkülönbözőbb felfogasú körök is elismerték szándékaink tisztaságát és mun-
kánk szükségességét. Forrongó és átalakuló az életünk, régi formák, régi tar-
talmak tűnnek, foszladoznak; egész társadalmunk képe átalakulóban van. Sokat
vesztettünk, tehát fokozott vigyázat a feladatunk. Átmenteni a múltból mindazt,
ami érték, kutatni a jelen felhasználható erőit és a jövő homályából kitapogatni
az útjelzőket: erre kell törekednünk. Most, egy év munkájától búcsúzón szabad
legyen megköszönni a támogatást, amivel előfizetőink, barátaink lehetővé tették
lapunk fenntartását és munkatársainknak azt az önzetlen munkát, ami nélkül
minden igyekezetünk semmivé foszlott volna. S talán nem lesz felesleges be-
mutatni olvasóinknak azokat, akik az első év munkájához hozzájárultak: Fazakas
János dr. ügyvéd, a Gazd. és Hitelszövetkezetek Szövetségének és az Unitárius
Egyháznak jogtanácsosa, Nagy András dr. orvos, a róm. kat. teológia egész -
ségtan tanára, Aradi Zsolt közíró, az Új Kor és a Vigília szerkesztője, Vásár-
helyi Z. Emil dr. festőművész, a Helikon képzőművészeti kritikusa, Thurzó
Gábor tanár, essay-író, Bözödi György, az Ellenzék, Dsida Jenő és Koós-Ko-
vács István, a Keleti Ujság munkatársai, Florián Tibor, Kiss Jenő, Szabédi
László, I. Szemlér Ferenc, Varró Dezső a fiatal transylván költőnemzedék tagjai,
R. Szeben András statisztikai író, Parádi Kálmán dr., a Ref. Kórház orvosa,
Bíró József dr. műtörténetíró, Pongrácz Kálmán dr. közíró, a Magyarság mun-
katársa, Szabó Zoltán társadalomtudományi író, »A tardi helyzet« szerzője, Fo-
garasi Géza dr. újságíró, Vita Zsigmond a Bethlen-kollégium tanára, a Helikon
és Pásztortűz munkatársa, Mikó Imre dr. ügyvéd, az Országos Magyar Párt
titkára, Szűcs Elemér magántisztviselő, Padányi Gulyás Jenő okl. építészmér-
nök, Fekete János dr. ügyvéd, Hantos László, a csehszlovákiai »Hanza« Szövet-
kezeti Központ tisztviselője, a Prágai Magyar Hírlap munkatársa, Petrovay
Tibor a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének cégjegyzője, Albrecht
Ferenc dr. ügyvéd, a Társadalomtudomány és a Protestáns Szemle munkatársa,
Palotay Gertrúd a budapesti Néprajzi Múzeum tisztviselőnője, Kós Balázs
gazda – harminc önzetlen munkatárs. 

A Hitel második éve a tervek szempontjából nem sokban különbözhetik
attól, amit ebben az első évben akart és megvalósított. Az önismeret, a tárgyi-
lagos bírálat és a javítás szándéka nemcsak időleges és egy évre szóló, hanem
e nemzetpolitikai szemle mindenkori célkitűzése. Sőt részleteiben sem léphet
ki a körvonalazott tervek keretéből. Hiszen a szórványokba elszigetelt közép-
európai magyarság transylván és szlovenszkói képének megrajzolása után lo-
gikus követelmény a Délvidék és az Ó-királyság magyarjainak számbavétele. A
legszebb transylván hagyomány: Európa figyelése – arra késztet, hogy az egye-
temes szellemi mozgalmakról beszámolót adjunk. Keresnünk kell aztán az elvek
és lehetőségek között azt az életformát, amely Transylvánia bonyolult kérdés-
tömegében a megoldást ígérheti. S végül a történet és a nép ismeretének szük-
ségét hangsúlyozzuk, akárcsak indulásunkkor. Annyi a megfontolandó és
magunk számára élővé és áttekinthetővé teendő feladat, hogy az új évfolyamtól
megint csak egy lépést várhatunk. Ha a földmíves és a külvárosi proletariátus
életkérdéseit, a transylván magas kultúra és a népműveltség több kínálkozó
problémáját a fentiek mellett kifejthetjük, úgy a Hitel második éve, hisszük,
még közelebb visz a célhoz.”

A szerkesztőségi vélemény megismerése közelebb visz a lap céljainak meg-
értéséhez, bár aki az eddigi írásokból olvasgatott, magától is felismerhette
azokat. Igen fontos újra rámutatni, hogy a lap szerkesztői azt nemzetpolitikai
szemleként említik. Érdemes ismételten kiemelni következő soraikat: „(…)
legnagyobb elégtételünknek tartjuk, hogy transylván szellemi életünk mai zi-
láltságában, megosztottságában a legkülönbözőbb felfogasú körök is elismer-
ték szándékaink tisztaságát és munkánk szükségességét. Forrongó és átalakuló
az életünk, régi formák, régi tartalmak tűnnek, foszladoznak; egész társa-
dalmunk képe átalakulóban van. Sokat vesztettünk, tehát fokozott vigyázat a
feladatunk. Átmenteni a múltból mindazt, ami érték, kutatni a jelen felhasz-
nálható erőit és a jövő homályából kitapogatni az útjelzőket: erre kell töreked-
nünk.”

Hiszem, hogy az örökséget felvállaló, ma megjelenő budapesti Hitel folyóirat
is ezen az úton jár.

y

Egymásra figyelés
Hantos László: Csehszlovákiai magyarság 1936/4.

Már 1936-ban sem volt újdonság, a Kárpát-medencei magyarság sorsának el-
választhatatlansága egymástól. Ennek jegyében írt tanulmányt a „szlovenszkói”
magyarság aktuális helyzetéről Hantos László. A tanulmány olvasása közben
érdekes ellentmondások és furcsa kérdőjelek rajzolódnak ki a mával. Hiszen a
saját külön történelemmel nem rendelkező szlovák frusztráltság azóta csak fo-
kozta a homogenizációs vágyat, s az egyre csökkenő létszámú felvidéki magyar-
ság is az akkorinál nagyobb szorongatottságot él meg, ennek minden – szlovák
szempontból óhajtott – eredményével. A csodálatos módon közös történelem
minden fájdalma és öröme, a szlovákság tulajdonképpeni létrejötte e területen,
nem lehetett elegendő egy közös tejtestvéri tudat létrejöttéhez. Fő akadályozója
sajnos a politika és számos azóta lelepleződött külső érdek volt.

Hantos először körképet ad az északra szakadt magyarság (mint tudjuk,
akkoriban ez még Kárpátalját is jelentette) új kapcsolatrendszeréről, tájékozó-
dási lehetőségeiről, főleg kulturális szempontból. 

„Ez a szlovenszkói magyar népesség az államfordulat előtt nem élt önálló
életet, ellentétben a transylván magyarsággal, amelynek önálló történelme,
külön transylván magyar szigetcsoportozatot alkotott már hosszú évszázadok
óta. A szlovenszkói magyar népiség az államfordulat előtt észak–dél irányban
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mozgolódott. Művelődési és gazdasági központja Budapest volt. De a Buda-
pestről szétágazó gazdasági és művelődési vonalakat, ütőereket a békeszerző-
dés megszakította. A szlovenszkói magyar népiségnek hirtelen irányt kellett
változtatnia: megszűnt az észak–dél irányvonal, helyébe a nyugat-keleti, illetve
kelet–nyugati vonal került. Furcsa helyzet, amikor teljesen ismeretlen és egy-
mástól nagy távolságra lévő csoportoknak kell megváltozott irányba
tájékozódniok. Központ nem volt és ma sincs. Az elmúlt tizennyolc év alatt
ugyan már közelebb jutott egymáshoz a nyugat szlovenszkói és a keleti magyar-
ság, azonban még ma is akkora ez a távolság – szellemi értelemben véve –, hogy
csak a kezdet kezdetének tekinthetjük. (…) Egyelőre a közös kisebbségi sors-
tudat fogja össze a szlovenszkói magyarságot. (…) 

A gazdasági és társadalmi erővonal kelet–nyugati irányú; ez a vonal Prágába
vezet, a köztársaság fővárosába. A közművelődési élet (…) fővonala kelet–nyu-
gati: ez jelenti a csehszlovák–magyar–német művelődés közös útját, valamint
a csehszlovák művelődési központokba való bekapcsolódást; a másik vonal a
szlovenszkói magyar tájakról sugárszerűen ágazik Budapest felé: ez az egyete-
mes magyar kultúrában való részvételt jelenti; a harmadik vonal sajnos még
gyenge mellékvágány: ez Transylvánia felé vezet.”   

Az 1930. évi népszámlálás szerint Csehszlovákiában 719569 magyar élt.
Több mint fele őstermelő, de csak részben önálló gazda, mert legalább
110000 csupán mezőgazdasági munkás, cseléd, napszámos. Az értelmiség
számaránya igen alacsony volt. Például csupán 1521 tanárt számoltak közöt-
tük. Vallásilag 63% római katolikus, 27,4% református és magát magyarnak
tartó zsidó 2,5%.

A magyar nyelv használatát ott engedélyezték, ahol a magyarok aránya túl-
lépte a 20%-ot. A járásokra osztott országban számos ilyen terület fordult elő.
Szám szerint 22. Közöttük 80%-ot meghaladó vagy akörüli: 8. Pozsony és
Kassa lakosságának már csak 18%-a magyar, Munkácson szűk 13%. Viszont
a magyarság átlagos szaporulata lényegesen meghaladta az országosat, és a
9,67%-hoz képest 15% volt. Ennél sokkal szomorúbb tény, hogy a jórészt ős-
termelőkből álló magyar népesség elszegényedett és rohamosan proletarizáló-
dott. Ami pedig az értelmiséget illeti, érdekes dolgot jegyez meg. Szerinte Tisza
Kálmán korában a tönkremenő dzsentri megmentését szolgáló állami állásdöm-
ping nyomán egy népétől elszakadt középosztály körvonalazódik. „Az állam
felé vezető utat nehezen felnyitható sorompók védik.” Az új helyzetben kialakuló
új középosztály viszont már a proletársorból termelődik ki. A szlovenszkói új
értelmiség gyökerei népbe nyúlnak. A szerző ezért bizakodóan írja: „Népi szár-
mazása és lelkisége biztosíték arra, hogy fenntartója lesz a nemzeti öntudatnak
s nemzetnevelő hivatásának is eleget fog tenni.” Arról, hogy ez a reménység
mennyire volt reális, érdekes lenne megismerni a mai kutatók véleményét.

Gazdasági vonatkozásban a terület igen fontos Csehszlovákiának, hiszen a
Duna-medence egyik legtermékenyebb részén található, és „(…) már a múlt-
ban is éléstára volt a Morván túli országrésznek”. Sajnálatos módon a fejlett
ipari vidékekbe ékelt magyarok hajlamosak voltak a nagymértékű gépvásárlásra,
és ez óriási eladósodáshoz vezetett. „A hanyatlás kezdetén eszméltünk rá, hogy
a hitelben vásárolt felszerelés lesz agrárlakosságunk veszte. Sok magyar birtok
veszett el ezek miatt az adósságok miatt (…)” A Csehszlovák birtokreform is
sújtotta a magyar tulajdont, hiszen az egész országban kisajátított megközelí-
tőleg négymillió hektárból több mint 1600000 jutott erre, az arányaiban ki-
sebb területre, tehát 40%. Az ún. telepek létesítése, vagyis a szervezett külső
telepítés szintén ezzel függött össze, s ezek száma az egész országban 2857.
Ebből az egykor magyar Szlovenszkóra és Kárpátaljára 2276 jutott. Sokat-
mondó szám! De az ipar is megszenvedte a változást. „(…) a szlovenszkói
gyáripar foglalkoztatottsága egynegyedére csökkent a történelmi országok ipari
versenyének következtében.”

Reménykeltőnek festi le a szövetkezeti mozgalom sikereit, bár pontos ada-
tokkal nem rendelkezik. Itt azonban, szemben az erdélyi magyar hálózattal, nin-

csenek külön magyar szövetkezeti központok. A magyar szövetkezetek száma
így fest: 290 fogyasztási, 145 hitel, 6 szeszfőző, 12 tejszövetkezet stb. Ha
hozzáadjuk Kárpátalja 70 szövetkezetét, összesen 540 magyar szövetkezetről
beszélhetünk 60 millió cseh korona forgalommal. Csaknem valamennyinek van
szövetkezeti háza s ezekben közművelődési terem.

Ami a kultúra fontosságát illeti, Klebelsberget idézi: „A kultúra nem prius,
az előbbre való és nem a politika, amely a nemzet művelődésének csak vetülete.”
Hantos jelzi, hogy Szlovenszkó magyarsága a leválasztást éppen a közművelődési
élet terén sínylette meg legjobban. Fontos elolvasnunk szerzőnk egyik lényeges
megállapítását: „Olyan államkeretbe kerültünk, amelynek nemzeteit az állam-
építés fokozott munkaláza jellemzi, ezt a munkalázat viszont természetszerűen
erős nacionalizmus is kíséri. Ilyen viszonyok közt egy kisebbség megmaradásá-
nak egyetlen lehetősége szellemi értékeinek ereje.” A népműveléssel kapcsolatos
szerveződéseket kezdetben nem engedélyezték. 1925-ben végül engedélyt ka-
pott a Szlovenszkói Magyar Közművelődési Egyesület, amelynek alapszabályát
1928-ban fogadták el. A harmincas évekre már 120 helyi szervezete volt, és
létrejött ruszinszkói testvéregyesülete is. Ekkorra a 667 magyar községből 620
rendelkezett könyvtárral. Létrejött egy tudományos szervezet is, a Csehszlovákiai
Magyar Kisebbségi Társaság. Ennek volt első kezdeményezése az 1936-ban
szervezett Tavaszi Parlament. Ez világnézeti különbség nélkül hívta össze a
szlovenszkói magyar szellemi munkásokat. A találkozó sikeresnek bizonyult, és
több szellemi központban jött létre ún. kultúrkoalíció.

Csehszlovákia iskolapolitikája ugyancsak érdekes téma. Háromféle iskola
volt. Felekezeti, községi és állami. Mindhárom esetben a dologi kiadásokat az
állam fedezte. A Felvidéken 736 magyar elemi iskola működött, Kárpátalján
101 és összesen 1900 magyar tanító dolgozott. Az elemi iskolából 14 éves
korig ún. polgári iskolába kerültek a gyermekek. Ilyenből már kevés lehetett
magyar nyelvű. Összesen 15. „Sürgős szükségünk van a polgári iskolák meg-
szervezésére, ezt törvény írja elő”, jegyzi meg. Magyar gimnázium is jóval ke-
vesebb volt, mint azt a számarány megkívánta: 8. Magyar egyetem nem
működött, míg a magyaroknál mintegy háromszor nagyobb lélekszámú néme-
teknek két egyeteme és egy műegyeteme volt.

A könyvkiadás és a sajtó helyzete sem mutat jobb képet. Rosszabbat az Er-
délyben tapasztaltaknál. A létező lapokat is gyakorta ún. aktivisták működtetik,
akik számára ez nem nemzeti, hanem csupán „kenyér” kérdés. Ugyanakkor
úgy véli, hogy az erdélyi gazdag sajtótermés megosztottsága sem jó.

A képzőművészet, a színészet és az irodalom terén szintén összegzi az ered-
ményeket. Utóbbi esetében hiányolja az átfogó egyesületet.

Külön fejezetet szán a „szlovenszkói magyar lélek” kérdésének, s itt nagyon
érdekes megállapításokat tesz: „A sorsközösség eszméit szokták közhelyként a
kisebbségi eszmevilág alapjául tekinteni. (…) Az eszmeköröket azonban világ-
nézetek termelik ki. A kisebbségi sorsközösség eszmei tartalma a különböző vi-
lágnézeti csoportokat összekötő nemzeti eszmevilág. Ez a nemzeti igazságokban
emberi igazságokat lát. Nem azonosítható világnézeti felfogásokkal, mert a vi-
lágnézet csupán felvilágosító értékű, értelmi, szellemi eligazodás. A különböző
világnézetű csoportok külön-külön munkájának ebben a nemzeti eszmevilágban
kell találkoznia, a nemzeti életet érintő kérdésekben nem önmaga vagy világ-
nézeti csoportja szerint kell döntenie és cselekednie, hanem a nemzeti eszme-
világ alapján, amelyet a sorsközösség megjelöl. (…) A sorsközösség mint
vezérgondolat, máskülönben egyet jelent az osztálytalan társadalom szociológiai
fogalmával. (…) Nincs tehát sem gazdasági, sem szociális akadálya annak,
hogy Szlovenszkóban létrejöjjön az osztatlan, világnézeteken felülálló kisebbségi
magyar társadalom teljes egysége. Proletárkisebbség lettünk, ugyanúgy, mint
a szudétanémetség: a világnézeti megosztódást át kell hidalnunk.  (…) a sors-
közösség ma már valósággá kezd válni.”

Bizonyos szempontból tehát derűlátó sorok! Kiemelendő tehát Hantos
akkor még jogosnak tűnő reménye a világnézetek felett mindenkit összekötő
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nemzeti eszmevilág erejéről. A nép-nemzeti gondolkodású szerző, aki a szó
egykor volt értelmében tűnik baloldalinak, nem sejtette meg a magyar baloldal
nagy metamorfózisát, bár az már jóval előbb letette bizonyítékait a nemzetkö-
ziség és a kozmopolitizmus iránti elkötelezettség mellett. Sajnos ma ez már
csak egy szomorú mosolyt csalhat ábrázatunkra, akár az anyaország, akár a
minden oldalon megosztott elszakítottak esetében. Hogy erre a hibára a ma
baloldalinak nevezettek nem jönnek rá, az felveti a kérdést, miszerint nem tud-
nak, vagy nem akarnak világosan látni. Pedig ez lehetne gyengülő befolyásuk
legbiztosabb erőforrása. S ha nem akarnak, akkor annak milyen okai lehetnek?
Elvi vagy haszonelvi? A történelmi tapasztalatból a legfájóbb s egyben önlelep-
lezőbb az, hogy ilyen baloldal egyedül nálunk és köztünk alakult ki és működik
a mai napig.  Ehhez a továbbiakban még érdekes adalékokat találhatunk.

A tanulmányhoz visszatérve a szerző névtelen erdélyi forrást idéz: „A tár-
sadalom, egy kiváló transylván író meghatározása szerint, az embereknek az
az együttese, amely külső kényszer nélkül összetart, bizonyos életcélok közös-
ségét érzi, azokért közös akaratot fejleszt ki és közös cselekvéseket végez.”
Ennek szellemében teszi fel a kérdést a felvidéki magyarság viszonylatában:
„(…) a szlovenszkói magyar lelkek tényleg ilyen közös érzelmi és cselekvési
közösséget alkotnak-e.” És felel is: „Meg kell állapítanunk, hogy a szlovenszkói
magyarság egyes marxista beállítottságú csoportjai sokkal magyarabbak, mint-
sem gondolnánk. A szlovenszkói magyar marxizmust is megérintette és meg-
ihlette a nacionalizmus, mint ahogy már minden európai marxizmus eltávolodott
a nemzetköziségtől (lásd Szovjet-Oroszországot). A szlovenszkói baloldaliság
képviselői ma már belátják azt, hogy a magyar marxista proletariátus kapita-
lizmus elleni harca már nem bír gyakorlati értékkel, eredményt nem mutat fel.
Mai harcunk inkább a külföld másolása: a fasizmus elleni küzdelem. Pedig
ennek sincs szlovenszkói magyar szempontból tulajdonképpen semmi értelme,
nálunk a fasizmus alkalmazásáról – már a Köztársaság nemzeti és társadalmi
összetevődésénél fogva – sohasem lehet szó.  A fasizmus elleni harc fölemész-
tett erőit a szlovenszkói magyar marxisták okosabb célokra használhatnák föl.
Nem szabad megengedni, hogy világáramlatok súrlódásában negyedmilliós ma-
gyar tömegünk fölmorzsolódjék.”

Szerzőnk sok igazsága közé itt hatalmas tévedés is keveredett. Nem kell
több mint egy név felemlítése: Jozef Tiso és az ő Szlovákiája. S aztán ismét a
kérdőjel arról, hogy miért mégis és rendszeresen minket bélyegeznek fasisztá-
nak? Főleg arról a (mai) baloldalról.

Hantos a korszak jobboldaláról rövidebben nyilatkozik. Ez szerinte nem sokat
változott. Talán közelebb jutott „a marxista-szocialista tömegekhez.” S így foly-
tatja: „A nemzeti műveltség mezsgyéjén már megtörtént a találkozás is, népünk
egysége kultúránkban már megszületett. Ezzel kapcsolatos leszegényedésünk
folytán már közel állunk a társadalmi egységhez is.” 

Az újabb kérdőjeleket felteheti a már sokkal többet tudó utókor. Valóban be-
szélhettek akkor „marxista-szocialista” tömegekről, vagy kiket nevez a szerző
annak? És persze, hogy létrejött-e az az egység? S ha nem, létrejöhetett volna-e,
amennyiben a történelem nem szól közbe a szerző által Csehszlovákiában le-
hetetlennek tartott fasizmus és kiszolgálója formájában?

Külön fejezetben szól a csehszlovák–magyar viszonyról. „A csehszlovák ál-
lamban helyet foglaló nemzetek (…) tulajdonképpen csak az államalakulás után
jutottak egymással közelebbi viszonyba, néhány történelmi és kulturális kap-
csolaton kívül a történelem folyamán nem találkoztunk. Csak Szlovenszkó ős-
lakosságának, a szlovák és magyar népnek volt hosszú időkön át teljesen közös
sorsa, közös kultúrája, szellemi, gazdasági és társadalmi élete. Az államfordulat
egy időre mintha elhidegítette volna egymástól még ezt a két nemzetet is, azon-
ban ma már ez az elhidegülés szűnőben van. (…) Beneš Eduárd dr., az új köz-
társasági elnök, nagy figyelmet szentel a kisebbségi kérdésnek. Hodzsa Milan
dr. miniszterelnök Budapesten nevelkedett politikailag, tagja volt a magyar par-
lamentnek, ismeri a magyar életet, hiszen szlovenszkói. (…) magyar képvise-

lőink Benešre adták szavazataikat. (…) A csehszlovák közvéleménybe azonban
még, sajnos nem idegződött be az a gondolat, hogy a szlovenszkói magyarságot
híd gyanánt lehetne felhasználni Budapest felé szelleméleti és gazdasági vonat-
kozásban. Ennek a hídépítésnek nagy jelentősége volna, hiszen ezzel közös ér-
dekeink nyernének megoldást. Nem kellemes izzó katlanban élni, amikor
Közép-Európa levegője amúgy is olyan robbanékony.”

Ismét nagy tévedések és fontos igazságok keverednek a fenti sorokban, s
ezeket nekünk már könnyű elválasztani egymástól, hiszen életünk volt maga az
erre minket alkalmassá tevő tapasztalat. Vajon mit szólt Hantos 1945. augusz-
tus 2-án, amikor a Beneš-dekrétumok életbe léptek? Volt-e köze ennek ahhoz,
hogy ebben az évben települt át Budapestre? És mire jutott a „marxista töme-
gekkel” 1983-ban bekövetkezett haláláig, még nem tudjuk. Jóhiszeműsége
azonban magyarázható az akkor európai viszonylatban is elismert csehszlovák
demokrácia hatásával.

Hogy a mintaállamnak szánt Masaryk–Beneš-féle Csehszlovákia, vagy az
önálló Szlovákia jelentett-e nagyobb veszélyt az elszakított magyarságra, ké-
pezheti tanulmányozás tárgyát, de napjaink eseményei arra kényszerítenek,
hogy a mára koncentráljunk. Ez pedig minden eddiginél komplikáltabb. A Han-
tos által felvázolt harmincas évekbeli kép nem örömteli, de még mindig több
reménységgel biztathatott, mint amennyire az Európai Unióban velünk közös
szövetségben élő Szlovákia nemzetiségi politikája ma feljogosíthat. 

y

A magyar liberalizmus korai ártásairól
Petrovay Tibor: Kisebbségi magyar gazdaságpolitika
1936/4.

A gazdasági ügyekben járatlan olvasóként kissé idegenkedve nyúltam a témá-
hoz, de tudtam, hogy annak fontossága kötelez kísérletet tennem a tanulmány
bemutatására. Nos, már az első sorok után észlelhettem, hogy napjaink gond-
özönébe nagyszerűen bevilágító írással van dolgom.

Petrovay Tibor, miközben az erdélyi magyar kisebbség két háború közti
gazdasági helyzetét boncolgatja, maga is visszapillant az anyaországgal közös
évtizedek bűneire. A korai liberalizmusnak a – történelme egyik nem sejtett
módon veszedelmes periódusát élő – magyarságra gyakorolt gyengítő hatása
erőteljesen figyelmeztet a mai, még veszedelmesebb neoliberalizmus pusztító
befolyására. 

Érdekesen vonhatunk párhuzamot a kisebbségbe került erdélyi magyarság-
nak – lényegében máig változatlan – gazdasági bajai és a mai magyarországi
magyarság hasonló gondjai közé. Hiszen a kor jellegzetességeitől eltekintve
és egészen más nagyságrendben, az unióba beléptetett – lassanként össz- –
magyarságnak is valami hasonló helyzettel kell megküzdenie. Csak míg egykor
Erdélyben a profitorientált tőke mellett ellenfele a lokális nacionalizmus volt,
addig ma, hasonló igyekezettel és nemegyszer hasonlóan eredményes hatással,
de éppen a nemzetek felettit erőltető kozmopolita Európa nyomása érvényesül.
Európa egyik kisebbségévé váltunk.  

Hosszabb idézet következik, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a
Hitel évfolyamait bemutatni szándékozó munkából.

„A romániai magyarság gazdasági élete, mint minden kisebbségi helyzetben
levő népközösségé, kettős szempontból vizsgálható. A többségi néppel, illetve
az ország gazdasági életével való kapcsolatai és ezeken keresztül a nemzetközi
kereskedelmi viszonylatok szempontjából, és azoknak a különleges népkisebb-
ségi feladatoknak alapján, amelyeket egy többé-kevésbé elkülönült gazdasági -
társadalmi organizmus teremt. Ha a kisebbségi magyarság gazdasági élete nem
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is tekinthető az ország egyetemes gazdasági életétől teljesen elvonatkoztatva,
bizonyos, hogy mint külön népi életet élő nemzettestnek, önálló s a többségi
nép gazdasági feladataitól eltérő, vagy éppen ellentétes gazdasági törekvései
is lehetnek. A gazdaságpolitikai irányítás célját és eszközeit mindig az illető nép
gazdasági helyzete, szervezettsége, adottságai és lehetőségei határozzák meg s
ezek egy kisebbségi népnél sohasem lehetnek ugyanazok, mint az állam külön-
leges gondoskodásának örvendő többségi népnél. (…) A következőkben csak
belső gazdasági feladatainkról (…) lesz szó. (…) minden elméleten túl – egy
önös érdekű gazdaságtársadalmi élet megteremtésére kell törekednie. (…)

A transylván magyarság gazdasági szervezetének akarata még a régi magyar
államkeretek között, a magyar kapitalizmus keletkezése idején és kifejlődése
során kapta meg mai jellegét. Nem foglalkozunk részletesen a régi Magyaror-
szág gazdaságpolitikájával, annak szellemével és következményeivel. Sok meg
nem bocsátható tévedését itt érezzük, látjuk és bűnhődjük nap-nap után mind-
nyájan, akik annak késői elesettjei vagyunk. 1867-től kezdve minden a libera-
lizmus jegyében történt, s mi, liberálisok voltunk önmagunk érdekeinek
feláldozása árán is. A gazdasági erők szabad érvényesülésének jelszava sok
millió magyar kisember vagyonának megsemmisülését, életlehetőségének el-
zárását és gazdasági érdekeinek feláldozását jelentette, egy, csak önmagának
élő, a nemzeti lélektől és szellemtől jobbára idegen plutokrácia javára. 

Magyarország gazdasági fejlődése nem jelentette a magyar tömegek anyagi
és szellemi előrehaladását. Ez a fejlődés csenevész, sorvadt és szociális sebektől
éktelenkedő magyar mezőgazdaságot és egy öncélú vagyont, tőkét, befolyást,
közszellemet és kormányokat hatalmában tartó merkantil-liberál-kapitalizmust
eredményezett. A jobbágyi sorból még alig felemelkedett nép a maga védte-
lenségében és kiszolgáltatottságában továbbra is jobbágya maradt az új hata-
lomnak, az ingó tőke erejének. A feltörő magyar kapitalizmus útját az
eladósodott birtokok, a falvakon uralkodó hitel- és áruzsora, a kivándorolni
kezdő magyar tömegek, az egyre növekvő agrárproletariátus, az ország szélein
élő nemzetiségek fokozódó térhódítása, egy szétesett és új elemekkel felhígított
magyar középosztály s az új pénzarisztokrácia hatalma és mohósága jelezték.

A szabadelvű kormányok szemében a magyar mezőgazdaság, mint számba
jöhető gazdaságpolitikai tényező nem létezett, a mezőgazdaságból élő Magyar -
országot az agrárérdekek elhanyagolása jellemezte. (…) Irracionális ipari kí-
sérletezésekre hatalmas összegeket áldozott – iparvállalatokat létesítvén – a
kivándorlás által sújtott vidékekre, a gazdasági feltételek minden adottsága
nélkül. Nagy összegű állami segítségben részesített olyan kezdeményezéseket,
amelyeknél a vállalkozás komolysága, a vállalkozó anyagi és erkölcsi hitele, szak-
értelme, de még nemzeti megbízhatósága is egyaránt hiányzott. Így ennek az
erőltetett iparfejlesztési mozgalomnak sok előnye, de annál több hátránya je-
lentkezett, főképpen a magyar elemet képviselő kisipar visszaszorítása tekinte-
tében, amely kisipar egyre nehezebben állta a versenyt a gyáriparral szemben.
Az erőteljes iparosodás és kapitalista fejlődés nem talált semmi ellenállásra
az agrárérdekek szempontjából sem. (…) csak a szövetkezeti szervezkedés
jelentett némi mozgalmasságot (…) a felsőbb osztályok közömbössége, a li-
berális-merkantil körök nyomasztó gazdasági fölénye és szellemi befolyása
következtében.

A magyar gazdaság fejlődésének ez az egyoldalúsága határozta meg a fő-
hatalmi változással Romániához csatolt magyarság gazdasági szervezetének
képét és alkatát. Csak a mezőgazdálkodás, az őstermelési ágak művelése je-
lentett kimondottan magyar gazdasági tevékenységet, de ez a mezőgazdaság
sem rendelkezett fejlettebb érdekvédelmi szervekkel, tőkeerős (…) szövetkezeti
hálózattal, erős gazdaköri beszervezettséggel és a mezőgazdasági oktatást és
kiképzést ellátó intézményekkel. (…) számottevő magyar gazdasági tényezőnek
csak az akkor még erejének teljében, intézményeinek és vagyonának birtokában
levő magyar kisiparosság számított a gyenge magyar kereskedő osztály mellett.
(…)

Nemzeti iparral csak a gazdasági szervezeteit céltudatosan kiépítő, zárt gaz-
daságtársadalmi életet élő szászság és a jómódú svábság rendelkezett.”

A továbbiakban hiányolja a gazdasági és pénzügyi szervezeteket, az öncélú
gazdasági szervezkedést, ami oda vezetett, hogy a válság éppen a magyarságot
sújtotta legerőteljesebben. A magyar középosztály elszegényedett, az ifjúság
állástalanul tengődött. Hogyan él az erdélyi magyar társadalom, kérdezi magá-
tól: „Kopottan és leszegényedve, máról holnapra, tervek és célok nélkül, bi-
zonytalanságban önmaga sorsa felől. Társas élete egyre szűkül, nyilvános életet
nem él, igényeit teljesen lecsökkentette, sorskérdéseivel szemben fásult és kö-
zönyös. Társadalmi életünk elevenség, mozgalmasság és vezetés nélküli, szel-
lemi életünk a világnézeti széttördeltség képét mutatja. S az anyagi pusztulással
jár az erkölcsi romlás.” Határozottan figyelmeztet: „Gazdasági helyzetünk fel-
mérése, erőink számbavétele, lehetőségeink kikutatása és követése egy jól meg-
határozott magyar kisebbségi gazdaságpolitika keretében ma már jövőt mentő
vagy jövőt vesztő kérdés. (…) Ma ötletszerűen élünk (…). Szükség van ki-
sebbségi gazdasági programra (…) szervezett gazdasági ellenállás nélkül med-
dőnek látszik minden politikai küzdelem, viszont csak az a gazdasági
szervezkedés ellenálló, amely a széles tömegek érdekvédelmére támaszkodik.
A magyarság 80%-a kisemberekből áll (…) gazdaságpolitikánknak tehát első
vonalban a mezőgazdálkodás fejlesztésére, jövedelmezőségének fokozására és
intézményeinek megerősítésére kell irányulnia. (…) Ma már nem kétséges (…)
falusi népünk sorsán nyugszik nemcsak egész közgazdasági életünk, de népi
jövőnk is. A nagybirtokok megszűntével nemzeti földbirtok-állományunk csak-
nem kizárólag a kisbirtokon nyugszik (…).”

A mezőgazdasági szaktudás emelése érdekében újonnan létesített EGE
(Erdélyi Gazdasági Egylet) oktatási tanfolyamainak fontosságát méltatja: „(…)
olcsóbban termelni csak az tud, aki kellő szakismeretekkel rendelkezik (…).
A termelés ma ötletszerűen történik (…). Hiányoznak a hitelszervek is (…).
Amit azonban az egyesek igyekezete és törekvése elérni nem tud, azt biztosít-
hatja a kistermelők számára a gazdaköri és szövetkezeti szervezkedés. (…)
sok százmillióra rúg annak az értékesítési haszonnak az összege, amely a ter-
melő és fogyasztó közé sokszor indokolatlan hosszú sorban beilleszkedő ke-
reskedelem hasznát teszi. (…) Legnagyobb gazdasági fogyatkozásunk, hogy
sem gazdaköri, sem szövetkezeti szervezkedésünk még nem áll azon a fokon,
hogy a közös beszerzés és terményértékesítés terén fennálló lehetőségek elő-
nyét és hasznát a magyar termelő rétegek javára biztosíthassa.” Javasolja, hogy
városi központtal: „(…) egy vagy több altruizált tőkéjű mezőgazdasági beszerző
és értékesítő részvénytársaság jöjjön létre (…) e megoldás azonban nem je-
lentheti a mezőgazdasági beszerző és értékesítő szövetkezetek alakítására irá-
nyuló törekvések feladását.”

A mezőgazdaság tematikáján túllépve megjegyzi: „Még ma is milliárdokra
rúg évente az az összeg, amelyet a városi magyarság közszükségleti cikkekre,
élelemre, ruházkodásra kiad. Ennek az összegnek igen jelentős része azonban
a magyar fogyasztó közönséghez nem folyik vissza s ez lassú tőke- és vagyon-
elszivárgást, állandó vérveszteséget jelent.”

Ezután: a „(…) magyar jellegű ipar megteremtésére és kereskedelemfej-
lesztésre” fordítja a szót. Hangsúlyozza, hogy az iparnak nemcsak gazdasági,
de közművelődési, sőt politikai szerepe is fontos. Ezen belül kiemelt jelentőségű
a mezőgazdasági ipar fejlesztése. A háziipart sem szabad elhanyagolni. „Leg-
közelebb álló feladatunknak azoknak az iparágaknak a felkarolása látszik, ame-
lyek aránylag nem igényelnek nagy tőkét és nagyobb befektetést.”

A következőkben a magyar fogyasztói magatartásról ír: „A magyar fogyasztó
és vásárló a közösség öntudatos magatartásától, az általa nyújtott támogatástól
nemcsak gyermekcipőben járó gyáriparunk jövője, hanem társadalmunk másik,
számban és értékben igen jelentős osztályának, kisiparosságunknak helyzete
és gazdasági erejének növelése is függ.”  Itt ismét az összefogás, a közös anyag-
beszerzés és a hitelek fontosságát, valamint az oktatás elsorvadásának gondját
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hangsúlyozza. A városi kereskedelem kicsúszott a magyarság kezéből, s annak
visszaszerzését szintén célul tűzné ki. Az ifjúságot a kereskedelmi pálya felé
kellene irányítani – írja. A magánkereskedelem is hasznát látná „(…) a szer-
vezett magyar vásárló közönség öntudatos magatartásának.”

A hitelélet válságát nevezi a legnehezebb kérdésnek. „Az állami gondosko-
dás, miként azt felelős kormánytényezők több ízben is hangoztatták, csak a
többségi népre terjedhet ki. Ez a kisebbségi politika kényszerült módon utalja
rá a magyarságot az önsegély alapján való szervezkedésre és egy olyan hitel-
politika kezdeményezésére, amely a gazdasági összezárkózás politikáját és az
öncélú hitelügyi szervezkedés céljának követését jelenti. (…) Megnőtt feladat-
ként áll tehát előttünk a transylván magyarság szempontjából sajátnak tekint-
hető tőkék képzésének kérdése. (…) De nemzeti tőke csak nemzeti talajból
nőhet ki és a nemzeti öncélúság szolgálatába való beállása csak ilyennek lehet.”  

A helyzet áttekintése után ezt írja: „A felsorolt lehetőségekre irányuló tö-
rekvések sikere azonban személyi érdekeket feláldozó bankfúziókat és tőkeköz-
pontosításokat tételez fel, főképpen a betevő rétegek bizalmának megnyerése
és fokozása érdekében. (…) Hiteléletünknek a kevés számú, de erős intézetek
tengelyén kell nyugodnia (…)” Sajnos azonban meg kell állapítania miszerint:
„Hitelszervezetünknek pusztán a kisebbségi magyarság belső tőkeerejéből való
újjáépítése, gazdasági életünk hitelszükségleteinek kizárólag saját erőnkből való
kielégítése jelenlegi gazdasági adottságaink között a lehetetlenséggel határos.
Törekvéseink nem jelenthetik tehát sem a külföldi tőkék, sem a belföldi hitel-
források keresésének elhanyagolását.”

Az ismertetett tanulmányban ezek után a következőket olvashatjuk: „(…)
nem felejthetjük el azt sem, hogy a gazdasági élet nemcsak anyagi erők, hanem
lelki erkölcsi tényezők erejének és hatásainak is a színtere. (…) Különösen ki-
sebbségi sorsban élő népekre vonatkozik ez (…). Az élő és írott szó minden
erejével tudatosítanunk kell népünkben azt a gondolatot, hogy minden, népkö-
zösségünk valamelyik tagjához tartozó ingó és ingatlan vagyon jogilag ugyan
magánvagyon, de faji értelemben véve népközösségi vagyont képez, amelynek
megtartása, megőrzése és növelése az egyeseknek nemcsak önmagukkal,
hanem nemzeti közösségükkel szemben való kötelessége is. (…) A nemzeti
közös vagyon eme tudatának nem szabad eltűnnie még akkor sem, ha kény-
szerítő körülmények a vagyonok, avagy vagyonrészek elidegenítését teszik szük-
ségessé, mikor is ez csak a nemzeti vagyonkeretek közötti forgalmat jelentheti.”

Nos, ez egy olyan pillanat, ahol az idő kerekét előre fogatva ismét elgon-
dolkodhatunk. Igaz, hogy egészen más történelmi körülmények között, de ezzel
homlokegyenest ellenkező folyamatok zajlottak le Erdélyben, s éppen az leg-
újabb „metamorphosist” követően. Hogy a kétségtelenül jobb helyzetben levő,
de minden kétséget kizáróan nemzeti öntudatában erősebb románság miként
viszonyult ehhez, arra kiváló példa az, amikor kevéssel a diktatúra bukása után
a „Vatra” nacionalista szervezete arra buzdított, hogy minél több ingatlant vá-
sároljanak a románok a Tiszántúl magyarországi településein. A távlati cél vi-
lágos. És mi erre a magyar válasz? Nézzünk körül, ha arra utazunk, és olvassuk
el a házakra románul felírt táblákat: „Casa de vânzare”, Eladó ház. „Oradeara”
pl. már sokan innen ingáznak be dolgozni. A két nemzet életképességéről
mondhatnánk ennél többet? Az okok feltárása pedig máig akadályokba ütközik.
Elsősorban liberálisokba. 

Végül Petrovay így folytatja: „Ápolnunk és erősítenünk kell a gazdasági ösz-
szeműködésben megnyilvánuló nemzeti szolidaritást, törekednünk a kölcsönös
segítség és egymás támogatása elvének maradéktalan megvalósítására gazda-
sági életünkben. Az egyházi, iskolai és iskolán kívüli neveléssel, társadalmi mun-
kával és a sajtónak közszellemet formáló erejével új nemzeti lelket és
gondolkodást kell teremtenünk, amely mentes az én- és haszonelvűség túlzá-
saitól, több hajlandóságot és szervezkedési készséget mutat a közös érdekű és
közhasznú gazdasági tevékenység iránt és amely az egyesek és csoportok anyagi
érdekeit nem helyezi a nemzet egyetemes és magasabb érdekei fölé. (…) a tár-

sadalmi és gazdasági szervezkedés ügye világnézeti ellentétek kérdésévé nem
válhat. ” 

Honnan is fenyeget „az én- és haszonelvűség” megannyi túlzása?  Hogyan
is írt Petrovay Tibor tanulmányának első fejezetében? Talán még emlékezünk
rá. Így festettek tehát az erdélyi kisebbségi magyarság létfeltételei a harmincas
években. Akkor még „felelős kormányerők” nyíltan hangoztathatták a diszkri-
minációt. A szocializmus négy évtizedében, s az ezt követő években aztán – a
korszak vezető ideológiáinak éppen megfelelő legjobb – egészen más, sajátos,
de semmivel sem kevéssé hatékony módszerekkel folyt a munka. Az élet legkü-
lönbözőbb területeire kidolgozott, természetesen álnéven futó, burkolt, masz-
kírozott tervek, rendelkezések, kezdeményezések stb. így hathattak oda, hogy
a magyar kisebbség tovább fogyjon. Akár a kényszerű beolvadás, akár az el-
vándorlás, akár a legkegyetlenebb módszer: a minőségromlás útján.  

Még a történelem hatalmas tanulságai sem képesek feloldani ezt a pusztító
és önpusztító törekvést. Egy (több) velünk együtt a szakadék szélén táncoló
nemzet vezetői ma is a legkézenfekvőbb összefogás helyett, csupán ezt az egye-
dülállóan üdvözítőnek hitt, (vagy mutatott) célt képesek szolgálni. Miközben a
kontinens és a világ velünk együtt táncol a jól látható mélység felett.

y

Igazságok mit sem sejtve a neoliberalizmus
eljöveteléről
Albrecht Ferenc: A transzilván szabadelvűség 1936/4.

Nehéz aktualitású témához érkezünk, amikor a következő tanulmány üzenetét
próbáljuk napjaink keserű tapasztalatai közepette befogadni.

Tanulmányában Albrecht Ferenc előbb a történelmi hátteret vázolja fel: „(…)
Transzilvániában a gondolatnak mindig sajátos útja volt, s az is kétségtelen,
hogy van egy önálló – akár magyar, akár román – transzilván szellemiség is.
Ebből következően a politikai eszméknek is megvolt a maguk sajátos fejlődése
Transzilvániában, és Transzilvánia az eszméket gyakran lényegükben is áthaso-
nította. Európa első közösségi jelenségeiként fellépő nagy nyugati eszmeáram-
latok midig eljutottak Transzilvániáig, de Transzilvánia az eszméket mindig
átalakította, befolyásolta és gyakran maga képére formálta.” 

Ezután végigfut Erdély történelmén, amint ott kialakulnak a külön politikai
szellemiség kezdetei, majd továbbfejlődnek. A vajdaság, s utóbb az önálló fe-
jedelemség, annak felőrlődése után pedig a Habsburg-időkben is megmarad
patriarchális hagyománya: „(…) patriarchalitása társadalmi rendező elvvé
válik”. Fontos meglátása, amely szerint a francia forradalom következményei,
a meginduló nagy mozgalmak Erdély: „(…) önállóságának utolsó jeleit is el-
mossák, s a kifejlődő nacionalizmus számára már nem volt más út, mint az
unió”. Ez aztán először Magyarországgal, majd Romániával jött létre.

Aztán így folytatja: „Kétségtelen, hogy napjainkban állandó szellemi forra-
dalomban élünk, amelynek a politikai gondolkodásra és intézményekre való ki-
hatását még felismerni és mérlegelni sem tudjuk. (…) E tanulmány az új
korszellem nyomán megváltozott helyzetben kívánja a liberalizmus különleges
transzilván politikai s egyben szellemtörténeti jelentőségét, hatását megvizs-
gálni. (…) a liberalizmusnak általános európai értelme mellett sajátos
transzilván jelentősége is volt, e tanulmány egyik célja azt is kimutatni, hogy
volt egy bizonyos liberalizmus Transzilvániában s volt és van egy más transzilván
szabadelvűség. A kettő hasonló, de nem ugyanaz.”

Ezután a liberalizmus általános jellemzőivel foglalkozik: „A liberalizmus köz-
keletű felfogás szerint: az ember szabad és korlátlan érvényesülésére való jogát
jelentette az államban, a társadalomban és a gazdasági életben egyaránt. (…)
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a francia forradalomban jelenik meg először, mint politikai eszme, hogy (…) a
XIX. század első felének forradalmain, polgárháborúin át a század második fe-
lében az emberiség vezető életelvévé váljék.” 

A továbbiakban így ír: „A liberális elv élt, fejlődött és hatott. Végrehajtja a
jobbágyfelszabadításokat, emberi méltóságba helyezi a föld népét, megindítja
a nagyipar fejlődését, nemzeti eszméjével szétrombolja a történelmi jogon ala-
kult államokat, egyesíti a nemzeteket. A német és az olasz egység megalkotása,
a török birodalom balkáni uralmának szétbomlása és az Osztrák–Magyar Mo-
narchia felbomlása, a helyükön alakuló nemzeti államok – mind ennek eredmé-
nyei.

Megváltoztatja a gazdasági termelés rendjét és ezzel a középkorban kialakult
társadalmi egyensúlyt is. (…) A tőke, a pénz lesz a liberális gazdasági rend
célja, az aranyvaluták bevezetése mérhetetlenül megdrágítja az életet és nehézzé
teszi az elsőrendű szükségletek megszerzését. (…) a föld szabad árucikké válik
(…) a földműves, aki eddig földesurától, királyától és egyházától függött (…)
most szabaddá vált földjével és munkaerejével együtt, de munkája eredményét
már a tőzsde, a pénzek és az árunak kínálata, a kamat és a tőzsdén folyó sze-
rencsejáték szabják meg.” Ahogyan már más tanulmányokból láthattuk, ez egy
agrárjellegű társadalmat igen érzékenyen érintett. A magyarországi éppúgy,
mint az erdélyi, ilyenek voltak.

S most igen lényeges sorok következnek: „Az elproletarizált kisiparosság
és a földtől megválni kényszerülő vagy ahhoz nem jutó parasztság, akik a gyár-
ipar munkásaivá vagy munkanélküliekké lesznek, alkotják azt a proletariátust,
amely aztán a gyűlölet jegyében felfejlődve korunk nagy osztályharcának egyik
okozójává válik.

A liberalizmus azonban nem vette észre, szabadverseny-elmélete, »a laisser
faire laisser aller«, ha talán alkalmas is volt a társadalmi jogegyenlőség kezdeti
nehézségeinek elhárítására és egy, az élettel való harcban kiképződött és abban
győzedelmes elit kiképzésére, a maga vonatkozásaiban a legveszélyesebb elv
volt, amelynek logikusan az egyik oldalon a nagy tőkehalmozásra, a másik ol-
dalon a tömegek egyre fokozódó elszegényedésére kellett vezetnie. (…) Egyik
oldalon a mértéktelen és jogosulatlan haszon, a másik oldalon a gyűlölet jegyé-
ben fejlődő szocialista arcvonal mindinkább fogyasztották a liberalizmus eszmei
tartalmát.

Mert volt az is, mély és komoly eszmei tartalma. Az emberi jogegyenlőség,
a humanizmus, a jogállam, a nemzeti eszme – mind-mind a liberalizmus össze-
foglaló szellemiségéhez tartoznak. Parlamentarizmus és demokrácia azok a po-
litikai intézmények, amelyeket életre hozott. 

Jogegyenlősége ma már formális elvvé változott, hiszen a fajelméletek, a
fajok különbözőségéről vallott felfogások, amelyek a világ társadalmi képét kez-
dik átalakítani, és a kisebbségekkel bíró nemzeti államok privilegizált jogrendje
mutatják, hogy a jogegyenlőség az életben nem egyéb – illúziónál.

Humanizmusa sincs többé, inkább hipokrízissé változott, és korunk szociális
jellegű átalakulásában nem ez a humanizmus a motor, hanem a marxi osztály-
harc küzdelmei.

Jogállama is megszűnt, a jog abszolút erkölcsi parancsából nincs már semmi
napjainkban. (…) az emberi kultúra a jogállam eszméjében emelkedett a leg-
magasabbra, de ma már mindez egy elmúlt korszak nagyszerű emléke csupán.

Nemzeti eszméje, a legnemesebb és legtisztább gondolatok egyike, a maga
kegyetlen valóságában kiteljesedvén, napjaink nemzeti állama, s ma már nem
az, amit még a liberalizmus annak érzett. (…) A nemzeti törekvéseket azért a
liberalizmus szította nagyra, a szabadverseny, az imperializmus eszméi telítik
meg e törekvéseket, s szükségképpen uralmi törekvésekké váltak, hogy előbb
nemzeti államokat, utóbb pedig a nemzeti államok belső szerkezetét a fajpolitika
jegyében alakítsák át.

A parlamentarizmus (…) szintén a liberális kor következménye volt (…)
de ma már nem az, ami volt. Az általános választójog, a választási visszaélések

egyaránt ássák alá tekintélyét azzal a másik elvvel együtt, amely az egy vezérlő
akarat jegyében a totális államra tör.

A demokrácia, akár mint politikai intézmény, akár mint társadalmi elv, szer-
ves összeköttetésbe került a liberalizmussal, jóllehet a demokrácia nem világ-
nézet, hanem állam- és társadalomszervezeti kérdés, amelynek lényege
politikailag az, hogy a vezetők kiválasztása demokratikusan történjék, társa-
dalmilag pedig, hogy a nagy tömegek, a széles rétegek emberi méltóságáról
gondoskodás történjék. (…)

A liberalizmus, mint a nagy emberi eszmék általában, pályája alatt önmagát
élte fel s mindaz, ami benne maradandónak találtatott, az élet szerves részévé
vált, de egyéb vonatkozásaiban az élet már túlhaladta s nincs már jelentősége. 

A XIX. század, amely virágzásának kora, elmúlt visszavonhatatlanul, s ko-
runk más vezető elvet keres. A történelemnek az a kettős, egymást kiegészítő
menete, amely egyszer az individualizmust, másszor a kollektivizmust helyezi
előtérbe, most jelenleg a kollektivizmus gondolatáénak időszakában van. A »to-
tális állam« és a nemzeti szociális – tehát kollektív – érdekekkel korlátozott ka-
pitalizmus Németországban és Olaszországban, vagy a teljesen kollektív
termelés Oroszországban – már egy új világberendezkedés beszédes ténye.”

Albrecht Ferenc a két hatalmas rendszer mögött nem sejthette meg a libe-
ralizmus leporolásának és ravaszul gonosz újbóli felhasználásának félelmetes
korát: a neoliberalizmusét.

Ezt követően a magyar liberalizmusról ír: „A magyar liberalizmus, amely a
kiegyezés után Magyarországba olvadt Transzilvánia közéletét is jellemezte, el-
sősorban gazdaságpolitikai síkon jelentkezett. Az agrár-feudális társadalmi szer-
kezetű Magyarország gyorsan alakult át a pénz és ipari tőkeberendezkedés
hatása alatt. (…) A magyar jogásznemzet, – mondják némi büszkeséggel, és
amíg e korszak a közjogi tekintetben hajszálfinom különböztetésekért önmagát
megemésztő harcokat vívott és közjogát ismerte is, ugyanakkor a közjogi és
társadalmi jellegében agrár-feudális ország elfogad és törvényekbe iktat, gaz-
dasági politikájának vezető elvévé avat egy olyan gazdasági jogrendet, amelyet
a merkantil-kapitalizmus elméletírói az ingó vagyon védelmére deklaráltak s
ennek folytán a dolgok fejlődése teljesen ellentétes folyamatot mutat: az agrárius
ország agrártársadalma szegényedik, az agráreltartottak száma egyre csökken,
míg az ingótőke összegszerűen, súlyban és befolyásban egyre gyarapszik. (…)
váltótörvényt (…) egyszerűen a fejlett világkereskedelemmel bíró Hamburg vál-
tótörvényéből fordítanak le s ezzel a magyar társadalom életmódjától teljesen
különböző hitelrendszer alapjait vetik meg.”

Így aztán a magyar földbirtok és a parasztbirtok kicsúszik a tulajdonosok
kezéből, a kereskedelem előnyt élvez az őstermelőkkel szemben. „Így men-
nek a dolgok tovább a maguk útján s a szabadelvűség a kor uralkodó jelszava.
A pusztulásnak indult birtokosság, kisiparosság és agrárproletariátus sorsáról
s ezeknek a magyar nemzet életében való jelentőségéről – senki sem gondol-
kozik.

E korszak ellenhatásaként az 1890-es években egy baráti kör – Károlyi
Sándor és Zelenski Róbert grófok köré csoportosulva – indítja meg azt a nagy
agrárpolitikai harcot, amely a liberális gazdasági rend megdöntésére irányult,
az, amelyet akkor »reakciós«-nak bélyegeztek meg, de amely mozgalom ma
már Szekfű Gyulánál a történelmi elismerés babérját nyerte el.”

Idézi Bernát Istvánt, a Magyar Gazdák Szemléjének 1936. januári számá-
ból. Bernát ezt írja: „Az uralkodó felfogással szemben, nem törődve a várható
ellentmondásokkal, elég merészek voltunk kimondani, hogy a francia forrada-
lom nem valósította meg a hozzá kötött várakozásokat. (…) A pénz és a vagyon
utáni láz nálunk is észrevehető; ezért sok esetben hajlandók vagyunk nemesebb
értékeinket is feláldozni. (…) Világossá vált, hogy azok az elvek, amelyeket kö-
vetünk, nem biztosíthatják a jövőt. (…) behódoltunk a merev materializmusnak,
a korlátlan önzésnek. (…) Bírálva az elkorcsosult, nemesebb tartalmából ki-
fosztott szabadelvűséget, amely uralmának egy százada alatt elveszté legneme-
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sebb tartalmát, amely a gyengék védelmében állott, azt hangoztattuk, hogy az
emelkedő adók, a föld termésének alacsony árával szemben a mesterségesen
táplált nagyipar nem hozta meg, amit nevében ígértek: a mezőgazdaság felvi-
rágzását. Sőt éppen az ellenkező történt.” 

A liberalizmus történetét és átalakulását, felvirágzását és hanyatlását, illetve
magyarországi történetét így áttekintve végül a tanulmány záró fejezetében a
transzszilván liberalizmusról ezeket olvashatjuk: „A Transzilván liberalizmus
története egybeesik 1867 és 1918 között a magyar liberalizmuséval, mégis
keresnünk kell, hogy volt-e bizonyos – Transzilvánia lényegéből folyó – különb-
ség a magyar és a transzilván liberalizmus között. 

Transzilvánia elsősorban eszmeileg hagyománytisztelő, sehol annyira ki nem
tapintható és meg nem fogható az eszmék folytonossága, a társadalmi hagyo-
mányok és előítéletek befolyása, mint Transzilvániában. Az a liberalizmus, ame-
lyet az előbbiekben felvázoltunk, Transzilvániában nem hatott teljes mértékben. 

Hatni azonban hatott, mert ha a régi transzilván államrend nem alakul át a
liberális közszellem hatása alatt liberális jogállammá s ennek következtében oly
liberális gazdasági rend nem alakul ki, amely a pénzgazdálkodás érdekében
rendezkedik be, úgy a föld jogi helyzete nem változott volna meg, és a román-
ságnak a magyarság hátrányára történt hatalmas mértékű földszerzése nem vál-
hatott volna lehetségessé.

A liberális eszme jog- és gazdasági rendjének következménye volt az a nagy
gazdasági erőveszteség is, amely a transzilván magyarságot – a különben szük-
séges és nélkülözhetetlen – jobbágyfelszabadítással érte. Transzilvánia nemes-
sége 1848-ban önként mondott le földesúri jogairól, és 1 615 547 kat. holdat
adott át – a régi Tarnszilvániában, tehát a Királyhágón túli vármegyékben, jó-
részt román jobbágyságának, minden számba jöhető kártérítés nélkül (…) a
transzilván történelmi birtokosság – kivéve az arisztokrácia egy részét – már a
magyar uralom alatt eltűnt s ma már a transzilván magyar életben teljesen
nyoma veszett. A birtokosság alatt persze nemcsak a védekezésre sokkal ké-
pesebb mágnást és gentryt értjük, hanem azt az elterjedt kisnemességet, amely-
nek 100–200 holdját a megváltozott gazdasági viszonyok nyomtalanul
elmosták.

A transzilvániai kis- és kézműipar, amely a »céhek« korában annyira virág-
zott, szintén nyomtalanul tűnik el az élet árjában. (…) A kereskedelem észre-
vétlenül csúszik ki a városi magyar polgárság kezéből (…) a liberális gazdasági
rend a haszon elvének bevezetésével a védekezésre szoruló kisembereket pro-
letarizálta és a másik oldalon viszont nagy vagyonokat halmozott fel.”

Nem mulaszthatjuk el ezek után megjegyezni, hogy ez a magyar tömegeinket
nyomorba dönteni képes proletarizáló folyamat, amely a jogos gyűlölet szállás-
csinálója volt, előkészítette 1919-et. Hatása nem szűnt meg a második világ-
háborút követő kommunista időszak megalapozásánál sem, s talán nem túlzás
arról beszélni, hogy mind a mai napig velünk él, mint a sokrétű megosztottság
megalapozója. Legyen szó Erdélyről, de főleg az anyaországról. 

Albrecht aztán különválasztja az eddig ábrázolt liberalizmust, attól a transz-
szilván szabadelvűségtől, „(…) amely mélyen Transzilvánia történetébe gyöke-
rezik.”

Tanulmányát a következő – ennek szánt – fejezettel zárja: „Tran szil -
vániában mindig kellett a dolgok természetes fejleményeképpen egy eszmei
szabadság, mert csak ebben az elvont szabadságeszmében lehetett egyeztetni
azokat az ellentéteket, amelyeket a három faj és hat felekezet egymás melletti
emberi élete követel. Ez a szabadságeszme már az együttélés tényéből kö-
vetkezik, mert ez az élet természetes rendjében van s bár nehezen észrevehető
és méltányolható, mégis ez a transzilván élet alapja. Eszményi értelemben
nincs meg és talán sohase lesz meg, de annyiban, amennyiben nélkülözhe-
tetlen az élet, a társadalom természetes rendjének fenntartásához, több-ke-
vesebb mértékben megtalálható. A szabadságeszme az a tér, amelyben a
változó politikai erőviszonyok szerint a három transzilván faj ereje egymással

kiegészítődik. Ha ez nem volna, úgy a társadalmi együttélésnek a rendje
anarchiába torkollna.

Transzilvániában, ahol különféle társadalmak, nemzetek, felekezetek élnek
egymást keresztezve, a történelem folyamán kifejlődött egy bizonyos – ezt az
együttélést szükségképpen lehetővé tevő –, szabadelvű felfogás, amelyet éppen
azért, mert az egyetemes liberalizmus előtt már volt és elmúlta után is lennie
kell, transzilván szabadelvűségnek nevezhetünk. Ennek a szabadelvűségnek
mély gyökerei vannak a transzilván történelemben.

Nemes és felvilágosodott volt olyan korban, mikor Európa-szerte még a
vallási fanatizmus lángja ég. Szólás- és gondolatszabadsága nem a francia
forradalom liberális elvéből következik, hanem a reformációból, mert Tran -
szil vániának a protestantizmus nyomán kialakuló közszelleme ezt már előbb
megteremtette. Szellemtörténész számára kitűnő tanulmánynak kínálkozik
például a XVIII. század végének református papi beszédeiből éppen ennek a
szabadelvűségnek a kimutatása.

Transzilvánia legjellemzőbb, legerősebb társadalmi élettörvénye azonban a
patriarchalitás. Komoly társadalmi életforma, amelyet a régi Transzilvániából
őrzött meg napjainkig. Mélyen beitatódott Transzilvánia közszellemébe és min-
den transzilván embernek az idegszálaiba. Egyházi szervezete és agrártársa-
dalma elevenen őrizték meg a hagyományokat. A transzilván szabadelvűség
benne él ebben az ősi patriarchalitásban, amelyet modernné és elevenné tenni
kizárólag szervezés kérdése.

A transzilvániai magyarság ma kisebbségi társadalom, és társadalmának
belső élettörvényeit önmaga állapítja meg. Ebben megvan s mindig meglesz a
maga autonómiája.

Nem maradhat liberális, mert túlhaladott koreszmék jegyében nem élheti
életét, de megmarad mindig közszelleme annak a nemes szabadelvűségnek je-
gyében, amely az ember méltóságát isteni törvényként tiszteli, és az emberi
gondolat szabadságát és tisztaságát mindig meg fogja őrizni. Transzilvánia sza-
badelvű volt akkor, amikor Európa még a feudális-patrimoniális állami és tár-
sadalmi szerkezetben élt, megőrizte ezt akkor is, amikor ez a liberális állam-
és társadalomszerkezet lett uralkodó törvénnyé, és szabadelvű maradt akkor
is, amikor ez a liberális elv helyét a totális állam- és a kollektív gazdasági és
társadalmi szerkezetnek adja át.”

Az, hogy ez a transzszilván liberalizmus miként élt tovább a szocialista dik-
tatúra s az ezt követő neoliberális zűrzavar éveiben egészen napjainkig, újabb
tanulmányok tárgyát képezhetné. Okai és így gyökerei megmaradtak azáltal,
hogy többé-kevésbé még ott élnek ezek a népek. Az arányok változása, amelyet
főleg a be- és kitelepülés befolyásolhatott, bizonyára tovább erodálta, bár az
újonnan jöttek is ennek keretei közé kerültek, s talán azért még létezhet egy
társadalmi tanulási folyamat. Apró jelek a román csúcsértelmiség berkeiben
fel-felbukkannak időnként, és nosztalgiával tekintenek a transzszilván szellem
eleve liberális múltjára, sőt kritikus hangok is megfogalmazódnak az ezzel hom-
lokegyenest ellentétben álló Kárpátokon-túli szellemmel.

Bár az együttélés (egy időben az együtt szenvedés) hétköznapjai során, Alb-
recht szavaira gondolva: „(…) már az együttélés tényéből következik, mert ez
az élet természetes rendjében van”, tehát ott volt és természetesen van egyféle
szabadelvűség szükségszerűsége. A világfolyamatok a társadalmi egymásra -
utaltságot egy atomizált társadalommal felváltani próbáló ereje ennek jövőjét
megkérdőjelezi. 

Ha csak… ha csak a szakadék szélén nem következik be a józan felismeré-
sek képességének, vagy akár kényszerének egy új korszaka. 

y
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Szaporodva fogyásunkról
Venczel József: Néhány adat a székely kivándorlás
hátteréből 1936/4.

1.
„Az Olt völgyében, a Köddombja és a Hargita között, hosszan nyúlik Dăneşti
község hepehupás határa. Ha kelet–nyugati irányban végigjárjuk a földeket,
dombról le, dombra fel, a jellegzetes hegyvidéki térség tanúi vagyunk. Az Olt
a határ keleti harmadában vájt magának völgyet s ezzel a község települését is
meghatározta. A legtermékenyebb rész ez: az alsó és felső Kismező szántóinak
és kertjeinek, valamint az Olt-melléki kaszálóknak területe. Keletről és nyugatról
dombok határolják. Keleti részen Olt hegye, a nyugati oldalon Cseretető. A
határ terjedelmesebb része a Cseretetőn-túli, amely lankákkal és kaptatókkal
lassacskán felmászik a Hargita oldalára. 

10543 hold 1410 négyszögöl területet ölel fel ez a határ, amelyből 35,7%
kaszáló, 29,7 % erdő, 20,6%k szántó, 12,9%  legelő és 0,8% kert. Ebből in-
tézményi és köztulajdonban van 43,7% (4607 hold 1080 négyszögöl). Műve-
lési ágak szerint magánosok kezén van a kaszálók 98,7%-a, a szántók 97,4%-a,
a kertek 91,1%-a s a legelőterületek 0,03%-a. A legelők majdnem mind, az
erdők teljes egésze a közbirtokosság tulajdona. (…) 

Két nagyobb birtokosréteget állíthatunk szembe egymással: a 8 holdon aluli
és a 8 holdon felüli birtokosok osztályát. Az előbbiek a lakosságnak kb. 59,0%-
át, az utóbbiak kb. 41,0%-át ölelik fel. A birtokállomány megoszlása azonban
már egészen más kulcs alapján 31,9 és 67,9%-ot mutat. 

2.
A Köddombja és a Hargita között húzódó földdarab a község 2844 lakosának
létalapja. Nem valami tág és bőséges határ. A napi panaszkodás és a nélkülözés
külső jegyei állandóan bizonygatják, hogy keskeny, szűk és nem kielégítő. 

Bizony, a határ századokon át nagyjában ugyanaz maradt, bár az emberek
száma lassacskán, de szaporodott. Egy évszázaddal előbb alig haladja túl a né-
pesség az ezer lélekszámot.  Azóta ez a szám megkétszereződött, s a népmoz-
galom ma is fejlődő képet mutat. A művelhető föld azonban alig gyarapszik
néhány darabkával, amit a kaszálókból lopnak el, ha szikkad a nedves talaj. 

Az adatok meglehetősen hiányosak (…). 
A népmozgalmi kép a háborúig merészen ívelő. A háború s az új idők meg-

törik ugyan ezt a lendületet, de az eredmény még mindig pozitív: a természetes
szaporulat évente 20 és 40 között ingadozik. S ha számba vesszük az utolsó
135 esztendő népmozgalmi adatait (…), akkor 4101 lelkes természetes sza-
porulatot állapíthatunk meg. A valóságos szaporulat ennek a legjobb számítás
alapján is mindössze a felét teszi ki. A megszűkült határ, a lefokozott lehetősé-
gek biztos tükre ez a számokban jelentkező különbség. 1890-ben a község la-
kossága 2266 lélek, ez 1900-ig – a természetes szaporulat évenkénti
hozzáadásával – 2749-re gyarapodik, a népszámlálás azonban csak 2635 lelket
mutat ki, így vagyunk később is: 1910-ben 294, az utóbbi két évtizedben 404
a különbség a természetes szaporulat segítségével készített számsor végösszege
és a népszámlálás eredménye között. Az állandó és talán visszatarthatatlan ki-
vándorlás számszerű lemérése ez. Az életlehetőségek szélesbülését ugyanis a
községbeli székely egykével nem segíti. Az abortust is csak átmeneti jelenség-
ként szabad megítélnünk. A családok zöme ma is 2–4 gyermekes, találunk szép
számmal 5–6 gyermekes családokat is, sőt néhányat 6–10 gyermekkel. 

3.
A székely nem azért hagyja el ősi földjét, nem azért lesz szolga és cseléd, nem
azért hajlik meg másolt parancsának, mert kiszikkadt belőle az ősök büszke
rátartisága, a föld dobta ki a világba. (…) nem nehéz kiszámítanunk, hogy mel-

lékkereset nélkül (a fakitermelésből származó jövedelmet azonban beleértve)
kb. 13–15 hold az a földmennyiség, amelyből egy D. községbeli hattagú család
a 47906 lejes háztartási és magánkiadási terhelés mellett meg tud élni. Persze
gyarapításról ekkor még szó sem lehet. Erre azonban van két út, (…) mégpe-
dig: az igények leszállítása és a mellékkereseti jövedelem fokozása. Ezt ugyan
népünknek tanítani nem kell, mert amióta fejenként a 2,5 hold földmennyiség
nincs meg, azóta járja ezt az utat, főleg az utóbbit. Sokszor aztán a mellékke-
reset fő keresetté erősödik s valahol meg is köti a székelyt. A kivándorlás okait
és tényezőit nemigen kell másutt keresnünk. 

4.
(…) A birtok szétaprózódott. A 8 holdon aluli birtokosok és családtagjaik a
földterület 31,9%-ából megélni nem tudnak, hiszen a lakosság 58,9%-át teszik
ki, s így alig jut egyre több egy holdnál. S ha e területbeli hiányhoz még hoz-
závesszük e kis birtokegységek szétdaraboltságát s a hosszan elnyúló határban
való szétszórtságát, úgy előttünk állnak D. község fele lakosságának legfőbb
életproblémái. Az utolsó száz év kétezer kivándoroltja jórészt ebből a rendből
való. S ez a réteg hovatovább szélesedik. A nemzedékek kezén a 8–15 holdas
birtokok is szétesnek. Csak a 15 holdnál többel rendelkező 83 birtokos állása
látszik szilárdabbnak (hiszen az eladásra kerülő, szétfaricskált földeket évi mu-
tatkozó fölöslegükből megvásárolhatják), s néhánynak útja biztosan vezet a kis-
birtok felé, ami a megyében már kiváltságos helyzetet jelent. 

r

Van-e megoldás? Nem sok. Bár a hivatottak gondolkozhatnának az üzemek
tervszerűbb termelésének befolyásolásáról. Pénz nélkül azonban nem sok ered-
ményt lehet elérni. A másik ugyancsak sürgető feladat a kivándorlók útjának
megszervezése. A kivándorlás ugyanis a nép életképességéről tesz bizonyságot,
de a külvárosi proletariátusban gyalázatot is hozhat magára... Minderről már
azonban a szociálpolitikusnak kell gondolkoznia.” 

A rövid – példának szánt – tanulmány Dánfalváról szól, de mint azt már
többször jeleztem. 1936-ban már nem volt szabad magyar helységneveket
használni s így a soha nem volt Dăneşti került a tanulmányba.

A székely népesség helyzetéről a Hitel hasábjain több tanulmány is olvas-
ható. Szülőföldjének ezzel a gondjával legtöbb esetben Venczel József foglal-
kozott. A Székelyföld eltartó képessége a mezőgazdasági munka alapján nem
tudott megfelelni a székely családok dicséretesen szép szaporulatának. A föld
elküldte fiait, s azok sajnos a világ közelebbi (Ó-Románia) és távolabbi (USA)
országaiban kerestek boldogulást, holott a magyar szállásterületek még Erdé-
lyen belül is befogadhatták volna őket.

A kérdés megoldására a Trianon utáni időkben nem kerülhetett sor, a hábo-
rús magyar négy év erre rövidnek bizonyult, és utána az újabb román uralom a
szocializmus építésének fantomtevékenységével fedve csak arra volt jó, hogy a
megoldást jelenteni képes iparosítást nem a székelyek helyhez kötésére, hanem
a románok betelepítésére használta fel. 

Napjainkban, abban az újabb helyzetben, amelyben már a románok is el-
vándorolnak hazájukból munkát keresni, nem javul a kép, hiszen, ami meg-
történt az már visszafordíthatatlan, és ha (főleg a székely szorgalom és
le le ményesség nyomán) van is némi könnyebbség, az a felbillent arányokon
nem változtat, a románosító szándék pedig változatlan. Mégis lehet és kell re-
ménykedni, különösen most, amikor az anyaország jelenlegi kormányzata az
elszakítottak gazdasági helyzetének megerősítését tűzte ki célul.

y
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Mának szóló sorok
Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae 1936/4.

Vita Sándor írásának címe azonos a rovatcímmel. Tartalma az állandó meta-
morfózisokat megélő – vagy elszenvedő – erdélyi élet akkori gondjait, többek
közt az irodalom szerepén keresztül is vizsgálva, mintha a mai összmagyar kér-
déseket helyezné boncasztalra. Aktualizáló igyekezetem mondhatni felesleges,
elegendő a kiemelt részletek olvasása ahhoz, hogy helyzetünk, kérdőjeleink, té-
velygéseink, hibáink változatlanságára újfent ráébredjünk.

Idézem tehát a 80 év előtti Vita Sándort:
„Évek óta elszokott a transzilván közönség attól, hogy életének ösztönzését

az irodalomtól várja. (…) Másfél évtized vergődései, önkínzása és bukásai után
úgy látszik, elérkezett az ideje annak, hogy életünk kínzó kérdéseivel bátran
szembenézzünk. A dráma megszületéséhez távlatra, a gondolatok kitisztulására
van szükség, természetes tehát, hogy hosszú éveknek kellett eltelniök ebben a
nyomasztó, zaklatott mai korban is, hogy megszülethessék a transzilván dráma.
Az embernek ki kell emelkednie nyomorúságából, panaszainak elsírásából és
harcolnia kell sorsa ellen. A transzilván életre nézve is ennek a saját erejével
számot vető harcnak a megindulását jelzi a dráma kibontakozása. (…) Úgy
érezzük, hogy Transzilvániában, ahol egy megfiatalodó társadalomnak el kell
vetnie magától a múlt előítéleteit és új látásra van szüksége, még nagy lehető-
ségei vannak a dráma fejlődésének, és egyben a színház is visszanyeri azt a
társadalomalakító szerepét, amelyet egy évszázaddal ezelőtt visz.”

Két újonnan született dráma: Kós Budai Nagy Antalja és Tamási Tündöklő
Jeromosa kapcsán így vélekedik: „Tamási darabjában még mintha a társadalmi
kérdések a népmese misztikumába elveszve erőtlenül jelentkeznének, Kós Ká-
roly Budai Nagy Antalját szinte szétveti a benne felhalmozódó szociális fe-
szültség. (…) Transzilvániában csudák nem történnek. Budai Nagy Antal a
parasztlázadás vezérévé emelt Kalota-menti kurtanemes viaskodik ezekben a
szavakban Transzilvánia örök sorsával. »Imádkozni és átkozódni tud itt min-
denki, de hinni gyáva.« Transzilvánia alkalmazkodott mindig a realitásokhoz,
de hinni mindig gyáva volt. Ma is az.”

És most nagyon figyeljünk a következő idézetre:
„Életünknek talán legnagyobb betegsége, hogy azok, akik kezükben tartják

irányítását, nem tudnak hinni. Jövőt csak az építhet, akiben megvan a hit, a hit
a hivatásunkban, a jövőnkben, az erőnkben. Költőink másfél évtizeden át a
helyt állást parancsolták, de hitet nem tudtak adni. Politikusaink népünket akar-
ták megszervezni és panaszait tárták a világ elé, de volt-e bennük hit? Az egyház
Isten akaratában megnyugvó hitet adott, de nem tudta egész életünket öntuda-
tos, harcos előre nézéssé, építő erővé formálni. Az új élet megteremtéséhez hit
kell, hitet várnak vezetőinktől intézményeink, szervezeteink, mert különben élet-
telen lesz bennük a munka, és egy hirtelen vihar nyomtalanul elsöpörheti őket.
Ezt a hitet csak magányos, sokszor társtalan, alig ismert »egyedül levő magya-
rokban« találjuk meg, de nem látjuk ott égni a közélet vezetőiben, a közvéle-
mény irányítóiban.”

Ha mindezt mai életünkre vetítjük ki, sajnos hozzá tehetünk még valamit.
Ha akad olyan vezető, akiben a hit is ott lobog, ellenfelei hiénákként támadnak
rá! A hit felbukkanása ma a „merjünk nagyok lenni” kérdése körül kereshető,
elpusztítására pedig a „merjünk kicsik lenni” seregei törnek. S ezek soraiban
minden oldalról akadnak harcosok.

Vita Sándor aztán arról szól, hogy: „Az eszmékbe vetett tántoríthatatlan hit
hiánya változtatja nálunk olyan könnyen az eszmei ellentéteket személyi össze-
tűzésekké.” Mai kommunikáció-gazdag világunkban ez a szemünk láttára zajlik
nap mint nap, szinte egyebet sem látunk és hallunk.

Aztán folytatja: „Az is kétségtelen, hogy életünk berendezkedésének kérdé-
sénél szerepet játszik majd az, hogy jobb- vagy baloldal hívei lesznek életünk

irányának meghatározói. Mégis nagyobb szükség van arra, hogy a spanyol pol-
gárháború kérdései helyett sajtónk a magunk belső ügyeire figyeljen és azt ke-
resse nyitott szemmel, a lehetőségek mérlegelésével, hogy miképpen
alakíthatjuk életünket a jövőben ellenállóbbá, törhetetlenül erőssé. (…) Azt kí-
vánjuk sajtónktól: figyelje éberebben a magunk belső életének tüneteit, keresse
a megmaradás útjait és ne hintse el amúgy is kétségbeesetten vergődő életünk-
ben a meddő viszálykodás magjait.”

Az információdömping századában nehéz elvárás ez, hiszen minden oldalnak
és véleménynek – s ilyenek bőséggel vannak – akad lehetősége a véleménynyil-
vánításra és a közvélemény befolyásolására. De kisebbségi helyzetben létfon-
tosságú lenne egy közös minimum. Mivel pedig anyaországi viszonylatban ez
szinte reménytelen óhaj, legalább a nemzet sorsának jobbítását iránytűjének
tekintő információterjesztő közegek számára fontos szavak.

Vita Sándor ezután az egyházak jelentőségével foglalkozik. „Úgy érezzük,
életünkben az egyházak szerepének megítélése az, ami leginkább válaszfalat
emelhet a jobboldal és a baloldal hívei közé. A jobboldal az egyházakkal, a bal-
oldal az egyházak háttérbe szorításával szeretné a jövendő életformát kialakí-
tani. A transzilván magyar élet szervezése pedig az egyházak keretei között
indult meg és talán ma is egyedüli intézményeink, amelyekben a magyar társa-
dalom megszervezve él és dolgozik. Sőt közművelődési szervezeteink fogyaté-
kosságai miatt a művelődéspolitika feladatai is jórészt egyházainkra hárulnak,
ami a papság szerepének megnövekedéséhez vezetett. (…) Ha kisebbségi éle-
tünk parancsává az egymásért való felelősséget, a több és önzetlenebb munkát,
a minden körülmények között való helytállást akarjuk tenni, akkor keresnünk
kell azokat az erőket is, amelyek ennek az életnek a vállalására képessé tehet-
nek. Ezt az életformáló erőt látjuk a vallásban, a kereszténységet, mint életfor-
mát pedig az egyházak hivatottak megvalósítani. Ezért tartjuk azt, hogy nemzeti
megmaradásunk kérdése egyházainkkal van összekapcsolva és ez szabja meg
állásfoglalásunkat is a világnézeti harcokban. (…) Vásárhelyi János püspök
hangsúlyozta, hogy az új papi nemzedék népének nemcsak lelki gondozója kell,
hogy legyen, hanem tanácsadója, vezetője – az élet más viszonylataiban is. (…)
Bethlen Gábor három évszázaddal ezelőtt azzal az elgondolással hozta létre az
akkor akadémiai jellegű főiskolát, hogy a népből nőtt, a népet szolgáló vezetőket
adjon Transzilvániának. (…) Makkai Sándor szerint iskoláinknak a falu számára
papot, tanítót és presbitert kell adniok.”

Nem csupán költői szózat („ne hagyjátok a templomot s az iskolát”) az,
amely a korabeli kisebbségi sorba süllyedt magyarság létkérdéseit felkarolni, s
ereje mértékéig megoldani is megpróbáló egyházak fontosságát hangsúlyozza.
Az a politikai erő, ideológia, oldal, párt vagy nevezzük bárminek, amelyik ezt
a támaszt kihúzta volna Erdély magyarsága alól, eleve leleplezi önmagát. A bal-
oldal sem akkor, sem azóta nem akart és nem akar nemzetivé válni, s ez – sajnos
tudjuk –, hogy errefelé kizárólag magyar sajátosság. Hogy a proletár interna-
cionalizmus hamis ködképe, vagy egyéb, esetleg általuk sem sejtett erők félre-
vezető befolyása tette és teszi ezt? Jó volna alaposabban megvizsgálni. Bár
feltehetően egyénenként változó választ kapnánk, s a mindent eldöntő legfelső
válasz őszinte nem lehet.

A szerző ezután némi bizakodással tekint az észlelhető gondolkodásválto-
zásra, de a külső viszonyok súlyosságát nem mellőzheti. Az Országos Magyar
Párt munkáját meglehetősen közönyösen nézi a közvélemény, pedig annak az
egész erdélyi magyarságot maga mögött kellene éreznie. Ezt írja: „Ebben az
elközömbösödésben igen nagy része van annak, hogy a mai viszonyok között
az állampolitika erélyessége annyira keresztezi a kisebbségi pártok törekvéseit,
hogy azok szinte meddőnek, kilátástalanoknak látszanak. Ez a kilátástalanság
azután végzetesen meggyöngíti, s úgyszólván elgáncsolja a belső szervezés
munkáját. De kétségtelenül a párt sem mutatott kellő rugalmasságot új gondo-
latok, módszerek felismerésében s főként nem tudott – merevségének leküz-
désével – minden magyar erőt megragadni, felhasználni. (…) a fiatal értelmiség
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tudatosan vagy öntudat nélkül, de kerüli a politika kérdéseit. (…) idegenke-
déssel nézi a párt életét. (…) néhány év vagy évtized múlva azt a nemzedéket,
amelyben a magyarság történeti és politikai hagyománya mellet él még a poli-
tikai tudás és gyakorlat is, fel kell váltania egy új nemzedéknek. Transzilvánia
jövő sorsa esetleg olyan nemzedékre lesz rábízva, amelynek sem politikai mű-
veltsége, sem gyakorlata, sem tapasztalata nem lesz.”

Ne higgyük, hogy az a román állampolitika, amely a kisebbségi pártok te-
vékenységét keresztezve meddővé tette munkájukat, nem számított ennek a kö-
zönynek az elhatalmasodására. Ez a politikatudomány része, és ők jól ismerték.
Határozott céljuk volt vele.

Vita Sándor végül zárómondataival fontos üzenetet küld nekünk is: „(…) a
nyílt és bátor kiállás közéletünkben egyre ritkább lesz; ez a kiállás pedig bátor-
ságot, nyílt felelősségvállalást jelent és megbecsülést érdemel elvtelen, megalkuvó
világunkban. Megszoktuk életünkben, hogy az egység látszatának megóvása vé-
gett sokszor kell lelkiismeretünk szavát elhallgatnunk. Az egység azonban véle-
ményazonosságot jelent. Ha ez a véleményazonosság nincs meg, ésszerű és
célravezető dolog-e a becsületes meggyőződésből fakadó különböző véleményeket
véka alá rejteni, szabad teret engedve ezzel a közéletünkben egyre aggasztóbban
elhatalmasodó felelőtlen bírálgatásoknak, hát mögötti gyanúsítgatásoknak?”

y

Beköszöntő
A Hitel szerkesztői: A Hitel 1937/1.

„A Hitel második évfolyamát a vállalkozásunkba fektetett fáradság és munka
tiszta öntudatával indítjuk útjára. Egy esztendő leforgása után – bármennyire
is rövid időnek tűnik egy folyóirat életében – úgy érezzük, jogunk van feltenni
a kérdést: vajon eddig hozott anyagi és szellemi áldozatunk arányban áll-e az
elért eredménnyel? A sok biztató és bátorító szó, az együttérzésnek számos
jele, amellyel lapunk tavalyi évfolyamának lezárása után találkoztunk, arról győ-
zött meg, hogy érdemes e munkát folytatni, mert vannak, akikhez szólanunk
lehet és vannak, akik szükségesnek érzik lapunk mondanivalóit. Mélyen átérez-
zük, hogy ugyanakkor a növekvő figyelem, a táguló érdeklődés még nagyobb
felelősséget ró reánk, még fokozottabb körültekintésre és igyekezetre sarkall.
Az a tény, hogy sokakhoz szólhatunk, már a közvélemény befolyásolásának, sőt
néha talán alakításának a felelősségét ruházza ránk. Azt pedig tisztán látjuk,
hogy közvéleményünk egyöntetűen megújulásra, ernyedt nemzeti életünk meg-
újítására vágyik. Elvi állásfoglalásokon túl egyre sürgetőbb szükség kérdéseink
megoldásának célszerű, gyakorlati módjait keresni. Munkánk sok meggondolt-
ságot kíván, de a meggondoltság mellett egyre több merészséget is. Az »egyedül
lévő« magyarokat hívjuk s az új év terve: alkotásra késztetni a feszülő cselek-
vésvágyakat.” 

Az „egyedül levő magyarok” cselekvésvágyának munkába állítása a mai lét-
fontosságú összmagyar küzdelmeinknek egyik sarkalatos és valódi reményekkel
kecsegtető feladata.

Az 1988-ban Budapesten megjelent Hitel folyóirat új nemzedéke egész
munkájával bizonyítja, hogy ezzel a céllal egyetért. A lap havonta jelenik meg,
s így tágabb spektrummal dolgozhat, de a nemzetpolitikai szemle feladatát jó,
ha minél komolyabban veszi. Napjainkban ugyanis több helyét kereső generáció
téblábol a csonka magyar világban s azon kívül, és soha nem látott mértékben,
soha nem sejtett veszedelmek közepette igényli az útmutatást. Mintha egyedül
levőnek érezné kollektív önmagát is.

y

Személyünket kereső hívás
az örökkévalóságból

Ravasz László: Az idő feletti Széchenyi 1937/1.

A Hitel 1937. évfolyamát Ravasz Lászlónak egyik olyan beszéde vezeti be,
amelynek csupán kivonatos közlése – mondhatnám – bűn lenne. Ezért egészé-
ben helyezem az olvasó elé. Ravasz László ezt a beszédet 1937. február 7-én
a Nemzeti Casinoban mondta el, és küldte el a Hitelnek közlésre. Már címe is
megerősít ama szándékomban, hogy a Hitel „idő feletti” üzenetét eljuttassam
a mának, hiszen egész munkámat ennek rendeltem alá. 

A Hitel Széchenyi szellemét választotta vezérlő csillagának, s nem csupán
„homlokára írta” a legnagyobb magyar Hitelének betűit, hanem minden igye-
kezetével annak irányát is próbálta követni. Ezért bármely erőfeszítés indokolt
az idő feletti nagy magyar XX. századnak szóló tanácsát az előző századnál is
nagyobb veszélyben levő XXI. századi magyar nemzet vezetőihez és tenni akaró
tagjaihoz eljuttatni, hozzá adva a 80 év előtti erdélyi szellem vezető egyénisé-
geinek tapasztalatát is. 

„Különös helyrajza van a szellemi világnak; megtörténik, hogyha valakihez
százados múltba visszatérünk, ezzel előbbre haladunk. A Széchenyihez való
visszatérés mindig egy lépés – előre.

Ennek az oka bizonyára nem bennünk, hanem Széchenyiben rejlik. Szé -
chenyiben sok az idő felettiség – hiszen ez az igazi nagyság mértéke. Neki meg-
van az a különös sajátsága, hogy örök útitársunk legyen s minden idők minden
magyarja számára mondjon valami olyant, ami az élet lényegébe vág. Ma már
tudjuk, hogy nem jól ismeri Széchenyit az, aki benne valami szakemberi nagy-
ságot lát, pl. politikust, nemzetgazdászt vagy társadalomnevelőt. Ilyen munkái
összeolvadnak, kimélyülnek, átalakulnak. Nem volt vérbeli politikus, mert soha
párthoz nem tartozott, s amikor egy ország ünnepelte, akkor is egyedül állt;
viszont amikor magányos vadként keringett szűk döblingi szobájában: ő volt a
legnagyobb magyar politikai tényező, egyedül is egy félelmetes párt. Mint nem-
zetgazdász tulajdonképpen erkölcsi erőkkel igyekezett megtölteni a termelés,
fogyasztás, közvetítés és elosztás szabályait, s azt hirdette, nem jó hazafi, aki
nem gazda, de jó gazda csak művelt és becsületes ember lehet. Mint társada-
lomnevelő egy csomó szaggatott és rendszertelennek látszó ötlettel – amint ő
egyszer felsorolta, helyesb ekével, lóherével, jobb vendéglővel, versenyfutással,
tudós társasággal, új magyar dictionariummal – egy olyan rendszeres és gyö-
keres szellemi átalakítást indított meg, amilyen csak kettő volt ezer esztendő
alatt: az egyik Szent István korában, a  másik az új kor kezdetén. Ő a magyar
életnek nem egy adott kérdését oldotta meg, mint Martinuzzi vagy Deák Ferenc.
Nem egyik ágtevékenységet fejlesztette, mint Verbőczy, nem részideákat teste-
sített meg, mint Arany a költészetben, Liszt a zenében, hanem magához a nem-
zeti lélek substantiájához nyúlt s a magyar emberek egy másfajta típusát akarta
kitermelni. Ma azt mondanók, hogy szellemi-erkölcsi magyar eugenikára vál-
lalkozott. Olyan valamit kísérelt meg ezelőtt száz esztendővel, ami csak ma si-
kerül nagy diktátoroknak; új világot akart Magyarországon teremteni, egy új
embertípus által; de nem erőszakkal, hanem ihletéssel. Semmi sem bizonyítja
ezt jobban, mintha száz esztendő távlatából összemérjük legnagyobb ellenfelé-
vel, akkor győzelmes vetélytársával: Kossuth Lajossal. Ha hirtelen megváltozik
a múlt század negyvenes éveinek világa s Kossuth egy washingtoni demokráci-
ában találja magát, egyszerűen elakad ajkán a szó, s ha nincs kamarilla, nincs
Metternich, nincs feudális Magyarország: nincs mondanivalója. De Széchenyi
éppen olyan tevékeny lelkesítő és újító lett volna, ha Franklinék mellé állva,
Észak-Amerika polgára lesz, mint így. Az utódállamok területén élő magyar-
ságnak Kossuth Lajos ma nem sok újat tud mondani, mert ismételnie kellene
azt a szabadelvű és demokrata ideológiát, amely bokrétaünnepét a Párizs-kör-
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nyéki béke alkotásában ünnepelte. Viszont a transsylvaniai magyarság újra meg
újra Széchenyihez fordul és az ő írásaiból, mint Sybilla-könyvekből, próbálja
kibetűzni sorsát. Jaj, hogy csak most tért ide, az utolsó könyvhöz, az utolsó
órában! – Mindebből bátran következtethetjük, hogy Széchenyi igéi nemcsak
külső sorsunkat, adott helyzetüket érintik, hanem létünkbe vágnak bele, egzisz-
tenciánk fonódik velük össze, életünk értelmét derítik fel és életminőségünket
döntik el.

Ebből az is következik, hogy igazán csak most aktuális Széchenyi. A pró-
féta mindig akkor a legnélkülözhetetlenebb, amikor leginkább elesett a népe.
A magyar ma sokkal nehezebb helyzetben van, mint volt az ő idejében. Akkor
egy nagy birodalomnak volt elmaradt és eléggé nem értékelt alkotórésze, de
léte biztosítva volt s előtte nagy lehetőségek állottak. Ma a magyarság három
létformában él, s mindeniknek megvan a maga egyéni tragikuma. Egyik a
diaszpóra magyarság, amely szétszórtan él az öt világrész embervadonában,
gyárak, bányák, sáncok vérszívó poklaiban, mint a legkeményebb és legol-
csóbb emberhús, a civilizáció sátáni lakomáján. Majdnem egymillió magyar
az a sok parányi nyitott hajszálér, amelynek kapuján a nagyvilág homokten-
gerében elvész a drága magyar vér. Másik része a kisebbségi magyarság.
Hárommillió magyarra rászakadt a világtörténelem s most nagyszerű emlé-
keikben élnek fájdalmas és árnyszerű életet. Ez a magyar hádesz. S végül
itt van a törzs, amelynek megvan a teljes szabadsága, de életfeltételei nem
az ő hatalmában állanak s ha alkotmányában független is, sorsa nála ezerszer
nagyobb történelmi erők függvénye lett. Ez a fokozott veszedelem fokozot-
tabbá tenné Széchenyi próféciájának tragikus hevét. Gondoljuk el, micsoda
erővel kiáltaná vészjeleit, fenyegetéseit és biztatásait a mai világhelyzetben
az a Széchenyi, aki 1849-ben egy aránylag sokkal kisebb sorsfordulat súlya
alatt összeroppant, hogy e prófétai ténnyel nemzete bukását jóslatszerűen
kiábrázolja, mint ahogy némely drága, babonás tükör eltörik, mielőtt gazdája
meghal.

Széchenyi ma ismételné magát és mégis újat mondana. Tanításaiból köz-
vetlen igazságként kivillanna az, ami akkor még sejtelem volt s villámfényes
csattanással állana elénk az új életparancs: Akkor nem értettük, de ma megér-
tenénk, mert megtanított rá a sorsunk.

Ez az életparancs azt hangsúlyozná, hogy a magyarság egy lelki valóság,
corpus spirituale, amelynek minden tagja egyformán drága s csak együtt, a
maga egészében tartható fenn. Diaszpóra, kisebbség és nemzeti magyarság
együtt áll és együtt esik. De ez a magyarság nem politikai összefüggést mutat,
egységét nem is a vér, a faj biztosítja, lényege egy merőben lelki valóság.    

Ehhez a lelki testhez az Árpád-házi szent és hős királyok éppúgy hozzátar-
toznak, mint a hortobágyi öreg bojtárok, Rákóczi Ferenc, a barokk fejedelem
éppúgy, mint a horvát eredetű Zrínyi, a szláv vérű Petőfi s a német ősöktől szár-
mazó Liszt Ferenc vagy Semmelweis.

Ha a magyarság lelki tényező, lényege egy műveltség. Ennek a műveltségnek
megvan a maga etikai eredete. Nem folyó az, amelyik nem áldja önnön forrását,
nem műveltség az, amely elfeledkezik a vonalaknak, színeknek, meséknek és
daloknak áldott méhéről, a nép lelkéről és alkotásairól. De ez a műveltség tör-
ténelem, egy csomó dicsőséges és még több szomorú eseménynek, vereségnek
és győzelemnek állandó emlékkészlete, amelyet magával kell hordoznia min-
denkinek, aki élő tagja akar lenni a magyarság szellemi testének. Még ezenfelül
bizonyos gondolkozásmód, új magatartás, közerkölcs, lovagiasság, hallgatag-
ság, hűség és a ki nem tört tűzhányók virágokat és édes bort termő heve. Valami
olyan közös vonás, hogy a magyar paraszt emlékeztessen a magyar úrra, a ma-
gyar úr nobilitására; a magyar úr juttassa eszünkbe a magyar paraszt szótlan
bátorságát, keménységét, acélos testét és lelkét, mint a solitaire gyémántkavi-
csot. Költőkben és művészekben legyen valami a magyar katonák kockajátszó
virtusából, s a magyar katona lelke mélyén hordozza magában az örök magyar
poétát, aki a halál orcája előtt is virágot tesz a kalapjára. Ebben a magyar lel-

kületben részt vehet a diaszpóra, a kisebbségi és a törzsökös magyar. Hozzá
tartozhatik az itt lakó nemzetiség fia, aki tán még magyarul sem tud és kisza-
kadhat belőle, aki csak magyarul tud, ha idegen a lelke.       

Még tovább menne Széchenyi, elmondaná azt, hogy ez a magyar lélek csak
a magyar sors formájában él.

Széchenyi az örök magyar sorsmagyarázó. Ő látta meg először, ha nem is
mondotta ezzel a szóval, hogy magyarnak lenni annyi, mint sorsot vállalni. Tu-
ráni lovas nép idevetődik a Kárpátok-medencéjébe és megáll kelet és nyugat
határán, világbirodalmak mérkőzése pontjánál. Itt játszódott le a nyugati és bi-
zánci kereszténység roppant küzdelme. Utána 400 éven át itt vívta döntő csatáit
az európai keresztyén művelődés halálos ellenségével, az iszlámmal. A XIX.
század közepére szláv és germán erők feszültségi öve lett, s érezni lehet, hogy
ma már két roppant energiájú világnézetnek, két politikai világvallásnak ütkö-
zőpontja.

Itt állott meg a magyar ezer esztendőn keresztül. Virágos kerteket és temp-
lomokat épített vulkánok oldalára, szántott-vetett lávafolyamok partján. Ezer
esztendő alatt nem volt háromszor olyan negyven esztendeje, hogy egziszten-
ciáját kockára ne kellett volna tennie. Más nép küzdött azért, hogy művelt nép
legyen, gazdag legyen, új birodalmat hódítson, elvesztett régiekért bosszút áll-
jon: mi mindig azért harcoltunk, hogy éljünk. Mi naponként kockára tettük és
naponként nyertük meg az életet.

Ez teszi lehetővé a magyar lélek alaphangulatát. Mindig idegen és mindig
árva, akit igazán sohasem ismernek és aki maga is mindig idegenkedő. Különös
ösztönnel minden pillanatban nyugat mellé áll, pedig az adott helyzet érdeke
mindig az ellenkezőt javasolta volna. Ezért jellemzi a magyar lelket a halállal
való játék, a könnyelműségnek és vakmerőségnek, önfeláldozásnak és hánya-
vetiségnek ösztönös hősiességgé való olvadása.

Egy romantikus költő, amikor arról beszélt, hogy az ég egy kincset ád min-
den hazának s a nemzet híven őrzi birtokát, azt kérdezte, hogy mit adott az Ég
a magyarnak ilyen örökrészül? Erre mondotta azt a nagy igét: tiéd hazám, egy
nagy szentelt fájdalom!

Ne felejtsük el, hogy Széchenyi István ennek a szent fájdalomnak volt leg-
nagyobb hősi halottja. 

De éppen abban, hogy a magyar élet mindig kockázat, jelentkezik az is,
hogy a magyar élet mindig csoda. Isten csodája, hogy még áll hazánk, kiáltott
fel Petőfi, s nem magyar az, aki e szüntelenül megismétlődő csoda örömében
és áhítatában nem osztozik. Ezért a magyarsághoz bizonyos vallásos minősülés
kell. Amor Fati, amely igent mond a minket magyarokká rendelő örök Akaratra.

És Széchenyi még egy tanítását hangoztatná ma. Azt a tanítását, hogy a
magyarság küldetés. Széchenyi volt az, aki ezen a földön legtisztábban meglátta
a magyar öncélúságot; ő beszélt először magasrendű nemzeti misszióról. Má-
tyás, Zrínyi, Bethlen Gábor egy-egy feladatot látott, Széchenyi látott missziót.

Széchenyi érezte, hogy a nemzeti öncélúság formális kategória. A nemzet
nem azért él, hogy hibái, dőreségei, hazugságai és bűnei számára oltárokat
építsen, palotákat emeljen, hadseregeket tartson, költőket és történetírókat fi-
zessen. Egy nemzet azért él, hogy a legmagasabb rendű emberi eszményeket
és értékeket nemzeti géniuszának mintáiban valósítsa meg. A nemzet léte és
küldetése nemcsak »Schöpfungsgedanke«, hanem »Erlösungsgedanke« is.

Így állítja elénk Széchenyi nemzeti küldetésünk hármas lépcsőzetét. Első az
a történelmi hivatásunk, hogy itt a Duna-medencében közvetítő, kiegyenlítő és
összetartó erő legyünk. Második az az egzisztenciális küldetésünk, hogy hozzuk
felszínre minden rejtelmes erőnket s nemzeti egyéniségünket, és nemzeti mű-
veltségünk nagy történelmi alkotásával fokozzuk az emberiségnek erkölcsi és
szellemi tőkéjét. Mindez azonban csak akkor történhetik meg, ha egyesekül és
nemzetül is Isten kezéből vesszük a megbízatást. Ő előtte végezzük szolgála-
tunkat s neki számolunk be mindarról, amit megtettünk és elmulasztottunk. Ez
a mi erkölcsi missziónk. Széchenyi látása szerint a nemzeti lét a keresztyén hit
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legmélyebb gyökereivel fonódik össze s teljes világosságot a szuverén Isten or-
cája előtt nyer. Az idő feletti Széchenyi egy személyünket kereső hívás az örök-
kévalóságból hozzánk, azaz a mindenkori magyarokhoz.”

Amikor a mai fenyegetettségek közepette irányt kereső, vagy a választott
iránykeresőink tájékozódását figyelő olvasó ezeket a sorokat kézhez kapja, olyan
magasságokba emelkedik, amelyek földhözragadt jelenünkben esetleg a legna-
gyobb jóindulat mellett is szédülést okoznak. S mégis éreznie kell, hogy hatal-
mas igazságok vigaszával és egy eldobhatatlan iránytűvel lett gazdagabb. 

Az őszintén vállalni akarók közül is sokan várhatnák, hogy hétköznapi ten-
nivalók, a napi küzdelmek, a sokasodó konkrét gondok megoldásának felsoro-
lásával kapjanak gyakorlati tanácsokat. Ha azonban a fentieket magunkévá
tesszük, kiderül, hogy a megoldások általában adva vannak, csak azok közül
helyesen választani tudni csakis Széchenyi szelleméhez felemelkedve lehetünk
képesek. Ha pedig gyengének érezzük magunkat, ha ránk telepszik oly sokszor
tanácsként is felbukkanó kicsinységünk, akkor ott kell állani a küldetéstudat
szerény, de mégis önbizalmat adó felismerésének, annak a tudatnak, amely
tényleges gyengeségünkben egyedül képes felemelni Megbízónkhoz. Mert ezen
az úton járva még a legnagyobb mélységekből is ki tudtunk jutni a mába vezető
útra. Ha ezt tesszük, akkor a majdani ma felé, tehát a jövőbe vezető út is felis-
merhető lesz számunkra. 

„Ne féljetek”, szól egy jól ismert figyelmeztetés a XX. században is. A spi-
rituális feladatok terén nincsenek kicsik és nagyok, mondhatjuk a legfontosabb
és idő feletti felismerés pillanatában. Ebben kell egynek lennünk, ama Ravasz
László által is idézett magyar corpus spirituáléban.

y

Hogyan?
Albrecht Dezső: A második kör 1937/1.

Tenni, tenni kell! Már nem a lehet, vagy nem lehet, hanem a hogyan kérdése a
megoldandó feladat s azt követően az azonnali cselekvés. A veszély óriási, ha-
bozásra már nincs idő. 1937-et írnak. A cselekvő fiatal magyar értelmiséget
ez a gondolat hatja át, mintha valóban meghallotta volna Széchenyi üzenetét.
Azóta megközelítőleg 8 évtized telt el. Az elszalasztott vagy a felettünk átszá-
guldó lehetőségek és lehetetlenségek évei. Itt és ott. A Ravasz László említette
háromféle magyar élethelyzetben élők, a diaszpóra, a kisebbségi magyarság és
a törzs magyarság életében egyaránt. A helyzet pedig csak súlyosbodott. 

Mit ír Albrecht Dezső 1937 elején? 
„Az értékelés a történetíró feladata; a helyzet becsületes vizsgálata és az

abból levont elfogulatlan következtetés a kortárs feladatául marad. Ami szép
és nemes volt s ami a nemzet életét előre vitte, annak értékelése úgysem ma-
radhat el, s ami rossz, aljas, sötét és gyújtogató volt, az bizonyára elnyeri méltó
büntetését. A történelmi igazságszolgáltatás nem a mi feladatunk. Szükséges
azonban vizsgálat tárgyává tennünk a kort, amely lezárult, az eszméket, amelyek
mozgatták, az elért eredményeket, a kényszerű hiányokat, hogy mindezek józan
mérlegelésével képet alkothassunk helyzetünkről, lehetőségeinkről s a felada-
tokról, amelyek nemzeti életünk újabb fejezetének útját megszabják. 

De vajon joggal beszélünk-e arról, hogy életünk határkőhöz érkezett? A külső
okok s ezzel összefonódott belső helyzetünk egyaránt erre engednek következ-
tetni. A kisebbségi kérdés általános európai rendezésének reménye –, amely
az elmúlt korszak kisebbségi törekvéseinek meghatározója volt – szétfoszlott.
E remények szétfoszlásához az európai helyzet kuszáltságán kívül hozzájárult
a kisebbségi szerződések megszületésének körülményeiből folyó belső ellent-
mondás is. A kisebbségek jogait biztosító szerződéseket ugyanis nem az illető

kisebbségek anyaországai kötötték a kisebbségekkel bíró államokkal, hanem a
társult főhatalmak kívánták ezáltal biztosítani a kisebbségek jogait a hat új vagy
megnövekedett szövetséges államban s a négy legyőzött volt központi hatalom-
ban. A kisebbségi szerződések egyenes következményei annak a propagandá-
nak, amelyet a társult főhatalmak s az utódállamok indítottak meg a háború
alatt, főképp abból a célból, hogy az Egyesült Államokat maguk mellett harcba
tudják hívni. (…) Wilson 1917. ápr. 20-i üzenetében a harcot »a népek fel-
szabadításáért, a kis nemzetek jogaiért és szabadságáért« akarja fölvenni. Ter-
mészetes, hogy a Békekonferencia, amelyre a naiv és szép lelkű s nemes
eszméiben vakon bízó Wilson elnök is megérkezett, már nem tudott szakítani
ezzel a gondolattal s a nemzetek önrendelkezésének jogcímén megteremtett ál-
lamokban a másfajú kisebbségek jogait is biztosítani kívánta (…). 

Ha olvassuk a Nemzetek Szövetségének alapító okmányát, nem tudjuk, hogy
a naivság vagy a cinizmus nagyobb benne. (…)

Mindezeket csak azért írtuk, hogy szembe állítsuk ezzel az első igaz, ki-
sebbségi jogvédelmül szolgáló westfáliai békeaktát (Osnabrück, 1648) (…).
A westfáliai szerződés egyike volt a legidőtállóbaknak, hiszen amikor kétszáz
évvel később (1859-ben) az osztrák kormány kiadta a magyarországi protes-
táns egyházak autonom jogait megsemmisítő rendeletét, a protestánsok véde-
lemért a westfáliai béke aláíró hatalmaihoz fordultak. (…)

A kisebbségi szerződések alkati hibája tehát, hogy nem a közvetlenül érde-
kelt országok között jött létre, hanem a győző hatalmak között s egy olyan szerv
védelme alá helyeztetett, amelynek eredményes működése az emberiség fejlő-
désének egy haladottabb állapotát kívánja meg. (…) Mivel azonban erre sem
a kisebbségek, sem azok az államok, amelyeknek nemzettestvérei kisebbségi
sorsban élnek, nem várhatnak, előtérbe került egy másik elv: a helyi megoldások
rendszere, amelyben a kisebbségek az államhatalommal, vagy a kisebbséggel
bíró államok az illető kisebbségek anyaországaival kötött közvetlen megállapo-
dások és szerződések révén rendezik a kisebbségek helyzetét. (…) Míg a ki-
sebbségi kérdésnek a békeszerződések alapján való rendezése kimondottan
jogi kérdés volt, lelkileg viszont a humánum érvényesülésére támaszkodott,
addig a helyi rendezés erőviszonyokra épül fel. (…) minden kisebbségnek a
helyzete attól függ, hogy az anyaország a helyi szövetségesek rendjén mennyi
előnyt tud neki biztosítani, avagy hogy az illető kisebbség önmagában mekkora
súllyal tud jogai érvényesítésébe belefeküdni.”

Vizsgáljuk meg újabb nyolc évtized tapasztalatával a fenti gondolatokat.
Alapvető megállapítás, miszerint másfél évtizeddel az események után már lát-
ták, hogy a kisebbségi kérdés általános európai rendezésének reménye szét-
foszlott. Ami az USA háborúba történő bevonására tett erőfeszítéseket illeti,
itt féligazságról van szó, amire csak az újabb keserves évtizedek tapasztalata
nyomán jöhettünk rá. A népi igazság, amely szerint „könnyű Katit táncba vinni”,
itt felettébb helytálló. Az USA érdekeit mindenkor a háborúk szolgálták. A leg-
pusztítóbbak is. Ma sincs másként. Ahhoz, hogy beléphessenek egy-egy újabb
háborúba, demokratikus szellemben nevelt közvéleményüket meg kellett győz-
niük arról, hogy humánus kötelességről van szó. A Lusitania ismert körülmé-
nyek között megtörtént katasztrófája volt a sokkoló hatás, az európai elnyomott
nemzetek propagandája az előkészítés. Tehát a béketárgyalás szellemét és a
közvélemény meggyőzését ugyanaz határozta meg, és itt már logikus a szerző
okfejtése. Jól illeszkedik ehhez az a mai történészi vélemény, hogy a trianoni
hazugságokat nem buta és tájékozatlan diplomaták tették magukévá, hanem
inkább biztattak ezekre a hazugságokra, hogy a béketerv kellőképpen indokolt
legyen, s ne tűnjön diktátumnak. Wilson naivitása igaz lehet, de számos jel utal
arra, hogy nem ő volt a főszereplő. Nem véletlenül hagyta el a terepet. Ami vi-
szont ezt követően a Nemzetek Szövetségének alapokmányát illeti, azt nyugod-
tan nevezhetjük cinikusnak. A kisebbségi szerződéseket ugyanakkor nem lett
volna célszerű az oda-vissza pszichózisba (a vesztes és a nyertes pszichózisára
gondolok itt) taszított érintettekre bízni, ha nem akartak túl nagy zajt, a létre-
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hozott mű biztonságát őrizvén. Az egész arra épült, hogy ne lehessen nagyot
változtatni a kialakított helyzeten.

Jóllehet ez csak egyik, de nem elhanyagolható oka volt annak, hogy a két
világégés közötti éveket sokan és okkal, csak egyféle fegyverszünetként emle-
getik. A világ újrafelosztásainak sora pedig ma is hasonló lendülettel folyik a
fejünk felett, de azt életveszélyesen fenyegetve. A világ és Európa eme ciniz-
musát már akkor és jórészt átlátva Albrecht így folytatja:

„Irodalmunkban és közírásunkban kétségbevonhatatlanul kimutatható az
erős etikai és humanista jelleg, amelynek kialakulásában kultúránk alapelemein
kívül kétségtelenül közrejátszott az igaz európai szellem közeli érvényesülésé-
ben való hit is. Makkai pl. a Magunk revíziójában nem a magyar kisebbségnek
Transsylvániában betöltendő hivatásáról, hanem a kisebbségek világhivatásáról
beszélt. A transsylvan irodalom megtanított a helytállásra, de arra nem, hogy
hogyan álljunk helyt. (…) Ez az irodalom és ez a szellemiség elvált a földtől,
ködös magasságokba emelkedett vagy visszahúzódott a lélek végtelen mélysé-
geibe, közben a máról, a helyről, a földről, a testről egészen megfeledkezett.
Nem vitatjuk ennek az álláspontnak, lelki attitűdnek a szépségét, nemességét,
és az aszkézis erőt adó szerepét sem vonjuk kétségbe, mégis úgy érezzük, hogy
a bűnbánatban megtisztult lélekkel életünk formálását megkezdhessük. Életünk
formálását pedig a lelkek formálásán kell kezdenünk. Tehetetlen és szárnya sze-
gett kellett, hogy legyen a transsylvan lélek addig, míg reménységeit olyasmibe
vetette, amelynek megvalósulása nem tőle, nem az ő erejétől, munkájától füg-
gött. Addig csak megkapaszkodni, csak helytállni lehetett, de nem alkotni, a
sziklába utat vágni. (…) ez nemcsak a legnehezebb, de egyben a legszebb és
legmagasabb rendű, mert férfihoz leginkább méltó életforma is. Nem a halál,
hanem az élet dalnokai kellenek, a harci életforma vidám regösei, s ha a fiatal
írónemzedék ezt tudná hozni, többet adna nemzetének mindennél. (…) ez a
szellem már nem szakíthatja el magát a földtől, a valóságtól, hanem azt kell
megmutatnia, hogy ebben a valóságban hogyan lehet élni, előre jutni és hogyan
lehet megteremteni azt az életformát, amely amellett, hogy mélységesen emberi,
a nemzeti sajátságok kiélésére is lehetőséget nyújt.”

A mai magyar értékítészet trianoni kisebbségben vagy az anyaország ese-
tében, mint európai kisebbségben élő, az olyan irodalmat, amely ezeknek az
elvárásoknak akart vagy akar megfelelni, nem értékeli. Sőt. Szerencsére az ol-
vasóközönség még valamivel nagyobb megértéssel viszonyul hozzá, de nem
tudni meddig? A közízlésbe, ha lassan is, de leszivárog a felülről jövő ítélet-
mondó hang. Arról nem beszélve, hogy az irodalom egészében van szorult hely-
zetben. Ha az a még felfedezhető igény, amely a nemzeti irodalom iránt él,
megtalálná azt, amit vár, akár az összmagyar irodalom is nyerhetne általa. Mert
olvasó embereket nevelne.

Albrecht ezután visszatér a két kisebbségvédelmi rendszer kérdéséhez:
„A két (az általános és a helyi) kisebbségvédelmi rendszer közötti különbséget
igazában a politikai életben szemlélhetjük. A kisebbségi politika három oldala
– a nemzetközi jogvédelem kihasználása, a kisebbségek jogainak az államha-
talommal szembeni érvényesítése és végül a társadalmi erők megszervezése
közül kezdetben az első nyomult előtérbe (…) hirtelen tudósai és szakértői
nőttek, és egész közvéleményünk sokáig reménységét abba vetette, hogy a No-
valis álmodta európai szellemi egység s az ebből folyó jóakarat és megértés
közel van a megvalósuláshoz. (…) Fájdalmas ebből az álomból a felébredés.”
Ugyanis, amint írja: „Az európai helyzet alakulása azonban az ellenkező utat
mutatja. Joggal merül hát fel tehát a kisebbségekben a félelem, hogy a nemzet-
állam gondolatának uralomra jutása egyben saját nemzeti létünk megsemmisí-
tését jelenti. Makkai Sándor a Látóhatárban írt cikkében a fejlődésnek végső
formájával számol, amikor kijelenti, hogy az »emberséget nemzeti tudatában
újra feltalált Európában a kisebbségi sors nemcsak gyakorlatilag, de lényegileg
is lehetetlenné vált, mivel…a nemzeti öntudat kivirágzása idején az ember csak
saját nemzeti közösségében érezheti és teheti magát emberré«. Nem mondja

ki, de fejtegetéseiből logikusan következik, hogy a kisebbségi kérdésnek csak
egy gyakorlati megoldása lehet: az áttelepítés.”

Albrecht ezzel a szemlélettel élesen szembehelyezkedik. Szerinte olyan
ez, mintha Erdélyben akkor, amikor a „cuius regio, eius religio” elve működött,
a protestánsoknak vagy a katolikusoknak el kellett volna tűnniük. Ehelyett meg-
született a világon először a vallásszabadság. S így folytatja: „A »cuius regio,
eius natio« mai elve sem érvényesülhet tehát változatlanul. Igaz, hogy az erővi-
szonyok megváltoztak, hiszen a fejedelmi Transsylvaniában, különösen az első
időkben, felváltva jutott uralomra hol az egyik, hol a másik vallás, tehát egyenlő
erők ütköztek össze, ami a modus vivendi megteremtését mindegyikre nézve
kívánatossá és parancsolóvá tette, míg Nagyrománia megalkotásával az erők
súlypontja áttolódott, és a magyarság összehasonlíthatatlanul kisebb erőt kép-
visel, mint akkor bármelyik vallás. Ennek ellenére azonban megmaradt Közép-
Európának, az összekuszált nemzetek földjének, ahol a nemzeteknek, hacsak
önmagukat halálra sebezni nem akarják, meg kell találniok az egymás mellett
való élés módozatait.”

Ezt a módozatot azóta sem találták meg, és a legjobb úton haladnak afelé,
hogy valóban „halálra sebezzék önmagukat”. Ugyanis a demográfiai örvény va-
lamennyit elnyeléssel fenyegeti, miközben a homogenizáció művén munkálkod-
nak minden erejükkel.

A nemzeti lélek és a magyar politikai gondolkodás dolgait taglalva, a fenti-
eket folytatja a szerző: „Prohászka Lajos ilyen értelemben beszél a finitizmus
érzéséről, mint a magyar lélek jellemző vonásáról, amely idegenkedik minden-
től, ami problematikus, ami megoldhatatlan és várakozásra késztető, viszont
elszántan a szűkös, a biztos, az állandó felé húz és tetté csak ott válik, ahol a
maga létének jól elhatárolásában úgyszólván körül sáncolásában nyilvánulhat.
Ezt az elzárkózásra való hajlamot politikai életünkben figyelhetjük meg legin-
kább. Bizonyára azért, mivel a magyarság legkedvesebb életformája a politizálás
volt s ennek formái annyira kialakultak, hogy minden következő nemzedék úgy-
szólván beleszületett ezekbe a formákba, nem tudta magát elszakítani elődei
gondolkodásától, elképzeléseitől. A régi magyar politikai gondolkozás kritiká-
jának az utóbbi két évtizedben egész irodalma fejlődött ki, mégis e kritikai át-
értékelés ellenére politikai szemléletben alig történt változás. Az élet jelenségei,
a valóság elől való elzárkózás, az ábrándokba menekülés, a változás kötelessé-
gének fel nem ismerése ma is meghatározó jelenségei a politikai életünknek.
Michels a népek mithoszáról beszélvén megállapítja, hogy azok lehetnek a »hon-
nan« és a »hova« mithoszai, azaz az eredet és rendeltetés ábrázolásai. A magyar
a  »honnan« mithoszát éli, a »hova« előtt gyáván megtorpan és a múltba mene-
kül. A magyar politika kék madara sohasem a jövőbe, hanem mindig a múltba
szálldos. (…) Reálpolitika alatt magyar vonatkozásban már régóta nem az adott
helyzetnek céltudatos kihasználása értődik egy magasabb cél érdekében, hanem
a megalkuvás, a szűkarcú igénytelenség, nem az alkalmazkodás, hanem a le-
mondás. Apponyi Albert keserűen fakad ki emlékirataiban: »Rettentő kicsiny
mértékkel mérték az államférfiúi kvalitásokat: lelkileg össze kellett zsugorodnia
annak, aki azt meg akarta ütni«.

Ez a nemzeti elsatnyulás okozta azt is, hogy válságos órákban tehetség nélküli
kalandorok ülhettek a nemzet nyakára, anélkül, hogy valamirevaló ellenállással
találkozhatnánk. Nem lehet évtizedeken keresztül az erős akarást elfojtani és
aztán egyszerre azt kívánni, hogy egy adott pillanatban meglegyen. Ideálpoliti-
kának sem nevezhetjük a magyar politikát, hiszen nem találjuk egy magasabb
eszme alázatos szolgálatát, annak kockázatvállalását, a józan ész tiltása dacára
is az akadályoknak való bátor nekivágást. Ebben egyébként belső törvénysze-
rűség nyilatkozik meg, mert kis népek nem űzhetnek sem reál-, sem ideálpolitikát
a maga tisztaságában, ezek összeolvadnak valami sajátos keverékben, s adott
helyzetekben hol az egyik, hol a másik válik uralkodó politikai gondolattá.”

Keserűen s némi cinizmussal kell megállapítanunk, hogy visszatekintve már
láthatjuk a honnan és a hova kérdést. Ugyanis, ha így teszünk, világossá válik:
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honnan-hova jutottunk. Amit Albrecht Dezső felvázolt, az lefelé húzó spirálnak
bizonyult, s ebből magunkat – mint az örvény tölcsérébe került úszó – legköny-
nyebben a tölcsér alján, a fenékről tudnánk kirúgni. Az a fenék pedig valahol a
közelben lehet.   

A szerző ezután Jancsó Benedeket idézi: „A régi magyar közélet a parla-
menti és politikai taktikának igen jó iskolája volt, de a kisebbségi politikának
még alkatelemeit sem lehetett benne megtalálni.” Aztán ő maga így folytatja:
„A nemzetpolitika fogalma politizálássá szűkült, a kulturális, gazdasági, társa-
dalmi és közjogi politika harmonikus együtt munkálkodásból folyó nemzetpo-
litika egysége nem tudott kifejlődni a közjogi politika egyeduralma miatt, amely
magát a nemzet többi életmegnyilvánulása fölé, hihetetlen magasba helyezte.” 

Érdekes, fontos észrevételek, de főleg figyelmeztetőek és használni ajánla-
tosak. Sajnos azonban még akkor is, amikor lehetőség van rá, sőt a győztes
oldal részéről akarat mutatkozik erre, hiányzik a nemzeti egység, a sokat em-
legetett nemzeti minimum, s áldozatául esik a pártpolitizálásnak, mert másik
oldalról a hatalom visszaszerzésének eszközévé silányul. Pedig vannak orszá-
gok, ahol nem nemzeti minimumok, hanem mondhatjuk, hogy nemzeti maxi-
mumok működnek pártsemlegesen. Sajnos ez számunkra történelmi idők óta
elérhetetlen.

De olvassuk tovább a tanulmányt: „Érdekes jelenség, hogy a nemzetpolitika
széles értelmezésének lehetőségét a kisebbségi sors adta meg (…) míg állam-
alkotó helyzetben a politikai pártok magukban hordozhatják kulturális és gaz-
dasági elgondolásaikat, hiszen kormányra jutva ezeket megvalósíthatják, addig
kisebbségi pártnál ez a lehetőség eleve hiányozván, a kulturális és gazdasági
szervezetek függetlenítődnek a politikai párttól, illetve már mint egyenrangú
felek jelentkeznek és egy magasabb nemzetpolitikai elgondolástól feltételezett
együttműködésük adhatja a nemzeti élet egészét.” 

Visszatekintve a szerző úgy látja, hogy politikai pártjaink vezetésébe a há-
ború előtt az akkor súlyt jelentő rétegek kerültek, s ezek féltve őrizték pozíci-
óikat. „(…) ez a réteg hordozza magában a politikai tudás és vezetés
képességét, s félnek attól, hogy ha (…) idegen kezekbe kerülne a politikai élet
irányítása, ez a nemzet romlását vonná maga után. (…) ez a felfogás éppen
azt a veszélyt idézi elő, amelytől félti a nemzet életét, hiszen ennek az elzárkó-
zásnak a következményeként a fiatalság politikailag iskolázatlan marad, viszont
azt semmi meg nem akaszthatja, lévén természeti törvény, hogy előbb-utóbb
kezébe ne kerüljön a vezetés. (…) A fiatalság tisztán látja, hogy a nemzet fenn-
maradása szempontjából nem lehet különbséget tenni kulturális, gazdasági és
általános politika között. Látja, mert látnia kell, hogy az írónak vagy gazdasági
szervezőnek a jelentősége nemzetpolitikai szempontból egyenlő értékű a poli-
tikuséval.”

Eötvös Józsefet idézi az 1840-es évekből: „(…) a kormány úgy látszott,
csak azon feladatokat tűzte ki magának, hogy a status quo fenntartassék, az
ún. szabadelvű párt sáncokat vont alkotmányunk körül és a partis primae nonus
őrzésével foglalkozott s ily viszonyok között sem a kormánynak, sem az ellen-
zéknek programra szüksége nem volt. A vétó által visszautasítani minden fon-
tosabb törvényjavaslatot, ez volt a kormány – zajt ütni a régi sérelmek felett,
hogy újak ne következhessenek el, ez az ellenzék egész politikája. De az idő
megváltozott; a haladás korszakába léptünk át s mind kormánynak, mind az el-
lenzéknek, ha negatív szerepüket folytatni nem akarják, tudniok kell, mit akar-
nak, sőt nemcsak tudniok, de kimondaniok szándékukat.”

S itt érkezünk el az utolsó fejezethez, amelyet elolvasván megérthetjük, miért
„A második kör” e tanulmány címe.

„A kisebbségi futam első köre lezárult. 1921-ben Kós Károlyék Kiáltó Szó-ja
adta meg a rajtot, és másfél évtized után Makkai torpantja meg a futókat: nem
lehet. Így egy éven belül immár másodszor nyílik alkalmunk határozottan szem-
beszállni e hasábokon a reménytelenség próféciájával. Németh László a ma-
gyarság belső erőtlenségét látva »fogadta szívébe az obsitot: protestantizmus,

magyarság és halál egy itten«. Makkai Sándor nem a magyarság belső erőinek
meggyengüléséből, hanem a mai európai helyzet vizsgálatából vonja le ugyanezt
a következtetést. A nemzethalál e mindegyre visszatérő víziója nem új keletű, a
magyar szellemnek alapvető sajátossága, »kicsi nép, de nagy nemzet« állandóan
összeütköző ellentétéből folyik. Ha kimondásukkor lesújtó erejűek is e prófé-
ciák, mégis azzal a haszonnal járnak, hogy a nemzetet önmaga vizsgálatára
kényszerítik, az életösztönt legmagasabb mértékig fokozva kerestetik meg a ki-
vezető utat.”

Mit mondana ma Makkai? Ma, amikor magyarság és Európa együtt zuhan-
nak a semmi felé. Amikor egyik a másik nélkül nem menekülhet. Mikor a kicsi
népnek igazán nagy nemzetnek kellene lennie. Mikor az életösztönt életidegen
ideológiák oltogatják, sőt kötik gúzsba. Mikor a kivezető utat keresőkre hátulról
és elölről egyaránt sajátjaink nyitnak tüzet. 

Albrecht azonban még folytatja: „A transsylvan lelkiséget oly hűen kifejező
Reményik Sándor pár évvel ezelőtt ezt a címet adta egyik versének: Ahogy lehet.
Valóban: az első kör feladatait és lelkiségét tökéletesebben, mint e két szóban,
megfogalmazni nem is lehetett volna. A lemondás heroizmusának hangja ez, az
állandó visszavonulásnak, de a mégis megmaradásnak igéje. Éltünk és élünk:
ahogy lehet. Ez a képesség nagy erény. De veszedelemmé válhatik, ha a lélek
rugalmasságának elvesztését vonja magával. Mivel mindegyre csak hátra néztünk
s mértük az utat, amelyet még visszafelé megtehetünk, a figyelem elterelődött
azokról a lehetőségekről, amelyek mégis megmaradtak számunkra. (…)

Szükséges végre már látnunk, hogy mi az, amit lehet, és amit nem lehet.
Lehet megmaradni magyarnak, de nem lehet megmaradni régi szellemmel, ha
az idő megváltozott. Lehet kisszerű viszonyok között is nagyot alkotni, de nem
lehet közösségi szellem és áldozatos élet nélkül. Lehet kis népnek lenni, de
nem lehet mégis nagy nemzetnek, ha lélekkel nem pótoljuk ki azt, ami a számból
hiányzik. Lehet nyomorúságosan is élni, de nem lehet anélkül, hogy nem tud-
nánk, miért tesszük. Lehet eredményesen is küzdeni, de nem lehet anélkül,
hogy a magunk harcmodorát az ellenfélénél tökéletesebbé ne tegyük. Lehet in-
tézmények élén állni, de nem lehet intézményeket eredményesen vezetni, míg
a vezetőség nem válik olyan élő szervvé, amely a nemzeti társadalomban lüktet
és dolgozik. Lehet állandóan visszahúzódni, de nem lehet egy lépést sem előre
tenni, míg a nemzet nem bízik magában.”

Nagy hibája volt a magyarságnak a folytonos múltba merengés a „hass, al-
koss, gyarapíts” élettörvényként elfogadása helyett. Mai helyzetünkben mégis
a múltban kell meglelnünk az előrelátás képességét? Napjaink tapasztalása sze-
rint úgy tűnik, igen. Mert csak akkor van remény arra, hogy a haza fényre de-
rüljön.

Albrecht Dezső így biztat erre tanulmányának utolsó mondataival: „De vég-
eredményében nem is az a tulajdonképpeni probléma, hogy mit lehet és mit
nem lehet, hanem az, hogy hogyan lehet. A tervszerű élet kialakítása: ez a má-
sodik kör feladata.”

Kedves olvasó! Nyolcvan év telt el azóta! Hányadik körnek kell következnie?
És még hány kör van hátra?

y

Iskolapélda
Kelemen Béla: Osztály-keresztmetszet 1937/1.

Már a tanulmány első szavánál hallani vélem a televízióban egyszer elhangzot-
takat, egykori liberális szakminiszterünk szájából. Majdnem pontosan idézhetem,
ő azt remélte, hogy eljön az idő, amikor az iskola csak tanítani fog és nem akar
nevelni. Javasolnám, hogy ennek figyelembevételével olvassuk az alábbiakat.
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„»A nevelő eljárás alapja: a növendék megismerése«  állítja fel a tételt a mai
neveléstudomány. Ezzel az, amit Rousseau Emil című munkájában nemegyszer
hangsúlyozott, hogy a nevelést a gyermek megismerésére kell alapítani, tudo-
mánnyá testesedik. Hála a XIX. század ily természetű tudományos tevékeny-
ségének – mindinkább általánossá is lesz az a felfogás, hogy: »a pedagógia
alapja a gyermektanulmány (pedológia, Kinderforschung) és az ifjúságtanul-
mány (Kornis Gyula elnevezése szerint: hébélógia, Jugendkunde).« A Preyer
»Die Seele des Kindes« című könyve nyomán föllendülő, a kísérleti pszichológia
eszközeit fölhasználó s a Binet-től népszerűsített intelligencia vizsgálattal bővülő
s ma már széles irodalommal rendelkező gyermek- és ifjúságtanulmány kétség-
telen, hogy napjainkban nagy jelentőségű szempontokhoz is juttatja a lelkiis-
meretes nevelőt. Nézzük csak saját nevelésügyünk keretében: 

1. Mindenekelőtt Széchenyi ama tételét kell hangsúlyoznunk, amely szerint
a cselekvésnek a helyzetismeretre kell alapozódnia. Ennek a tételnek helyessé-
gét a társadalompolitika minden terén igazolni lehet, de nem kis fontossággal
bír – ha a dolog mélyére tekintünk – a neveléspolitika keretében is. Ez a foga-
lom: neveléspolitika ugyan kevésbé emlegetett, mint pl. a gazdaságpolitika, de
vitathatatlan, hogy általános közművelődés-politikánk keretében mind nagyobb
jelentőséget kell neki tulajdonítanunk. A neveléspolitika ugyanis az a cselekvés,
amely az iskolaintézményeket kormányzó iskolapolitikának lelket, pedagógiai
lényeget biztosít, s e ponton kapcsolódik a fölvetett, helyzetismeretre törekvő
tudományág: a gyermek- és ifjúságtanulmány is régóta vajúdó iskolapolitikánk
többi kérdéseihez. Mert abban a pillanatban, mihelyt iskolapolitikánk nevelés-
politikával tartalmasodik, figyelmünk már nemcsak a nevelő intézményre, az is-
kolára, annak fenntartására és kormányozására korlátozódik, hanem ráirányul
a nevelendő ifjúságra. S miként intézményeket fenntartó és kormányzó iskola-
politikánknak számolnia kellett gazdasági és személyi kérdésekkel mint felté-
telekkel, éppúgy ennek a neveléspolitikának is számolnia kell bizonyos
lehetőségekkel, amelyek a növendékek lelkivilágában, tehetségességében, tár-
sadalmi adottságaiban s a rájuk ható környezettel (otthon, falu, város) szembeni
magatartásukban nyilatkozik meg. E lehetőségeket a gyermek- és ifjúságtanul-
mány tárja elénk s ebben áll elsőrendű fontossága. 

2. Tisztán neveléstani szempontból véve a kérdést, a gyermek- és ifjúság-
tanulmány fontossága csak növekszik.

a) Elfogadott neveléstudományi elv, hogy a nevelőmunka előfeltétele a nö-
vendék megértése. Csak az lehet jó nevelő, aki a megismert gyermeket meg is
érti. Persze ez a nevelői megértés több a növendék lelki életének átélésénél:
kapcsolatba lépés a növendék lelki életével, hogy ezáltal szervesen eggyé forrva
átöntsük a növendék lelkébe és szellemi életébe lelki tulajdonságainkat és szel-
lemi értékünket, azaz jótékonyan befolyásoljuk minden életmegnyilvánulásában.
Tehát bele kell élnünk magunkat a növendék lelki állapotába és érzésvilágába.
Kiváltképpen szükség van erre a dicséret és jutalom, az elítélés és büntetés, a
buzdítás és biztatás alkalmával. Ha ez megvan, nem tarthatunk igazságtalan-
ságtól és hatástalanságtól. 

b) A beleélés segít az ifjúról alkotott helyes felfogáshoz. Aki beleéli magát
növendékei lelkivilágába, magyarázatot talál olyan életmegnyilvánulásokra is,
amelyek a nevelő szemében természetelleneseknek és betegeseknek mutatkoz-
nak, holott a gyermek szempontjából talán a legnemesebb és legtermészetesebb
megnyilatkozások. A helyes felfogásnak különös jelentősége a gyermek és az
ifjú jogainak elismerésénél és ezen jogok szülte túlkapások korlátozásánál van. 

c) A gyermekről és az ifjúról alkotott e felfogás határozza meg végül, hogy
hogyan értékeljük a növendék tulajdonságait és biztosítja a jó tulajdonságok
és hajlamok kifejlesztését és a káros hajlamok letompítását és megszüntetését.
A nevelő és nevelendő viszonyának milyensége – talán hangsúlyoznunk sem
kell – legnagyobbrészt ettől, az egymás értékelésének helyességétől függ. 

3. Végül, ha összekapcsoljuk a neveléspolitikai és neveléstani előbb fejte-
getett szempontokat, akkor a nemzetpedagógia terén az ifjúság megismerésé-

nek egy harmadik jelentőségével is találkozunk. Növendékünket nemcsak mint
egyént ismerjük meg, hanem mint a nemzeti közösség, egyáltalán a társadalom
tagját is. Ennek a megismerésnek eredményeképpen pedig el nem maradhat a
társadalmi nevelés valóra válása az összetartozás érzésének fölkeltésével és az
iskolaközösség kialakításával. »A nevelésnek az egységhez tartozást kell tuda-
tossá tennie.«

Három szempontot emlegettünk. Önmagában mindegyik külön jelentőségű.
Együttes fölfogásukban pedig kétségtelenül oly szerepet tárnak az ifjúságtanul-
mány munkájának segítségével nevelőink elé, amelyet élő lelkiismerettel elke-
rülni, semmibe venni nem lehet.”  Világos sorok. Amire külön felhívnám a
figyelmet az a harmadik pont, s benne egy szó: »nemzetpedagógia« és egy sor:
»A nevelésnek az egységhez tartozást kell tudatossá tennie.« Vajon a neoliberális
ellenszenvnek a neveléssel kapcsolatos hullámait nem ez korbácsolta oly ma-
gasra?

„Jelen közleményünk csak ifjúságtanulmányi kísérlet. Több nem is lehet,
mert megismerő munkánkat csak kis területen végeztük: egyetlen iskola falai
között, s ott is egyelőre csak egy osztály keretében. 

A növendékek a hetedik osztály tanulói. Huszonnégy kérdésre kellett
válaszolniok s a huszonhárom ifjú válaszait három csoportba foglaljuk össze:
egyrészt az általános társadalmi helyzetre vonatkoznak, másrészt néhány köz-
művelődési eredményre, problémára vetnek világot, végül kritikai magatartásuk
szempontjából méltók figyelemre. 

1. A növendékek társadalmi helyzete s iskolán kívüli környezete kétségkívül
a legjelentősebb tényező. Az osztály tanulóinak legnagyobb része, kétharmada,
kis népességű családokból való. (…) Ha ezeket az adatokat a szülők foglalko-
zása szerint tekintjük, azt látjuk, hogy ügyvéd-, mérnök-, gyógyszerészcsaládok
egy-két gyermekesek (egyetlen három gyermekes), míg a kishivatalnokoké a
népesebb. (…)

2. Az általános társadalmi helyzet a növendék otthoni környezetének néhány
vonását rajzolja elénk. A környezet megismerése elsősorban és csaknem egye-
dül a növendék érzelmi világa és általános gondolkodása szempontjából fontos.
Némileg meghatározó erejű a növendék értelmi megnyilatkozásainak, önérté-
keinek és a tudományban tanúsított érdeklődési körének keretein belül is, bár
ezeken a területeken a növendék – különösképpen a felsőbb osztályokban –
már kialakuló egyéniségként is jelentkezhetik. 

A fejlődő ifjú egyéniség érdeklődési körét általában három tényező szabja
meg: lelkialkata (veleszületett képességek és hajlamok), testi adottságai és a
környezet. Ez utóbbinál válik fontossá az iskola is, mint nevelő környezet. A
nevelőnek az a kötelessége, hogy meglássa azokat a kultúrértékeket és meg-
nyilvánulásokat, amelyek az egyes növendékek lelkében hajlamaiknak és ké-
pességeiknek megfelelően s az otthoni környezet hatása alatt körvonalazódnak.
Ez a meglátás a nevelés eredményessége szempontjából döntő fontosságú,
ugyanis »a neveléstudomány egyik legfontosabb feladata kiszemelni azokat a
kultúrértékeket, amelyeket a jövő nemzedéknek át akar adni, mint olyanokat,
amelyek egyrészt becses tartalommal töltik el lelkét, s őket ezzel a kultúra fo-
lyamatába belekapcsolja, másrészt alkalmasak arra, hogy értékes képességeiket
fejlessze, s ezzel őket a nemzeti kultúra keretében való önálló munkára alkal-
massá tegye.« Ezeknek a kultúrértékeknek három csoportját különböztetik meg: 

a) a realisztikus értékek csoportjába a testi kultúra, a technikai és a gazdasági
kultúra, azaz elsősorban az önfenntartást szolgáló értékek tartoznak. (…)

b) A szociális kultúrértékek a társadalmi műveltséget, az állampolgári mű-
veltséget és az erkölcsi műveltséget foglalják össze. (…) Általában rezignáció
és magasabb rendű öntudat hiánya állapítható meg, amit világosan megindokol
az osztály felfogásában jelentkező önző szellem és kirívó anyagiasság. Például
a román–magyar közeledést a többség azért tartja szükségesnek, mert »ebből
reánk előnyök származnak«, mert »előnyös«, mert »hasznos«, mert »egyéni ér-
dekből eredményes«, mert »akkor jobban el lehetne helyezkedni«. A megnyi-
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latkozók között már kevesebben vannak olyanok, akik a kérdésben mélyebb
problémát látnak, akik a súrlódásokat a »tévesen értelmezett helyzetekből« szár-
maztatják, akik meglátják, hogy »a magyarságnak a jót a románoktól is meg
kell tanulnia«, akik felismerik azt, hogy a magyarság csak akkor versenyezhet a
románsággal, ha ismeri a román népet, akik eljutnak addig a megfontolásig,
hogy »szükséges a kiegyezés, mivel csak kéz a kézben lehet a tudományokban
előre haladni, ami alapja a politikai közeledésnek«. Kétségtelen, hogy valamely
érettségre vallanak azok a válaszok is, amelyek a magyarság nemzeti öntudatát
féltik a kiegyezéstől. S egészen meglepő az a gondolkodás, amely szerint a kö-
zeledés annál is inkább természetes követelmény, mert »a transzilvániai és nem
magyar és nem román«. De van olyan, aki a megegyezést nem tartja lehetsé-
gesnek, mert a két nép »érdekei teljesen különbözők –  már az állások terén is«. 

c) Az utolsó csoportban az ideális kultúrértékek: a vallási, esztétikai és tu-
dományos értékek tartoznak. Az osztályban megnyilatkozó realisztikus érdek-
lődéssel szemben a szellemtudományok és a művészet aránylag háttérbe szorul.
(…) Egy kivételével az egész osztály folyóiratolvasó, igénytelenségük azonban
megdöbbentő. (…) A napilapolvasás már kielégítőbb. (…) Feltűnően jó azon-
ban az osztály nyelvismerete. Mindannyian beszélnek románul, nyolcan németül,
négyen franciául, egyikük angolul is tud. Természetesen azért a többség magyar
irodalmi műveket olvas; (…) többnyire idegen műveket 4 olvas. Nem széles
olvasottságukon belül a műfajok közül a novella vezet (11), következik a regény
(6), a költeményekért ketten lelkesednek, a drámai irodalmat egy kedveli, míg
hárman nem tesznek különbséget e műfajok között. 

3. A környezet ismerete a társadalmi nevelés szempontjából elengedhetet-
len, a növendéknek kulturális érdeklődése viszont az általános nevelés, a ráhatás
és az értelmi irányítás szempontjából alapvető feltétel. De nem kevésbé lé-
nyegbe vágó a növendékek kritikai magatartásának és hivatástudatának a ta-
nulmányozása, amely nem ritkán neveléspolitikai távlatokat tárhat a nevelő elé.
A tanulmányozott osztály közvéleménye pl. az iskola terhére írja a fegyelem hi-
ányát, s ugyanakkor – látszólag nagy következetlenséggel – kárhoztatja az iskola
szigorát. Finom és nagy jelentőségű megkülönböztetés ez. A szigor az ifjúság
szemléletében nem azonos a fegyelemmel, a szigor felfogásuk szerint inkább
az igazságtalanságnak a televénye. Kárhoztatják továbbá az intézet kon zer -
vativizmusát s ezzel kapcsolatosan a sportszerű nevelés és az összetartásra való
ösztönzés pozitív javaslatait teszik. A nyelvtanítás keretében kifogásolják, hogy
a nyelv csak eszköz az idegen irodalmak tanításában és nem a nyelv elsajátítása
a cél. Öntudatos kifogás, hogy az iskola elfelejti az általános ismeretterjesztés
szolgálatát, amire vonatkozóan délutáni ismeretterjesztő órák beiktatását java-
solják. Egyik azt is szóvá teszi, hogy az ifjúsági problémák tárgyalása s ezzel
kapcsolatosan az ifjúság életre nevelése elhanyagolódik. Ezt az utóbbi problé-
mát a kifogásoknál csak egy emlegeti, a javaslatoknál azonban már heten kérik.
Látszik, hogy a kérdés élő probléma a növendékek között. De hasonlóképpen
foglalkoztatja gondolkodásukat a tanár és diák viszonya: kívánják a »közvetlen-
séget a diákokkal szemben«, s ebből kifolyólag az egyéniség elismerését, a mél-
tánylást, egyáltalán a mindegyiknél egyformán hangoztatott »igazságosság«-ot. 

A jövőjükről anyagiasan és önző módon gondolkoznak. Hol ebben, hol
abban a válaszban előtűnik az önző szellem, amely az egyiknél abban a kívána-
lomban csúcsosodik ki, hogy az iskola adjon neki jövőt biztosító »diplomát«.
(…)

A fenti sokban hiányos adatokból különösebb általános következtetéseket
levonni lelkiismeretlenség lenne. Kétségtelen azonban, hogy a tanulmányozott
osztály egy társadalmi réteg utánpótlásának a keresztmetszetét is adja. Szár-
mazás szerint túlnyomó többségben városi és értelmiségi osztályokból valók.
Kitűnő nyelvtudással, műveltségi igénytelenséggel s megdöbbentő közömbös-
séggel. Az ún. »deklasszálódás« minden tünetét magukban hordozzák. A régi
középosztály céltalansága, erőtlen vágyakozásai s tehetetlensége egyként
mindannyioknak jellemzője. Eszmények helyett az önzés, elmélyülés helyett a

felületesség uralja őket. Közömbösség és beletörődöttség adja a lényegüket.
Általában tulajdonságaik inkább negatív értékűek. Általánosítani semmiképpen
sem szeretnénk. Azonban nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy a tanulmányo-
zott osztály következtetésre alkalmas negatívumaiért részben nevelési rendsze-
rünk is a felelős, mert ha az osztály 5-6 tehetségesebb tanulóját tekintjük,
éppen ezeknél találjuk a legkirívóbb tájékozatlanságot, közömbösséget és ön-
zést, pedig ha a többiekkel nem is, de ezekkel eredményt lehetne elérni. Sok a
hiba a környezetben, gátló erejű a városi közszellem is, de mindent mégsem
lehet ezeknek a terhére írni. Iskolapolitikánkból hiányzik a neveléspolitika.”

Vagyis azzal fejeződik be a felmérés, amivel indítottunk. Kiemeli a nevelés-
politika fontosságát. Ha pedig a felmérés tanulságait nézzük, vagy felfigyelünk
egy-két konkrétumra, bizony a szerző minden csalódottsága ellenére, mintha a
mainál mégis irigylésre méltóbbnak tűnne ez a 80 év előtti erdélyi helyzet. Sze-
retném remélni, hogy tévedek, hiszen nem vagyok a mai állapotok szakszerű
ismerője, s csupán unokáimon keresztül pillanthatok bele egy azóta gyökeresen
megváltozott világ iskolai ifjúságának dolgaiba.

y

Kisebbségi öntevékeny megoldás keresése
Vita Sándor: Gazdasági tanács 1937/1.

Vita Sándor az előzőekben ismertetett Petrovay Tibor cikkére reagál, amelyben
szerzője az erdélyi magyarság gazdaságpolitikájával foglalkozik. Ugyanakkor
hivatkozik egy a Független Újságban megjelent írásra, amely furcsa kérdést vet
fel: mi lesz, ha sikerül elérni Romániában a magyar gazdasági autarkiát? Ez
igazolja, netán sietteti a többség önellátásra törekvését, vagy nem kénysze-
ríti-e hasonlóra a romániai zsidóságot is? Vita Sándorral együtt csodálkozha-
tunk a felvetésen. Jó esetben félreértésnek nevezhető. De lássuk, mit ír erről
Vita Sándor:

„Előttünk kétségtelennek látszik, hogy egy állam gazdasági élete csak akkor
lehet termékeny, ha abban minden polgár önként vállalt vagy kényszerű meg-
kötöttség nélkül vehet részt. Igen jól tudjuk azt is, hogy az állam keretein belül
egyetlen népcsoportnak vagy egyetlen társadalmi osztálynak gazdasági önellá-
tása megvalósíthatatlan. (…) Kisebb állam vagy éppen annak keretei közt szét-
szórtan élő nép nem rendezkedhetik be önellátásra, hiszen az még a nagyobb
államok életében is legfeljebb részleteiben valósítható meg. Itt is csak az első-
rendű életszükségleteknek a nemzeti termelés keretein belül való kielégítésére
gondolnak, hogy ezzel a gazdasági életnek idegen hatalmaktól és befolyástoktól
biztosítsák függetlenségét. S éppen ezért, mert a gazdasági autarkiának védelmi
jellege van, csak rendkívüli időkben, ideiglenes megoldásként merülhet fel, mint
más népek gazdasági szorongatása elleni védekezés.”  

Ami tehát az autarkiát illeti, Vita Sándor tiszta vizet önt a pohárba. Itt az
Erdély közelmúltját ismerő olvasónak a „Nagy Kondukátor” autarkiára törő,
őrült kísérlete s annak következményei jutnak eszébe. Egy közepes méretű és
nagyon sokoldalú adottságokkal rendelkező országnak sem sikerülhetett. Nap-
jaink pártharcai közepette mégis nemegyszer hangzik el az a szélsőséges véle-
mény, hogy bezárkózhatnánk határaink közé, mert nekünk mindenünk együtt
van az önellátáshoz. Ennek a képtelensége nem képezheti vita tárgyát. Még ha
rákényszerítenének, akkor sem működne. Ugyanis, érzésem szerint, egy egé-
szen másként felnevelkedett új magyar társadalom az ezzel járó áldozatokat
végveszélyben sem fogadná el.

Vita aztán folytatja: „A szónak igazi értelmében tehát nem beszélhetünk
arról komolyan, vajon megvalósítható-e a kisebbségi magyarság gazdasági ön-
ellátása, mert nem szabad az önellátás fogalmát az öncélú kisebbségi gazda-
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ságpolitika fogalmával összetévesztenünk. Elmosódott etnikai határokkal, más
nemzetek között vegyesen élve, önálló vám-, és országhatárok nélküli, gazda-
sági szervezetének csonkaságával egy nép sem törekedhetik a teljes gazdasági
autarkia megvalósítására. Azt azonban semmiféle álokoskodás meg nem tilt-
hatja, hogy ingó és ingatlan javait, összes gazdasági erőforrásait a maga népi
céljainak szolgálatába állítsa, azoknak saját gazdasági céljaira való felhasználása
felett éber figyelemmel őrködjék, gazdasági tényezői között megteremtse a terv-
szerű együttműködést, a helyesen felismert nemzeti célok szem előtt tartásával
igyekezzék fiainak megélhetését könnyíteni, boldogulásukat szolgálni őket va-
gyonuk megtartásában segíteni. Kisebbségi népeknek minden erejével olyan
gazdasági közösség megteremtésére kell törekednie, amely csak felesleges ja-
vait, tőkéjét, munkaalkalmait, fogyasztását adja át másoknak s csak a hiányzót
szerzi be idegen forrásokból. (…) A Független Újság aggodalma alaptalan,
amikor attól fél, hogy a magyarság gazdasági önellátása a zsidóság és románság
autarkiáját fogja maga után vonni. A helyzet inkább megfordítva van: a román-
ság, szászság és nem utolsó sorban a zsidóság már rég a maga érdekeinek és
szükségleteinek megfelelően igyekszik gazdasági életét berendezni.”  

Tehát sem önálló állami keretek között, sem kisebbségben nem beszélhetünk
autarkiáról. Hogy mi az, amiről mégis lehet gondolkodni, erről Vita Sándor az
előbbiekben világosan ír, sőt tovább fejtegeti: „Az a kérdés: hogyan valósíthatja
meg egy kisebbségi sorsba jutott nép gazdasági életének a közösségi célok
szolgálatába való állítását, tervszerű, a szükségleteknek és tulajdonságoknak
megfelelő szervezését? (…) Annál fontosabb ezzel szemben a gazdasági intéz-
mények között kialakuló együttműködés s az, ami ennek az együttműködésnek
folyománya: az intézmények okos és fegyelmezett, egy irányú és a szükségle-
teknek megfelelő összedolgozása. Ezt a célt Petrovay Tibor a Gazdasági Tanács
megteremtésével látja elérhetőnek. Logikus és önként kínálkozó kívánság ez,
időszerűsége mind nagyobb. (…) Mind a sajtó, mind a (párt)tagozatok állás-
foglalása egyaránt mutatja, hogy gazdasági tevékenységünk egységes irányítá-
sára komoly szükség van, eltérés csupán abban mutatkozott, hogy erre az
irányításra a párt gazdasági szakosztálya, illetve a párt hatásköre alatt létesí-
tendő szerv, vagy pedig egy, a párttól teljesen független gazdasági szerv hiva-
tott-e? Alkalmat adott a kérdés annak megvitatására, hogy gazdasági
tevékenységükkel a politikától függetleníteni kell-e vagy pedig politikai szerve-
zetünk köteles egész transsylvan magyar életünk irányítására s így a gazdasági
tevékenyég is a párt szempontjai és felfogása szerint történjék?”    

1937-ben, a megközelítőleg nyolcvan év előtti helyzet nem volt könnyű. Ro-
mánia már elindult a fasizálódás útján. Egy évvel vagyunk a királyi diktatúra
bevezetése előtt, amelyik minden pártot betiltott, s az Országos Magyar Párt
sem járt másként. Azért még vannak gazdasági intézményei a magyarságnak,
amelyek akár együtt is működhetnének.

A szocializmus éveinek már a kezdete alkalmat adott ezeknek az intéz-
ményeknek a felszámolására. Olyan is volt, hogy éppen magyar közreműkö-
déssel, a Magyar Népi Szövetség internacionalistáinak igyekezetével, a
proletár internacionalizmus kisebbségi kérdést megoldó képességben bízók
hiszékeny támogatásával. Ideológiai magyarázatot pedig később sikerült ta-
lálni. A Ceauşescu-érában az etnikai típusú szervezkedést „szeparatizmusnak”
nevezték, és ez főben járó bűnnek számított. Erdélyben a terepet a negyven év
teljesen megtisztította, és az új világ ezt örökölte. Hogy mit sikerült ezen vál-
toztatni? Bevallom, nem tudom átlátni. De remélem, hogy Erdély magyarsá-
gának vezetői ismerik Vita Sándorék tanácsát. 

Tanulmánya folytatásában Vita elvi kérdéseket feszeget: „A kérdésnek két-
ségtelenül már elvi oldala is rendkívül érdekes és érdemes arra, hogy – sine ira
et studio – komolyan megvitassuk. A kisebbségi politika – Jancsó Benedek sze-
rint – nem taktikai fogások szövedéke, nem a megalkuvások, a kiegyezések, a
paktumok, szóval nem az egzisztenciák tudománya, hanem egy nemzet önvé-
delmi harca. A kisebbségeknek politikai szervezete tehát ezek szerint köteles

mindazokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek ezt az önvédelmi harcot érintik.
(…) Ezt politikai vezérletünk az első perctől érezte is, s ebből a szükségérzetből
született meg a Párt különleges szerve, a Közgazdasági Szakosztály. Logikus
és szükséges kezdeménye volt, senki sem vitatja. Azonban megfontolandó, hogy
a Párt nem vette át a Szövetség hatáskörét, nem vált társadalmi szervezetté,
nem valósította meg azt, amit a Szövetség megalakításakor célul kitűztek,
hanem »megmaradt politikai pártnak s csak egy politikai párt szerepét és fela-
datait vállalta«. Ha pedig a párt mind eddigi tevékenységével, mind személyi
összetételénél fogva nem az a nagy és mindent átfogó társadalmi szervezet,
amelynek alapítói elképzelték, akkor bizonyára nem volna szerencsés dolog,
hogy a régóta tervezett Gazdasági Tanács a párt keretei között valósuljon meg.
(…) a tervezett Gazdasági Tanácsnak nemcsak elvileg kell tisztáznia gazdasági
irányulásunk szempontjait, hanem a közösen leszűrt gondolatok gyakorlati meg-
valósítását is vállalnia kell. A Közgazdasági Szakosztály munkája gyakorlati
szempontból meddő lehetett és volt is, mert nincs, aki határozatait végrehajtsa,
a létesítendő szervnek azonban olyannak kell lennie, hogy meg is tudja valósí-
tani, amit elhatároz. Gazdasági feladatokat viszont csak gazdasági szervezetek
tudnak megvalósítani. A Gazdasági Tanácsot tehát csak a magyarság különféle
gazdasági szervezeteinek képviselői alkothatják, mert csak így volna biztosíté-
kunk arra, hogy a határozatok végre is hajtatnak. (…)

A szászok életében most merült fel a kérdés, de azonnal meg is valósították.
Nálunk a terv évek óta kísért. Mindenki helyesli, csak a kivitel módozataiban
kellene megegyezni. Miért nem tud még megszületni a magyar kisebbség New-
Deal-je?”

Vita a továbbiakban a hogyan kérdését járja körül, s bizony arra jöhetünk
rá, hogy akkor is létezett az igény célszerűen gondolkodó vezetőkre: „(…) akik
a személyi ellentéteket, előítéleteket és hiúságokat félre téve a közösségi érde-
kek parancsai alatt állanak és az intézményt megvalósítják. (…) A gazdaság
az a terület, ahol minden előítéletet, önzést és felületességet megbosszulnak a
következmények.” Aztán így zárja tisztázó írását: „Mit tagadjuk: aggaszt az
emlegetett feltételek hiánya. De talán csak látszólagos a késlekedés, és mihamar
jelentkezik is a közszellem, amely céltudatos és megragadja az emberek lelkét.
A felelősökre pedig áll Széchenyi Hitelének ítélete: »aki nem lát, soha nem
használhat, de árthat; s csak az hajthat hasznot, aki lát«”.

A terv nem valósulhatott meg, hiszen a történelem viharai elsodorták, majd
a folytatásban már teljesen lehetetlenné vált. S mégis, ez a vita sok tanulsággal
szolgálhat napjaink kisebbségvédelmi küzdelmeiben, mert az abban közremű-
ködők ma is csak emberek, az akadályok pedig megsokszorozódtak. 

y

Balnézetből
Szenczei László: Néhány szó a liberalizmusról 1937/1.

A tanulmány előtt a szerkesztőség a következő feljegyzést közli: 
„Eszmék és elvek cím alatt szabad teret nyitunk a véleménynyilvánításnak,

anélkül, hogy a különböző állásfoglalásokat magunkra mindenben kötelezőnek
tartanók.”

A Hitel, a folyóirat, amelyet a baloldal már első számának első oldalát ol-
vasva össztűz alá vett, íme, nem cenzúráz. Szerkesztősége saját véleményét
senkire rá nem erőltetve jelenteti meg számait. Szenczei László élve a lehető-
séggel, így kezd: „A Hitel legutóbbi számában Albrecht Ferenc figyelemre méltó
tanulmányt írt a transsylvan  szabadelvűségről. Komoly tudományos igénye és
a szellemtörténeti módszer kezelésében tanúsított ügyessége nem mindennapi
érdekességűvé teszi munkáját, s talán éppen ezért nem lesz felesleges, ha rö-
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viden kimutatjuk, hol válik elégtelenné szellemtörténeti módszere a liberalizmus
történelmi vizsgálatában.” És máris kérdez: „Helyes a történelmi folyamatban
akár az »eszme« akár az »érdek« mozgását látni, vagyis elvi állományt keresni
benne? A való emberében nem lehet elszigetelni sem az »érdek«-et, sem az
»eszmé«-t, ezek csupán apriorisztikus igényű kategóriák. Az ember a maga tel-
jes, szerves egyéniségével él a társadalomban és a történelemben, illetve a tár-
sadalmi és történelmi intézményekben. Az igazi társadalomtudomány
lényegében társadalmi élettan, vagyis a társadalmi intézmények, ill. szervezetek
tana, s következésképp éppen olyan pozitív tudomány, mint a biológia. Metafi-
zikus-apriorisztikus módszer tehát aligha alkalmazható a társadalomtudomá -
nyokban. Történettudomány és társadalomtudomány között a legszorosabb
viszony áll fennt. Ha a társadalomtudomány a társadalmi intézmények, ill. szer-
vezetek pozitív tana, a történettudomány nem lehet egyéb, mint az elmúlt korok
intézményeinek, ill. szervezeteinek tana, amolyan társadalmi paleontológia.
Mindkettő csak a pozitív tapasztalati-kísérleti módszer szellemében fejleszthető,
ami nem zárja ki a szabad következtetést, de megköveteli, hogy dedukciónk
folytonosan alávesse magát egyrészt a tapasztalati-kísérleti, másrészt az isme-
retkritikai ellenőrzésnek. (…) Az igazi történettudományos felfogás pluralista,
empirista, s csak annyiban deduktív, amennyiben ez a deduktív módszer szigorú
ismeretkritikai felülvizsgálatnak veti alá magát.”

Eme – a generációm még élő emlékei szerint – valóságos politikai szemi-
náriumi eligazításokat lefektetve tér rá a tárgyra: „Ezek után mit szóljunk
Albrecht Ferenc dialektikus felfogásához, aki a feudalizmust, a liberalizmust és
a modern kort egymást tagadó történelmi-dialektikai kategóriáknak tekinti? A
liberalizmus szerinte lerombolta a feudalizmust, s a mi korunk a maga során
lerombolja a liberalizmust. E dialektikus elvi korszakok olyan mereven állanak
egymással szemben, minthogy a tétel áll szemben az ellentétellel.”  

Albrecht szerint, írja Szenczei, a liberalizmus mint politikai eszme a francia
forradalomban jelenik meg először, s ebben éltünk 1780-tól 1920-ig, majd el-
kezdődik ennek lebontása. Ezt követően kifejti, hogy a feudalizmust nem a li-
beralizmus, hanem a monarchia bontotta le, amikor a központosítással a hűbéri
kötelékeket megszüntette, a bárók felségjogait felszámolta: „s azt mindinkább
a királyi közigazgatásra ruházta”.

De Szenczei a liberalizmusnak úgy a kezdetét, mint a végét egyaránt más-
ként értelmezi. Kezdeteit már száz évvel a franciák előtt ott látja az angolok-
nál. „Amíg Angliában a bárók kiegyeztek a monarchiával, s a kiegyezés
alapján magántulajdonukba kaparintották a hűbéri föld jelentékeny részét, s
a királyi közigazgatás ellenőrzésére alkotmányos szerveket teremettek, addig
Franciaországban a hűbériség megsemmisítő vereséget szenvedett a monar -
chiával szemben (…).” Ami pedig a végét illeti, ezt írja: „(…) vajon elhiggyük-e,
hogy a liberalizmus »felélte önmagát« és »egy új kollektív, totális korszak előtt
állunk?” Aztán a liberalizmust lebontó modern kor dolgában Albrechtet idézi:
„A történelemnek ez a kettős, egymást kiegészítő menete, amely egyszer az in-
dividualizmust helyezi előtérbe, most jelenleg a kollektívizmus gondolatának
időszakában van. A »totális állam« és a nemzeti szociális – tehát kollektív érde-
kekkel korlátozott kapitalizmus Német- és Olaszországban, vagy a teljesen kol-
lektív termelés Oroszországban – már egy új világberendezkedés beszédes
tényei (…).”

Bírálja Albrechtet azért is, hogy nem lát egyéb fontos hatásokat, amelyek a
liberalizmushoz köthetők. „(…) a liberalizmus mint politikai mozgalom, mélyen
és szervesen gyökerezik az európai történelem leglényegesebb korszakaiban,
a hűbériség és királyság évszázados harcában, a kereszténység évezredes szer-
vezetét megújító reformációban, a terménygazdálkodásról a pénz- és árugaz-
dálkodásra való áttérésben, nem is említve a merőben szellemi mozgalmakat,
mint a humanizmust és a felvilágosodást.”

Szenczei aztán tovább tisztázza a saját maga által helyesnek látott képet,
és érdekes felvetésekkel áll elő: „A liberalizmus helytelen megítélésének a

magva a liberális eszme fogalmi tisztázatlanságában rejlik. A liberalizmus nem
valami totális, metafizikai érvényű eszme, amely a társadalmi, történelmi létet
egészében felöleli, s így önmagában is létezik. A liberalizmus valójában csak
jogeszme, sőt szorosan véve csak közjogi, politikai eszme, amelynek szárnyai
alatt egy egész magánjogi rendszer él és fejlődik. Egész történelmi léte alatt a
liberalizmus mindig politikai mozgalom volt, s egyáltalán lehetetlenség libera-
lizmusról beszélni ott, ahol nem a maga közjogi, politikai lényegében valósult
meg. Ha a liberalizmus kizárólagosan jogeszme, a »gazdasági liberalizmus«
fogalmának nincsen semmi létjogosultsága, s nem több egyszerű metaforánál.
A történelem ugyanis nem ismer olyan történelmi korszakot, amely a  »gazda-
sági liberalizmus«  valamennyi határozmányát magába foglalná. (…) Méltán
kérdezhetni, melyik az igazi történelmileg meghatározható »gazdasági libera-
lizmus«, az-e amikor volt szabad verseny, de már nem volt szabad kereskede-
lem, vagy amikor már volt szabad kereskedelem, de már nem volt szabad
verseny? Vagy a »gazdasági liberalizmus« kritériuma az állam tartózkodása és
közömbössége a gazdasággal szemben?  Csakhogy az állam sohasem volt tel-
jesen közömbös a gazdasággal szemben, mert pl. sohasem engedte ki a kezéből
a pénz szabályozását és bizonyos mértékben a vámokat sem. Lehet beszélni
történelmileg szabad versenyről, szabad kereskedelemről vagy a viszonylagos
non-intervencionizmusról, de összefogni e történelmileg különböző korszakokat
a »gazdasági liberalizmus« fogalmába, s ezt az államtörténelmi kategóriát egy
kalap alá hozni a politikai liberalizmussal, amely szervesen összefüggő és fej-
lődő jogrendszer – nyilván azzal a célzattal, hogy a »gazdasági liberalizmus«
történetkritikailag hamis és képtelen fogalmával diszkreditáljuk a politikai libe-
ralizmust –, történettudományosan aligha helytálló. Semmi sem bizonyítja job-
ban, mennyire áltörténelmi kategória az ún. »gazdasági liberalizmus«, mint
éppen az, hogy bár a XIX. század végén és a XX. század elején már mindenütt
a szervezett gazdálkodás váltotta fel a szervezetlent, mégis ebben a korban
szállotta meg a politikai liberalizmus a maga természetes határait, ebben a
korban alakult ki a parlamentáris demokrácia, a teljes politikai jogegyenlőség.
A liberalizmus távolról sem jelent szervezetlenséget, csupán bizonyos jogok ér-
vényesülését a szervezetben.” 

Szakértelem hiányában az egyszerű olvasó csak saját tapasztalására támasz-
kodhat. Hogy Albrecht Ferenc és Szenczei László honnan s milyen szögből néz-
ték a liberalizmust, hogy melyikük mikorra tette annak megjelenését s
feltételezte lebontását vagy sem, legyen (s marad is) az ő befejezetlen vitájuk.
Jelen tapasztalatunk ebben nem kis zűrzavart észlel. Mert amiképpen ma már
a jobb és baloldali eszmevilág – képviselői által – teljesen összezavart képe
fogad és akadályoz a tisztánlátás valamint fogalmazás dolgában, azonképpen,
mintha napjainkban a politikai és a jelek szerint mégis létező gazdasági libera-
lizmus szintén összekeveredett. És nem Albrecht Ferenc által. Valahogy azt lát-
juk, hogy azok, akik a liberalizmust tűzték zászlajukra, a gazdaságot is nagy
elánnal óhajtanák szolgálatukba állítani, s ami pedig a politikai mozgalmat illeti,
az vált azzá, amit ma oly keservesen tapasztalunk meg a neoliberalizmus for-
májában.

Vitatkozhatunk-e arról, hogy a liberalizmust lebontották vagy sem? Tehet-
jük-e ezt, amikor itt élünk a neoliberalizmus gyilkos-öngyilkos árnyékában?
Mondhatjuk-e azt, hogy a liberalizmust éppen a neoliberalizmus bontotta le, s
köpenyegét magára öltve indult el kétes útján? Vagy feltehetjük-e a kérdést,
hogy a neoliberalizmusnak van-e köze egyáltalán ahhoz a valamikori politikai
liberalizmushoz, amelytől Albrechetet bírálva Szenczei elvitatja a feudalizmus
lebontásának érdemét? De vajon a feudalizmust szerinte lebontó monarchiák,
amikor centralizációs törekvéseik közepette ezt elkövették, milyen mértékben
voltak a liberális eszme tudatos vagy öntudatlan hordozói? 

Ha arra gondolok, milyen érzéseket kelt ma a létező neoliberalizmus, ked-
vem lenne azt mondani, hogy azok, akik ezt a gazdaságpolitikai koholmányt
létrehozták, az igazi diszkreditálói a valaha létezett politikai (sőt a Szenczei
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által nem is említett nemzeti) liberalizmusnak, az egyre átlátszóbbá foszló ál-
ruhának. 

Szenczei tanulmánya azonban igen sokat segít azzal, hogy mindezeknek az át-
gondolására késztet, s ehhez fonalat is biztosít. Nem véletlen, hogy a Hitel olda-
laira befogadást nyert. Sokért nem adnám, ha elolvashatnám egy Zrínyiászi
csodában feltámadó Szenczei mai sorait a szerinte nem létező gazdasági libera-
lizmus garázdálkodásáról, arról amint a lebontásra szánt állam segítségével áll
talpra, és a politikai liberalizmus ármányos eltorzításáról, amelynek a politikailag
inkorrekt nevű fegyvert használó hívei most éppen létében veszélyeztetik Európát.

Zárásul pedig, napjaink tapasztalatának birtokában nem kell mást tennem,
csupán keserű szájízzel az olvasó elé helyezni Szenczei tanulmányának egyik
záró bekezdését: „Mihelyt tisztán áll előttünk az ún. »gazdasági liberalizmus«
történettudományos alaptalansága, azt is be kell látnunk, hogy az igazi libera-
lizmus, mint az európai történelemben mélyen gyökerező jogi és politikai rend,
valamint az a liberális szellem, amely egyenes örököse a humanizmusnak, a re-
formációnak, a felvilágosodásnak, az évezredes európai civilizáció leglényege-
sebb szellemi vonásainak, még távolról sem  »élte fel önmagát«. Csak egy
pillantást kell vetni Anglia, Franciaország és Amerika modern történelmére,
hogy meggyőződjünk az ellenkezőjéről.”

Nem kétséges, hogy Albrecht és Szenczei más-más liberalizmusról beszél-
nek, s az, amit ma megélnünk kell, valami ettől nagyon különböző.

y

Lehet vagy nem lehet?
I. Szemlér Ferenc: Elvek és törvények 1937/1.

Az Eszmék és elvek rovatban Szemlér Ferenc is szót kap. Ugyanis az akkoriban
Németh László és Makkai Sándor által megfogalmazottak borúlátása nyomán
kialakult hangulatban a vita veszekedéssé fajult. Szemlér erről így ír: 

1. (…) „Mit is tagadjuk: a kor uralkodó áramlatai nem kedveznek a férfias
vitának. Az emberek és a pártok érzékenysége megsokszorozódott s ellenfele-
inket nem okkal, hanem botokkal igyekszünk meggyőzni. Ha Németh László
vagy Makkai Sándor elvi szempontból hulláknak jelent ki bennünket, akkor mi
nem az elveket, hanem a mögöttük álló személyt igyekszünk hitelében – esetleg
becsületében – megingatni. Ezzel pedig csak mondandóink hitele vész el. 

Nagy hiba volt, vagy nagy hiba volna Makkainak a budapesti »Látóhatár«-
ban megjelent Nem lehet című cikkét személyi vonatkozások hánytorgatásával
vagy a cikk rejtett célzatosságának szemszögéből vizsgálni. Ez a cikk elsősorban
bizonyos tételek kijelentését s ezekből vont elvi következtetéseket tartalmaz.
Ha hívek akarunk lenni ahhoz az »etikai elszántsághoz«, amelynek »állandósá-
gáról beszélni naiv optimizmus lenne« Makkai szerint, akkor ezt a cikket csupán
az elvi igazság kedvéért szabad vitatnunk. Mert csak így derülhet ki, hogy Mak-
kai tévedett-e s ha tévedett, miben van mégis igaza.

2. Makkai tétele szerint, magában a dolog lényegében rejlik az az élettör-
vény, »amely véglegesen és megdönthetetlenül azt jelenti, hogy a kisebbségi
kérdés megoldhatatlan« s ezért Makkai kijelenti, hogy »nem tudom elképzelni
a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését, mert magát a
kisebbségi >kategóriát< tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetet-
lennek«.

Kemény és határozott állítás ez, amelyhez az érzelmek talán beleegyezően
bólogatnak s mint kitűnő politikai vezércikk-szólamnak kétségtelenül sikere is
volna. Megelőzően azonban Makkai kétszer is hangsúlyozza a tétel törvény vol-
tát s így az érzelmeken túl a bizonyítás elengedhetetlen. Lássuk hát, hogyan
bizonyít Makkai! 

(…) Makkainak »a dolgok lényegében rejlő élettörvénye« legfeljebb csak
merész hasonlat. A kisebbség fogalma elválaszthatatlanul összefügg a társada-
lom fogalmával, hiszen a politikai közösség egy számbelileg nagyobb és szám-
belileg kisebb csoportja között levő viszonyt fejezi ki. A társadalmi jelenségeket
kormányzó törvényeket pedig távolról sem jellemzi az a »végérvényesség és
megdönthetetlenség«, ami esetleg a természeti törvényekben felfedezhető. Tár-
sadalmi jelenségeknél az embernek az eszme, a hit, a vágy formájában kifejtett
befolyása néha döntő módon változtatja meg a »törvény« hatékonyságát, s ezért
társadalmi szempontból végérvényes törvényekről beszélni túlságosan merész
dolog. Makkai állítását tehát hasonlatnak kell tekinteni, mint ahogy szintén ha-
sonlat Makkainak az »abszolute« érvényes természeti törvényekkel kapcsolatban
használt képe. De akkor mindkét hasonlatot félre kell tenni, mert mindkettő
sántít és zavaros – lévén közismert, hogy a modern természettudomány szerint
a természeti törvények is csak »relatíve« érvényesek. 

Logikus szóval tehát: a Makkai kikerülhetetlen élettörvénye nem létezik s
hogyha nem létezik, akkor a kisebbségi kérdés sem olyan végletesen és elvileg
megoldhatatlan, mint ahogy Makkai állítja. (Persze a kisebbségi kategória azért
még mindig lehet emberhez méltatlan és lelkileg lehetetlen.)

Makkai szerint azonban a baj ott fészkel, hogy az emberiség nem volt képes
egy ilyen elvi megoldást kidolgozni. »Volt ugyan egy ábránd – írja Makkai – me-
lyet a liberalizmus szelleme táplált, s amely azzal kecsegtette a világháború ki-
sebbségi sorsba taszított áldozatait, hogy az emberiség most már csakhamar
elnövi szomorú gyermekbetegségét, a faji és nemzeti elfogultságot s helyükbe
lép az emberiség egységének öntudata stb.« (…) s ebben a földre szállt menny-
országban semmivé fognak törpülni (…) a keserves ellentétek… Egy cseppet
se sajnáljuk ennek az ábrándnak szétfoszlását, mivel önmagában véve a lehető
legnagyobb hazugság volt.« Olyan általánosság volt, »amelynek minden eddigi
kísérlete csak azt bizonyítja, hogy fényes ígéretei a legsötétebb zsarnokságot
takarják«, és az »emberi lélek a kommunizmusban meglátta minden általános
humánum igazi és végső következményeit (…).«

(…) Makkai szerint a liberalizmus ábrándja szétfoszlott, következőleg a ki-
sebbségi kérdés megoldására többé nem alkalmas. Félek, hogy a szétfoszlásra
és alkalmatlanságra vonatkozó állítást Makkai ismét csak egy állítással bizo-
nyítja. Először: Makkai véletlenül, vagy tudatosan a liberalizmust mint politikai
gyakorlatot, összekeveri magával a szabadelvűséggel mint eszmével. Ez pedig
bizonyos logikai botlás, ami megengedhetetlen. A liberalizmus – mint politikai
gyakorlat – megbukhatott, de maguk a szabadelvű eszmék: az ember egyenlő-
sége a törvény előtt, az élethez, a munkához, a gondolat és lelkiismeret szabad-
ságához való jog, ma is érvényesek mint igazság, mint cél, ami felé törekednünk
kell. (…) Ha Makkai tanulmánya csakugyan »légüres térben«, azaz az elvek
tiszta világában mozog, akkor – miután tisztáztuk e téves azonosítást – a sza-
badelvű eszme »szétfoszlásáról« szóló állítását el kell vetnünk. Ezzel a kisebb-
ségi kérdés elvi, törvényszerű megoldhatatlanságának egyik bizonyítéka elesik.
Másodszor: Makkai úgy állítja be a liberalizmus bukását, mint valami általános,
az egész világra kiterjedő jelenséget. És valóban: bizonyítékként ez az állítás
csak akkor használható fel, ha a jelenségben a törvény általánosságra törekvő
vonását ismerjük fel. Makkai cikkének látóköre azonban csak a Rajnáig terjed,
és a Közép- és Kelet-Európában lezajló eseményekből vonja le általánosításait.
Anglia, esetleg Franciaország liberalizmusának bukásáról beszélni ma még korai
volna, s mindaddig amíg ez be nem következett, kikerülhetetlen törvényszerű-
séget nem szabad belemagyaráznunk közvetlen szomszédaink és saját magunk
politikai történéseibe. (…) Harmadszor: »A lehető legnagyobb hazugság« szét-
foszlásáról szóló állítás maga sem igazságos. Makkai szerint a liberalizmus ígé-
retei zsarnokságot takarnak, és az általános humánum végső következménye a
kommunizmus (értve az utóbbin megint a politikai gyakorlatot). A liberalizmus
Európában szokásos politikai gyakorlata csakugyan vezet gyakorta bizonyos
pártzsarnokságra, azonban akkor is vitatható, hogy melyik zsarnokság jobb:
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egy párt vagy egy diktátor zsarnoksága. A humánum eszméjének azonban végső
fokon a kommunizmussal való azonosítása ismét csak merész állítás, ami bizo-
nyításra szorulna. Ezt a bizonyítást Makkai meg sem kísérli, mert ez a bizonyí-
tás lehetetlen. (…) Azt hiszem, felesleges fejtegetnem, hogy a kommunizmus
politikai gyakorlata, »a munkások, parasztok és katonák fegyveres diktatúrája«
nem azonos a homo europeanus humanista felfogásával. Ennek a két eszme-
csoportnak közös nevezőre hozása Makkai elvi következtetését nem erősíti,
hanem cáfolja.

Ilyen merész és a fentiek szerint alaptalan kijelentés után miképpen higgyük
el, hogy »a nemzeti öntudat soha nem ismert új értelmű kivirágzása és megtel-
jesülése, amely hadat üzen minden elszíntelenítő és képmutató hazugságnak,
olyan elvi igazság, ami minden vitát kikapcsolva kézzelfoghatóan igazolja Mak-
kainak a kisebbségi sors elvi lehetetlenségéről szóló állítását? Makkai szerint
ugyanis a liberális ábránd szétfoszlását közvetlenül az okozta, hogy »a nemzetek
megérezték azt, hogy emberi mivoltuk faji és történelmi sajátságaik kiművelé-
sében…áll« s így »kétségtelen, hogy a nacionalizmusnak ez a fellángolása most
már a jövendőt alakító leghatalmasabb tényezővé vált. Ezzel együtt azonban…
teljesen megvilágosodott annak az igazsága is, hogy az emberiséget nemzeti
öntudatában újra feltalált Európában a kisebbségi sors nemcsak gyakorlatilag,
hanem elvileg és lényegileg is lehetetlenné és tarthatatlanná vált.«

Igyekeztem ismét pontosan idézni a szétszórt részeket, hogy tisztán álljon
előttünk Makkai felfogása. Az idézetekből kétségtelen, hogy Makkai a harmadik
birodalmak faji alapon felépült (lásd fentebb: »faji és történelmi sajátságaik«
stb.) új Európáját tartja ama »légüres térben abszolute érvényes törvénynek«,
amelyhez a kisebbségi kérdésnek alkalmazkodnia kell.

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy Makkainak elvi síkon mozgó cikke
ismét összeveti a gyakorlatot az elmélettel. Mert lehetséges, hogy nemsokára
egész Európában általános lesz a faji uralom, de ez még mindig nem jelenti a
faji vagy nemzeti kizárólagosság alapján bekövetkezett tények elvi helyességét.”

Szemlér itt megjegyzi, hogy Makkai ezzel elhagyta az elvi magaslatokat,
és a gyakorlat szintjére leszállva a gyakorlati politika szempontjából vált tá-
madhatóvá, majd folytatja: „Mert ha elfogadjuk Makkai állítását, hogy a nem-
zeti öntudat kivirágzása megdönthetetlen törvény, akkor e törvény és a
kisebbségi sors között valóban feloldhatatlan ellentmondás van. »A faji és tör-
ténelmi sajátságait« kiélő nemzet és kisebbség kizárják egymást. Ha az egyiket
feltételezzük, a másiknak meg kell semmisülnie, mert mindkettőnek egy időben
való létezése – Makkai kedvenc kifejezésével élve – elvileg lehetetlen. Azonban
a kisebbség jelenléte az európai nemzettestekben ma még kimutatható. Viszont
az »élettörvények«, ha elméleti antinómiákat meg is tűrnek, gyakorlatilag hosz-
szabb ideig nem engedélyeznek. Valamiféle megoldásnak tehát be kell követ-
keznie. Makkai hallgatólagosan az egyik megoldást választja. Azonban mi
akadályozhatna meg egy többségi népet abban, hogy elfogadva Makkai elmé-
letét, a másik megoldást válassza? A két egymást kizáró tétel közül a többségi
nép természetesen saját magát választja és joggal hivatkozik Makkai »élettör-
vényeire«, mint egy szintén többségi ember révén felfedezett igazságra. És
akkor Makkai mit szegez szembe ezzel az igazsággal, ami sajátja? Mivel iga-
zolja egyazon területen élő két népfaj egyenlő jogát az élethez? Nagyon félek,
hogy ebben az esetben ismét kénytelenek volnánk előszedni az »ábrándnak,
legnagyobb hazugságnak« bélyegzett humánum eszméit, mert csupán ezek az
eszmék hirdetik – nem a nemzetnek, a fajnak –, hanem az embernek ember-
ségéhez való jogát.

Csak ez lehet a megoldás és más nem. Az olvasó észrevehette, hogy mind
ez ideig igyekeztem Makkai érvelését és eszméit pontosan követni. Most is azt
követem, amikor megoldásról beszélek, mert Makkaival együtt voltam kénytelen
elhagyni az elvi síkot. Most én is állítok: Európa, Közép-Európa területén a
nemzetek egymásba kuszálódnak, a fonadék talán örökre szétválaszthatatlan.
És ha a mindig jelen levő kisebbségnek emberi létet akarunk biztosítani, akkor

csupán egyetlen út van nyitva számunkra. És ez a Demokrácia, a szabadelvű-
ség…az Ábránd útja. Ez az igazság.

3. Itt érkezünk el Makkainak azokhoz a megállapításaihoz, amelyek alapté-
telének minden tévedése mellett is igazak. Ezek a megállapítások vagy jelensé-
gek függetlenek az okok elvi mineműségétől. Tehát nem is kutatom azokat az
okokat, mert elégséges annak megállapítása, hogy e jelenségek előidézéséhez
nem feltétlenül szükséges a Makkai-féle »elvi lehetetlenség«.

Kétségtelen, hogy mindazok a súlyos nehézségek fennállanak, amelyeket
Makkai a kisebbségi élet tehertételeiként jelöl meg. Mindezek valóban hozzá-
járulnak a kisebbségi életnek a többségi nézet életétől való megkülönbözteté-
séhez. De az is kétségtelen, hogy mindezek a nehézségek még nem elégségesek
a biztos nemzethalál előidézéséhez. Ha ez így volna, ma nem volnának lengye-
lek, nem volnának észtek, finnek és különösképpen nem volnának zsidók.

Mindazonáltal igaza van Makkainak abban, hogy ezek a kisebbségi élettől
egyelőre elválaszthatatlan nehézségek a kisebbség lelkületében torzulásokat és
elszűküléseket okoznak. A kisebbségi közéletet és különösen a szellemi életet
bizonyos parlagiasodás veszélye fenyegeti. (…) »A kisebbség létjogát … sajátos
kultúrája igazolja« – mondja Makkai. De csak akkor, ha ez a kultúra nem tagadja
az európai szellemi közösséget és egyenlő értékű vele, – ha eredményében nem
is mindig, de legalábbis igényében.

Itt téved ismét Makkai, mikor azt állítja, hogy a »kisebbségek kultúrélete
(…) feltétlenül visszafejlődésre van ítélve, mert elvágatott az egységes magyar
nemzeti kultúra anyagi és szellemi erőforrásaitól«. Az anyagi erőforrások hiánya
tényleg súlyos teher – és itt volna szükség az önellátás megszervezésére. De
szellemi téren lényegesen más a helyzet. Szellemi téren az erőforrásokat soha-
sem lehet határok mögé szorítani. (…)

A kisebbségi sors tehát nem szükségképpen egyenlő a teljes szellemi el-
zártsággal. Bizonyos, hogy az anyanemzet körében lefolyó szellemi áramlatok
csak szűrőn keresztül jutnak el a kisebbségi néphez. De a szűrő rácsán fenn -
akadó anyagokat a kisebbség máshonnan fogja pótolni.   Pótolni fogja, mert
kénytelen vele. A kisebbség ezért fordul mindig ahhoz az európai közös
kultúrforráshoz, amelyből az anyanemzet is merít. A kisebbség »sajátos kul-
túrájának« ezért észre vehető mindig az a kifejezett és néha még az anyanem-
zetnél is kifejezettebb európai vonás, amely éppen ezt a »sajátosságot«
kölcsönzi neki.

(…) a kisebbség nyugati tájékozódása sem jelenthet veszedelmet és ennek
az igazságnak felismerése esetén Makkai borúlátása sem igazolódik. (…) Ha
azonban hűtlenek leszünk a nagy magyar hagyományokhoz, amely a szemet
mindig Nyugat felé fordította, akkor csakugyan igaza lesz Makkainak, aki sze-
rint »az irodalom és művészet (…) elmarad a versenyben, ha hiányoznak egy-
részt az összehasonlító és kiegészítő, másrészt a technika eszközei.« Az
összehasonlítás és kiegészítés eszközei előttünk állanak, csak éppen nem kell
a szemet behunyni. Egyedül rajtunk múlik, hogy ezekben a kérdésekben ne
Makkainak legyen végérvényesen igaza, hanem nekünk.”

A fentiekben, a nagy vihart kavart „Nem lehet” vitájának egy érdekes feje-
zetét képező jeles tanulmányt olvashattunk. 

A kérdés bonyolult és ugyanakkor világos, elméleti vonatkozásai miatt egy-
szerre követhető nehezen vagy akár könnyen, hiszen Szemlér Ferenc elméleti
érvei igen meggyőzőek lehetnek. Makkai kétségbeesése viszont nagyon indo-
kolt. Csakhogy azóta eltelt nyolc évtized, és ha egyébbel nem is, de ennek ta-
pasztalatával okosabbak lettünk. A gyakorlat pedig egyelőre és sajnos, mégis
Makkait látszik igazolni, minden okos elméleti érvelés ellenére, mert a legbiz-
tosabb támpont: a lenni vagy nem lenni, a megmaradunk vagy nem mérlege,
ha a határainkon túlra tekintünk és körbe pillantunk, nyolc évtized alatt milli-
ósnál nagyobb veszteséget mutat. És akkor a megközelítőleg egy évszázad alatt
elvárható számbeli gyarapodásról még említést sem tettünk. Mi lehet erőtelje-
sebb bizonyíték ennél arra, hogy elmélet ide, érvelés oda, a magyar kisebbségek
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helyzete nem oldódott meg, sőt inkább minden halad a többségiek által óhajtott
úton.

Amaz „ábránd” persze továbbra is élhet, mert elméletileg minden lehetsé-
ges, hiszen „a modern természettudomány szerint a természeti törvények is
csak »relative« érvényesek, a társadalmi jelenségeket kormányozó törvényeket
pedig távolról sem jellemzi az a »végérvényesség és megdönthetetlenség«”, a
többségi társadalmak előtt tehát ott áll mint lehetőség a megoldás választható
útja. Vagy, ahogy Szemlér fogalmaz: „Csak ez lehet a megoldás és nem más
(…) a Demokrácia, a szabadelvűség…az Ábránd útja. Ez az igazság”. De ez
az út egyre néptelenebb. Néptelenebb, mint valaha. A világ nem erre halad.
„Anglia, esetleg Franciaország liberalizmusának bukásáról beszélni ma még
korai volna”, írja Szemlér. Erre már előttünk áll a válasz. Szemlér azt is hatá-
rozottan jelentette ki, hogy: „Valamiféle megoldásnak tehát be kell következnie.”
És a tanulmány megjelenése óta eltelt nyolc évtized alatt nem született megol-
dás. Mi több, ma nem csupán a kisebbségi lét van veszélyben, de országok,
nemzetek, sőt kontinensek és kultúrkörök juthatnak „kisebbségi sorsra”. Az
így közösen veszélyeztetett európai és ezen belül közép-kelet-európai többsé-
giek, a velük élő kisebbségeiket magukhoz emelve, mégsem lépnek az „ábránd”
útjára. Napjainkig erősebb bennük az a másik vágy a velük együtt élők legyű-
résére, eltüntetésére, s ez nemcsak évszázados neveléssel formált társadalmi
igény, de politikai cél, sőt eszköz is. Mintha létük függene ettől. Az pedig éppen
ezáltal távolodik el a közös megmaradás esetleg még nyitott útjától. Bizony,
ebben tetten érhető Makkai azon állítása, amely szerint: „(…) a nemzeti öntu-
dat kivirágzása megdönthetetlen törvény”, és hogy „(…) e törvény és a kisebb-
ségi sors között valóban feloldhatatlan ellentmondás van”. Elméletileg vitathatja
Szemlér azt, miszerint feloldhatatlan-e, avagy nem, és ez a kivirágzás időben
meddig terjedhet, azt azonban nem, hogy közben a kisebbség felőrlődik.

De az egykor oly fontos és tanulságos „Nem lehet” vita mára egészen más
dimenzióban folytatódik, és másról szól. A lehet vagy nem lehet többségnek és
kisebbségnek együtt élni elméleti, vagy akár gyakorlati kérdése helyett, a csak
együtt lehet megmaradni sürgős felismerése a valóságos tét. A térségben,
amelyre a tanulmány vizsgálódása tulajdonképpen kiterjed, ma a többség és
kisebbség felett egyaránt egy egészen más, sokkal nagyobb és végső veszedel-
met jelentő mozgó többség árnya kezd elterpeszkedni.

y

Útban a Vásárhelyi Találkozó felé
Albrecht Dezső: Transsylvan diéta 1937/1.

A Hitel: Metamorphosis Transylvaniae rovatának felvezetője ez az írás, de ugyan -
akkor felvezetője annak a munkának, amelyet a Hitel szellemi köre felvállalt a
Vásárhelyi Találkozó megrendezésére. A találkozó létrehozása körül egykor folyt
szabadalmi vita mára eldőlt, de az erről megjelent két könyv még az előző rend-
szer szellemében születve, teljes mértékben félretájékoztat. Leginkább azért
fontos a Hitelben követni az eseményeket, mert nemcsak a találkozó előkészí-
tését és szervezését vállalták fel, de amint a későbbiekben majd meglátjuk, a
Hitel hozta le annak anyagát is. Ez az írás tulajdonképpen az ötletet követő
megvalósítás útjának kezdetét jelenti. 

Olvassuk hát mit ír Albrecht Dezső: „Valami mély és ma még meg sem ál-
lapítható oka van annak, hogy az egyébként hajlékony transsylvan magyar szel-
lemiségben elkésve, csak azután jelentkeznek bizonyos szellemi áramlatok,
miután a másik két magyar nemzetrész életében útjukat elvégezték. Így történt
a diákmozgalmak idején, a fiatal magyarság népi gondolatvilágának érvényesí-
tésekor, s ez történik most is, midőn három évvel a Debreceni Diéta és két

évvel az érsekújvári Tavaszi Parlament után vetődött fel csak a fiatalság talál-
kozásából kinövő egységnek a gondolata. Egy évvel ezelőtt Tamási Áron még
hiába szorgalmazta a cselekvő fiatal magyarok egységes táborának megterem-
tését, igyekezete közönybe fulladt. Úgy látszik azonban, a Független Újság ked-
vezőbb lélektani pillanatban újította fel húsvéti számában ezt a gondolatot. Fiatal
magyarok tavaszi találkozója elé címmel megrendezett ankétja során tizennyolc
fiatal transsylvan magyar szólalt meg, a jobboldali árnyalatoktól a baloldalig, és
a kérdésre, hogy lehetségesnek tartják-e a transsylvaniai magyarság fiatal szel-
lemi csoportjainak találkozását és milyen reményeket fűznek a találkozáshoz, vá-
laszuk csodálatosan egyöntetű volt: a parlamentáris találkozó kívánatos, az
összefogás, a közös munkaprogram kialakítása égető történelmi szükség. A vágy,
hogy az elválasztó kérdések kikapcsolásával a cselekvés mezején kell megke-
resni az összefogás lehetőségét, egyaránt cseng ki minden hozzászóló soraiból.
»Realista transsylvan program kialakítása, – közös célkitűzések megállapítása –
, minimális politikai és kultúrpolitikai program megalkotása – fölös viták helyett
a cselekvés kívánsága –, közös munkaprogram, amely a cselekvésben egyesít«
ezek azok a visszatérő remények, amelyeket mindenik a találkozóhoz fűz. (…)

A fellobbanó szavak iránti legnagyobb borúlátással sem törölhető el azonban
az az örvendetes tény, hogy a fiatalságnak eddig, ha nem is mereven szemben
álló, de mindenképpen külön utakon járó rétegeiben először nyilvánult meg a
készség arra, hogy becsületesen együtt keressék meg életüknek gyökérkérdéseit
s együtt alakítsák ki azt a cselekvésben egyesítő munkaprogramot, amelyet min-
denki magáénak elfogadhat és követhet. Az az irányzat, amely Makkai Nem
lehetjét kiváltotta, elmosta a különbségeket, s mindnyájan érezzük, hogy erre
csak összefogással s ebből kinövő tettekkel lehet felelni. Az élet nagyon leegy-
szerűsödött; amink van: csupasz életünk s a hely, ahol lábunkat megvethetjük.
Világáramlatok érvényesülését nemigen figyeljük, mert tudjuk, hogy egyik sem
hozhatja sorsunk javulását. (…)

Az egységnek – bár egyelőre csak a fiatalság egységének – vágya tehát meg-
született, és nem volna igaz magyar ember, aki ezt a legnagyobb örömmel ne
üdvözölné. (…) örömmel és reménységgel tölt el bennünket az, hogy a fiatalság
végre megmozdult, kezdi megtalálni hangját, társakat és szövetségeseket keres,
hogy feladatainak tisztázása után nekifogjon életünk átalakításának. Ez a fia-
talság eddig tétovázó volt riadt és habozó; bukott angyalként dobta magát min-
den irányzat karjába, amelytől megváltást remélt, hogy azután még hamarabb
kiábránduljon; menekülő volt és mégis megkötött. Önmagát marcangolta csak.
Érezte a feladatokat, de képtelen volt munkálásukat megkezdeni. Nem az egye-
sekre értjük ezt, hiszen sokaknak közülük, főként »az egyedül levő fiatal ma-
gyarok«-nak alkotások jelzik az életét, hanem a tömegre, a közösségre s
különösen a fiatalság közszellemére gondolunk. Erről a közszellemről eddig
nem sok jót mondhattunk. A »Fiatalok« (itt Albrecht az Erdélyi Fiatalok cso-
portjára gondol, de mint azt eddig is tapasztalhatták olvasóim, az Erdély szót,
más magyar földrajzi nevekkel együtt, nem volt szabad kinyomtatni.) demok-
ratikus felfogása és transsylvan  öncélúsága, a baloldal népvalóság-eszméje és
a Hitel önrevíziója –, hogy Tamási meghatározásával éljünk –, külön-külön szín
és érték, azonban aligha tagadhatjuk, hogy mindhárom csak kevesek munkája,
szelleme és igyekezete volt. A tömeg hallgatott. (…) Hivatására ébred-e ez a
fiatalság, le tudja-e vetkezni gátlásait, alkotó nemzedék tud-e lenni? – kérdések,
amelyekre feleletet az ankét tizennyolc résztvevőjének soraiból még nem kap-
tunk, de sok más, kicsi és mégis jelentős megnyilvánulásból azt látjuk, hogy ez
az idő közeledik. A fiatalság egységének megteremtéséhez közelebb állunk,
mint valaha. A tennivalókon lehet vitázni, a sorrenden is, de hogy tenni kell,
azon aligha.

A fiatalságnak ez a találkozója, amelyen nemzeti életünk legsúlyosabb kér-
dései kerülnének megvitatásra és tisztázásra – ha megvalósulását engedik –,
jelentőségében föl nem mérhető. Otthon kell hagynia azonban mindenkinek azt,
ami elválasztani képes, és csak jó szándékot és halálosan komoly igyekezetet
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szabad megával hoznia. Nem az a fontos, hogy melyikünknek lesz igaza, hanem,
hogy megtaláljuk azt az igaz és helyes utat, amelyre nemzetünknek lépnie kell.
Eddig az volt minden igyekezetünk: kimutatni azt, ami szétválaszt, most meg
kell keresnünk azt, ami összekapcsol. Értelme sem lenne, ha a fiatalok külön-
böző képviselői azért gyűlnének össze, hogy megállapítsák az egyes csoportok
közötti különbségeket. (…) Egy világnézetről azonban mégis beszélni kell, sőt
ez a találkozó legfontosabb feladata: kialakítani azt a transsylvan magyar világ-
nézetet, azt az alapvető néhány pontot, amelyet minden transsylvan fiatal ma-
gyar, akiben nemzeti megmaradásunk akarata él, magáévá tehet.    

Mik azok az alapvető pontok, amelyeknek tisztázásán ez a magyar világnézet
s a belőle kinövő fiatalság egysége felépülhet? Először: a nemzeti gondolat tisz-
tázása a kisebbségi életformán belül. Másodszor: a társadalmi kötelességtudat
formálása: Társadalmunk külön valóságának elemzése, irányulásának megál-
lapítása, fölszínre dobott szükségleteinek számbavétele, s mindezen túl olyan
társadalom kialakítása, amelyben a nemzeti egység a teljes társadalmi egységre
épül fel. Harmadszor: a nemzeti szervezet alapelveinek tisztázása. Népi és de-
mokratikus szervezet, a tömegek közéleti nevelése, szerephez juttatása, öntu-
datos egyéniségnevelése, mint egy új nemzetszervezet alapelvei, amelyek az
elvi társadalmi egységnek gyakorlati érvényesülést szereznek. Cél: nemzeti
programmal azonosult tömeg és olyan vezetőség, amely a nemzeti társadalom-
ban lüktet és dolgozik és amelynek kiválasztásában csak a szakértelem, a ké-
pessége és az arravalóság játszhat szerepet. Negyedszer: az egyházak
szerepének, fontosságának és szükségességének elismerése. Ugyanakkor azon-
ban állásfoglalás az egyházak együttműködése mellett és a felekezeti féltékeny-
kedés ellen. Ötödször: egészséges közszellem kialakítása. A nyílt és őszinte
kritika megteremtése. Mindezzel együtt a közszellem figyelme, amely ítéletével
sújt mindenkit, aki a közösségi érdek ellen vét. Hatodszor: munkaterületek ki-
jelölése, szétválasztása és egy nagyobb egységben való összefoglalása. Végül
a lehetőségek között azonnali teendők megállapítása.

Mindez csak vázlat (…) amely ennek a találkozónak feladatát alkothatná.
Parlamentet emlegetnek. Mi kerültük eddig a parlament elnevezést. Kerültük,
mert nagyképű, s mert nem fejezi ki egyáltalán, amire gondolunk. Találkozóról
beszélünk a legszívesebben, mert érzésünk szerint találkozóra van szükség,
ahol a lelkek megnyílnak egymás előtt. S ha szervezeti formáról is szó kell,
hogy essék, úgy beszéljünk inkább diétáról, amely többet és lényegesebbet fejez
ki: mai értelemben érdekképviseleti szerv, ahova minden szervezet és munka-
közösség elküldené a maga követeit egy új, kétszavas követi megbízással: szol-
gáld a nemzetedet. S mivel az alapvető kérdések tisztázása után reális program
kialakítása a cél, ott a helyük a vidék »egyedül levő fiatal magyarjainak«, akik a
gyakorlatban próbálták megvalósítani sokhelyt sikerrel azt, ami ennek a talál-
kozónak tárgya lehet.

És most, az elgondolások és tervek után jöjjön a valóság. Tegyük fel a kér-
dést: a mai idők alkalmasak-e egy ilyen találkozó megrendezésére? Vajon a sza-
bad véleménynyilvánítás és helyzetünk őszinte lemérése lehetővé válik-e? Az
esetleges tagadó válasz sem jelentheti azonban a terv elejtését. Meg kell talál-
nunk és meg is találjuk azt a formát, amely a kérdések tisztázását lehetővé teszi.
Csak külön kell választanunk a feladatokat, amelyek parlament nélkül is meg-
valósíthatók. Az a transzilván magyar világnézet és program, amelyről fentebb
beszéltünk, baráti megbeszélések során is, de főként a sajtóban tisztázható.
Megpróbálhatjuk a diéta összehívását, de ha akadályokba ütközik, akkor se
akadjunk fenn, hanem azzal a rugalmassággal, amelyet életünk tőlünk megkíván,
keressük a módot, amely elvezet a diétától várt eredményekhez.”

Az első idegen hatalom alatt felnevelkedett erdélyi magyar fiatal generáció,
a nemzeti elnyomás igen nehéz éveiben, amikor elhangzik már Makkai „Nem
lehet”-je, egységre törekszik. Megmaradást akar. Közös magyar jövőt szeretne,
és mai szóval egy nemzeti minimumot óhajtana kidolgozni. Továbbá a tervezett
diéta képzeletbeli megbízólevelére ennyit írna: „Szolgáld nemzetedet”.

A mai, első idegen hatalomtól nem szenvedett anyaországi, és az első már
demokráciában, de mégis idegen hatalom alatt felnevelkedett kisebbségi magyar
fiatal generáció vajon mit akar? S ha nem akar semmi hasonlót, miért nem
akarja? Képes lenne-e félretenni azt, ami csoportjait egymástól elválasztja?
Akar-e egyáltalán magyarnak megmaradni, hiszen már a megmaradás kifejezést
is támadások érték. Mit akarhat az a gyakran szereplő fiatal magyar újságírónő,
aki a televízió nyilvánossága előtt, két „észosztás” közt (amelyek közül az egyik
éppen a nők jogainak elégtelenségével foglalkozik), csodálkozva kérdezi, hogy
miért gond az, ha iszlamizálódunk? A nemzet szótól is hidegrázást kapók szó-
líthatók-e egységbe a nemzet szolgálatára? 

Nézzük a felvázolt feladatokat. Először: Tisztázható-e a nemzeti gondolat
ma itt? Másodszor: A társadalmi kötelességtudat a jelen morális válságból még
felépíthető-e? Harmadszor: A tömegek nevelése lehet-e cél egy olyan világban,
amely egy könnyen kezelhető és nem gondolkodó masszává tenné az emberi-
séget. Lehet-e remény arra, hogy a vezetők kiválasztása a tömegből egyedül a
tehetség és arravalóság mentén történjen, s ne juthasson szerephez a minden
pártpolitikát körül dongó sok társutas haszonleső. Negyedszer: A morális vál-
ságból kiutat talán leginkább mutatni képes egyházak szerepe újragondolható-
e? Ötödször: Egészséges közszellem kialakítható-e a tömegek gondolkodásra
nevelése és a morális válság felszámolása nélkül? Hatodszor: Egyáltalán elkép-
zelhető-e az összefogás, mielőtt elkezdenénk a munkaterületeken gondolkodni,
és végül a legsürgősebb teendőket kijelölni. Azokat, amelyekből nem egy a lét-
kérdések megoldását jelentheti.

A mai „egyedül levők” csak kivételesen vannak olyan helyzetben, hogy helyi
megoldásokon túl, egyéni építkezést meghaladóan tenni tudjanak. Munkájuk
helyi érték, de azért része a nagy egésznek és főleg példa. De hatni csak össze-
fogva lennének képesek. Felbukkanhat-e valahonnan egy váratlanul erős szer-
vező erő, amely nem hatalmat akar, hanem egy arra érdemes hatalom számára
megpróbálná megteremteni a nemzet javának egységét? Történelmünkben elő-
ször, de soha jobbkor!

Ha előre nem tudtuk volna, most újra ráébredhetünk, hogy mennyire ha-
sonlatosak gondjaink egy 80 év előtti magyar kisebbségéhez, és az ő maradé-
kaiknak gondjai pedig szintén a régiek, csupán modern formát öltöttek a XXI.
század új kihívásaival bővülve. S ha ők, akkor azt a célt tűzték ki maguk elé,
hogy ki kell alakítani egy erdélyi magyar világnézetet, azt az alapvető néhány
pontot, melyet minden transzszilván fiatal magyar, akiben nemzeti megmara-
dásunk akarata él, magáévá tehet, akkor egy ilyen közös célt miért ne tűzhetne
maga elé az anyaország, sőt a Kárpát-medence fiatal magyarsága?

Egy sikertörténetről
Báró Atzél Ede: Az EGE gazdasági népnevelése 1937/1.

Megkísért újra a szubjektivitás ördöge, hiszen egész gyermekkorom az egykori
EGE, akkor már EMGE (Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület) csodálata és
elsiratása jegyében zajlott. Ugyanis közvetlen felmenőim és legközelebbi roko-
naim legalább hét tagja volt eredményes résztvevője az EGE-EMGE munkájá-
nak, s többen éppen a népnevelés vonalán is. Apám életének legfontosabb
periódusát jelentette a 103 évet megélt EMGE ügyvezető alelnöki tevékeny-
sége, és legnagyobb csalódása a Magyar Népi Szövetségnek a Román Kom-
munista Párt irányítása alatt végrehajtott ármányos felszámoló munkája,
amelynek éppen ő lehetett egyik végső elszenvedője. Miközben a magyar ér-
dekképviseletről szóltak, éppen annak legeredményesebb intézményét semmi-
sítették meg, az ismert hamis vádakat alkalmazva. Ez azonban egy hosszabb
történet.

Olvassuk most a Hitel igen érdekes életutat bejárt munkatársának, báró
Atzél Edének írását. 
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„Az agrárreform folytán lényegesen megváltozott a kis- és nagybirtok egy-
máshoz való mennyiségi viszonya a kisbirtok javára, de minőségileg éppen az
ellenkezője történt. A volt nagybirtokosok ma kevés kivétellel aktív gazdák és
ha sorozatos hibákat is követtek el, ezek csak ritkán írhatók gazdasági járat-
lanságuk rovására, inkább irreális gondolkodásuknak gyászos eredményei: el-
hitték, hogy a gyors meggazdagodásban felvehetik a versenyt a náluk sokkal
tapasztaltabbakkal. Azokat a tapasztalatokat, amelyeket mások hosszú évek
alatt szereztek meg az üzleti, ipari, pénzügyi élet terén, azokhoz ők rövid úton
jutottak, de nagy veszteségek árán. Pénzre váltották fel az időt. De a szerzett
tapasztalatok nem múltak el nyomtalanul felettük, visszatértek a földhöz, tanulni
akarnak s ehhez meg is van minden lehetőségük. 

A kisgazdák ritkán követték el e hibákat, de viszont gazdasági tudásuk hiá -
nyos és haladásuk is lassú. Ezért és a szervezetlenségükből származó öntudat-
lanságuk miatt nem is tudják betölteni azt a szerepet, amelyre hivatva lennének.
Az értékesítés és a fogyasztás megszervezése pedig öntudatos tömörülés és
céltudatos termelés hiányában csak hangzatos jelszó. 

A mezőgazdasági problémák eredője ebben a kívánságban van. Ezt fölis-
merni és következtetéseket levonni: régóta várt szükségesség. Az EGE vállal-
kozott is reá s a vezetőség tisztában lévén azzal, hogy tartós eredményt csak
akkor érhet el, ha megszervezi és a munkába bevonja a nép széles rétegeit,
hírverő és szervező munkába fogott. 

Az út nem volt töretlen, de kiépített sem. Ezelőtt is történtek már próbál-
kozások ezen a téren. Többnyire eredménytelenek maradtak azonban és ennek
tulajdonítható, hogy sokan már előre számolva az oly gyakran tapasztalt sikerte-
lenséggel, bizalmatlanul nézték ezt az újabb kezdeményezést is, de a propaganda
minden kishitűség ellenére is szomjas talajra talált, amely mohón itta be a kimon-
dott igaz szavakat. Minden gazdasági szükséglet ugyanis idővel lelki szükségletet
vált ki, és így magyarázható, hogy azok az emberek és főként fiatalok, akik a vál-
tozott körülmények folytán kicsinyes és önző életkörülmények közé voltak szorítva
s nem elégíthették ki sem tehetségüket, sem becsvágyukat, az EGE működése
révén újabb életlehetőségeket és célt láttak maguk előtt feltűnni. Ennek tudható
be, hogy a sajtó, gyűlésezés és egyénenkénti rábeszélés révén majdnem máról
holnapra sikerült a lappangó közvéleményt nyilvánosságra hozni. 

Minden beszéd és írás annyit ér, amennyi belőle megvalósul. A tömeg előtt
mindkettő többnyire csak a tűz szerepét játssza, mely a vasat felmelegíti. A leg-
izzóbb vas is kihűl azonban anélkül, hogy eredeti alakja megváltozna, ha erős
kezek ki nem formálják rendeltetésének megfelelően ott és úgy, ahogy szüksé-
ges. A népet sem lehet íróasztal mellől vagy szónoki emelvényről megismerni
és irányítani, ehhez otthonában kell felkeresni. Ez meg is történt. Az elmúlt
télen az EGE 23 községben rendezett kéthetes tanfolyamot 703 rendes és szá-
mos rendkívüli hallgató számára. 

A tanfolyamok céljával a hallgatók közül sokan nem voltak tisztában, vegyes
érzelmekkel fogadták a kezdeményezést, volt olyan is, aki megkérdezte, hogy
melyik képviselőre kell szavazni. Az a távolság, amely a néptől annyira elvá-
lasztott, okozta, hogy a nép még önzetlenségre sem mert gondolni vezetőivel
szemben. Évszázadok óta csak akkor keresték fel, ha katona, adó vagy szavazat
kellett és más találkozásoknak is csak ritkán érezte előnyeit. El lehetünk tehát
készülve arra, hogy a falvakon a nép bizalmatlanságával találkozunk, s öröm-
teljes meglepetés volt számomra, hogy azon a hat tanfolyamon, melyen több
vagy kevesebb ideig jelen voltam, a bizalmatlanságnak legkisebb jelét sem ta-
pasztaltam. Az eleinte talán udvariasságból ki nem mutatott bizalmatlanság rö-
videsen bizalommá változott, mert meggyőződtek, hogy közös sorsnak vagyunk
hordozói, amelynek egyedüli kiváltsága mind a jóban, mind a rosszban: a sor-
rend. Belátták, hogy a kéznek és fejnek egyenetlenségéből mind a kettőre csak
kár származhat. 

Az oktatók nagy része még hasonló munkát nem végzett. Félve fogtak neki
a munkának, de utólag mindnyájan szívesen gondolnak vissza – azzal a meg-

elégedéssel, amelyet csak a jól végzett munka tudata nyújt. A hallgatók ugyan,
bármennyien is voltak, nem tükrözhették vissza hűen a falvak lelkületét, hiszen
csak a leghaladóbb gondolkozásúak jöttek el. De nem lehet két hétig egy fa-
luban élni anélkül, hogy az ember ne vegye észre az élet lüktetését. A részt
nem vevők körében is egyre növekedett az érdeklődés, és a tamások egyre
gyengülő ellenérvei többnyire dicséretté változtak át. De nehogy valaki téves
következtetést vonjon le ennyi szép hallatára. Mindenki iparkodott jó színben
feltűnni, és a hibák csak eltakartattak, de nem szűntek meg. A legjobb eset-
ben is csak halványodtak. De ki várhatott ennél többet? Jelentős eredmény
volt már a tudásszomj és a gondolkodni akarás felébresztése is, mely többeket
arra késztetett, hogy beiratkozzék maga vagy beírassa a fiát valamelyik
földmívesiskolába. 

Az érdeklődés foka az általam látogatott helyeken úgyszólván csak a hall-
gatók értelmiségi fokától függött. Most látszott csak meg igazán, hogy meny-
nyire törődött a tanító, a pap, az értelmiség a falujával, a szülő a gyermekével.
A vagyoni különbségek sem személyenként, sem vidékenként nem befolyásol-
ták az emberek igazi értékét, legfeljebb az érdeklődési kör nőtt a gondtalanság
és a több szabad idő következtében. Természetes, hogy az idősebbek, akiknek
a gazdaságból már nemcsak a munka, hanem a gond is kijutott, jobban ér-
deklődtek és tapasztalataik meg önállóságuk révén hamarabb tudtak ered-
ményt felmutatni, mint a fiatalok, akik a tanulatlan szülők gyakori akadályozása
révén hamar elkedvetlenedve visszazökkennek a régi kerékvágásba. Az idősebb
hallgatók azonban magukkal ragadták a fiatalokat, akiknek nagyobb rugékony-
sága előítéletekkel is kevésbé volt megterhelve, ámbár az idősebbek is a re-
mélhetőnél jóval több fogékonyságot mutattak minden újítás iránt. Voltak 70
évesek, akik fiatalos hévvel vetekedtek, és volt olyan 14 éves, aki napokig dol-
gozott napszámban, csakhogy a tandíjat összegyűjthesse. Egy-egy sikerült elő-
adás vagy gyakorlati bemutatás azt eredményezte, hogy a hallgatók nemcsak
megtanulták, de – legalábbis egyelőre – otthonukban meg is valósították az új
eljárást. 

Tanultak a hallgatók, de az előadók még többet. A tanítás által felelevení-
tették sok téren már halványodó tudásukat és sokban kötelezővé tették magukra
nézve a tanítottak megvalósítását saját gazdaságukban is. Ez pedig roppant
fontos lépés, mert a jó példa a legjobb tanítómester. Ezért céllá kell tennünk,
hogy minden faluban legyen egy kis mintagazdaság, amelynek gazdája nemcsak
magára, hanem a községre is gondol. Az oktatók feladata, hogy otthonuk kör-
nyékén kikeressék az arravaló gazdákat, akik képesek lesznek az oktatók tá-
mogatása és irányítása mellett megközelíteni a kitűzött célt. Nem szabad
ugyanakkor elfelejtenünk, hogy a gazdák általában kétszer annyit tudnak, mint
amennyit róluk feltételeznek, de félannyit valósítanak meg, mint amire képesek,
és ezért örökös nógatásuk szükséges, mert ellenőrzés hiányában a legtöbb
gazda rest a haladásra. Oktatni és segíteni kötelesség, bárhol és bármikor te-
hetjük. Közös a sorsunk, és szociális egység nélkül faji alapon nyugvó egység
sem alakulhat ki. Ennek a szociális egységnek pedig első feltétele az, hogy akik
még tehetik, ne kíméljenek áldozatot és fáradságot az eredmény érdekében. 

Fontos kérdés végül, hogy a fiatalok hogyan tudják megvalósítani szüleik
birtokán az iskolában vagy a tanfolyamon tanultakat. Erre vonatkozó kérdé-
semre egy fiú így felelt: »Apám nem akarja, hogy többet tudjak nála, de azt sem
akarja, hogy ne látszódjon rajtam az iskola.« További kérdésemre, melyben az
iránt érdeklődtem, hogy miként fest ez a gyakorlatban, így válaszolt: »Apám
megszidott, hogy miért szántottam meg távollétében a tarló felét, de amikor
ősszel a megszántott rész sokkal könnyebben szántódott, megszidott, hogy
miért nem tudtam megszántani annak idején az egészet.« Volt apa, aki a fiát
hozta el a tanfolyamokra, de az első nap után maga is beiratkozott, mert állítása
szerint úgy érdekelte, hogy nem tudott elmaradni többé. Viszont sok jószándék
is semmisül meg a szülők maradiságán, mely azonban néha szükséges azért,
hogy visszatartsa a túl heves fiatalokat. A gyermek siet és a szülő azon igyeke-
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zetében, hogy visszatartsa, észrevétlenül maga is gyorsabban lép. Így volt és
így lesz ez mindig, a vezetők feladata pedig az irány megjelölése és az iram
észszerű fokozása.

Nem lehet célja e soroknak a tanfolyamok technikai lebonyolításával és a
szükséges újításokkal foglalkozni, és ezért csak általános szempontokat említ
meg inkább. A mezőgazdasági tudás fejlesztése volt a cél, valamint tagok
szerzése és megszervezése az Egylet munkájának érdekében. A kő bedobó-
dott a közöny tengerébe, és a felvert hullámok messze gyűrűznek, de hamar
elsimulnak, ha nem lesz, aki állandóan mozgásban tartsa. Tisztikarunk le-
génységet szerzett és szerez állandóan, de hol van az altiszti kar, mely a gon-
dolatokat meg is valósíttatja? Csak az a szervezet ér valamit, mely nem a
véletlenre van bízva és amelynek létezése nem csupán egyesek jó hangulatára
és szabad idejére, hanem jól irányított és ellenőrzött munkavezetőkre van ala-
pítva. Ezért jó gazdaköri vezetőréteget kell teremtenünk magunknak, hogy
annak segítségével ébren tarthassuk és eredményesen felhasználhassuk a fel-
keltett érdeklődést és jóindulatot. Vissza kell adnunk az önzetlen munka,
tudás és szervezés által elért eredmények révén a föld népének az ősi röggel
és vezetőivel szemben elvesztett bizalmát. Be kell bizonyítani, hogy érdemes
szakszerűen foglalkozni a földdel. És ha kézzelfoghatóan tudjuk majd szem-
léltetni hanyagságuk gyászos következményeit és szorgalmuk gyümölcseit, a
siker sem fog elmaradni. Mind az előmenetel, mind a hanyatlás nem csupán
egy okra vezethető vissza, de mivel a lánc a leggyengébb szemnél szakad el,
fokozottabb mértékben kell súlyt fektetnünk arra, hogy legnagyobb értékünk-
nek: a föld művelőinek és a földnek teherbíró képessége növeltessék, mert a
terhelés nem fog elmaradni. 

A munkának és életnek frontján ezek a reményen felül sikerült tanfolyamok
csak egy-két hetes összpontosított támadásnak tekintendők: a feladatok távlata
a végtelenbe vész.” 

Az egykori falusi ember oly hasznosan szép és jó, de ugyanakkor gyarló tu-
lajdonságainak maradványait ebben az írásban is felismerhetjük, de ezen túl-
menően mindez már történelem. A mai „farmer világ” a legkegyetlenebb
verseny nyomása alatt nevelődött és nevelődik. Az egykor volt nemzetmegtartó
parasztság már eltűnt az idők süllyesztőjében. A társadalom lassan csupán a
szó pejoratív értelmére emlékezik. A nemzetmegtartás liberális átok alatt seny-
vedő szó lett, parasztosan pedig csak köpni fogunk. Hegyeseket! 

Reméljük, hogy a helyzet mégsem olyan reménytelen. Ugyanis a lassan sza-
porodó egyéni kis- és középgazdaságokban élő – a vidéki életmódot választó –
családok, a falusi életlehetőségek előnyein túl is rendelkezhetnek még valamivel
abból a megtartó erőből. Hiszen a természetközeli élet értékelése, a saját
munka gyümölcsinek közvetlen öröme olyan tényezők, melyek a földhöz, szü-
lőföldhöz, a nemzethez, a magyarsághoz való ragaszkodás irányába erős sze-
lektáló hatással bírnak. 

y

Mégsem egészen oda-vissza
Gyallay Pap Zsigmond: Tanulságos múlt 1937/1.

A Metamorphosis Transylvaniae rovatból, néhány akkor aktuális, de a jelent
tapasztalatával segíteni kevéssé képes rövidebb írást mellőzve, még Gyallay
Pap Zsigmond cikkét emelném ki. A szerző egy erdélyi gyökerű, anyaország-
ban alkotó publicista, dr. Mester Miklós Budapesten megjelent tanulmánya
nyomán, annak szemüvegén keresztül foglalkozik az új hatalom és a kisebb-
ségbe került erdélyi magyarság viszonyával, főleg ami a kölcsönös bizalmat-
lanságot illeti, majd pedig a mindenkori államhatalom részéről remélt

megértés egykori és aktuális hiányával, és e meg nem értés hátterének kü-
lönbözőségével.

Olvassuk tehát legfontosabb mondatait: „Az államhatalom képviselői bizo-
nyára minden kisebbségi néppel szemben bizalmatlanok, ha ez nemzetének
törzsével – akár csupán csak kulturális – kapcsolatokat igyekszik fenntartani.
A transsylvaniai magyarságot is gyakran éri az a vád, hogy Budapest felé tekint,
ahonnan pedig – többségi felfogás szerint – olyan hatások érhetik, amelyek a
román állam érdekeinek nem felelnek meg.” 

A román hatalom és a román társadalom e félelme azóta sem csökkent, bár
az új európai keretek már nem adnak alkalmat arra, hogy olyan megszorítások
vagy megtorlások fenyegessenek a kapcsolattartás miatt, mint a cikk idejében,
vagy éppen a proletár internacionalizmus jegyében épülő szocializmus romániai
korszakának „fényes évtizedeiben”. A nyitott határok sok mindent gyökeresen
megváltoztattak, s mégsem mindent. A román nacionalizmus megtalálja kor-
szerű és megfelelő módszereit az európai lepel alatt, sőt, ahol csak lehet, még
ki is használja előnyeit.

Közben pedig más formákban tovább él a bizalmatlanság. A tömegekben
neveltetésüknél fogva. Bár kíváncsian várhatjuk, hogy a többmilliós európai ki-
be vándorlásuk tapasztalatai nyomán mennyire fog ez változni. A politika ese-
tében már feltételezni sem lehet az őszinte félelmet területi integritásuk
veszélyeztetettsége miatt, hiszen saját történészeik több alkalommal megírták:
a játszma demográfiailag eldőlt, s elméleti vita csupán, kinek milyen jogai le-
hettek valaha Erdélyre, és létezik-e ama történelmi jog egyik vagy másik olda-
lon. Azonban a köznyelv szerint „magyar kártyának” nevezett metódust a
mindenkori politika – a hatalomért vagy annak megtartásáért folyó párthar -
cokban – nem képes még nélkülözni. A módszer alapja pedig a bizalmatlanság
gerjesztése. Erre, ennek ébren tartására épül aztán a többi, ennél nem ritkán
sokkal durvább ármánykodás. 

Ne feledjünk azonban el valamit. Ugyanis mindezek felett ott lebeg a
homogenizációs vágy őrülete, s elméletben nem tudják megérteni, gyakorlatban
nem képesek megvalósítani azt, hogy a kisebbség beolvasztása ne nyomás alatt,
hanem éppen jó dolgában valósuljon meg, amint arra némileg példa lehet Bur-
genland. Vagyis itt érkezünk el egy érdekes felismeréshez, miszerint a magyar
példa, még akkor is, amikor Magyarország mélyrepülésben van –  hát még a
felemelkedés pillanataiban –, a kisebbség megmaradásának legfőbb biztosítéka.
Nos, ez lehet talán a fő mozgatója a Budapest felé tekintést rossz szemmel
néző román hatalomnak. Amiképpen ezt kell a kisebbség anyaországa, ese-
tünkben Magyarország is a legfontosabb eszköznek tekintse a Kárpát-medencei
magyarság megmaradásának érdekében.  És ez nem jelent revíziós törekvést.
Csupán ennek a Közép-Kelet-Európában kialakult sokszoros együttélésnek, a
nemzetek határokon felüliségének elismertetését és átmentését egy vészterhes
korszakon.

Gyallayhoz visszatérve, kövessük gondolatait: „Belátjuk, hogy a többségi
közfelfogásnak eszményibb magasságokba kellene felemelkednie, hogy a valódi
államérdekek teljes átérzése és megóvása mellett is a mostaninál több jóindu-
latot és megértést tudjon tanúsítani a kisebbségi törekvések iránt. (…) 

A többségi közvéleményt a következő megértőbb felfogásnak kellene irányí-
tania: milliónyi ember abban a sajnálatra méltó helyzetben van, hogy anyanyel-
vén kívül egy más nyelv nehézségeivel kell megküzdenie (…). E tehertétel
következményei a szellemi feladatok terén már ma is mutatkoznak: a kisebbségi
szellemi munkások tevékenysége különösen a tudományok terén mind jelen-
téktelenebb, s ami legaggasztóbb a dologban: utánpótlásra – az ifjabb nemze-
dék bevonása által – a mostani körülmények között alig lehet számítani (…).
Éppen az államnak kellene tehát alkalmat adnia arra, hogy minden nép anya-
nyelvén – mert ez a legtökéletesebb segítőtárs a szellemi teljesítmény maradék
nélküli kifejtésében – érhesse el azt a magasságot, amely végső ponton két-
ségtelenül hozzájárul az ország általános szellemi színvonalának emeléséhez.”
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A szerző előbbi megjegyzése, mely a többségi közfelfogás „eszményibb ma-
gasságokba” emelkedésének szükségességét említi, nagyon igaz, de legalább
ennyire elképzelhetetlen még ma is. Ami pedig az erdélyi magyarság szellemi
utánpótlásának helyzetét illeti, az a háború után egészen más irányt vett. A pro-
letár nemzetköziségnek még az árnyképszerű megvalósulása is adott annyi le-
hetőséget, hogy a háború előtti generáció nem nagy létszámú, de minőségében
rendkívüli otthon maradt részének – így éppen a Hitel szellemi kör maradékai -
nak – munkája nyomán sokkal szélesebb alapokra helyeződjön egy új erdélyi
magyar értelmiség létrejötte. Ebben az anyanyelvi iskolai és felsőfokú oktatás
fokozatos visszaszorítása később éreztette hatását, de még így is olyan teljesít-
ményre volt képes (immár második generációs szinten), hogy az anyaország
és a nagyvilág szellemi elszívó erejét sikerült eddig túlélnie. Bár nem könnyen
és folyamatos helytállásra kényszerítve. Ez a teljesítmény nagyon megérde-
melné, hogy a mögötte álló erőfeszítéseket és személyeket alaposabban tanul-
mányozzák és értékeljék. Nem lehet a kor szörnyűségeinek árnyékában kiönteni
a fürdővízzel ama csecsemőt is. A román állam örömmel használta és használja
a kisebbség szellemi teljesítményét, de közben a tudásvágyat arra tereli, hogy
annak gazdája a többség nyelvén tanulva és előrehaladva, minél előbb beolvad-
jon. Ennek érdekes példája volt a Ceauşescu-érában a „magyarul beszélő román
írók és művészek” definíció alkalmazása, és annak tagadása, hogy pl. az erdélyi
magyar irodalom a magyar irodalom egészének részét képezné. De még a sport
világában is kialakult a metódus, az ország hírnevének használni képes kisebb-
ségi sportolók nevének románosítása által. Általában a kisebbség szellemi fel-
emelkedésének útjait nem egyengették tehát, de ha ennek ellenére – súly alatt
a pálma – a tehetség utat tört magának, akkor azt minden úton-módon meg-
próbálták magukévá tenni.

De hogy folytatja Gyallay? „Pedig sem a törekvések, sem a vezető eszmék
a kisebbségi nép szellemi szabadságának kérdésében nem új keletűek. Marad-
junk a hazai földön s hivatkozzunk csak Barnuţiu Gheorghe, Şaguna Andrei,
Suluţiu Alexandru és általában a román vezető emberekre, kik a hatvanhetes
kiegyezés előtt, tehát már ezelőtt hatvan-hetven évvel ugyanezeknek a problé-
máknak a súlyosságát hangoztatták s természetesen a megoldást is sürgették.

A transsylvaniai származású, de Budapesten élő fiatal tudós, Mester Miklós
emlékeztet történelmi tanulmányában ezekre az időkre és emberekre. Megér-
téssel és tudományos elfogulatlansággal méltatja ez országrész múlt századi
román nagyjainak munkásságát, amelynek igen gyakran hősies küzdelemmé
kellett válnia, hiszen meg nem értéssel állott szemben.

Ha helytáll, hogy a jelenkor a múlt folytatása, nekünk, kisebbségi sorsban
élő magyaroknak fájdalmasan kell megállapítanunk, hogy a meg nem értésben
van csak meg a folytonosság, fejlődést nem hozott számunkra a történelem sú-
lyos félszázada.  (…) Lehangoló, hogy a kiegyezés előtti román közfelfogás,
amely szerint a nemzetiségek egyéni szabadsága semmit sem ér a nemzeti sza-
badság nélkül, nem öröklődött át a mai román nemzedékre –, hogy az akkori
román megnyilatkozások, a szónoki beszédek mesterművei ma visszhangjukban
sem maradtak fenn, hogy jó szellemként vezessék a román államférfiakat a ki-
sebbségi kérdés elbírálásában.” 

Hosszas fejtegetésekbe kezdhetnénk arról, hogy a közben eltelt hatvan-
hetven esztendő a történelem mekkora spontán és mesterséges szemléletvál-
tozását hozta, mely ezt a reményt teljesen kioltja, és a két korszakot oda-vissza
a véltnél nehezebben összehasonlíthatóvá tette. Bár az is igaz, hogy kifelé
akkor és ma ugyanazokat az elveket emlegetik, de a gyakorlat egészen mást
mutat. S az is igaz, hogy a világ megelégszik a szavakkal, és nem hajlandó a
tényeket vizsgálni. Ennek okai természetesen messze meghaladják e cikk elem-
zésének kereteit.

Egy rövid összehasonlítást azonban tehetünk, mégpedig a XIX. század
utolsó harmadának majd a századfordulónak két országát, Franciaországot és
Magyarországot, meg a harmincas évek, illetve a XXI. század Romániáját vizs-

gálva. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a nagy francia öntudat virágzása elle-
nére, a sorsunkba elég alaposan belenyúló nagyhatalom ekkor még nem fejezte
be a teljes franciásítást, és az analfabetizmus dicséretes felszámolását használta
fel ennek kiteljesítésére. Sikerrel. Ravasz (csak francia iskolák voltak) és drasz-
tikus (csak franciául beszélhettek a tanulók) módszerekkel. A részletek ennél
is elképesztőbbek.  Az alig 50%-ban magyar Nagy-Magyarországon szintén lé-
tezett egy törekvés a magyarosításra, de ezt elsősorban a történelmileg kialakult
(és nem nemzeti elnyomás miatt létező) kultúrfölény adta spontaneitásra bízták,
másodsorban próbálkoztak az oktatáson keresztül, de hol van a sokat gyalázott
„Lex Apponyi” a francia módszerektől. A magyar nyelv idegen nyelvként okta-
tása az iskolákban, vagy néhány tantárgy magyar nyelven történő tanításának –
jórészt meg sem valósult – javaslata, messze nem hasonlítható a francia mo-
dellhez. Mégsem feledhetjük a talán legnagyobb hibát, amely valóságos darázs-
fészekbe nyúlást jelentett, amikor a darabont kormány 1905-ben a hittan
oktatását akarta magyar nyelvre kötelezni. És még egy számadat: Erdélyben
nagyjából 2300 román tannyelvű iskola működött, míg Romániában mindössze
1700 körüli. 

És most olvassuk  ismét Gyallayt: „A nemzeti öntudatra ébredésnek kora
eseményekben bizonyára a mi földünkön volt a legdrámaibb. A nemzeti önál-
lósulás vágya egy időben éledt fel az Osztrák–Magyar Monarchia minden né-
pében s két harcvonalban kellett küzdenie mindegyiknek. Az egyik gátló hatalom
közös volt: Ausztria. A másik az a nép, amely saját igényével akadályozta társ-
nemzetének önállósulását. (…)”

Aztán az elkeseredett magyar küzdelmekről ír az osztrák hatalommal szem-
ben, a nemzeti gondolat kezdeti kiskorúságáról általában, valamint arról, hogy
Ausztria következetesen nekiszegezte a magyar törekvéseknek a nemzetiségek
igényeit, melyek így gátló erejükkel ellenszenvessé váltak a magyarság előtt. 

És ezután így folytatja: „Ha mindezeket számba vesszük, a múlt bevallása –
amit Mester kíván tőlünk – ebben a kérdésben talán nem is kerül nagy belső
harcunkba.

A közös felsőbb hatalom azonban, amely az ellentéteket szította, Ausztria,
ma már nincs a küzdőtéren. A mai román állam nincs olyan nehéz helyzetben,
mint volt Magyarország, melynek létét állandóan megalkuvással kellett védenie
s közben belső ellenfelekre gyanakodnia. Romániának minden vágya teljesült s
kiegyensúlyozottságát nem zavarja egy másik Ausztria. (…) 

Miért maradtak hát a problémák mindmáig ugyanazok, amelyeknek megol-
dásáért a kiegyezés előtti román nemzedék olyan hősiesen tudott küzdeni és
szenvedni? (…)

Bevalljuk, hogy minden román iskolázottságunk mellett e Budapestről ér-
kező könyvből tanultuk megbecsülni és értékelni a transsylvaniai románság régi
vezetőinek öntudatos, áldozatos, nemes munkásságát, melyet népük felemelése
érdekében számukra is oly példamutatóan folytattak.”

A Mester Mikósnak Gyallayn átszűrt véleménye érdekes szemponttal gaz-
dagíthatja a kiegyezés körüli idők nemzetiségi küzdelmeinek megismerését
az ebben járatlanabbak esetében.  Arra viszont jó nagyon odafigyelni, hogy
Gyallay itt a példa–ellenpélda módszerét alkalmazza, s arra, hogy igazolni
akarja, miszerint Budapestről nem csak veszedelmes hatások jutnak át a ha-
táron. Egyébként pedig ismét marad egy olyan szájízünk, mint legújabb kori
történelmünkben nemegyszer. A „Hideg napok” szindróma. Vagyis, hogy mi
mindenkor elöl járunk az önkritikában, sőt önostorozásban, s várjuk rá a
másik fél hasonló válaszát. És mi a válasz? Semmi. Sőt önkritikánkat is fel-
használják ellenünk. A homogenizáció közben egyre sikeresebben folytatódik.
Mi pedig várunk, várunk.

y

yy
116

Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:16  Page 116



Ismerős állapot más háttérrel
Nagy Ödön: Mai főiskolás ifjúság 1937/1.

A szám nagy rovatát, a Metamorphosis Transylvaniae-t záró cikket Nagy Ödön
főiskolás írta, és arról a nemzedékről szól, melyhez, mint megjegyzi: „magam
is tartozom”. A vezérlő gondolkodók közt is felbukkanó „Nem lehet” éveiben
valóban nem lehet könnyű dolga az életút elején, tapasztalatlanul tébláboló ge-
nerációnak. Annak a fiatalságnak, amelyik apáitól, Nagy Ödön szerint, egy
„millénniumi magyarság képet” kapott, de annyit lát, hogy a szülői vak remény,
mely szerint mindez csak egy „folytonossági hiba”, már hiú ábránd. Ezért nem
csoda, hogy az ifjú szerző komoly hiányosságokat sorol fel a továbbiakban,
olyanokat, amelyek jelentős részben a reménytelenség okozta közöny eredményei.
Nagy Ödön „hittelenségnek” nevezi azt az állapotot. Természetesen a 17 év alatt
kialakult új helyzet minden egyéb hatását is elszenvedve.

Így foglalja össze az új látásmódot, melyet magukévá kellene tenniük a fia-
taloknak: „Az ifjúság tanítómesterei e világnézet kialakításában Ady, Szabó
Dezső, Reményik, Kós és Makkai Sándor. Tisztult a felfogás abban a tekintet-
ben is, hogy Romániában meg kell valósítani egy magasrendű, etikai kisebbségi
magyar életet, teljesen beleilleszkedve az államjogi és gazdasági kereteibe, de
megtartva az egyetemes magyar műveltséggel és szellemiséggel való tisztán
szellemi természetű kapcsolatokat. Az ebből következő kisebbségi politika helyi
gyökerű népi politika volna. Az egész elgondolást tehát a helyzettel való józan
leszámolás jellemzi.” A romániai magyar életet küldetésnek tekinti. „Hivatás-
tudat nélkül egy nép valóban nem élhet erős és tartós életet. (…) Hiszen nagy
munkára csak olyan nemzedék képes, amelynek tagjai feltétlenül hisznek kül-
detésükben, azt vállalják és levonják annak gyakorlati következményeit. És mert
a mai főiskolás ifjúság tagjaiban nem látom ezt a világos céllátást, hivatás- és
küldetéstudatot, hittelen ifjúságnak kell neveznem. Csak ebben tudom megma-
gyarázni azt a kétségbeesést és lelki fejetlenséget, amelyet Németh László em-
lékezetes útinaplója tavaly előidézett. Erős lelkű és célját látó ifjúságnak javára
szolgált volna az ily erős írás. Minket földre tepert és hetekre elvette azt a kevés
hitünket és erőnket is, amivel azelőtt rendelkeztünk.”

Nagy Ödön szerint: „A mai főiskolás a népközösség szolgálatát nem fela-
datnak látja, hanem lehetőségnek. (…) nem feladatnak látja, amelyben élet-
művét megvalósítja és amelyért élnie kell, hanem olyan gazdasági lehetőségnek,
amely biztosítja anyagi létét, elhelyezkedését.

Bár természetesen lát néhány olyat is, aki: „(…) mindig kész idejének és
munkaerejének egy részét a közösség szolgálatába állítani.”

Ha mai párhuzamot keresünk ideát vagy odaát, némi hangsúlyeltolódással
ugyanazt tapasztaljuk. A hivatástudat nélküli öncélúságot. Csakhogy most egé-
szen más okokból kifolyólag. Hiszen, mint tudjuk, a neoliberális nevelés erre
oktat. Valósítsd meg önmagad! Csak az egyén. Sehol sem a közösség, a közös
cél, a közös megmaradás. De elgondolkodhatunk, hogy mai jeles értelmiségiek
megjelent bíráló-nevelő sorai miként hatnak ifjúságunkra. Nos, sehogyan! Mert
nem olvassák el, nem is érdekli őket, sőt még létezésükről sem tudnak.

A szerző ezután így kesereg: „A közügyekben többnyire csak akkor veszünk
részt, ha az közvetlen haszonnal jár. (…) De a három magyar felekezet diák-
egyesületeinek vezetői is megmondhatják, hogy együtt véve sem képesek a fő-
iskolákon tanuló emberek felét megmozgatni.”

És: „Romlik a mai főiskolás műveltségi színvonala, Diáktársaim sokat ta-
nulnak, igaz. (…) De a szakképzettség mellett műveltségük nagyon fogyaté-
kos”.

Ennek oka szerinte részben az állami iskolák színvonala, a román nyelven
leadott tantárgyakra fordított energiák, vagy éppenséggel az, ha román iskolába
jártak. A háború előtti generációval összehasonlítva kortársainál sokkal alacso-
nyabb szellemi színvonalat tapasztal.

Az a hanyatló műveltség, amely az akkori ifjakat Nagy Ödön szerint jellemezte,
ha ma körül pillantunk, elérhetetlen magasságokban van. Gondoljunk apáinkra,
nagyapáinkra. Ha akkor baj volt, most nevezhetjük ezt katasztrófának. A legszo-
morúbb talán az, hogy már nem is számít annak, ugyanis feleslegesnek tartják.

A cikkíró aztán a főiskolások politizálástól való ódzkodását említi. A kor hó-
dító szélsőségeire való tekintettel ezt tulajdonképpen nem bánja. Örömmel ál-
lapítja meg, hogy Erdély ifjúsága: „(…) eléggé megedzett ahhoz, hogy politikai
kalandokra ragadtatná magát. (…) A tény különben, hogy ti. nem folytat vég-
letes politizálást, mint román társai, helyénvaló dolog.”

Napjainkban a főiskolások politizálási hajlamát leginkább a szekértáborok
harci hangulata kelti fel. Valójában politikailag inkább közönyösek. Olykor cso-
portjaikban felismerhető a szervezett befolyásolhatóság állapota. De átgondolt,
az ország, a nemzet, tehát általa a saját jövőjét befolyásoló elképzelések alig
fordulnak elő, azokat is inkább az érdekek uralják.

Nagy Ödön a záró mondatokban jó jeleket is említ, majd hozzáteszi: „De
nem látok egységes célú és irányú nagy lendületet, és nem látok irányzatot,
amely egyesítse a főiskolás ifjúság szétszórt erőit. (…) Az ifjúság fél és hallgat.
(…) De anélkül, hogy ezt az ifjúság kifejezné – várja az új vezetést és irányítást.
Kíváncsian kémlelem magam is: mi lesz az a gondolat, amely jótékony hatal-
mába fogja keríteni ezt a megosztott akaratú, tespedő ifjúságot, amely az ön-
maga erejében sem hisz s a jövőt nem látja.”

Ahogyan akkor, úgy most szintén lehet észlelni jót, de szétszórtan, szervezet-
lenül, inkább csak szavakban megnyilvánuló felismeréseket, az önzetlen cselekvés
teljes hiánya mellett. Továbbra is várhatjuk, mi lesz az a gondolat: „amely jótékony
hatalmába fogja keríteni” őket, s kiragadja e megosztottságban és bulizásban telő
tespedésből. A magyarázatot nem a közvélemény-kutatók fogják megadni. Sokkal
hamarabb egy – ne adj Isten – sokkoló történelmi méretű esemény. Vagy még az
sem? (E sorokat még a migráció fenyegető rémének beköszöntése előtt írtam le.)

y

Nemzetiségi küzdelmek tanulságai
Dr. Mester Miklós: Magunkba nézve 1937/2.

E sorok írója, dr. Mester Miklós, erdélyi származású, de ekkor már az anyaor-
szágban élő politikus és történetíró, későbbi közoktatásügyi államtitkár, tanul-
ságos gondolatokkal indít.

Bevezető sorait feltétlenül idéznem kell: „A magyar közönség nem képes
oly higgadtan megítélni a román nemzetiségi kérdést, mint pl. az ír, breton,
baszk, elzászi vagy flamand mozgalmakat, amelyek innen a távolból nézve, mint
természetes fejlődés eredményeként jelentkező népi szabadságmozgalmak tűn-
nek fel előttünk. A nagy nyugat-európai közvélemény a háború előtt a kelet-
európai nemzetiségi mozgalmakat éppen olyan távlatból ítélte meg, mint mi ma
innen, Kelet-Európából, az említett baszk, breton, ír, flamand stb. nemzetiségi
mozgalmakat, és kétségtelenül szabadságmozgalmakat látott azokban.

Bármennyire nehéz a helyzetem, kénytelen vagyok a tárgyilagosság mellett
maradni, mert nem tudok megrázkódtatás nélküli, fejlődőképes magyar életet
elképzelni addig, amíg minden magyar ember őszintén, bátran és kellő hozzá-
értéssel szembe nem tud nézni a felmerülő, kétségtelenül nehéz, megoldatlan
magyar életproblémákkal.

Nem vitás, hogy a mai erdélyi kérdést sem láthatjuk addig tisztán, amíg az
erdélyi románság nemzetiségi mozgalmainak a történetéről vallott felfogásunkat
gyökeres revízió alá nem vesszük. Éppen ezért az a célom, hogy néhány rész-
letkérdés, intézmény és tényező számbavételével a román nemzetiségi küzdelem
néhány mai tanulságát elemezzem.” 
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Már előbb bemutatott írásokból is ismerhetjük a szerzőt, aki valóban az
egyedül lehetséges utat, a számunkra olykor nagyon kínos tárgyilagosság útját
választja, hogy ezzel elképzelhetővé váljon a: „fejlődőképes magyar élet.” Szük-
séges metódus ez, és még akkor sem mellőzhető, ha a másik oldalról nem vár-
ható válasz. Az a válasz, amelynek első apró jelei a Mester-tanulmány
megjelenését követően csaknem háromnegyed századdal mutatkoznak meg,
éppen napjainkban és távolról sem úgy, mint amelyeket a román közvélemény
és tudományosság egyhangúan üdvözölne. Lucian Boia, Sorin Mitu, Dan Alexe
munkáit lehet itt említeni.

Mindazt, ami a tanulmányban ezután következik, egy árnyalatnyi kiegészí-
téssel próbálom meg elindítani. Az európai többségi nemzeteknek a nemzetiségi
harcokhoz való viszonyulását a XIX. század utolsó harmadában vagy akár a
XX. század legelején, már a harmincas években sem lehetett, s ma különösen
nem szabad anakronisztikusan megítélni. Ha a nagy európai nemzetek e téren
tapasztalható gyakorlatát nézzük, akkor az a törés (fejlődés), amely az előző
századok e téren megszokott gondolkodásmódján gyökeresen változtatott, fo-
kozatosságot kevéssé mutatva, inkább gyors átmenettel következett be az első
világháborúval. Természetesen a történelmi fejlődés irányát már jóval előbb is
lehetett észlelni. A grand nation franciásítási dühét említeném példának, éppen
ebben az időszakban. De közelebbi példa lehet a románok dobrudzsai politi-
kája, ahol, amikor e területet megkapták, 3–5%-ban éltek, s meglepően rövid
idő alatt abszolút többségbe kerültek.

Ez természetesen nem menti fel az említett, a kiegyezés utáni és századfor-
dulós vezető magyar politikai elitet a történelmi fejlődés menetének fel nem is-
merése dolgában. És még valami. Amikor Magyarország és az ide fokozatosan
bevándorolt románság viszonyát vizsgáljuk, el kell különítenünk a nemzeti tudat
születése előtti, a veszélyérzetet nem ismerő, azt nem is ismerhető korszakot,
attól az időszaktól, amikor ez a nemzeti tudat felvirágzásával központi kérdéssé
vált. Sőt! Egy többnemzetiségű birodalomban, politikai fegyverré. Az ekkor ki-
alakult ellentéteket, az ekkor elkövetett hibákat nem szabad visszavetíteni anak-
ronisztikus módon, elmúlt történelmi időszakokra. Még a szubjektivitás síkján
sem. Ez az a választóvonal, melyről a román történetírás Mester Miklósainak
meg kellene szólalniuk.

AZ EGYHÁZ
„Merem állítani, hogy minden nemzetiségi mozgalom erejét elsősorban az adja
meg, hogy az egyház mennyire vállal közösséget vele, illetőleg mennyire tagadja
meg ezt a közösséget tőle. Nyugaton az ír, baszk, elzászi mozgalmakban a kato-
likus egyháznak döntő szerep jutott. Magyarországon – a szászoktól eltekintve –
a legerősebbek a románok, mert egyházilag a legjobban vannak megszervezve.
(…) Hogy a háború előtt nem volt Magyarországon számottevő német nemze-
tiségi mozgalom, az szerintem elsősorban annak tulajdonítható, hogy az egyház
távol tartotta magát attól. Ugyanez a jelenség a moldvai csángóknál is. (…)
nemzetiségi törekvéseikben egyáltalán nem támogatják, sőt a jelek arra mutat-
nak, hogy a moldvai csángókat magasabb egyházpolitikai szempontból teljesen
román katolikusokká kívánják tenni.”

Érdekes statisztikát is bemutat, melyből érdemes kiemelni, hogy Magyaror-
szágon 1910-ben a románság számaránya 14,1% volt, ugyanakkor az összes
magyarországi papok 26,1%-a volt román! 

„Ha a román egyházak nemzetiségi hivatását nézzük a múltban, meg kell
állapítanunk, hogy ebből a szempontból kifogástalanul megállták helyüket. Dog-
matikailag nagy szakadék választja el egymástól a görögkatolikusokat és a
görög keletieket, mégis a két egyház sohasem élezte ki egymás közt az ellen-
téteket. Már 1791-ben a Supplex Libellus Valachorum-ot, amely az erdélyi ro-
mánság első írott politikai programjának tekinthető, közösen adja be a görög
keleti és görögkatolikus püspök a bécsi udvarhoz. (…) 1848 májusában a
görög keleti és görögkatolikus püspök közös egyetértéssel hívta össze az első

román nemzetgyűlést Balázsfalvára. 1860-ban ugyancsak a két püspök elnök-
lete alatt az erdélyi románság olyan gyűlést tartott, amely kimondotta, hogy át-
kozott legyen az a román, aki a román nemzetiségi politikába felekezeti
szempontokat visz be. S 1867 után, amikor a román világi értelmiség veszi át
a tényleges politikai vezetést, a két egyház hátvédbe vonul az élről, háttérbe
szorítottságában önálló politikai mozgalmat sohasem kezdeményez, hanem min-
dig lojálisan azonosítja magát a »román nemzeti párt« politikájával.

Az egyházak jelentőségének azonban van egy másik jelentős oldala is. Ha
egy kisebbséget megfosztanak iskoláitól, akkor még mindig alkalom van arra,
hogy a papok a hitoktatáson keresztül anyanyelvükön érintkezzenek a saját
fajtájukbeli gyermekekkel. (…) a múlt története azt bizonyítja, hogy amíg arány-
lag egyes országokban az államhatalomnak az autonóm közigazgatásból, állami
hivatalokból, sőt az iskolákból is sikerült kiszorítania a nemzetiségeket, addig
egyházi téren sohasem történt meg ez az intézkedés komoly zavargások és meg-
rázkódtatások nélkül.” 

Az ortodoxia sajátja az állammal való teljes szimbiózis és a saját nemzeti-
séggel való azonosulás mindenhol, sőt a szakralizált szintre emelt xenofóbia is.
Ezek húzták meg azt a bizonyos ortodox törésvonalat Európa térképén. A vo-
nalat, mely éppen Erdély vonatkozásában bizonyult állandóan mobilisnak, és
kúszott előre nyugat felé. Ez a szerepe a román ortodox egyháznak még a kom-
munista éra alatt is megmaradt, s máig él. Ennek eredménye a Csáky Zoltán
által „hagymakupolás honfoglalásnak” nevezett sikeres terjeszkedés. Ez az igye-
kezet olyan hatalmas, hogy a nemzeti cél mintha túlnőné Isten imádását.

De azt se feledjük, hogy mennyi gondot okozott az az ügyetlen és ered-
ménytelen magyar ötlet, mely a darabont kormány 1905. évi kísérletének volt
a része. Ekkor próbáltak ugyanis beavatkozni még a hitoktatás nyelvébe is.
Várt eredménye nem volt, annál több nem várt. Elsősorban, mint nagyszerűen
használható bizonyíték az elnyomó magyarság ellen.

MAGYAR ILLUZIONISTÁK
„Magyar részről sokszor hallani azt a kijelentést, hogyha a világháború nem
tör ki és a béke csendes évei tovább folytatódnak, néhány évtized alatt Magyar -
ország összes nemzetiségei megmagyarosodnak. Az 1900-as években több
könyv jelent meg, amelyekben ezt az időpontot 1950–1960-ra jósolták. Illu-
zionista elképzelés, amely a tények teljes félreismerésén alapult. Annyi bizonyos,
hogy az 1840-es évektől kezdve nagyarányú magyarosodás ment végbe Ma-
gyarországon, de csak a városokban. (…) De az sem ritka eset, hogy a falvak-
ban a csekély számú magyarság olvadt bele a népesség nagy többségét alkotó
nemzetiségekbe. (…) Tiszta román község azonban egyetlenegy sem vált ma-
gyarrá, még akkor sem, hogyha a közvetlen szomszédai mind magyar községek
voltak. (…) Végeredményében megállapítható, hogy ténylegesen a magyarság
nyeresége a falvakban csak azt a veszteséget egyenlítette ki, amelyet a nemze-
tiségek tőlük hasonló módon nyertek.

Jancsó Benedek a kérdés szakértője, aki a tényeket nagyon jól ismerte, nem
volt egy véleményen az illuzionista magyarokkal. Már az 1890-es években szem-
beszállt a magyar közvéleménnyel és hirdette, hogy a román nemzetiségi moz-
galmaknak okai távolabbiak és sokkal összetettebbek, mint ahogy azt sokan a
felszín felötlő jelenségeiből ítélve megtalálták. Jancsó szemléletében a román
nemzetiségi mozgalom olyan jelenségnek tűnik fel, amely a történeti fejlődés
irányvonalába esik. A történelmi mozgalmakról pedig tudni kell, hogy azokat
lehet késleltetni, akadályozni, de nincs olyan földi erőhatalom, amely végső ki-
fejlődésükben meg tudná gátolni. Ezért Jancsó állandóan sürgette, hogy (…)
komoly állampolitikai intézkedésekkel – intézményesen – oldják meg azt, mert
máskülönben a tüneti kezelés tragédiához fog vezetni. Első munkájában komoly
kultúrpolitikai javaslatokkal állt elő, de senki sem volt kíváncsi rá.  (…)  Ha nem
tör ki a háború, az események akkor is Jancsónak adtak volna igazat. (…) Bel-
politikailag a politikai jogok, elsősorban az elodázhatatlan általános, titkos vá-
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lasztójog kiterjesztése, és különösen Ferenc Ferdinánd állampolitikai terve, kül-
politikailag pedig Románia állandó erősödése és Berlinnel való érdekkapcsolata
adták volna meg a lökést erre. Nem véletlen, hogy közvetlen a háború előtt Ma-
gyarország mindenható miniszterelnöke az egész magyar közvélemény és az
egész magyar politikai világ ellenére szükségét látta tárgyalni a román nemze-
tiségi párt vezetőivel egy román–magyar megegyezésről. A megegyezés nem
jött létre. Szerintem azért, mert már késő volt. Tisza is éppen úgy elkésett köz-
vetlenül a világháború előtt, mint Kossuth 1849-ben, amikor Világos előtt akart
megegyezni a románokkal.” 

A szerző ezután jegyzi meg, hogy a tények ereje előtt meghajolni politikai
bölcsességet jelent. Talán nyugodtan állíthatom, hogy a korszak ilyen mértékű
politikai vakságát csak még rosszabb fényben tünteti fel a tény, miszerint voltak
látók is. De hiába. Például, Bánffy Dezső megbuktatását követően a miniszté-
rium általa létrehozott kisebbségpolitikai osztályát felszámolták és Jancsó Be-
nedeket félreállították.

HABSBURGOK
„Tisztázásra vár még az a kérdés is, hogy az erdélyi románok a háború előtt
valóban a Habsburgok csatlósai voltak-e, miként a magyar közvélemény hiszi.
Tény ugyanis az, hogy a Habsburgok a nagyon szenvedélyes román nemzetiségi
vezéreket nem szerették. (…) Mégis a románok ragaszkodtak a Habsburgokhoz.
Vajon miért? Itt újból kénytelen vagyok egészen nyíltan beszélni. A gyakorlati
politika nem pusztán elvek hangoztatása, hanem harc, állandó tevékenység. Az
igazi reálpolitikus eseményekért harcol, de ezt nem teszi egyszerre mindenki
ellen, anélkül, hogy elveit feladná. Az erdélyi románok úgy látták, hogy nemzeti
szabadságukért folytatott küzdelmükben többet jelentenek nekik a Habsburgok,
mint a magyar politikai világ és ezért őket választották. A Habsburgok a ro-
mánoknak lényeges politikai engedményt nem adtak, illetőleg az 1860-as
években megadták még a nemzeti egyenjogúságot is, de később visszavontak
mindent a dualizmus létrejövetelekor. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a
románok egyházi és kultúrintézményei a Habsburgoktól komoly támogatásban
részesültek.

Az egyházak pedig, amint előbb említettem, a legtöbb esetben a kisebbségi
népi élet alappillérei.” 

Ennek nyomán teljesen egyértelmű a román politika gyakorlatias rugalmas-
ságának és egyedül a nemzeti célt iránytűnek tekintő cselekvésének fölénye. Kü-
lönösen a magyar politika ez idő tájt felbukkanó, múltjában gyökerező akadályozó
tényezőit és permanens távlattalanságát is figyelembe véve. Mert a románok akkor
és később egyaránt tudtak választani. Ha mást nem, legalább a kisebbik rosszat.

IRREDENTIZMUS
„Az 1867-es politika mentségéül azt szokták felhozni, hogy a nemzetiségeknek
és elsősorban a románoknak azért nem lehetett engedményeket adni, mert az ir-
redenta mozgalmak megzavarták a békés együttműködést a magyarság és a nem-
zetiségek között. (…) A magam részéről mindenesetre hibának tartom, hogy az
1867-es kor nemzedékei később lépésről lépésre megtagadták a nagy magyar
klasszikus politikusok: Eötvös József és Deák Ferenc mérsékelt politikáját. Nagy
kár volt az 1868. évi 44. (nemzetiségi) törvényt be nem tartani és tovább nem
fejleszteni. Igaz, hogy a nemzetiségek már akkor többet követeltek, de azt hiszem,
nem járok helytelen úton, amikor arra utalok, hogy az erdélyi magyarság sem
vette tudomásul 1918-ban a gyulafehérvári határozatokat. (…) 

Csodálatosképpen ma a románság ugyanazt hangoztatja a gyulafehérvári
határozatokról, amelyeknek betartása szintén alapja lehetne a magyar–román
együttműködésnek, mint amit a dualizmus korának epigonjai hangoztattak a
Deák-féle nemzetiségi törvényről.

A történelemben a hibákat sokkal könnyebb utánozni, mint az erényeket.
És ez a tétel teljes mértékben áll a mai nemzetiségi politikára is.  (…)

A nemzeti parasztpárt, amelybe később beleolvadt a háború előtti erdélyi
román nemzeti párt, – amely párt tehát ma is aránylag a legközelebb áll a régi
erdélyi politikai hagyományokhoz – rövid 4 éves kormányzása alatt aránylag a
legtöbb életlehetőséget nyújtotta a kisebbségeknek. Bevezette a decentralizációt
a közigazgatásban, bármilyen keveset, de állami segélyt adott a kisebbségi is-
koláknak, rendezte az esküt nem tett kisebbségi és elsősorban magyar kisebb-
ségi köztisztviselők nyugdíjügyét.

De a nemzeti parasztpárt sem híve a regionalizmusnak, tehát a mai Románia
keretében még román vezetés mellett sem hajlandó egy autonóm Erdélyt meg-
tűrni, bár az állami decentralizáció elvét ma is hirdeti. (…)

Lassan eltávoznak a régi román nemzetiségi vezérek az élők sorából, és ki
tudja, az új román nemzedék könnyen ráléphet arra az útra, amelyen Deák és
Eötvös halála után a 67-es korszak magyar nemzedéke járt.

Engem az erdélyi magyarság sorsa ma nem az Anghelescuk, Onisifor Ghibuk
miatt aggaszt, hanem azért, mert nem látom az elszánt magyar ellenfeleket: a
magyar Raţiu Jánost, Lucaciu Lászlót, Vlad Aurélt, Goldis Lászlót, Maniu Gyu-
lát, vagy hogy még sokkal közelebbi példát említsek, nem látom az erdélyi ma-
gyar Bleyer Jakabot és Basch Ferencet. Nincs társadalom, amelyet tevékenyebbé,
harcosabbá kellene tenni, mint a ma is teljesen passzív erdélyi magyar társadal-
mat, amelynek politikai téren nincsenek meg a népvezérei (…) gazdasági és
kulturális téren viszont hiányoznak a szilárd, ellenálló intézményei.”

A magyarság ma boldogan elfogadná a gyulafehérvári határozatok betartá-
sát, mint a végső kiegyezés zálogát. Ez azonban illúzió. Aki erre számít, az
ismét csak „illuzionista”. De nem más a helyzet az autonómia dolgában sem,
mert a jelenlegi román politika, akár 80 évvel ezelőtt: „nem híve a regionaliz-
musnak, tehát a mai Románia keretében még román vezetés mellett sem haj-
landó egy autonóm Erdélyt megtűrni, bár az állami decentralizáció elvét ma is
hirdeti.” Úgy, ahogy Mester azt 1937-ben már leírta. 

FIATALSÁG
„A románok azért győztek politikai téren a magyarság vezetőivel szemben, mert
a közelharcra jobban fel voltak készülve. Ismerték – s erre számos következte-
tésre alkalmas adatunk van – a maguk belső erőviszonyait, de tisztában voltak
a magyarság helyzetével és erőivel is. Míg egyfelől az európai nagypolitika erő-
vonalainak kifejlési irányába állították mozgalmukat, nem feledkeztek meg azok-
nak a belső harci módszereknek az alkalmazásáról sem, amelyek minden sikerre
vitt nemzetiségi mozgalomban feltalálhatók. Így, hogy mást ne említsek, fiatal-
ságukat is szívesen dobták a harcba, felismerve azokat az előnyöket, melyeket
a fiatalság mozgékonysága, belső heve mozgalmuk számára jelenthet.”

Mai magyar ifjúságunk esetében nem arról van már szó: felvállalja-e a harc
áldozatát, hanem arról, hogy egyáltalán tudja-e hol élnek magyarok a határokon
kívül, vagy az elszakítottak esetében mennyire ismeri múltját, s mindkét oldalon
felvetődik a nagy kérdés: akar-e megmaradni magyarnak?

„Olyan súlyosak a mai magyar élet feladatai, hogy azokat csak egy Széc-
henyi, Deák, Eötvös, Kossuth, Wesselényi nemzedékéhez hasonló magyar fia-
talság tudja megoldani. Azt is mondhatnám, hogy a magyar fiatalság ma
határokon innen és túl éppen annyi megoldatlan kérdéssel áll szemben, mint a
háború előtt a cseh és a román nemzedékek. Ezek eredményesen megvívták a
maguk nemzeti küzdelmét. Most az a kérdés, hogy vajon a hasonló helyzetben
a magyar fiatalság komolyan tanul-e az ő erényeikből és hibáikból?”

Elmondhatjuk hát, hogy itt az idő! De ki hallgatja meg?
Ha átgondoljuk a 40 és a 25 év történetét, a mostanában tett késői, de re-

méljük nem eredménytelen erőfeszítések ellenére rájövünk: önmagunkat fosz-
tottuk meg az eljövendő „küzdelemre felkent daliáinktól”.

y
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Aki majdnem mindent tudott, ami akkor már
tudható volt?

Szvatkó Pál: Új szellem Szlovenszkón 1937/2.

Nem itt kell erre felelnem, de ennek a tanulmánynak az elolvasása után (nekem
is) első kérdésem az volt: ki lehet ez a Szvatkó Pál? Ki lehet az, aki mindent,
vagy majdnem mindent tudott 80 évvel ezelőtt abból, amit a kisebbségnek tud-
nia kell. Olyannyira tudta, hogy az napjainkig hatóan érvényes. Természetesen
azért, mert máig nem valósult meg. S mégsem utópia. Ugyanis mások által si-
kerrel bejárt utakat említ. És hogy jelentősége a mában tovább nőjön, hallatlanul
fontos eligazításokat tartalmaz a mai anyaországi politikai élet számára éppen
úgy, mint az erdélyi vagy bárhol másutt pártokra szakadt magyarság számára.

Nos, Szvatkó Pál hozzáértők szerint a felvidéki magyar írástudók közt, Fábri
mellett, talán a legkiválóbb. A budapesti Hitel 2002. évfolyamának novemberi
számában megjelent végakarata maga a döbbenet. Hogy az ő példájára én is
orvosi hasonlatot használjak: valóságos kórlap, lázlap és kezelési útmutató egy-
szerre, helyenként a kórtörténeti adatokról sem megfeledkezve, s figyelembe
véve a kórokokat meg a kezelés lehetőségeinek korlátait.

Szvatkó mindenekelőtt értékeli a századforduló (XIX–XX.) józan szlovák
értelmiségének igen sikeres fórumát, a szélsőség által akkor támadott Hlas
folyóiratot. 

„Akkoriban Vajansky nemzete romantikus irodalomimádatban élt, a szlo-
vákság alig volt más, mint szép rege, valami meghatározatlan nosztalgia, amit
kétmillió földhözragadt, álmodozó ember élt. Néhány fiatal intellektuel – kez-
detben talán tízen lehettek –, Hodzsa, Srobár s mások elhatározták, hogy »re-
alista« folyóiratot adnak ki, s így született meg a Hlas. Célja: nevelés, a zavaros
kérdések tisztázása, a nemzeti öntudat ápolása, de egyúttal demokratikus és
reális medrekbe öntése volt, a szervezkedés előkészítése, a romantikus szlovák
felfogások átgyúrása. Az irodalom, a művészet másodlagos szerepet játszott a
lapban. Annál többet az ismeretterjesztés, az európai formák bemutatása és al-
kalmazása a helyi viszonyokra, a pontos diagnózis, a gyógyszerek megkeresése,
sőt lassú adagolása a betegnek. Egy új intellektuális élgárda kikristályosítása a
szellemi fegyelmezettség, józanság és szociális igazságosság nevében. S mindez
kérlelhetetlen őszinteséggel történt; nem is csoda, ha a túrócszentmártoni ál-
modozók csakhamar a Hlas ellen fordultak (…). Új középosztályt nevelt a Hlas,
vékony, de munkára alkalmas réteget, fegyelemre oktatott, elhozta Európát, meg-
találta az igazi kapcsolatot, nevelt, hatott, gyarapított. (…)

Fél évvel előbb, amikor az Új Szellemet kiterveztük, a Hlas szerepére és
céljaira gondoltunk. A kisebbségben szerényebben és halkabban ugyanazt a ki-
kristályosító és átértékelő munkát óhajtanánk megkísérelni, amit a Hlas végzett.
A feladatok azonosak, a helyzet is sokban emlékeztet az akkori szlovák hely-
zetre. (…) a kisebbségi élet megjavításánál, mindenekelőtt a nemzeti közös-
séget kell átalakítani, átnevelni, teherbíróvá tenni. (…)

A magyart nem a nagy nemzetekkel hasonlítjuk össze, tudjuk, hogy kis nép, és
érezzük, jövője attól függ, vajon megtalálja-e a belső szervezkedéshez, a flamand
mintájú belterjes gazdálkodáshoz vezető utat, megoldja-e a kis nemzetek boldog
életének titkát. Diagnózist állítunk fel s érezzük (…), hogy a magyar nem túlzottan
életképes nép és elsősorban életképességét kell nyugat-európai minta szerint nö-
velni, ha szerepet kíván játszani a Duna medencéjében. A kisigényű, illúziómentes,
reális életre azonban elsősorban a kisebbségnek van szüksége, elsősorban itt kell
szakítani a donkihóti hóbortokkal (…). S ezért: mivel a nyugat-európai demokrácia
sikerének előfeltétele a szolidaritás, és mivel a szolidarizmus erkölcsi kritérium,
amit lehetetlen törvényekkel elrendelni és megparancsolni: nevelni kell az embe-
reket, úgy, mint Angliában és az angol példát lemásoló skandináv kis népeknél,
ahol ez a nevelés soká tartott és körülményes volt.”

A szükséges cselekvés szempontjait valóságos pontokba szedi:
„Ha tisztázni kívánnánk, néhány szempontot, amely szerint cselekednünk

kell, kb. a következő részletes rendszert állíthatjuk fel, természetesen anélkül,
hogy ezzel megrajzoltuk volna elképzeléseink teljes és kimerítő képét.

I. Az 1926–1930-as nagy élmények tovább élnek bennünk: tudatában va-
gyunk annak, hogy új körülmények között élünk, a magyarság régi életformái
használhatatlanok és jobban az adottságokhoz kell simulnunk, ha meg akarjuk
gátolni népünk katasztrofális lemorzsolódását. Új magatartásra, gyakorlatias-
ságra és szerénységre, józanságra és szívósságra, de egyúttal kemény és fe-
gyelmezett kitartásra van szükségünk. 

II. Mindenekelőtt szlovenszkói magyar erőinket akarjuk megismerni, a nép
matériáját, amely az új életet hordozza. A diagnózis felállításánál sok mindent
észreveszünk:
1. Látjuk, hogy nem vagyunk elég életképesek (…) megszoktuk azt, hogy el-
tartanak és gyámolítnak így pedig a mai elhagyottságban lehetetlen tovább élni.
2. Látjuk, hogy a magyar kultúránk Szlovenszkón gyengül, pusztul. Parlago-
sodunk. A műveltségnek, a magyarság e legnagyobb vonzerejének hatása gyen-
gülőben van.
3. Látjuk, hogy a személyeskedésből és kenyéririgységből fakadó ún. »ideoló-
giai harc«, amit néhány feltűnésre vágyó ember mesterségesen szít, lehetetlenné
teszi erőink egységes kifejlesztését és az együttes megmozdulást a magyarság
ellenfelei ellen. 
4. Látjuk, hogy népünk alapvető szociális felépítésre szorul, hogy önálló »kis
nép«-ként saját erejéből tudjon létezni s politikailag és gazdaságilag bizonyos
belső önkormányzatra szert tenni.

Ezt látjuk Szlovenszkón.
III. Ha felvesszük a látleletet népünkről, ugyanakkor Európára is nézünk,

keressük ott a megfelelő formát, amit átvehetnénk és előnyösen felhasználhat-
nánk. Európát szemlélve összehasonlítunk. A tapasztalatok és megfigyelések
alapján mérlegeljük helyzetünket és élesítjük a diagnózishoz és a terápiához
egyformán szükséges józanságunkat, realizmusunkat.
1. Láthatjuk, hogy kis nép vagyunk, s nem angol–francia, hanem flamand vagy
skandináv példán kell tanulnunk, ha részesei kívánunk lenni a kisebbségi meg-
élhetés csodájának. (…) hogy (…) mi is úgy kezdjünk élni, oly okosan és szor-
galmasan, mint a flamandok – nem most, amikor már gazdagok, hanem amikor
még hallatlan nehézségek között saját erejükből megvetették gazdagságuk alap-
jait.
2. Láthatjuk az európai helyzetből, hogy rajtunk csak a demokrácia segíthet.
Kifelé-befelé egyformán szükségünk van rá: kifelé a velünk szemben való bá-
násmódban, befelé azért, mert népünk az igazi demokratikus elvek átvételével
és átérzésével bévül megerősödik (…).
3. De látjuk, hogy a demokrácia csak akkor érték és nem veszély, ha magas
erkölcsi színvonalú emberek alkotják anyagát, akik között kifejlődött a becsü-
letes szolidarizmus, és a demokrácia szabadságjogait nem egymás ellen hasz-
nálják fel, hanem egymásért, mint az angolok és az északi népek. (…) 
4. Látjuk, hogy a szociális berendezkedés és a társadalmi együttlét tökélete-
sítése nemcsak az emberi igazságosságnak felel meg (…) hanem életképesebbé
is teszi a népet, mert a belső ellentéteket letöri, meggátolja a széthúzást, több-
felé irányulást, öntudatot, kitartást ad, megerősíti a szegénység következtében
legyengült rétegeket (…).  
5. Látjuk, hogy (…) csodavárásra akkor sem rendezkedhetünk be, ha a csoda
tényleg megjön. Gyors megoldás helyett a lassú megoldás útját választjuk (…). 
6. Látjuk, hogy politikailag a kisebbség kollektív egységének elismeréséért kell
küzdenünk, azért, hogy a szlovenszkói magyar népet az államhatalom ne egye-
deknek, hanem közösségnek tekintse, amely önmaga szabályozza életét, és ön-
maga zárt egységként foglalkozik ügyeivel, legalább oly mértékben, mint ahogy
a régi Csehország élvezett önkormányzatot az osztrák elnyomás alatt. A poli-
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tikai cél a mai európai adottságok közötti legnagyobb lehetőség: a kisebbségi
önkormányzat egy bizonyos irányú s ma még nehezen meghatározható formá-
jának kiharcolása. (…) Mert a »kollektív test«, az »autonómia« kívánása nem
nemzeti, vagy mit tudom én – »imperialista« kívánság, hanem reális életszük-
séglet: ha nem harcoljuk ki, a magyarság lemorzsolódása feltartóztathatatlan,
a kisebbség összetartó ereje széttörik, a nép eltűnik. (…) Minek a mindenütt
csak nehézséget jelentő nyelv, ha nincs hozzá nemzet? Valahány kisebbség volt,
amelynek tagjai csak, mint egyének illeszkedtek az idegen államok testébe s
nem, mint kollektív testületek, mind megszűntek létezni. De az együttesen gon-
dolkozó nemzetrészek megmaradtak. Magyarországon mind a két példát lát-
hattuk: az önálló törvényszerűség szerint élő szászok megmaradtak, a pesti és
pestvidéki németek, a nemzeti összetartozandóságért ma harcoló egyedek, egy-
szerűen eltűntek, pedig háromszor annyian voltak. 
7. Látjuk, hogy a többség és a magyar kisebbség között igazi összhang csak
úgy keletkezhet, ha Csehszlovákia kibékül Magyarországgal, s a határok – mint
Titulescu mondotta – »ellégiesednek« (…) s az, hogy a kisebbségi magyarság
olyan messzemenő életjogokat kapjon, hogy tényleg a híd szerepét tölthesse
be a két állam között (…).

IV. Önmagunkat nézzük, Európát és európai helyzetünket nézzük, de Ma-
gyarországot is nézzük, mert végeredményben az európai kultúrát is csak a ma-
gyar műveltségen át kaphatjuk meg, ugyanolyan módon és ugyanolyan
eszközökkel, mint az anyaországban. Mit látunk, ha a mai Magyarországra esik
tekintetünk?
1. Látjuk, hogy a magyar kultúra egyike a legnagyobb vonzóerőknek, amely a
kisebbséget a magyarsághoz fűzi. (…) Ápolnunk kell teljes erővel, mert a ma-
gyar kultúra a kisebbségi nyelvi és nemzeti megmaradásnak legerősebb táma-
sza, nagyobb bíztatás a magyarság számára, mint a politika.
2. Látjuk, hogy a XX. század negyedik évtizedében mozgásba jött a magyar
élet, a szellem pionírjai egy új magyar világ kiépítésén fáradoznak, a nép fel-
emelésén, az állapotok megjavításán, és a diagnózis kegyetlen felállítása után
a terápia is megkezdődött. Teljes erővel osztozunk az új magyar népi, társa-
dalmi, tudományos, realisztikus elindulásokban, amelyek Szekfű Gyula kezde-
ményezéseitől Illyés Gyulán az új katolikus demokrácián, a határozott népi
szociális irányon át a városi, Európához hasonult polgári demokráciáig terjed.
Az új lendületet az egyik – népi – oldalon a szociális átrendezés vágya, a másik –
városi – oldalon a józanodás és az őszinte realizmus vágya, mindkét oldalon
pedig a demokrácia vágya jellemzi. Nekünk erőnk és támaszunk ez a megúj-
hodás: tudjuk, hogy szociális és demokratikus nevelésű fiatalságunk hihetetlen
feszültséggel érdeklődik iránta, neki talán fontosabb az ügy, mint a magyaror-
szágiaknak, felpezsdíti érdeklődését a magyarság iránt és nemzeti apátiája (…
) eltűnik. (…) 
3. Ebből következik, hogy látjuk: a kisebbség úgy marad meg a legbiztosabban
magyarnak s akkor szűnik meg a letöredezése, ha a mai Magyarország megúj-
hodása sikerül s – tegyük fel – boldog, kiegyensúlyozott, társadalmilag, politi-
kailag, művelődésben is, gazdaságban tökéletes kis Magyarország virágzik fel
a Duna völgyében. Ebben az esetben a kisebbségi ember büszke lesz, hogy a
magyarsághoz tartozik és kitart. A magyar példaadásra s a határon túli kiegyen-
súlyozottság szuggesztiójára nagy szükségünk van (…).    
4. Látjuk ezzel kapcsolatban azt is, hogy a magyar kultúra és szellemiség egy
és oszthatatlan, s bűnt követ el, aki önálló »kisebbségi irodalmat és kultúrát«,
tehát szellemi elszakadást hirdet. (…) Tökéletes kölcsönhatásnak kell uralkod-
nia: a magyar szellemi mozgalmaknak ide is át kell hatniok s viszont ha
Szlovenszkón támad új magyar tehetség, akinek (…) mondanivalója van (…).

V. Önmagunk, Európa és Magyarország nézése után Prágára és a csehszlo-
vákokra esik tekintetünk, figyeljük életüket, eredményeiket, a jót, amit tudnak,
hibáikat és előnyeiket s igyekezünk tanulni tőlük, vagy okulni rajtuk, ami az
együttélésben természetes.

1. Látjuk. hogy a szlovákok sok magyar hibát tükröznek, de frissebbek, mint
mi vagyunk, s látjuk, hogy a csehek a kollektív élet sokkal több titkát ismerik,
mint mi. (…) Sok mindent el szeretnénk lesni tőlük: az összetartást, a demok-
ráciát, a szövetkezeti tudást. Az alapos munkát, a szorgalmat, az igénytelensé-
get, a realizmust, a gazdasági erőt, egyszóval a közösségi életükben föllelhető
és a kis népek megerősödéséhez nagyon alkalmas erényeket. 
2. Érezzük, hogy a csehekkel és szlovákokkal nehéz harcot kell vívnunk, ha el
akarjuk érni a kisebbséget megillető és életünket egyedül biztosító autonóm
életet. Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy szépszerével el lehet valamit érni
(…). Amit Prágától »kapni« lehet a jó viselkedésért, nem elég. Sőt veszélyes,
mert azt a látszatot kelti, hogy meg vagyunk elégedve a csekélységekkel s nem
látjuk, hogy a kisebbségen csak az önkormányzat segíthet. Életlehetőségein-
kért (…) harcolni fogunk. Beneš mondotta a nála járó magyar aktivista írók-
nak: »A kisebbségi jogokat ki kell harcolni, ezek nem hullanak a jó viselkedésért
az ember ölébe«. Ha Beneš elnök tudatában van ennek s éppen az aktivistákat
figyelmezteti rá, nem tehetjük, hogy másképp gondolkozzunk.
3. Viszont ha helyzetünkre nézünk, érezzük, hogy még csak igen kis részét
értük el annak, ami a nyugodt és biztos kisebbségi élethez szükséges (…).
4. Látjuk, ha a csehekre nézünk, hogy az individuális magyar forma, a magyar
élet sokban mégis szebb és magasabb rangú, mint a cseh, ha ugyan a kollektív
élet elvei tökéletesebben is hatnak a cseheknél. (…) Kicsiben mi is érezzük a
magyar szellem és egyéni kultúra magasabb rendűségét, kitartunk mellette,
nem akarunk visszakanyarodni. Tudjuk, hogy elég erő van benne, hogy hibáit
levesse és átvegye a jót a másik oldalról, az újból, – a csehszlovákból – s ha a
magyar élet egyszer megreformálódik, érdemes lesz benne élni Közép-Euró-
pában. Ami hiba van benne, erélyes akciókkal egy évtized alatt eltüntethető,
ami erény volt benne, csak évszázados finomodás, tapasztalat után sajátítható
el. (…) 

VI. Így alakul a világképünk, ha körülnézünk tájainkon. Ezt látjuk, ezt ta-
pasztaljuk, ezek az indító okok. Levonjuk a következtetéseket e diagnózisból?
Belátásaink megnyilvánulhatnak már a gyakorlatban? Tétován és óvatosan talán
már jelentkeznek, de gyakorlati következtetések is inkább csak az elméletek
között mozognak, mint a valóságban, mégis olyan magatartást kölcsönöznek
nekünk, amelyek már súrolják az aktív életet.
1. Tudjuk pl. az előbbi fejtegetések és mérlegelések alapján, hogy gyakorlati
életmunkánk kívül-belül reformokra szorul. Mindazonáltal érezzük, hogy bűn
volna erőszakkal követelni az újítást és szétütni a meglevők között. A kisebbségi
magyarság jó része a régi életben él, gondolkodása ott szunnyad, s ha erőszak-
kal óhajtanók rákényszeríteni az új formát, szokásaihoz, előítéleteihez makacsul
ragaszkodni kezdene és tiltakozna ellenünk. (…) a magyar kisebbség még nem
elég felvilágosított és fegyelmezett, hogy hiba nélkül viselni tudja a változást,
ne szédüljön meg, ne csapjon át más végletekbe. A mi felfogásunk szerint a re-
formnak bévülről kell jönnie. Hosszú, alapos nevelési munkával, felvilágosítás-
sal, erősen és határozottan kitartva a tiszta alapelvek mellett, mégsem mérgesen
és úgy, hogy minduntalan összeütközéseket okozzunk. (…) Ha a romfal mögött
komoly átalakító munka is folyik, úgy kell dolgozni, hogy a ház lakóit ne kelljen
kilakoltatni (…). Belső reformokat hirdetünk. A magyarság mai kádereinek
megtartását, de teljes felfrissítését a társadalmi és a demokratikus, az aktív és
gyakorlati elvek alapján. Bűn támadni és rontani a meglevőket. Itt is a legböl-
csebb csehet kell idéznünk, Masarykot, aki a háború előtti politikájáról – ugyan -
azon meggondolások alapján, mint mi, ugyanolyan helyzetben – a következőket
mondotta: »Törekvésem mindenkor az, hogy a már meglevő pártokat bévülről
megreformáljam«, s ezt is tette. (…)
2. Célunk a lentről való megszervezés, s nem törődünk a külsőségekkel. (…)
bévülről kívánjuk lakályossá, modernné tenni az épületet. Csekély erőnkkel a
szolidarizmust hirdetjük. A nép színvonalát igyekszünk példánkkal emelni, íz-
lését mintákkal fejleszteni. Fejébe akarjuk verni a fiatalságnak hasznos elveket,
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hogy magától értetődőnek tartsa őket és vágyódjék feléjük. Eddig nálunk mindig
csak a kriticizmus számított »haladásnak« a haladó szellem az volt, aki jól meg-
mondta a véleményét, gyalázta a régieket és szadista kéjjel vagy mazochista
síró-elragadtatással mutatott rá a hibákra. (…) Mi hallgatni akarunk. Nem ke-
resünk kákán csomót, nem ujjongunk fel, ha – »hál’ Istennek« – ismét találtunk
valami hibát a magyar testen. Ahelyett, hogy káromkodnánk, bemutatjuk, di-
csérjük, megmagyarázzuk az újat és a helyeset, s igyekszünk szelíden, fegyel-
mezetten minél több hívőt szerezni nézeteinknek.
3. Keressük a kisebbség új programját, amelyről ma csak azt tudjuk, hogy de-
mokratikus lesz, mert az igazi demokrácia az egyetlen erő, amely egy kisebb-
séget bévül megerősíthet és kívül tűrhető helyzetbe hozhat. Szociális lesz, mert
nincstelenekké váltak, s kívánságaink természetszerűen a lent levők szociális
kívánságai: az egyforma elosztás, a javakban való igazságos részesedés vágya,
a szegények egyetlen óhaja. Nemzeti lesz, mert a kisebbségi harc természeténél
fogva nemzeti s abban a pillanatban, amint megszűnne ez lenni a kisebbség kü-
lönleges törekvésének: nemzeti és emberi formája elismerésének feladását je-
lentené. Keresztény lesz, mert az igazi keresztény erkölcsöt mi az európai
kultúra remekművének és nagy kiegyensúlyozó erejének tartjuk, amely nélkül
összeomlik minden meglevő. Ezek az alapvonalak. A többi adódik, a többi: al-
kalmazkodás a lehetőségekhez, a fürge és előítéletek nélküli alkalmazkodás
akár a legradikálisabb gyakorlati programhoz is.
4. Látjuk, hogy módszereink nem maradhatnak vaskalaposak. Az együttmű-
ködést elvben senkivel sem vetjük el, aki támogatni és elősegíteni tudja a ki-
sebbség kollektív céljait. De nem erőltetünk bizonyos együttműködést,
aktivizmust. Éppúgy, ahogy nem vagyunk a semmi áron való együttműködés
hívei sem, mert együttműködni nem egyéni eredményekért, a megvásároltság
alapján kívánunk, hanem akkor, ha komoly biztosítékot kapunk kívánságaink
tiszteletben tartására.
5. De látjuk, hogy minden programnál fontosabb az elhanyagolt és a közelmúlt
fejlődése következtében életképtelenné vált magyar nép átnevelése, testi-lelki
színvonalának emelése, előítéleteinek kiirtása, restségének letörése, egyénies-
kedő, primadonnáskodó, sértődéses jellemének megváltoztatása, a szervezke-
désről és kollektív mozgalmaktól való irtózás megszüntetése, önérzetének
növelése, bizantinizmusának és neobarokk természetének modernné idomítása,
eltúlzott finnyás igényeinek, egocentrizmusának, elkínaiasodott életnézetének
lecsökkentése, megtanítása arra, hogy az igazságot elviselje és szolidarizmusa
kibontakozzék, egyszerű és csendes legyen, pátosz helyett a munkát szeresse,
a vasárnap helyett a hétköznapokat, kitartása és józansága, optimizmusa és
tettrekészsége megnövekedjék, – egyszóval megoldja a reális élet titkait. Prog-
rammal mindig el voltunk látva, állandóan a kivitel volt gyenge. Mi a kivitel tö-
kéletesítését szeretnénk elérni, azt, hogy a magyar az épkézláb és a nagy
lelkesedéssel kezdett eszmét meg is tudja valósítani és a lelkesedés a harmadik
napon ne fusson homokba. (…) a  »hogyan« a fontos (…).
6. Példákkal szolgálni, magyarázni, a magyar szellem fölényének bemutatásá-
val izgatni, adatokkal, gyakorlati mintákkal nevelni, az intellektuális szervezke-
dés megkezdésével példát teremteni más szervezkedésekre, olyan gyakorlati
élcsapatot kialakítani, amely az egészséges és vérré vált eszméket kitartóan to-
vább tudja közvetíteni a nép felé és begyakorlott értelmével védője és segítője
lehet a tömegnek, a munka helyes mederbe terelője és a kollektív célok eléré-
sének előkészítője. Ez a célunk. 

Sikerülni fog? Nem tudjuk, de a kísérletet meg kell tenni. Legalább lépést
teszünk a magyar megújhodásoz vezető végtelen hosszú úton.”

Nézzünk röviden néhány fontosabb megállapítást a Szvatkó által a nemzet
székesegyházának kapujára szögezett pontokból, amelyek lehetnének akár pa-
rancsolatok is, de ő a csendes és szelíden meggyőző nevelés okos híve.

Már a felvezetőben észlelhetjük, hogy Szvatkó összefüggésében nézi Ma-
gyarországot és a kisebbségek életét. Az a minta, melyet követni tanácsol,

mindkét esetben érvényes, hiszen másként elképzelhetetlen a két nemzetrész
egészséges kölcsönhatásainak működése. A pontokban felsoroltak ezért egyenlő
mértékben érintik a kisebbségi és az összmagyarságot. Ki nem mondva (bár
leírja, hogy kis nemzet vagyunk) érzékeli, hogy a nagy egészben az anyaország
is egyfajta kisebbség, pedig akkor még szó nem volt unióról, melyben az aztán
kiteljesült. Kellő tárgyilagossággal tekinti az új hatalom dolgait, és hibái mellett
elismeri a beneši Csehszlovákia erényeit is. A magyar hibákat a legteljesebb
őszinteséggel sorolja fel. Nem ostoroz. Megállapít.   

Aki ezt végigolvasta, gyakran kaphatta fel fejét a ma is oly érvényes mon-
datok után.

Egyik fő megállapítása a szolidaritás hiányának átka, a „szolidarizmus”
szükségessége. Ma is égető kérdés, csakhogy megvalósulása ma sokkalta na-
gyobb akadályba ütközik. A neoliberális nevelés ez, az önmegvalósítás oltárra
emelése. Amikor a skandináv népeknél lezajlott sikeres nevelési folyamat las-
súságát említi, önkéntelenül jut eszünkbe az azóta végletesen megromlott hely-
zet, a végveszély közelsége, mely talán már nem ad lehetőséget a lassú
folyamatoknak. Ez napjainkban új feladatot ró arra az általa élcsapatnak neve-
zett elitre, amelyik van is meg nincs is, de a gyorsabban megoldandó feladat
ott tornyosul előtte. A gyors megoldás szükségessége azért még Szvatkónál is
felmerül, adott helyzetben, gyors akciók formájában.  

Máskor életképességünket tartja gyengének. Itt mindenképpen az újkori tör-
ténelmünk sugallata dolgozik szavaiban, mert hiszen a történelem viharai élet-
képességünket igazolták. Vagy talán éppen ennek az életképességnek ama
túlzottan is sok próbája vezetett mai életképtelenségünkhöz? Esetleg ez volna
a nemzetek elöregedésének egyik kulcsa? Megannyi kérdés. A megállapítás
azonban helytálló.

Európai modelleket keresve, a sikeres kis népeket veszi fókuszba. A példa
most sem rossz, de a körülmények sokat változtak, s nemegyszer ezek a sikeres
kis népek is elindultak a legújabb kori hanyatlás útján, a neoliberális lejtőn. Ez
az, ami újabb feladatokat jelent mostani körülményeink között.

Hasonló a helyzet a demokráciával, melyet nélkülözhetetlennek tart a meg-
oldás útján, s ebben igaza is van, amennyiben nem korunk eltorzított értelemben
látható, létező demokráciáit vesszük mintának. Mindjárt leszögezi, hogy ez a
demokrácia akkor működik, ha minőségi emberek vannak hozzá. Napjainkban
a demokrácia fogalmával üzérkedők bizony nem ilyenek. Nem is lehetnének.
A mindennapok politikai forgatagára figyelve láthatjuk, hogy ez már egy másik,
egy újfajta szelekció. A magamutogató, széthúzást gerjesztő egyénekről szintén
említést tesz.

Csodavárásra nem rendezkedhetünk már be, de sajnos nemegyszer jut
eszünkbe, hogy már csak a csoda segíthet. A csoda lehetne természetesen a
helyzetnek megfelelő gyors megoldás kulcsának megtalálása is. Az országok
megbékélését alapvető fontosságúnak tartaná, de ezt máig nem sikerült elérni,
hiába légiesedtek a határok, amint azt Titulescu emlegette egykoron. A szerző
már akkor ismerte s ezért hangsúlyozza a kollektív jogok óriási jelentőségét.
Azóta is ennek el nem ismerése jelenti a kisebbségi küzdelmek fő sodrát.
Szvatkó szerint reális életszükséglet. Ennek megoldása nélkül az általa lemor-
zsolódásnak tartott folyamat elkerülhetetlenül folytatódik. Valóban így van. Ezen
a végzetes úton azóta komoly mértékben haladtunk előre.

Az anyaország megújuló képessége és vonzereje lehet az, amely az autonó-
mia kivívásáig reményt adhat a megmaradásra. Ez az, amit magam megtartó
rácsodálkozásnak neveznék. Szvatkó Pál szavaival: tökéletes kis Magyarország-
nak kellene felvirágoznia.

Nagyon fontos megállapítása a magyar kultúra megtartó erejének kiemelése.
A magyar kultúra bűvköre nagy erő lehet, s ez mit sem változott. Természetesen
a kisebbségek nyelvének és minőségi oktatásának támogatását élvezve. A ki-
sebbségi és az anyaországi kultúrák egységét vitathatatlannak tartja. Igazát
éppen az utódállamok ez ellen tett erőfeszítései igazolták. De szívesen tanulna,
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akár az új hatalom, az akkori Csehszlovákia erényeiből, amiképpen tanácsa
szerint annak hibáiból is okulni lehet. Ezeknek a hibáknak egy része éppen az
általunk már elkövetettekhez hasonló, jegyzi meg. Érdekes történetet ír le, amint
Beneš szájából hallhatjuk, miszerint a kisebbségi jogokért meg kell harcolni,
azok nem hullanak az ölünkbe.

A sikeres megújulást ismételten lassú, szelíd és belülről jövő folyamatnak
képzeli el. Ez az a pont, amelyben, mint már ezt leszögeztük, igaza van, de az
idő kényszerű szorításában más megoldást kell találnunk. Ebben pedig nagy
szerepe lehet az átalakulásban részt vevő tömegek toleranciájának és áldozat-
vállalásának, vagyis a nemzettudatnak, valamint a mindenkori ellenzékek konst-
ruktivitásának.

A kisebbség programjának milyenségét összefoglalva, azt demokratikusnak,
szociálisnak, nemzetinek és kereszténynek szeretné tudni. És itt Európára nézve
is fontos megállapítást tesz, melynek ma kiemelt aktualitása van. A keresztény-
séget „az európai kultúra remekművének és kiegyensúlyozójának” nevezi, „mely
nélkül minden meglévő összeomlik!”

Az utolsó fejezet ötödik pontjában teljes leltárát közli nemzeti gyengesége-
inknek. Ma sem tudnák ezt jobban összefoglalni.

Maga sem tudja, sikerülhet-e a nagy terv, de a záró pontjában említett „él-
csapat”, az egykor a Hitel első számában megjelent Albrecht-tanulmányban
szereplő és a baloldal által első perctől ok nélkül démonizált „új nemességre”
hasonlít. Igen, tudom, az élcsapat szó azóta meg a jobboldalban ébreszt rossz
emlékeket. Pedig nem a megnevezés, hanem a tartalom a lényeg.

Ismételjük hát meg: „(…) olyan gyakorlati élcsapatot kialakítani, amely az
egészséges és vérré vált eszméket kitartóan tovább tudja közvetíteni a nép felé
és begyakorlott értelmével védője és segítője lehet a tömegnek, a munka helyes
mederbe terelője és a kollektív célok elérésének előkészítője. Ez a célunk.” 

y

Régi nélkülözhetetlenek
Dr. Balogh Jolán: Magyar mecénások Transzilvániában
1937/2.

Jól ismert szó ma is a mecenatúra, de egészen mást szimbolizál, mint egykoron.
Most adózási előnyök, reklámszempontok, vagy a már jobb esetnek számító
feltűnési vágy mozgathatják az ilyen szándékot. És egyre ritkább az egyéni kez-
deményező. Nagyvállalatok, vállalkozások használják, mint több célú módszert,
legtöbbször a sport, de gyakran a kultúra világában is.

Másként volt ez régen. Mind a vagyoni és hatalmi viszonyok, mind az indí-
tékok és célok nagyban különböztek a napjainkban ismertektől. Eleinte inkább
névtelenségbe burkolóztak, de utóbb megjelenik az „egyéni és nemzetségi ön-
tudat”. Aztán felfedezhető már a mecénás megnevezésének szokása, és meg-
jelennek a mecenatúrát a szépért önmagáért gyakorló személyek is. A jelenleg
létező mecenatúra különböző kultúrkörök esetében más és más, sőt azokon
belül országonként változó. Dr. Balogh Jolán a múltba tekintve idézi fel a me-
cenatúra fejlődéstörténetét, szokásait és az elmúlt idők e téren tapasztalt ered-
ményeit.

„A mecénás a régebbi korok művészetében sokkal többet jelentett, mint
ma. A mecénás volt a művészet életre hívója, támogatója és így mintegy a mű-
vész kiegészítője szellemileg és anyagilag is. Igényei, vágyai sok tekintetben
irányították a művészet fejlődését. Mint nagy templom- és kolostoralapítók,
vár- és kastélyépíttetők, ők voltak tulajdonképpen a nagy építészeti gondolatok
és tervek felvetői. Vallásos áhítatuk ékesítette fel a templomokat és családi igé-
nyeik hívták életre a világi művészet számos válfaját. A célkitűzés, gondolat,

terv tőlük eredt, a művészre hárult viszont ennek formai megvalósítása, de
ehhez az anyagi alapot ismét a mecénások adták. Régebbi korok az önmagáért
való művészi termelést nemigen ismerték. Egészségesebb viszonyaik között
minden alkotásnak előre meghatározott gyakorlati rendeltetése volt, melyet a
megrendelő mecénás tűzött ki. Önként következik ebből a mecénás nagy je-
lentősége, amely különösen kisebb országokban döntően érvényesült. Az ország
műveltségi és művészi színvonala tőlük függött. Jelentőségük tudatára ők maguk
is hamarább ébredtek, mint a művészek, ezt mutatja, hogy neveik hamarább
és gyakrabban fordulnak elő a műemlékeken, mint a művészek névjelzései.
A kortársak is jobban méltányolták az ő tevékenységüket, mint a művészekét.
Az egykorú írott források inkább feljegyzik egy templom alapítóját, mint építészét. 

Az erdélyi műemlékek, az erdélyi templomok, kastélyok, várak hosszú sora
is az egykori mecénások emlékkövei, azoknak századokon át folytatott, soha
meg nem szűnő tevékenységéről tanúskodnak. A legrégebbi emlékek éppen úgy
az ő buzgó kezdeményezésükből keletkeztek, mint az újabbak. Nevük és mun-
kásságuk, gondolkodásuk és egyéniségük azonban nem minden korban egyen-
lően ismert. Minél inkább megyünk vissza a múltba, századokon át, nevük annál
inkább homályba vész, feledésbe merül, vagy csak alig ismert. A középkor ré-
gebbi korszaka az egyéni dicsőség hangsúlyozását nem kedvelte. A mecéná-
sokra és alapítókra vonatkozó feliratok, címerek ekkor aránylag még nagyon
ritkák. Csak a régi oklevelek gyér megjegyzései vetnek egy-egy fénysugarat az
ismeretlen alapítókra és adakozókra. Így pl. megtudjuk, hogy Mykud bán 1288-
ban egy egész falut ajándékozott a gyulafehérvári püspökségnek »a Szent Mi-
hály egyház építésére« (racione operis ecclesie beati Michaelis Archangeli) és
ezzel lehetővé tette a nagyszerű székesegyház újjáépítését. A gyerőmonostori
gyönyörű Árpád-kori templom ma is nevében hordja alapítójának, Gyerőnek
emlékezetét. A tatárjárás után pedig ugyanennek a családnak egyik leszárma-
zottja, kalotai Mikola fia, Kemény, gondoskodott bőkezű adományaival a mo-
nostor megújításáról. E tettéről ő maga így vallott adománylevelében (1275):
mivel gyermekek híján e világi élet örömeitől elhagyatott és mivel a monostor,
melyet ősei kegyes bőkezűségükkel építtettek, a tatár betörés által kifosztatott,
hogy az örök élet boldogságának és jutalmának részese legyen, malmát és két
halas tavát a monostornak ajándékozza a mindenható Isten dicsőségére és lelke
békességére. Az építő, vallásos korszakokban a kevésbé tehetősek sem marad-
tak el a hatalmasok mellől. Egy másik adománylevélből arról értesülünk, hogy
Bakányi Péter és felesége kolozsvári polgárok 1372-ben Magyar utcai telküket
a kolozsvári Szent Mihály-egyháznak ajándékozták, amivel ismét egy hatalmas
templom művészi felépítéséhez nyújtottak segítséget. 

A XIV–XV. században a kisebb-nagyobb vallásos alapítványok egymást érik.
Nemegyszer az országhatárokon túlra is terjednek, mint például Péter moldvai
vajda anyja, a magyar származású Margit, kolostort alapított a magyar domi-
nikánusoknak a moldvai Szereten (1377). Ebben a két században épültek Er-
dély gótikus templomai is, jobbára egy-egy földesúr áldozatkészségéből.
Nevüket, személyüket azonban ritkán ismerjük. Ellenben annál sűrűbben sze-
repelnek most már a templomokon az alapító mecénások nemzetségi címerei
(Drágfi-címer Szilágycsehen, Zólyomi-címer Székelyhídon, Suky-címer Ma-
gyarszováton stb). Az ilyen templomok egyszersmind családi temetkezőhelyül
szolgáltak (farnosi Veresek Farnoson, Telegdiek Mezőtelegden temetkeztek).
A városi templomokban, főként szerzetesi egyházakban is szívesen építtettek
családi kápolnákat, mint például a somkereki Erdélyiek és a szamosfalvi Miko-
lák a kolozsvári domonkosok óvári templomában. Az egyházak leltáraiban is
most már sűrűn bukkannak fel a mecénásnevek (Suky Benedek, Vizaknai Mik-
lós, Dengelegi Pongrácz János és özvegye Erzsébet, György kolozsvári kőfaragó
özvegye, Magdolna stb). Ki kelyhet, ki miseruhát, ki pedig díszes szertartás-
könyveket adományozott. Voltak olyanok is, akik falfestményekkel díszíttették
fel a templomokat, mint Ungi István fia, Pál a székelyderzsit (1419) és Veer
Dezső a feketegyarmatit (1467). 
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A számos templomalapító és adományozó közül egy nagy egyéniség emel-
kedik ki: Hunyadi János, akinek kiterjedt mecénási tevékenysége szinte új len-
dületet adott az erdélyi építészetnek. A tövisi és csíksomlyói ferences
templomok és kolostorok, a bojtori kolostor meg a kolozsvári domonkos ko-
lostor, melyeket részben ő maga építtetett, részben építkezésüket tovább foly-
tatta, illetőleg támogatta, mind az ő bőkezűségét hirdetik. Legnagyobb gondot
a gyulafehérvári székesegyházra fordította, ahová temetkezni kívánt. Szentélyét
gótikus stílusban újjáépíttette, és mint Heltai Gáspár írja: »szépen felékesítötte
vala szép orgonával, szép ezüstes és aranyos képekkel, jeles, drága misemondó
ruhákkal«. A nagy templom- és kolostoralapításokhoz méltán kapcsolódott a
vajdahunyadi vár építése. Ebben a nagyszabású családi építkezésben már nem
a középkori, hanem az újkori mecénás jellemvonásai emelkednek ki, a családi
és egyéni büszkeség, a hatalom kifejezése és hangsúlyozása. Egyéni öntudatára
jellemző, hogy építkezéseire nemcsak nemzetiségi címerét rakatta fel, hanem
nevét és tetteit hangsúlyozó feliratokat is, mint pl. a tövisi és csíksomlyói temp-
lomra, meg a vajdahunyadi várra. Az utóbbin a lovagterem egyik oszlopára vé-
sette a következő sorokat: »Ezt a művet csináltatta a nagyságos Hunyadi János,
Magyarország kormányzója, az Úr 1452. esztendejében« – (Hoc opus fecit
fieri magnificus Johannes de Hunyad regni hungariae gubernator anno domini
1452). A hunyadi építkezést, annak szellemi rugóit találóan jellemezte Heltai
Gáspár egy századdal később Magyar Krónikájában: »Hunyadi János vajda
rakatá ezt az Hunyadvárát fenn egy kősziklán, szépségre és erősségre és örök
emléközetre«. 

Az egyéni és nemzetségi öntudat, mely Hunyadi János tevékenységében a
XV. század közepén még csak burkoltan mutatkozik, a század végén teljes erő-
vel és határozottsággal nyilvánul meg az ecsedi vár feliratában, melyet Báthory
András, a hatalmas főúr emeltetett. »A nagylelkű Báthory András, a haza atyja,
– így hangzik a felirat, – építtette ezt a várat nemzetségének, övéinek nyugal-
mára és védelmére, tudván és látván, hogy a békességbe háborúk és egyenet-
lenségek vegyülnek. Kéri örököseit, hogy a Báthory névről ne feledkezzenek
meg. Mindenekelőtt legyenek egymással egyetértők, mert egyetértésben kis
dolgok megnövekszenek, egyenetlenségben a legnagyobb dolgok is elenyész-
nek. Végül – úgymond – legyetek fegyelmezettek, mert elhárítani a bajt, csele-
kedni a jót, boldogság.« 1492-ben kelt ez a felirat, oly főúr kívánságára, aki
Mátyás renaissance udvarában a koronaőri tisztséget töltötte be. Minden sora
ebben a korban gyökerezik, de mindegyik egyúttal a jövőre is utal. Az egyéni ön-
tudat, a nemzetségi büszkeség kifejezése, az erkölcsi jelmondatok kedvelése –
mind olyan vonások, melyek a XVI. századi erdélyi feliratokon egyre visszatérnek,
sokszor szó szerint is. A renaissance korában – a középkorral ellentétben –
a mecénás, az építtető, az alapító többnyire megnevezi magát, a nemzetségi
címereket sűrűn használja, a feliratokon pedig vallásos vagy hazafias jelmon-
datokban tárja ki gondolatait, meggyőződését. A gyulafehérvári székesegyház
északi kápolnáját, Lázó János esperes alapítását (1512), mely e kornak igen
jellemző emléke, szinte elborítják a vallásos feliratok és az erdélyi nemzetségek
címerei. A névjelzés elterjedésével kisebb, szerényebb mecénásokról is értesü-
lünk. A legújabban felfedezett vízaknai falfestmények feliratából megtudjuk,
hogy azokat Makray Márton és Gergely diák, vízaknai számtartók csináltatták
1522-ben. E kornak mély műveltségét, magas művészi igényeit semmi sem ér-
zékeltethetné jobban, mint ez a felirat. Egyszerű diákok, vidéki számtartók gon-
doskodtak a templom díszéről, adtak pénzt művészi falfestményekre. A vidéki,
falusi nemesség vallásos buzgalmának és művészetpártolásának egyébként is
számos jele maradt fenn. Most csak két példát említünk még, a csíkszentléleki
szép szárnyasoltárt, melyet a Czakó testvérek csináltattak 1510-ben és a keszüi
templom díszes renaissance ajtaját, melyet Novai Tamás és Veres Antal farag-
tattak 1521-ben. 

A szerény falusi mecénások mellett nem hiányzott a művészetpártoló
renaissance főpap típusa sem. Geréb László, majd később különösen Várday

Ferenc erdélyi püspökök tűntek ki a főpapi mecénások közül. Az utóbbi nem-
csak rendkívül bőkezű mecénás volt, hanem nagy műgyűjtő is. Mint ilyen, egyike
a legelsőknek Erdélyben. Voltak olasz ötvösmunkái, miseruhái, kárpitjai, díszes
kéziratai, sőt még olasz képei is. A művészetet nemcsak egyháza díszítésére
használta, hanem – mint az újkori mecénások – a szépet önmagáért szerette,
a műtárgyakat önmagukért gyűjtötte. Ugyane század végén Báthory Zsigmond
fejedelem emelkedik ki mint gyűjtő, aki e korszaknak megfelelően inkább a rit-
kaságokat gyűjtötte, közöttük a hazai emlékeket is. Kincstárában őrizte Mátyás
király kardját, buzogányát, Hunyadi János arcképét. 

A XVI. század folyamán a városi polgárság is mindinkább szerephez jut a
művészetpártolásban. Művészi igényei megnőnek, főként házait nagy gonddal
építi, csinosítja. A kolozsvári renaissance házak jó részét az ottani polgárok
építették és ékesítették fel díszes ajtó- meg ablakkeretekkel, amivel nem csekély
mértékben járultak hozzá a város kőfaragó művészetének fellendítéséhez. Há-
zaikra ők is szívesen írtak vallásos vagy humanista jelmondatokat. (Audi, vidi,
tace, si vis vivere pace 1559. Deus superbis resistit, humilibus dat gratiam
1582. stb). A század második felében a latin nyelv mellett már gyakran hasz-
nálják a magyar nyelvet is. »Hatalmassagnak wra bodog emb(er) benned bizik«
– olvashatjuk az egyik kapun. Hasonló szép magyarsággal, meleg hittel szólal
meg az Istenbe vetett bizodalom egy magyar ötvösmester házán is: »Az mit
elkezdes bizd az istenre telies zivedből mert az az istennek parancollatianak
megtartása 1586.« – Előfordult, hogy egy-egy polgár középületek emelésével
szolgálta a város javát, mint pl. Ferenczi Antal kolozsvári főbíró, aki 1544-ben
a Híd utcai kapu mellett felépíttette a Szamos-híd őrtornyát. Az épület feliratán
büszkén és önérzetesen hangsúlyozza, hogy mikor a pestis és egyéb bajok min-
denki lelkét félelemmel töltötték el és munkára senki még gondolni sem mert,
akkor építtette ő ezt az épületet, hogy a halálveszedelem közepette is hir-
desse, hogy hazáját jó törvényekkel és középületekkel akarta díszíteni. Más-
kor ismét a polgárság összessége az építtető mecénás, amit egy 1580-ból
való szép kolozsvári magyar felirat így fejezett ki:  »Építtetett ezen erősség
Istennek segítségéből és a városnak akarattjából«. Hasonlóan nyilatkozott meg
Marosvásárhely polgárságának tettvágya, midőn 1601-ben »egy akaratból, Is-
tennek segítségével kezdék építeni a város közönséges költségével az templom
környül való törpe kerítést és falat«. 

A XVII. század elején a sokfelé ágazó építkezéseknek Bethlen Gábor feje-
delem nagy egyénisége adott egységes, céltudatos irányt. Erdélynek Hunyadi
János óta nem volt oly nagy mecénása, mint ő. Róla írja a történetíró Szalárdi
János, hogy »sok volna előszámlálni az építésben való telhetetlenségét«, a »ki-
rályi nagy kiterjedt fundálásait«. Alig került a fejedelmi trónra, nagyszabású
tervekkel lépett az országgyűlés elé, mondván: »Fejérvár lévén ennek utána az
fejedelemnek lakóhelye és metropolisa, annak építésére és megerősítésére va-
lóban egy értelemből viselnénk gondot« (1614). E cél érdekében a főurakat,
megyéket, városokat arra kötelezi, hogy Gyulafehérvárt házakat építsenek. Épít-
kező szenvedélye odáig viszi, hogy 1618-ban Fehérvárt, 1624-ben pedig Kas-
sán szigorú parancsban rendeli el a régi házak újjáépítését. Ilyen rendeletekről,
ilyen nagyszabású városszépítési tervekről csak Mátyás uralkodása idejében
hallhattunk. Ugyancsak a nagy király halála óta először találunk ismét sűrű mű-
vészi vonatkozásokat a fejedelem levelezésében, követutasításaiban, sőt még a
törvényekben is. Mikor gyulafehérvári palotáját építteti, ő maga írogat Kolozs-
várra, Kassára kőfaragókért, képírókért, hogy azokat »kültön küldjék« Fehér-
várra. Páratlan építő tevékenységét már az 1616-iki országgyűlés így méltatta:
»Hogy penig hazánkat ő nagysága ilyen szorgalmatossággal építi, örökké hálá-
datossággal tartozunk neki mindnyájan ő nagyságának érette, mert ugyanis
több vagyon huszonöt esztendeinél is, hogy egy fejedelem is hazánknak erős-
ségin ilyen hasznos épületeket nem cselekedett, mint ő nagysága az harmadfél
esztendő alatt. Aki nem hiszi, megláthatja Fejérvárott, Déván, Fogarasban,
Szamosújvárott és Váradon.« Egyházi építkezései közül a fogarasi szentegyház
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emelkedett ki, melyet – mint maga a fejedelem írta – »Istennek szent nevének
dicsiretire erigáltattunk«. Kastélyai közül a gyulafehérvári állt legközelebb szí-
véhez, erre fordított legtöbb gondot. Építését valószínűleg még első feleségével,
Károlyi Zsuzsánnával együtt kezdette meg. Erre vonatkozhattak azok a sorok,
melyeket 1614-ben írt egyik hívének: »Asszonyom ő kegyelme jó egészségben
vagyon, igen építtet és aki vetett, igeny arat Erdélyben minden nagy békesség-
ben«. Bethlen évek munkájával fehérvári palotáját pompás fejedelmi székhellyé
alakította, melynek díszítésére, fényének emelésére Velencéből, Bécsből, Kons-
tantinápolyból hozatott képeket, kárpitokat, ötvösmunkákat, szőnyegeket. Főleg
velencei és flandriai kárpitokból, vagy mint akkor nevezték, »házöltözetek«-ből
volt szép és gazdag gyűjteménye. De nem feledkezett meg az erdélyi művészet-
ről sem, messze néző terveivel elsősorban az erdélyi művészet jövendő útját
kívánta egyengetni. A hazai művészeket, képírókat (Székesfehérvári István,
Csengeri István), kőfaragókat (Diószegi István) buzgón pártfogolta, céheiket,
pl. a kolozsvári képírócéhet, megerősítette, egyes művészeket, mint Fejérvári
Pál deák címerfestőt is kiváltságokkal jutalmazott. Sőt gondja volt arra is, hogy
a magasabb rendű tervező építészetre magyarokat neveljen, akik majdan az
olasz fundálókat (vagyis tervező építészeket) felválthassák. E célból küldte le
Pálóczi Horváth Jánost Pádovába építészetet tanulni. 

Amit Bethlen Gábor elkezdett, azt utóda, I. Rákóczy György hűséggel foly-
tatta. Bár építkezései, művészetpártolása nem volt olyan nagyszabású, mint
elődjéé, de annál több reális érzéket mutatott célkitűzéseiben. Őt elsősorban a
végvárak nagyarányú újjáépítése foglalta le, – mondhatni –, Erdély egyik leg-
nagyobb várépítője volt. Fiának, a váradi végvár kapitányának írott leveleiben
lépten-nyomon építésre sürgető, buzdító sorokat találunk. »Az Váradban való
épületeket, az árkának ásását s bélleltetését felette szorgalmatosan continuál -
tasd, restnek semmi istenes, hasznos dologban ne tanáltassál.« Másutt ismét:
»Az székelyhidi s mind az váradi épületeket igen-igen szorgalmatosan kell
continuálni«. Ugyanekkor Gyulafehárvárt az országgyűlésnek csináltatott »egy
nagy öreg palotát, – mint Szalárdi írja –, továbbá »a fejedelemasszony számára
gyönyörűséges házakat építtetett vala« az egyik bástyára, melynek meredek töl-
tése »különbnél különb szép szöllőkkel s barackfákkal beültettetett... alatta
pedig a térje gyönyörűséges virágos kert formájában építtetve volna«. A világi
építkezéseknél még nagyobb gondja volt a templomokra, azoknak díszítésére,
harangokkal, egyházi edényekkel és könyvekkel való felszerelésére. Még arra
is gondolt, hogy a török uralom alatt sínylődő magyar eklézsiákat magyar köny-
vekkel lássa el. Törekvéseiben hű segítőtársa volt Lorántffy Zsuzsánna, aki azo-
kat a sorokat, melyeket végrendeletében házanépéről írt, joggal mondhatta az
egész országról: »építő és nem pusztító anyja voltam én, látják és jól tudják azt
mindenek«. 

Az építtető mecénás mellett lassanként kifejlődött az építész mecénás.
A XVI–XVII. században többen voltak, akik váraik, kastélyaik építkezését irá-
nyították. Maga Rákóczy György is szigorú bírálatokkal ellenőrizte építkezéseit.
Például a sárospataki kastélynál kifogásolta a szobák elhelyezését, beosztását.
Megjegyzi, hogy az egyik terem boltozása »nem szép forma«. A munkácsi vár
építkezéseivel kapcsolatban pedig egy ízben azt írja, hogy az építész »az
delineatiot (vagyis a tervrajzot) megküldte ugyan, de inkább tehetnénk az szem-
mel látott valóságról ítéletet«. Voltak főurak, akik külföldi egyetemeken tanulták
az építészetet, mint például Bethlen Miklós, a kancellár, aki bethlenszentmiklósi
kastélyának feliratában magát önérzetesen nevezi a kastély »architectus«-ának,
vagyis építészének. Ez a kastély a fejedelmi Erdély renaissance művészetének
legszebb alkotása, amellyel Bethlen Miklós éppoly maradandó emléket állított
magának, mint megfigyelésekben gazdag önéletrajzával. 

Bethlen Gábor és Rákóczy György felfogása – az erdélyi helyi viszonyokból
fakadván – az erdélyi építkezéseknek és művészetpártolásnak hosszú időre
egészséges irányt szabott. Hatásuk alatt patriarchális szellemű mecénáskodás
fejlődött ki, melynek fő célja volt a templomról, iskoláról, családi udvarházról

való gondoskodás. Nyugati viszonyokhoz mérten ez szerénynek látszik, de a
helyi adott kereteket dúsan és gazdagon kitöltötte. Az ország szellemi és anyagi
ereje nem folyt el gyökértelen alkotásokban, túlméretezett tervekben, hanem
kézenfekvő gyakorlati célok művészi megvalósításában érvényesülhetett. Ennek
a patriarchális szellemű, gyakorlatias felfogásnak köszönhető, hogy a nagy fe-
jedelmi mecénások elhunyta után a művészetpártolás, mecénáskodás kisebb
körökre osztódva és megsokszorozódva – tovább virult és pártfogásával még a
legsúlyosabb időkben is életben tartotta a művészetet, szép, kedves alkotások-
kal népesítette be az országot. A XVII. századi patriarchális mecénáskodásnak
éppen egyik legvonzóbb sajátsága, hogy abban mindenki részt vett, nagyok és
kicsinyek, gazdagok és szegények egyaránt, ki-ki a maga tehetsége szerint.
Másik, nem kevésbé alapvető sajátsága a mély vallásos érzés, a komoly erkölcsi
felfogás, mely át- meg áthat minden tevékenységet. Ezek a tulajdonságok az
akkori erdélyi gondolkodás fundamentumai voltak, aminek felemelő megnyilat-
kozásait olvashatjuk az egykorú végrendeletekben, sírfeliratokban (iktári Beth-
len István végrendelete 1646, Haller János kerelőszentpáli sírkövének felirata
stb). Természetes, hogy ez a mély vallásos gondolkodás kifejeződött az építke-
zésben, művészetpártolásban is. 

Ha valaki kastélyt emeltetett, az emléktáblán nemcsak saját tetteit, címeit
örökítette meg, hanem Istenbe vetett bizodalmáról is tanúságot tett, mint Bethlen
János, aki a bonyhai kastélyra azt íratta (1675), hogy »vízkórságtól, öregségtől
gyötrötten, de reménységét Istenbe vetvén« építtette (hydropisi seniogue
languens spe tamen in Deo sita). A bethleni Bethlen család egy másik kiváló
tagja, Ferenc, keresdi kastélyát hasonlóképpen melegen zengő szavakkal aján-
lotta Isten kegyelmébe: »Legyen a szent Isten e háznak oltalma, ellensége ellen
győzhetlen Bethlen vára, minden veszedelmét fordítsa áldásra, az benne lakók-
nak bőséges hasznokra«. Az egyszerű falusi magyar és székely házak feliratai-
ban ugyanez az erős és alázatos hit szólal meg, az újra és újra ismétlődő szavak:
»Isten segedelméből építette...« szűnni nem akaró, hálaadó zsolozsmaként
hangzanak. Gyakoriak az épületeken az életbölcsességet tartalmazó vagy er-
kölcsi jelmondatok is, »Honesta fama aeternum patrimonium« (1648) olvas-
hatjuk a keresdi kastély kápolnaajtaján, a bólyai kastélyon pedig a családi
tűzhely mélységes szeretetéről tanúskodó tömör jelmondatot: »Huic vivo huic
morior cetero curo nihil« (1791). Az erdélyi gondolkodásra nem kevésbé jel-
lemző vonás, hogy az építési feliratok, legyenek azok akár díszes kastélyon,
akár falusi faházon, mindig feljegyzik, hogy a ház ura feleségével együtt építette
családi hajlékukat. A kúria, a családi ház szeretete egyben bőséges lehetősé-
geket adott a művészetpártolásra a lakosság minden rétegében. Közismert,
hogy az erdélyi magyarság kúriáit, illetőleg falusi házait mily gonddal, szeretettel
és mennyi ízléssel, művészi érzékkel ékesítette (faragott kapuk, tornácok, ház-
homlokzatok stb.), azokban mennyi művészi berendezési tárgyat halmozott fel. 

A vallásos buzgalom természetesen még nagyobb erővel mutatkozott meg
a templomépítkezésekben. A falusi templomok jó része most is földesúri áldo-
zatkészségből épült, mint a középkorban. A változás csak annyi, hogy most a
templomépítő főrangúak között igen sok asszony szerepel, akik részben férje-
ikkel együtt tevékenykedtek, részben önállóan építkeztek, mint Thoroczkai
Judith, Serédi Zsófia, Bornemissza Kata, Keserü Zsófia stb. Közülük Bethlen
Kata emelkedik ki. Ő építtette a fogarasi református templomot oly nagy gond-
dal és szeretettel, hogy ma is elmondhatjuk róla saját szavaival: »Valaki megnézi;
mindennek egész contentuma vagyon benne«. Bethlen Kata mély hivatástudatát,
tettvágyát ismét saját szavaival jellemezhetjük a legjobban, azokkal a sorokkal,
amelyeket akkor írt, amidőn a fogarasi eklézsia női mivoltát kicsinylette: »Bi-
zonyos, hogy én főkurátor nem vagyok.... de reám is bízatott.... ez az elemen-
táris erő, amely nélkül semmiféle téren e világon alkotni, tenni nem lehet«. 

Olyan helyeken, ahol tehetős földesúri pártfogó nem volt, az egyházközségek
önerejükből építkeztek, szegénységükhöz mérten gyakran fából is. Megesett az
is, hogy egy fatemplomocska anyagát kegyes adományokból szálanként gyűj-
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tötték össze, de erős akarattal, kitartással – mégis építkeztek. 1792-ben az
iszlói unitárius egyház a magyarosi reformátusoktól kért templomépítésre szál-
fákat, »minthogy... kegyelmeteket... megáldotta az Ur hasznos, szálas erdővel,
bőséges, sugár fákkal... kérjük, hogy az Isten házához mutatni szokott jótéte-
ményeket ne vonják meg tőlünk is, hanem annak számára néhány gerendának
és szarufának való fákat adni ne terheltessenek«. Ugyancsak az iszlói templom
építésével kapcsolatban írta Belényesi György, hogy »magam is egy pár fát jó
szívvel adok...« és ha a fák elegendők nem lennének »Torboszlóban is jó szívvel
elmegyek s szép kérésemre tudom ott is lehet nyerni valamit«. Gyakran egy-
egy pap akaratereje és áldozatkészsége helyettesítette a pártfogót. Ferenczi
György gyergyószentmiklósi plébános pl. még a moldvai magyarokra is gondolt.
Nemcz (Neamţ) városában egy haranglábat csináltatott 1633-ban »magam pén-
zéből«. Gyergyószentmiklóson pedig fakápolnát építtetett, a cinterem bástyáit
rendbe hozatta, ezeket is részben saját költségén, részben, mint egyszerűen
megjegyzi: »a többit kudultuk« (1642). 

A templom illő felszerelésében, díszítésében a földesúri pártfogók és az egy-
háztagok egyaránt buzgón részt vettek, olykor együttesen, olykor egyénenként.
A magyargyerőmonostori templom keritésfalát Kabos Ferenc építtette felesé-
gével »Istentől vöt javaiból Istenéhez való szeretetből« (1734). A tancsi szó -
széket Földváry Ferenc gróf hasonlóképpen »Istenhez, való forró szerelméből«
(fervente in Deum amore) faragtatta 1758-ban Sipos Dáviddal. A magyarvalkói
gyönyörű szószéket viszont Valkai Miklós és az eklézsia együttesen csináltatta
1722-ben. A feltorjai református templom bejáró tornácán meg ezt olvashatjuk:
»Épitetett ezen kis Tzinterem Isten Ditsőségére Bartók Mihály és Ferentz
Industriájokból« (1770). A templomékesítés szép munkájából az ifjúság is részt
kért magának. A nyárádszentimrei templom egyik karzatát a falusi leányok fes-
tették meg, amiről a felirat így emlékezik meg: »Ezt az ifi leányok iratták (vagyis
festtették) magok jövendőbeli emlékezetére«. Még kedvesebb a vistai templom
szépen festett, virágos legénykarzatának felirata, mely így hangzik: »Anno Do-
mini 1699. Az Isten házának ékességére az legények csináltatták Istenhez való
jó indulattyokból«. 

Az erdélyi templomok minden zugában, kapukon, faragott szószékeken, fes-
tett mennyezeteken, padokon és a régi egyházi edényeken, gyönyörű hímzése-
ken a tehetős és kevésbé tehetős, főrangú és földműves, de egyaránt buzgó
mecénások neveinek légiója olvasható, akik áldozatkészségükkel egy-egy kicsiny
falusi templomot a művészi szépségek tárházává alakították (Vista, Magyar -
valkó, Magyargyerőmonostor, Keszü, Tancs, Sepsikálnok stb.). A régi pártfogók
lelkes gondoskodása, meleg szeretete érezhető egy-egy virágdíszes templom-
belsőben. 

A mecenások különböző rétegeit, a főrangúakat a földművesektől, a feje-
delmet a vistai legényektől nagy távolság választja el. De törekvéseik hasonló-
sága, tevékenységük eredményei mégis összekapcsolják őket. Egy jól
megépített hatalmas várkastély, vagy egy szépen kifestett virágos karzat egya-
ránt művészi alkotások, melyek létüket egyaránt pártfogóiknak, mecénásaiknak
köszönhetik. A régi erdélyi kultúra ereje és mélysége éppen abban rejlik, hogy
nem szorítkozott egy rétegre, egy társadalmi osztályra, hanem fejedelemtől
földművesig mindenkit áthatott, abban mindenki részt vett tehetsége és körül-
ményei szerint. Így alakulhatott ki közös lélekből, közös munkával az egységes
erdélyi művészet, mely kastélyokban és falusi házakban egyaránt otthonos volt.”

Megkapó sorokban ír Balogh Jolán Erdély patriarchális mecenatúrájáról,
melyben nagyok és kicsik egyaránt részesek voltak. De nem csupán ennek példa
értékű felmutatása késztetett arra, hogy ezt a tanulmányt egészében tárjam az
olvasó elé, hanem annak a szomorú felismerése is, hogy Erdélyről az anyaor-
szágiak számottevő része keveset tud, s csak remélni lehet, hogy napjaink kor-
mányzati igyekezete a nagyobbik és a kisebbik haza, a hazai és az elszakított
magyarság egymáshoz közelítésére, vagyis az egység szellemének ápolására
eredményes lesz. Az ilyen és hasonló, érthető és akár ismeretterjesztésre is al-

kalmas tanulmányok nyomán jöhet rá a tájékozatlan olvasó, hogy Erdély Ma-
gyarországnak nem valami elmaradott, barbár zuga volt, hanem sok tekintetben
és sokszor ott dobogott az ország szíve. Így aztán megérthetik, miért nem kell
sajnálni azokat az összegeket, melyekkel a magyar kormány az elszakított te-
rületek magyar emlékeinek megmentését szeretné segíteni.

y

Tanulságos jelentés az első magyar
kőszínház városából
Bözödi György: Az erdélyi színjátszás 1937/2.

1935-ben bontatta le a román városvezetés az első magyar kőszínházat, ottani
nevén a Farkas utcai színházat. Az épület akkor már használaton kívüli műemlék
volt. Pontosabban annak kellett lennie, de a magyar kultúrtörténeti emléket
nem tekintették annak. Az öreg épület 1906-ban adta át funkcióját a Hunyadi
téren akkor felépült gyönyörű új Nemzeti Színháznak. Amikor aztán Trianon
után az impériumváltáskor a román állam azt is elvette, az áldott emlékű
Janovics Jenő felajánlotta, hogy megveszi a Farkas utcai épületet magyar szín-
háznak, de nem engedélyezték. Az 1906-os utolsó előadás díszes plakátját
nagyapám, mint az új színház egyik jeles mecénása, karton csőbe tekerve és
neki címezve kapta meg a szervezőktől. Az új színházban, ha jól emlékszem, a
bal hármas páholy lett örökös családi bérlete. A plakát most itt függ a Hitel
házi múzeum falán. A Bánk Bánt adták elő ott utoljára, Jászai Mari és Szent-
györgyi István felléptével. Azt a drámát választották búcsúzásul, amelyet az első
magyar kőszínház, a kolozsvári Farkas utcai színház megnyitására kiírt pályá-
zatra nyújtott be Katona József. Lebontása után a színház helyére az utcaképet
elsőként megbontó modern diákház került. Ma koncertterem.

Lássuk azonban, mit mond a nekikeseredett Bözödi György:
„A színjátszás Erdélyben nem maradt hű hagyományaihoz. Ez annál feltű-

nőbb, mert a szellemi, lelki életnek minden más megnyilvánulása igyekezett a
háború után megkeresni történelmi vonatkozásait és mohón engedte le gyökerét
a mély múltba, hogy onnan tiszta, életerős nedvet szívjon. 

Az irodalom egyszerre felismerte hivatását és megtalálta útját az erdélyi ma-
gyarság kisebbségi életében, a társadalmi, gazdasági szervezkedés pedig az
első évek határozatlansága után ma mind tisztábban látja célját és egyre céltu-
datosabban végzi munkáját. Sem az irodalom, sem a társadalmi, vagy gazdasági
élet nem gyökerezett olyan múltba és hagyományokba, mint a színház és mégis
valamennyi nagyobb munkát fejtett ki, irányítást és nevelést adott, nagyobb hi-
vatást töltött be eddigi életünkben. Száz évvel ezelőtt, a nemzeti föllendülés ko-
rában a színjátszás és éppen a kolozsvári színjátszás volt az, amely megmutatta,
hogy a nemzeti újjáéledésnek melyek a módjai és útjai. Csodálatos, hogy az
első magyar színház városában mennyire gyökértelenül maradhatott a színját-
szás a közhatalom változása után. Semmi mondanivalója nem volt a mostani
magyarság számára, semmi célt, semmi hivatást nem látott maga előtt. Pedig
mindenki tudta, hogy mit kellene mondania és mi volna a hivatása. A közönség
ezt várta és ezt várták, illetve ennek a megvalósulását remélték azok is, akikre
közvetlenül hárult a színház fenntartásának gondja, így érthető, ha nagy erőfe-
szítéseket és néha jelentékeny anyagi áldozatokat is hoztak a színház fenntartása
érdekében. De sem a közönség, sem a vezetőség nem azért áldozott, ami van –,
mert az nem érdemelte meg –, hanem azért, aminek következnie kellett volna
és ami sohasem következett még be. A színházat fenntartották, nagy erőfeszí-
tések árán tartották fenn, pedig a színháznak kellett volna hozzájárulnia a mi
fenntartásunkhoz. A színháznak kellett volna segítségünkre lennie fennmaradá-
sunkban. Ha így történt volna, nem lett volna szükség a folytonos támogatás-
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kérésre és ma nem játszanának félház előtt. Szinte érthetetlen, hogy a színház
miképpen veszíthette így el kulturális és nemzetfenntartó hivatását. És éppen
akkor, amikor erre a legnagyobb szükség és a legkitűnőbb alkalom volna. 

Nemcsak a helyi hagyomány, nemcsak a múlt kötelezi a kolozsvári színházat.
Az ezekre való hivatkozás távlatokat nyit előttünk, de amint a tények mutatják,
sajnos, a mai életben nincs hatóerejük. Húsz év alatt sohasem éreztük ennek a
múltnak szellemét, ha a színházban voltunk. De nem hivatkozunk a színház
egyetemes szabályaira sem, amelyek a föld minden népénél többre kötelezik a
színjátszást az egyszerű szórakoztatásnál. A bennszülöttek kezdetleges színpa-
dától az avantgardista színházig mindenhol magasabb célja, hivatása, irányító
szerepe van. De nálunk, úgy látszik, büntetlenül szabad üres operettekkel meg-
tölteni a műsort. 

A színháznak elsősorban erkölcsi hivatása van. És fokozottabb mértékben
kellene ezt éreznie nálunk, ahol az egész erdélyi magyarság számára egyetlen
állandó színház és egyetlen számba vehető társulat jelenti a színjátszást. Ez az
egyetlen színház nem tölthet be olyan szerepet, mint a nagyvárosok hatodrangú
színpadai. Nem operett-társulatnak, hanem Nemzeti Színház jellegűnek kellene
lennie. Erre az a helyzete is kötelezi, hogy itt van az erdélyi magyarság szellemi
központjában, ahol az egyetemi ifjúság és a középiskolai tanulók legjelentéke-
nyebb része él és kívánja megismerni nemzeti kultúráját. Sehol nem ismerheti
meg az erdélyi ifjúság a magyar drámairodalom nagy alkotásait, ha a kolozsvári
színház elmulasztja bemutatni azokat. És egyre fokozottabb következetességgel
mulasztja el! Ez már nem egyszerű műsor-összeállítási felelősség, hanem sokkal
több annál. (…)

Mit jelent a magyarság életében a színház elmúlt évi tevékenysége? Nagyon
keveset. Sokkal kevesebbet, mint amiért egy színházat fenntartani érdemes. Mi
csak az értéket nézhetjük, nem elégedhetünk meg pusztán azzal az örömmel,
hogy fennáll egy színházunk is. Azt a pénzt, amelyet az erdélyi magyarság a
színház fenntartására fordít a mai szűkös viszonyok között, nem adhatja érték-
telen előadásokért, nem tekintheti elveszett pénznek akkor, amikor más terüle-
teken a magyarság életbe vágó fontosságú ügyeire fordíthatná, nagy
eredménnyel. A színháznak az egyetlen színháznak tulajdonképp, nálunk csak
úgy van értelme és jelentősége, mint kultúrintézménynek, ha kultúrát és mű-
veltséget ad, márpedig elenyészően keveset nyújt ahhoz képest, amit várunk
tőle és amit adhatna. Magyar művészetet és európai művészetet várunk a szín-
játszástól. Milyen magyar művészetet kaptunk az elmúlt évben? A magyar drá-
mairodalomnak egyetlen nagy alkotását sem adták elő. Elfelejtettük volna már,
hogy van klasszikus magyar drámairodalom? Egy esztendőnek sem szabad el-
telnie Kolozsváron a Bánk bán előadása nélkül. 

Ismerjük azokat a nehézségeket, amelyekkel a színház küszködik és tud-
juk, hogy nem éppen könnyű a helyzete. Azt is tudjuk, hogy könnyebb han-
goztatni, mit kellene tenni és mi lenne jobb, mint azt megvalósítani. De,
gondoljuk, a színház is tudja, hogy nem elég az, amit az elmúlt évben a közön-
ségnek nyújtott és nem veszi rosszindulatú bemutatásnak, vagy túlzásnak ezeket
a sorokat, amelyek szigorúan az adatokra építve íródtak. Azok a nehézségek,
amelyeket a színház legyőzhetetleneknek lát és amelyek miatt lemond az ér-
tékről, a művészi színvonalról a közönség ízlésének érdekében, nem legyőzhe-
tetlenek. A közönségnek ma tetszenek a könnyű darabok, elsősorban az
operettek. De miért tetszenek? Mert hozzászokott ezekhez, ránevelték. Van
egy nemzedék, amely már az operett világában nőtt fel és a színpad a könnyű
darabokat, a semmitmondó, üres szórakozást jelenti számára. Ha más darab
van műsoron, ez eltérést, rendkívüliséget jelent, amely ízlésével nem egyezik
és így el sem megy a színházba. Ez az öntudatlan és kultúra nélküli réteg jelenti
ma a közönség legnagyobb részét. Az öntudatos és képzett embereknél pedig
egy másik nehézségbe ütközik a színház. Itt már rétegeződések és csoporto-
sulások alakulnak ki, mintegy világnézeti alapon. Igaz, hogy ez a rétegeződés
nem olyan tiszta és nem olyan nagy mértékű nálunk, az erdélyi magyarság kö-

rében, mint Európában általában. A mi színházunkra az a nehézség hárul, hogy
egyedül kell kielégítenie mindezeket a csoportokat, akkor, amikor a nyugati vá-
rosokban már minden egyes csoportnak, minden társadalmi rétegnek megvan
a maga külön színháza és drámairodalma. Munkásszínházak, polgári színházak
külön-külön működnek hozva a maguk mondanivalóit, mert a színház ma is
éppen úgy társadalmi jelenség, mint a görög tragédiák idejében volt. És kü-
lönváltak a tiszta művészetet szolgáló színházak is, amelyeknek nagyobb or-
szágokban szintén megvan a maguk közönségük, kellő irodalmi műveltséggel,
hogy a művészi alkotásokat elsősorban magáért a művészetért tudja élvezni.
Az erdélyi magyarság körében is megvan mindezeknek a csoportoknak a hal-
vány árnyalata, amelyek mind más és más műsort kívánnak és elégedetlenek a
mai színházzal. Ez érezteti hatását abban is, ha a közönség jelen van a szín-
házban, abban is, ha nincs jelen.” 

A színház szerepe azóta sem változott, s érdekes módon, felívelő szakaszát
éppen a diktatúra idején élte meg, amikor a közönség helyett kellett kimondani –
olykor többszörösen átvitt értelemben – egy-egy igazságot. Még az ezt követő
vastaps is veszedelmet jelenthetett. Színészek és rendezők nem ritkán kerültek
az állambiztonság szorosan megfigyelt személyei közé. Például nem oly régen
egyik neves rendező 1500 oldalas anyagot vehetett kézhez korabeli megfigye-
lőinek jelentéseiből.

Ami pedig a színvonalat illeti? Akkor ez is emelkedett, mert pontosan a fenti
okból igény volt erre. De kellett a könnyű műfaj és az operett is. Éppen Ko-
lozsváron volt tapasztalható, hogy ez tartotta fenn a színházat az időközben fel-
számolt Hóstát közönségének komoly hozzájárulásával. S a kétszeres elnyomás
idejében már az is sokat jelentett, hogy a színpadon magyarul beszélnek, vagy
éppen énekelnek.

„A társadalmi rétegeződés nálunk nem jelent szigorúan elhatárolódott, vagy
éppen egymással szemben álló osztályokat. Az a különbség is, amely észlelhető
volt, lassanként mosódik, csak halvány árnyalattá válik, mert van valami, sze-
rencsére vagy szerencsétlenségre, amely mindnyájunkat összefog és egységbe
tömörít: a nemzetkisebbségi sors. 

Ennek a kérdésnek a fontossága másodrendűvé tesz minden mást. Ez a tár-
sadalmi körülmény a hivatását felismerő színház számára nagy előnyt jelentene,
mert lehetővé tenné munkáját, lehetővé tenné, hogy megfelelő darabokkal min-
den társadalmi rétegű embert egyformán a színházhoz lehessen kötni. Ha van
kisebbségi társadalom sajátos életkörülményekkel és sajátos problémákkal, ter-
mészetes, hogy ennek csak kisebbségi színház felelhet meg. Kisebbségi színház,
a maga külön színezetével, sajátos társadalmi, erkölcsi, vagy gazdasági és po-
litikai kérdéseivel. Aki Erdélyben magyar ember, nem élhet más módon, csak
ezek között a kisebbségi helyzettel járó kérdések és körülmények között. Szín-
házunk ellenben valami csodaszámba menő rendkívüliséggel úgy működik és
olyan szellemet képvisel, amelyben nyoma sincs annak, hogy kisebbségi embe-
rek számára játszik és nyugodtan megnyithatná kapuit Budapesten, vagy a vi-
lágnak bármely részén. A darabok irodalmi értékén túl tehát a darabok által
képviselt szellem az, ami a legtöbb kívánnivalót hagy hátra és amire a legna-
gyobb gondot kell fordítani. Ha a színháznak nincs mondanivalója a kisebbségi
magyarság számára, természetes, hogy ez a magyarság érdektelenséggel fo-
gadja a színházat. Mivel is érdekelhetnék az üres darabok a közönség komo-
lyabb rétegét, amelynek élete tele van mindennap tépő kérdésekkel? Mit
mondhat a felületes és szórakozni vágyó budapesti közönség számára készülő
darab ennek a magyarságnak? Színházunk minden mérték, vagy minden helyi
szempont nélkül veszi át a pesti színházak darabjait, elsősorban azokat, amelyek
ott a legtöbb előadást érték el. (…) tisztázódjék végre: tulajdonképpen kik ré-
szére tartják fenn a kolozsvári egyetlen magyar színházat, amelynek érdekében
a magyar közönség áldozatkészségéhez fordulnak, ha bajban van? A magyarság
a jelek szerint már levonta ennek a helyzetnek a következményeit, mert újabban
már csak az »ünnepi előadásokra« megy megfelelő számban a színházba. Pedig
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a magyarságban nincs semmi egységes szellem ezen a téren, nincs öntudat,
mindenki, aki elmarad a színházból, egyéni belátása szerint teszi. (…) 

Az erdélyi magyarságot csak kultúrája, műveltségi színvonalának a környezet
fölé emelése tarthatja fenn, ezt régóta tudjuk. Ez az egyedüli eszköz, amellyel
megmaradásáért harcolhat. Ezt figyelembe véve a színház tartalmi és színvo-
nalbeli süllyedése még súlyosabban esik latba. Egyenesen végzetesnek és hely-
rehozhatatlannak látszik. Ennek a körülménynek a súlyos volta akkor tűnik ki,
ha összehasonlítjuk színházunk műsorát a kolozsvári román Nemzeti Színház
műsorával. A román színház előadásainak színvonala az utóbbi években foko-
zatosan emelkedik, az elmúlt színi évad már a magasabb irodalmi igényeket is
kielégítette. Igyekezett európai színvonalat érni el, az európai drámairodalom
nagy alkotásait tervszerűen, sorozatosan mutatta be. És mi azon merengtünk,
hogy Istenem, mikor láttunk mi utoljára pl. Ibsen darabot a magyar színházban!
És a többi nagy alkotásokat, amelyeket mind szükség volna látni, ismerni. He-
lyettük Csodahajót, Meseáruházat és Hulló falevelet játszott színházunk. 

Mai helyzetéből ki kell emelkednie színházunknak, ha számot tart arra, hogy
a magyarság kultúrintézményei közé legyen sorozható. Gyökeresen meg kell
változtatni a műsor eddigi összeállítási módját. Ha azoknak a követelményeknek
meg akar felelni, amelyeket a magyarság vele szemben felállít – és működésének
csak így van értelme és létalapja – meg kell változnia az arányszámnak, hogy
202 előadás közül ne 23% legyen számba vehető, hanem 77 és az is céltuda-
tosabban összeállítva, mint a mostani néhány jó előadás. Így is éppen elég hely
maradna a tartalom nélküli, üres daraboknak, több, mint amit egy hivatást tel-
jesítő színház kívánhat. Felbecsülhetetlen értéket jelentene a magyarságnak, ha
egy évben nem 47, hanem 155 komoly, irodalmi színvonalú előadásban volna
része. A színház sohasem próbálta ezt megvalósítani, amit csak a hivatásérzet
hiánya magyarázhat. A színház sohasem vállalta ezt a feladatot, mert félt a koc-
kázattól, hogy megszokott, üres látványosságokra nevelt közönsége elhagyja.
Pedig a színháznak a kockázatot is vállalnia kell, ha hivatásának eleget akar
tenni. Hol maradt a színpadról az a hivatásérzés, amely az erdélyi irodalmat
megtöltötte és soha nem remélt sikerre vezette? Az erdélyi írók öntudatosan
vállalták az anyagi kockázatot, hogy a közönség esetleg nem veszi és nem
olvassa könyveiket, ha nem felel meg szája ízének, vagyis ha a művészi köve-
telményekből engedve nem száll alá egy bizonyos ponton alul, hogy a közön-
ségirodalom megszokott eszközeivel és megszokott légkörében dolgozzék. Az
írók nem szálltak alá, és hamarosan a közönség emelkedett fel hozzájuk, mert
az, amit az írók adtak, értéket képviselt és lélek volt benne. Ha a közönség
megérzi a lelket akár színpadon, akár a könyvben, ösztönösen, rajongással ra-
gaszkodik hozzá. Művészetben minden a lélek kérdése, és a színpadról éppen
a lélek hiányzott. Nem volt egységesen kialakult tiszta lélek, amely állandóan
leáradva a nézőtérre, átfogja, eggyé olvassza a közönséget. Pedig ez a lélek itt
csodákat művelt volna. Színház és közönség együtt emelkedett volna fölfelé,
oda, ahol a színháznak állnia kell. Az erdélyi írók előtt is nyitva volt az út az
első pillanattól kezdve, hogy behódoljanak a tömegízlésnek és így bizonyosan
sokkal több könyvük kelt volna el idehaza, de nem tették ezt, mert hivatásos
író nem teheti meg. Mint ahogy a hivatásos színház sem teheti meg, kisebbségi
író és kisebbségi színház pedig éppen nem teheti meg soha. 

Ha alaposabban megnézzük, a kockázattól sem volt miért félnie a színház-
nak. Az értékes, irodalmi daraboknak mindig volt akkora közönségük, mint az
operetteknek, talán azt is mondhatnók, hogy még nagyobb. Hányszor játszottak
üres darabokat üres ház előtt és mégis műsoron tartották! (…) a műsor adatai
végeredményében nem igazolják a színház műsorpolitikáját. (…) Semmi sem
magyarázza, hogy ilyen körülmények között miért tartózkodik a színház az ér-
tékes darabok gyakoribb előadásától. 

Két feladat áll a színház előtt: jobb műsort állítani össze és közönséget ne-
velni ehhez a műsorhoz. A kettő egymással párhuzamosan és egymást segítve
halad. A jó előadások fejlesztik a közönség ízlését és a nézőtér mind nagyobb

tömege szokik hozzá a jó darabokhoz, megérti és megszereti az irodalmi alko-
tásokat. A műsoron mindenekelőtt a magyar drámairodalom nagy értékeit kell
sorra venni, mert ezeknek bemutatása a szórakozás és művészi élmény mellett
történelmi és irodalomtörténeti tanítást jelent a közönség ifjabb rétege számára,
mely nagyon is rászorul erre az oktatásra. A kisebbségi színház iskola is kell
hogy legyen, mert nálunk az iskolából kikerülő ifjúságnak nagyon hiányosak a
magyar szellemi életre vonatkozó ismeretei. És még abban az esetben is, ha
nem volnának hiányosak, szükség van nálunk ezeknek a daraboknak gyakori
műsorba iktatására, mert szükség van arra, az egységesen összetartó és átfogó
lélekre, amelyet belőlük mindnyájan meríthetünk. A magyar drámairodalomban
nemcsak a Bánk bán és Az ember tragédiája érték, rajtuk kívül is egész sereg
darab van, amely feltétlenül megérdemelné az előadást. Teleki László Kegyen-
cétől Rákosi Jenő Aesopusáig egész sor értékes színpadi alkotásunkat temeti
be a több évtizedes feledékenység pora, és ha Budapesten nem újítják fel őket,
ez nem jelenti azt, hogy nem érdemesek a felújításra. Nálunk mások a kívánal-
mak, mint Budapesten, és a saját érdekünkben mi is kezdeményezhetünk vala-
mit. A régi darabok mellett pedig ott vannak az újabbak, a ma élő írók munkái,
amelyek közül többet szintén érdemes volna felújítani, hiszen olyan darabok
vannak köztük, mint a Bizánc, Ocskai brigadéros stb. A budapesti Nemzeti
Színháznak évenként van egy pár olyan darabja, amelynek előadása nálunk is
kívánatos volna, nem tudjuk, hogy színházunk miért nem vesz át évek óta kö-
vetkezetesen egy-két darabnál többet a Nemzeti Színháztól. Ezek a darabok
jelentenék a magyar szellemet és a magyar lelket színpadunkon, mellettük pedig
a világirodalom régi és újabb alkotásait kellene bemutatni sorozatosan, ez je-
lentené számunkra az európai szellemet, az európai ismeretet, amelytől olyan
régen el van zárva. Tájékozódnunk kell a magyar és európai szellem kincses-
házában, meg kell ismernünk ezt, hogy otthon érezhessük magunkat benne,
mert az erdélyi kisebbségi magyarságnak lélekben magyarnak és európainak
kell lennie egyszerre. Ha mások mulaszthatnak is ezen a téren, mi nem mu-
laszthatunk. 

A közönség egységesítése nehéz feladatnak látszik, mert századunkban a
gondolkozás szétesőbb, az egyes emberek lelki világa egymástól távolabb álló
pólusok körül csoportosul, mint azelőtt bármikor. A színpadnak pedig legfőbb
törvénye, hogy egyetemes, örök jellegű mondanivalókkal az egész néphez, az
egész társadalomhoz kell szólnia és az egészet kell összefognia, magával ra-
gadnia. A görög drámák korában egységes gondolkozású, egységes lelki tar-
talmú volt a görög nép, ezért emelkedhetett ez a dráma eddig utol nem ért
magaslatokra. A bomlás azonban már rég megkezdődött és így nem érheti vá-
ratlanul a mai helyzet a színházakat és nem jelenthet legyőzhetetlen nehézséget.
Nem teheti lehetetlenné a színház működését, mert az orvoslás módjai is ki-
alakulóban vannak. A színház és társadalom élete szoros kapcsolatban áll egy-
mással, a társadalom átalakulása előbb-utóbb mindig átalakította a színházat
is, viszont az újabb társadalmi helyzet, társadalmi viszonyok bizonyos fokú ki-
alakulása és megszilárdulása a színpad átalakulásával járó határozatlanságot,
zűrzavart is megszünteti és megmutatja az új kialakulás módját és irányát. Ez
az időpont következett el a jelen pillanatban nálunk, amikor az erdélyi magyar-
ság a húsz évi határozatlan tapogatózás után kezdi egyre határozottabban látni,
hogy milyen lehet a kisebbségi magyarság társadalmi életének felépítése, mű-
ködése, melyek lehetnek a céljai és ennek megvalósítási eszközei. Ezzel a külső,
gazdasági, vagy politikai társadalmi kialakulással a lelki élet, lelki tartalom ki-
alakulása is vele jár, egyik a másik segítségével halad előre, és ha egy egységes
lelki világ körvonalai bontakoznak ki szemünk előtt, a színház, ha a mi színhá-
zunk, nem maradhat vak és idegen ezzel a lelkivilággal szemben.

A színházak történetében a színpad új világának kialakulását, a színjáték
tárgyát, irányát és stílusát mindig valamely feltörekvő társadalmi réteg alakította
ki. Így léptette a pénzgazdálkodás és kereskedelem elterjedésével feltörő osztály
az egykori Cid-féle lovagdrámák helyébe a polgári drámát, a maga polgári vi-
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lágával és polgári kérdéseivel, így születtek meg a munkásosztály kialakulásával
a külföldi nagy munkásszínházak. Az egységes drámának ez a szétszakadása
azzal a veszéllyel is járt, hogy a művészi érték sokszor másodrendű helyre szo-
rult az osztályérdekek hangsúlyozásával szemben, ami különösen a mai mun-
kásszínházaknál szembetűnő, így elveszítette a művészetnek azt az átfogó erejét,
amely minden embert megragad, mint embert, függetlenül a darab személyei-
nek társadalmi állásától és kérdéseitől. Csak egyedül a művészi szempont az,
amely a közönséget össze tudja olvasztani. A nagy, művészi polgári drámákban
ma is egyformán gyönyörködhetik mindenki, akár munkás, akár arisztokrata.
Az olyan helyzetben lévő színháznak, mint a miénk, amelynek egyedül kell ki-
elégítenie a különböző társadalmi rétegű embereket, a fenti okok miatt is ezt a
művészi szempontot kell szem előtt tartania, más lehetőség nincs. 

A művészi műsornak a közönséggel való megkedveltetése nem ütközik aka-
dályokba. A műveltebb réteg már régóta azt várja, és ha most része lesz benne,
rendszeresen fogja látogatni a színházat. Ami pedig a félművelt és színházilag
öntudatlan közönséget illeti, amely most az operetteknek tapsol, mert az ope-
rettekhez szoktatták és nevelték, rövid idő múlva a jó daraboknak is éppen így
fog tapsolni, mert minden a nevelésen múlik nála. Ahogy a rossz darabokhoz
hozzá lehetett nevelni belső kritikája hiányában, ugyanúgy a jókhoz is hozzá
lehet, mert az fontos, amit lát és amit a legtöbbször lát. Nem reménytelen a
helyzet Erdélyben, ahol a közönség már száz évvel ezelőtt érett volt arra, hogy
megértse a színház hivatást teljesítő szerepét. Ennek érdekében viszont a szín-
társulat szellemében is változásokra van szükség, a színészeket is nevelni kell,
mert ma, sajnos, a tehetségek értékelése aszerint a bizonyos »operett tempe-
ramentum« szerint folyik, de ilyen színészektől alig lehet hivatást teljesítő elő-
adásokat remélni. 

Kisebbségi társadalmunk kialakulása – ami a színház szempontjából első-
rangú fontossággal bír – nem az osztályok különválása és valamely osztály elő-
retörése jegyében történik, hanem ellenkezőleg, az egységesség felé tart. Ez a
körülmény a színház munkáját nagyon megkönnyíti és elősegíti, mert csak az
olyan színháznak lehet nálunk is, mint mindenhol jövője, amely az egész nép-
közösséggel össze van kapcsolódva. A színháznak eggyé kell forrnia a népkö-
zösség szükségleteivel, követelményeivel és fájdalmával. Az a hivatása, hogy
tudatossá tegye nézői számára, megvilágítsa azt, ami kialakulatlanul, homályo-
san már ott szunnyad a tudata alatt. Mi az az egységes szempont, amely ma
mindjobban összefogja a magyarság minden osztályát, értelmiségét, középosz-
tályt, iparos és munkás társadalmat? Mert e szempontnak kell irányadónak len-
nie a színház további működésére is. Ezt az egységet kell szolgálnia és építenie,
mert nem adhat külön más-más darabot minden osztály kívánsága szerint, ré-
szint azért, mert az osztályok elkülönülése csak halványan van meg, részint
pedig azért, mert az egyes osztályok közönsége külön-külön nagyon kevés volna
ahhoz, hogy értük előadásokat lehessen tartani, (…). A színháznak ki kell ala-
kítania ezek után a maga egységes műsorát. Az erdélyi magyarság életében tár-
sadalmi és gazdasági téren az egységes megnyilvánulás, az egységessé váló
szellem a nép felé fordulás jegyében történik; felismerte a magyarság, hogy tár-
sadalmi és gazdasági életét csak a népre építheti, mert kisebbségi életünkben
a nép az az alap, amelyen fennmaradásunk biztosítható. Ebbe a szellembe kell
a színháznak is beleilleszkednie, ha meg akarja tartani a kapcsolatot ezzel a
magyarsággal, ami nem azt jelenti, hogy népszínházzá kell válnia, vagyis a nép
számára kell előadásokat tartania (hol állunk még attól, hogy a nép is megkapja
a maga színházát, mikor még az értelmiségnek is harcolnia kell a magáéért),
hanem azt, hogy városi közönsége számára ezt a népi szellemet hirdesse és tu-
datosítsa. Irodalmi eszközökkel, irodalmi értékű darabokkal a nép világát, a
nép kérdéseit, vágyait és érzelmeit kell elénk tárnia, mert ezekben az érzések-
ben és ezekben a vágyakban mindnyájan hazatalálunk, mindnyájan az önmagunk
lelkéhez jutunk el és magunkra ismerünk. Ez a népben való magunkra ismerés
a drámai megrázkódás és fölemelő megtisztulás számunkra, kisebbségi ma-

gyarokra. Tiszta és fölemelő eggyé forrás a színpaddal, mint a nagy klasszikus
drámai korszakokban, amikor hatása volt a színpadnak az életre. Ha színházunk
ezt valósítaná meg, nemcsak minket, de önmagát is fölemelné és történelmi
fontosságúvá válna. A népi szemlélet társadalmi vonatkozásain túl önmagában
is a leghivatottabb arra, hogy a színpadra kerüljön, mert a legegységesebb, leg-
teljesebb, legszínesebb és legművészibb valamennyi szemlélet között. Ember
és természet a maga ősformáiban él itt együtt, és semmiféle művészet nem kí-
vánhat többet, mint ennek az ősi egységnek ábrázolását. De ennek a szemlé-
letnek színpadra vitele elsősorban a most születő erdélyi drámairodalomra vár,
amelynek célja nem lehet más, mint ezt a népi világszemléletet szolgálni. Amíg
ez a népi drámairodalom kialakul, táplálkozhatunk a régi magyar drámai alko-
tásokból, de kisebbségi színpadot a maga valódi tisztaságában és hivatástuda-
tában kisebbségi darabok nélkül nem lehet elképzelni. Az évről évre megújuló
drámapályázat talán alkalmas lesz, hogy ennek a népi drámairodalomnak a ki-
alakulását elősegítse. A népet látjuk célnak az életünkben, a népet szeretnők
látni a színpadon is. A színház számára nem akadály, hogy elszigetelt, kisebb-
ségi nép számára kell játszania, mert ez a körülmény nagy erkölcsi és művészi
lehetőségeket hordoz magában.” 

A szerző nem sejtette, hogy következő szavai milyen formában, milyen át-
tételes és nem várt módon valósulnak meg egy-két évtized múltán. Ezt olvas-
hattuk: „(…) a társadalom átalakulása előbb-utóbb mindig átalakította a
színházat is, viszont az újabb társadalmi helyzet, társadalmi viszonyok bizonyos
fokú kialakulása és megszilárdulása a színpad átalakulásával járó határozatlan-
ságot, zűrzavart is megszünteti és megmutatja az új kialakulás módját és irá-
nyát.” Igen, valóban ez történt. Az új kor és annak önleleplező torzulása
kikényszerítette ezt, mert ismét Bözödit idézve: „(…) a föld minden népénél
többre kötelezik a színjátszást az egyszerű szórakoztatásnál”. A szocializmust
építő hiedelmek és diktatórikus rendszerek idején a színjátszás az egész magyar
szállásterületen különleges szerepet kapott. 

Mára örömmel lehet tapasztalni, hogy a média nagy átalakulásai ellenére
igény van az élő színjátszásra. És a színjátszás is igényt tartana arra a többet
jelentő szerepre. A rendezői beavatkozás gerjeszt ma sok vitát. A modern szín-
játszást formálgatni akaró rendezői akarat olykor – s ez nem ritka – maga mögé
utasítja a szerzőt és a színészt, s nem utolsó sorban az előadást értetlenül bá-
muló nézőt is. A polgárpukkasztás módszerei közhelyszerűek lettek. Értelmet-
len betétek, vulgáris szavak és szleng, meztelen emberek felesleges
felbukkanása és így tovább. Ismét, akár a televíziózásban szembesülhetünk
azzal a jelenséggel, amelyben a kínálat utána süllyed a keresletnek, s ebben a
megállás nélküli lefelé folytatódó spirálban nincs megállás. A maga korában ta-
pasztaltakat kemény szavakkal bíráló Bözödi az írókat hozza fel pozitív példá-
nak: „Az írók nem szálltak alá, és hamarosan a közönség emelkedett fel
hozzájuk, mert az, amit az írók adtak, értéket képviselt és lélek volt benne.”

A színháznak azonban mindenütt ahol magyar él, a legelsők között kell be-
töltenie nemzetnevelő és nemzettudatot építő hivatását. Elengedhetetlen, hogy
színész és rendező, dramaturg és kortárs szerző egyaránt ennek a feladatnak
rendelje alá magát. S ennek érdekében alapvető fontosságú a klasszikus és a
kortárs magyar dráma színpadra vitele, s utóbbi esetében ezzel egyúttal annak
támogatása, illetve mindenben a minőség szigorú megkövetelése. Ezt segíti elő
a tény, miszerint a mai magyar színházi életben – Istennek hála – érvényesül a
verseny is. Régen csakúgy, mint ma, kisebbségben és többségben, egyetért-
hettünk, egyetérthetünk szerzőnkkel, mikor ezt írja: „A színháznak eggyé kell
forrnia a népközösség szükségleteivel, követelményeivel és fájdalmával. Az a
hivatása, hogy tudatossá tegye nézői számára, megvilágítsa azt, ami kialaku-
latlanul, homályosan már ott szunnyad a tudata alatt.”

y
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A Hitelnek a legilletékesebbtől
Kovács Imre: A márciusi front 1937/2.

Kovács Imre, a mozgalom egyik vezetője küldi meg a kolozsvári Hitelnek azt
a rövid írást, melyben a Márciusi Front létrejöttének történetét, okait és céljait
mutatja be. A rövid összefoglaló érdekes lehet ma is, és tovább árnyalhatja a
korszakkal kapcsolatos ismereteinket. A mindenkor hasznos párhuzamok
pedig felkiáltójelként figyelmeztetnek a hibák megismételhetőségének lehető-
ségére.

„A háború és a forradalom után Magyarország életében végzetes szerep ju-
tott az ifjúságnak. Az ellenforradalmi évek életre hívták a bajtársi egyesületeket
és a keresztény-nemzeti világnézetnek mint cégérnek kiakasztásával üres és
meddő korszak kezdődött. (…) nem vették észre, hogy az ellenforradalom csak
cél volt és nem eszköz a szociálisabb Magyarország megvalósítására, a keresz-
tény-nemzeti világnézetből pedig jelszó lett, amelynek hangoztatásával – de át
nem érzésével – könnyen születtek politikai és gazdasági karrierek egyaránt.
Amikorra észbe kaptak, a mozgalomból rendszer lett, a vezérek kiépítették ér-
dekvédő szerveiket és az ifjú tömegek lendületét egyéni érvényesülésük szol-
gálatába állították. (…) a lekötelezett ifjúsági vezérek már szilárdan állanak: a
rendszer élete biztosítva van.

Különösen akkor vált reménytelenné az ifjúság helyzete, amikor egyes mi-
niszterelnökök felismerték az ifjúság politikai jelentőségét és a vezérek leköte-
lezésével – egy-egy mandátum, jobb állás stb. – magukhoz láncolták a
fiatalokat. Ma pl. az a helyzet, hogy az egyik nagy bajtársi egyesület teljesen a
kormány mögé sorakozott fel és vezére – országgyűlési képviselő – kormány-
változások alkalmával az új kormányelnöktől kérdezi meg, hogy milyen szem-
pontok szerint vezesse egyesületét…Így az ifjúság beállt statisztálni és mivel
most folyik a szociális kérdések elsikkasztása, önkéntelenül is reakciós szerepet
vállalt. Feladat pedig az volna, hogy a nemzet élő lelkiismereteként irányt mu-
tasson az országnak, lendületet adjon a reformpolitikának és reményteljessé
tegye a reménytelen magyar életet. (…)

Voltak és vannak azonban némi jobbak, akik látják, hogy az ifjúság nem sta-
tisztálhat mindvégig a népi szociális reformok elodázásának, mert ezzel meg-
bocsájthatatlan bűnt követne el a nemzettel szemben. (…) és megindult a
komoly munka az ország valódi helyzetének feltárására. (…) megindultak a
tárgyalások arra vonatkozólag, hogy (…) egy új mozgalom megindításának van-e
reális lehetősége. (…) Így érkezett meg március, és határoztuk el, hogy a Nem-
zeti Múzeum lépcsőiről proklamáljuk az új mozgalom megindítását. 

(…) e sorok írója állott a tömeg elé, hogy a Márciusi Front megalakulását
proklamálja, a tizenkét pontot felolvassa és magyarázza. »(…) Önmagával meg-
hasonlott világrészen, önmagával ez ideig még tisztába nem jött országban
élünk és úgy érezzük, hitet kell tennünk emberségünk és magyarságunk mellett.
Erre kötelez bennünket március nagy öröksége, mert minden március a minden
idők magyar ifjúsága számára a tetemrehívás hónapja, amikor az első március
számon kéri az új márciusokat. Az első március elsikkasztott szellemi örökségét
újra felemeljük és követeljük:
1 Az ország demokratikus átalakítását.
2. A gondolat-, szólás-, sajtó-, gyülekezési- és szervezkedési szabadságot.
3. Az általános, egyenlő és titkos, minden korrektívum nélküli választójogot.
4. Az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségének legteljesebb betartását:
országgyűlési képviselő ne vállalhasson igazgatósági, érdekképviseleti stb. tag-
ságot.
5. Az 500 kat. holdon felüli birtokok kisajátítását.
6. A bankok, kartellek és monopóliumok magyarságsorvasztó uralmának meg-
szüntetését.
7. A progresszív adórendszer bevezetését.

8. A munkát minden dolgozni akaró magyar számára: a 40 órás munkahét
bevezetését a szellemi és a fizikai munkában egyaránt; az álláshalmozás és a
mamutjövedelmek megszüntetését.

9. A minimális munkabérek megállapítását a biológiai létminimum felett.
10. A dolgozók gazdasági vonatkozású szervezkedésének szabadságát.
11. Az alsóbb néposztályok érdekében a közép- és főiskolákon a progresszív
tandíj-rendszer és minőségi kiválasztás bevezetését.
12. (Nem közölhető)«.”

(Ennek a Romániában akkor nem közölhető pontnak a tartalmát itt mellé-
kelem: „A magyar revíziót: a Duna-völgyi népek számára a hovatartozandóság
kérdésében az önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A pánszláv és pánger-
mán imperialista törekvésekkel szemben a Duna-völgyi öncélúság és konföde-
ráció gondolatának megvalósítását.)

„A kiábrándult magyar ifjúság kedvezően fogadta a Márciusi Front zászló-
bontását, de az érdekeltek mindjárt jelentkeztek és – támadtak. Különösen azok
részéről jött a legtöbb és legalacsonyabb rendű támadás, akik kisajátították a
nacionalizmust és a jobboldaliságot. Magyarországon bizonyos körökben át-
látszó és veszedelmes szokás kapott lábra: a jobboldaliság és baloldaliság kér-
désének kiélezése. (…) A Márciusi Front pedig jó előre kijelentette, hogy
szellemi mozgalom, és csak szellemi fegyverekkel hajlandó harcba szállni, de
úgy látszik, támadóink nélkülözik ezt a harci eszközt…(…).

A demokráciával van a legtöbb baj Magyarországon. Azt nagyon jól tud-
juk, hogy a népi erők szabad érvénysülésekor a hatalmi súlypont eltolódik a
társadalomban. Ha az általános, titkos és minden korrektívum nélküli vá-
lasztójogot bevezetnék, akkor a parlament összetétele lényegesen megvál-
tozna. Új, friss, népi, dolgozó rétegek kerülnének felszínre. A magyar
középosztály abban a naiv és téves illúzióban ringatja magát, hogy ő vezet
ebben az országban, holott eddig még Tisza Kálmántól Darányi Kálmánig
minden kormányt kiszolgált és a rendszer hűséges támogatója volt. Kétség-
telen: a kiszolgálás előnyökkel jár, és a középosztály hitbizományi jelleget ka-
pott. (…) 

Zavaros és kapkodó a mostani magyar középosztály magatartása, mintha
katasztrófa közeledtét érezné. Mindennek ellene van, ami szociális kibontako-
zást és ezen keresztül új hatalmi csoportosulást jelent. (…) Hatalmi kérdés,
mint minden kérdés, a demokrácia kérdése Magyarországon, és akiknek lejárt
az idejük, nem szívesen veszik azt tudomásul. (…)

A Márciusi Front (…) a zsidókérdést szociológiai beállításban emberi és
európai formák között, kezdeményező intézkedésekkel – aktív módon – akarja
rendezni. Kilép a háború utáni idők merev általános antiszemitizmusából és a
passzivitást jelentő numerus claususok helyett végre nyugvópontra és megol-
dásra akarja juttatni ezt a kérdést. Úgy érezzük, hogy ez a helyes és egyedüli
út mind a magyarság, mind a zsidóság szempontjából. (…)

A Duna-konföderáció kérdésében a Márciusi Front csak állást foglalt. Nagyon
jól tudjuk, hogy a mostani viszonyok mellett erre gondolni sem lehet. A Duna-
völgyi népeknek sok közös problémája vár rendezésre. (…) Csak játékszerek
vagyunk a nagyhatalmak kezében, és mindig az ő érdekeik számítanak (…) (ha
a) Duna-völgye egyszer erősen, határozottan és egyként jelentkezne az európai
politikában (…) áthúzná a különböző számításokat, felborítaná a nagyon is át-
látszó terveket… (…).

Szellemi mozgalom a Márciusi Front: politikai eszközökhöz nem fog nyúlni
soha, csupán azt a szellemi magatartást akarja kialakítani, amely válasz és fe-
lelet lesz a magyarság mai kérdéseire. (…) Jól tudjuk, hogy a jövő mást hoz
(…). Jól tudjuk, hogy a szellem nagyon ritkán tudja meggyőzni a jelent, de övé
a jövő. (…) Hiába az ellenzés, hiába a vád, a meg nem értés: küldetésünk van
(…). 

Vállaljuk egy nép nevében a sorsot és hozzuk egy nép vágyát a szebb, jobb
életre. Ifjú szívekben élünk és ezért miénk a jövő. Történelmi tudatot adunk
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népünknek és az őrségváltást siettetjük. Akinek pedig hite van, az velünk van
(…).”

A Márciusi Front már 1938-ban feloszlott. Annak ellenére, hogy vezetői a
népi írók kitűnőségei voltak, mint pl.: Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula,
Kovács Imre és Veres Péter, továbbá a budapesti Egyetemi Kör részéről Donáth
Ferenc, Pataki Ernő, Pollner György. A támadások, perek és a belső ellentétek
ide vezettek, pedig máig fontos gondok tisztázására vállalkoztak.

A magyarság mai kérdéseire továbbra is várjuk a választ. A kérdések sok
esetben maradtak a régiek, de kiegészültek a tovább torzuló kor új kérdőjeleivel.
A fiatalok elbizonytalanodása, elbizonytalanítása máig központi kérdés. Nem-
csak ravasz politikai csapdák, de az új világnak az élet egyéb területein ártó
vonzása úgyszintén megosztja, pusztítja őket, homályosítja látásukat és fordítja
szembe az egyedüli helyes, a közös jövő felé vezető út, az egységes nemzet
szolgálatára történő elhatározó vállalás megértésével.

y

Végjáték közben
Albrecht Dezső: A magyar párt három napja 1937/2.

A Hitel e számának Metamorphosis Transylvaniae rovatában a szerző rövid
írást szentel az Országos Magyar Párt kolozsvári ülésének. Sem ott, sem a lap
megjelenésének időpontjában még nem sejtik, hogy 1938 meghozza a királyi
diktatúrát, és a pártokat betiltják. 

„Május utolsó napjaiban a Monostori úton szokatlan élénkség uralkodott.
Mindegyre jellemző és markáns arcok tűntek fel: Erdély minden részéből
összegyülekezett politikai vezetők, akiknek személyéhez, munkásságához az
elmúlt másfél évtized politikai eseményei és törekvései fűződtek. Három nap
egymás utánjában országos intézőbizottság, elnöki tanács és kisebbségi
szakosztály ülései követték egymást. Egy sorsáért aggódó nép figyelme kí-
sérte e tanácskozásokat, melyeknek komor hátterét az utóbbi idők totális
államintézkedései és egy, az önmaga érdekeit néző társadalom kíméletlen
törekvései adták meg. Ez a figyelem nemcsak a személyeknek, hanem az
időknek is szólott, a megsúlyosodott időknek, mindenekelőtt azonban annak
a magatartásnak, melyet mai helyzetünk követel tőlünk. A meghúzott kör
évek óta egyre szűkül, egyre kevesebb a félteni és védeni valónk, ma már jó-
formán csak puszta létünk és mindennapi kenyerünk. Nem a mi hibánk, hogy
ilyen kevés, amit védhetünk, de ha a régi módszerek mellett állandó hátrálás
volt az életünk, most, a falhoz szoríttatván, lehet-e más gondunk, igyekeze-
tünk, mint revízió alá venni eddigi magatartásunkat és keresni azt a mód-
szert, mely életünk fejlődését biztosítja? Nemcsak a magunk egyéni életét,
hanem a nemzetét is, hiszen már az 1863/64-es országgyűlésen az erdélyi
románság felfogása az volt, hogy személyi szabadság mit sem ér, ha a nem-
zet, mint közösség számára nem biztosíttatik a szabad fejlődés lehetősége.
(…)

Kisebbségi nép nem mondhat le arról az igényéről, hogy az államhatalom
intézésébe ne folyjon be s ezáltal a maga felfogását ne érvényesítse. (…) 

Az erdélyi magyarságot tizennyolc éves politikai küzdelmében nem vezették
világos célok, nem volt programja. Védekezett csak és harc közben kellett meg-
tanulnia az önvédelem módszereit is. Sajnos, ma sem mondhatjuk egészen sa-
játunknak azokat a képességeket, melyekkel a társadalmi helytállás nagyszerű
szervezetét kiépíthetnénk. Metamorphosis Transylvaniae rovatunkban éppen
azokat a jeleket keressük, társadalmunk átalakulásának azokat a jegyeit, melyek
– mint a hangya útja a homokban – megmutatják a társadalmi helytállás mód-
szeréhez vezető utat. (…) Az alapok készen állanak, csak jönnie kellene annak

az összefogó gondolatnak, mely a szétforgácsolt erőket összegyűjtené, és közös
munkára indítaná.

Ezt az összefogó gondolatot keressük politikai életünkben is. Várjuk, hogy
mikor fog megszületni ez a gondolat, mikor fog kialakulni az az új politikai
program, mely az erdélyi románság 1881. évi politikai programjához hasonlóan
az erdélyi magyarság új politikai küzdelmét útjára indítaná. Sehol másban any-
nyira, mint a politikában nem érvényesül az az elv, hogy a nagyszabású és tö-
megeket megmozgató cselekedeteket csak világos és határozott, magasra
kitűzött célokkal lehet véghezvinni. Küzdeni csak akkor lehet eredményesen és
hittel, ha tudjuk, hogy miért tesszük. Állandóan sérelmi politikát folytatni és
közben azt várni, hogy a magyarság erői készen álljanak erőteljes politikai cse-
lekedetekre is, reménytelen dolog. A politika a társadalom függvénye, a társa-
dalom teherbíró képessége határozza meg a politikai cselekvések hatóerejét is.
Társadalmunk belső erősítése, teherbíró képességének növelése tehát első-
rendű politikai feladat. (…)

Senki sem mondja, hogy a sérelmek mellett, amelyek az intézőbizottsági
ülés tárgyát alkották, szó nélkül el lehetne haladni. Viszont a sérelmek ellen év-
tizedeken keresztül folytatott tiltakozás, ha e tiltakozás nem jár eredménnyel, a
nemzetnek saját erejébe, védekező képességébe vetett hitét ingatja meg. Valódi
»kisebbségérzet«, a kiszolgáltatottság érzése születik meg, a nemzetet éppen
cselekvőképességétől fosztja meg. Eredményesen tiltakozni csak akkor lehet,
ha mögötte a tettre kész elszántság feszültsége érzik.

A kisebbségi szakosztály célja – mint azt dr. Kovács Árpád kifejtette – a
magyarság önvédelmi harcának elősegítése, közös problémáink állandó számon
tartása, önképzés, a fiatalok előre jutásnak megkönnyítése. (…) ha életünk di-
namikus változásaira, folytonos átalakulásaira és vívódásaira gondolunk, úgy
tisztán látjuk, hogy a kisebbségi szakosztály, mint politikai intézményünk ta-
nácsadó és küzdelmeinkhez adatok feltárásával hozzájáruló szerve, nem tehet
mást a jövőben, mint hogy még fokozottabban veszi vizsgálat alá az átalakulási
folyamatokat s e vizsgálatokból vonja le politikai életünk számára felhasználható
következtetéseit. (…)  Remélnünk kell, hogy a fiatalság felhasználja ezt a rend-
kívüli alkalmat: építő erejét munkába állítja, új szempontjaival, idegeiben élő új
látásmódjával gazdagítani fogja politikai életünket. Ha sokan feleslegesnek lát-
ják is, mi tudjuk, hogy szüksége van erre nemzetünknek.”    

1937 után tehát jött a 38-as királyi diktatúra, és az Országos Magyar Pár-
tot a Magyar Népközösség váltotta, hogy két évvel utóbb a bécsi döntést kö-
vetően Észak- és Dél-Erdély magyarsága ketté szakadjon, külön-külön a saját
problémáival.     

A sérelmi politikának aztán hosszú időre véget vetett a kommunista évtize-
dek gyakorlata, az álinternacionalizmus, melynek elején éppen a Magyar Népi
Szövetséget használta a román nemzeti-kommunista vezetés a magyarság ér-
dekvédelmének szétzúzására. Az etnikai tisztogatás ezernyi módszere, a
homogenizációs vágy élték virágkorukat. Olyanról, hogy sérelem, szinte szó
sem eshetett, csak nagyon ravasz és áttételes módon. A magyar megmaradás
vágyának úgyszólván minden megnyilatkozására ott volt a remek proletár in-
ternacionalista vád: a szeparatizmus. 

De eljött 1989, majd az uniós egyesülés. Ezt a negyedszázadot ismét egy-
féle sérelmi politizálás, az apró taktikai úton megszerzett, vagy éppen a jó ma-
gaviseletért remélt vagy kapott apró engedmények kivívása jellemezték. Ennek
takarásában azonban a felmorzsolódás folyamatos. Az erőt felmutatni igazán
képes, csak a szolgálatot ismerő és áldozatos egység pedig egyelőre csak re-
mény. Amikor a máról és a magyar kisebbségről lenne szó, a románok 1863-
64-es igénye a kollektív jogokra a múlt ködébe vész, ebben Románia meg az
unió egyek.

y
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Közvetlenül a nagy találkozó után
A Hitel szerkesztői: Beköszöntő 1937/3.

„A Hitel célkitűzéseinek helyességét minden vonalon igazolta a Vásárhelyi Ta-
lálkozó. Örömmel és bizakodással adunk itt helyet a magyar sajtó rokonszenvvel
és bizakodással teli sorainak. A Vásárhelyi Találkozó és a Hitel céljukban ta-
lálkoztak: a fiatal magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé akarjuk öntuda-
tosítani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hitének.
1. Keleti Újság, 1937. október 6. Most, hogy az összejövetel véget ért és a
Vásárhelyi Találkozó mérlegét kell felállítanunk, örömmel kell megállapítanunk,
hogy bár aggodalmainkat sok tekintetben igazolva látjuk, mégis a konklúzió
sok, a romániai magyar fiatalság megfontoltságát, fegyelmezettségét, erős
nemzeti érzését és a kisebbségi kérdések iránti érdeklődés és a segíteni aka-
rás felelősségét bizonyító tanulságokhoz vezetett. Éppen ezért első megnyilat-
kozásunk az öröm és szeretet hangja. 
2. Magyar Lapok, 1937. október 7. ...akik részt vettek ezen a találkozón,
azokat kivétel nélkül lenyűgözte és magával ragadta a pillanatok nagyszerűsége
és emelkedett hangulata, s talán még sokáig nem tudják tárgyilagosan megítélni
és pontosan lemérni az események jelentőségét... A felelősségteljes munkát, a
munka nagyságát és komolyságát az jellemzi talán leginkább, hogy egyetlen ha-
tározati javaslaton kívül, amit a gyűlés egyhangúlag elfogadott, valamennyi ha-
tározati javaslatot átdolgozták vagy módosították. Erkölcsi és szellemi erők,
idegfeszítő, lázas mérkőzése volt ez a munka... Nincs benne forradalmiság, de
nincs benne zavarosság sem. Olyan egyöntetű még stílusbeli megfogalmazásban
is, mintha egy ember alkotta volna. A bajban, úgy látszik, egyek lettünk. Egy
test és egy lélek. (Bélteky László.) 
3. Független Ujság, 1937. október 9. Ha már most felszabadítjuk magunkat
a három napos tanácskozások megható és nemegyszer drámai hatásai alól, ha
a magyar realizmus és kisebbségi, öröknek látszó hétköznapok szemszögéből
szemléljük a Találkozót, tekinthetjük-e egyébnek, mint pompás és példamutató
laboratóriumi kísérletnek? ... Ha meg lehetett csinálni kicsiben, hogy a magyar
társadalom minden osztálya egy gondolatközösségben olvadjon fel, ha erőt le-
hetett mutatni a többség felé úgy, hogy a román sajtó mégis kiolvashatta a békés
történelmi együttműködéshez szükséges lojalitás őszinte jelenlétét, miért ne le-
hetne megcsinálni nagyban is? (Ligeti Ernő.) 
4. Brassói Lapok, 1937. október 10. ...nem történt itt semmi váratlan meg-
lepetés, hanem csak a fogalmak tisztázása után annak a józan és szükséges kö-
zépútnak a kialakítása, amelyen az eddig is jó részben csak képzelt ellentétek
kiegyenlítődhettek. Ez a mi munkásságunk és »baloldalunk« nemcsak, hogy
nem szándékozott eldobni magától a nemzeti alapot, hanem a mai körülmények
között a nemzeti-népi jogokért való harcot első helyre állította az emberi jogo-
kért folytatott küzdelmében. (Kacsó Sándor.) 
5. Prágai Magyar Hírlap, 1937. október 10. A Vásárhelyi Találkozón először
jelent meg a szolidaritás jegyében összeforrott fiatal erdélyi népközösség...
Nem egy párt és nem egy világnézet exponensei szövetkeztek, hanem különböző
vélemények és világnézetek élcsapatai. Illúzió volna azt gondolni, hogy a ki-
sebbségi társadalomban nincs annyi szín és árnyalat, mint bármely nagy társa-
dalomban. De a kisebbségi társadalom, éppen kicsinységénél fogva, nem
engedheti meg a fényűzést, hogy az árnyalatok életre-halálra gyűlöljék egymást
s a megmaradás érdekében valami felsőbb szempontot kell találni, mely elsi-
mítja és feloldja az ellentéteket. ... Erdélyben a Hitel folyóirat mozgalma érlelte
meg az állapotokat Vásárhely számára: az ellentéteket elsimítani akaró, a kul-
túra tiszta eszközeivel kristályosító, az apró munkát és a »világmérce« kikap-
csolását kívánó, a közvetlen feladatokat hirdető, demokráciát, realizmust
propagáló értelmiség szélsőségektől irtózó nyugodt és határozott fóruma.
(Szvatkó Pál.) 

6. Nemzeti Újság, 1937. október 13. ... A franciák coordination spirituelnek
hívják a maguk nemzeti életének egy csodálatos vonását, amelyről jól tudják,
hogy ebben a kikristályosodott formában egyedül náluk található meg. És pedig
az, hogy akár válságos pillanatokban, akár hosszú folyamatot képező, de döntő
jelentőségű dolgokban: osztályok, érdekcsoportok, sőt egymástól egészen el-
lentétes égtájak felé eső társadalmi világnézetek is minden kényszerítő erő, dik-
tatúra, sőt akár meghatározott előkészítés nélkül egységes fogalmak és egységes
gondolatsorok szerint tudnak összedolgozni, gondolkozásukat és tevékenységü-
ket egyedül a nemzeti élet alapvető érdekeinek pusztán konkrétumaira korlá-
tozva. Ha jól tudjuk, ez a coordonation spirituel kifejezés elő sem fordult a
vásárhelyi találkozó megbeszéléseinek során, mégis, ami itt kialakult, az tulaj-
donképpen ennek programja, sőt annak máris megvalósulása. (Ijjas Antal.) 

7. Magyar Út, 1937. október 14. ... új volt az, hogy amíg az előtte álló nem-
zedék csak a magyarság politikai irányításában törekedett centralizmusra, addig
az októberi ifjak ezen túlmenőleg hitvallást tettek amellett, hogy a nemzeti egy-
ség érdekében elengedhetetlen szükségesség úgy a kulturális, mint a gazdasági
életnek is egységes, egész országra kiterjedő központi irányítása is. Új volt,
hogy amíg az idősebb nemzedéknek azért nem sikerült a magyar munkásságot
megszervezni, mert csak hirdette, hogy tárt karokkal várja a munkásságot, de
sohasem indult el a fizikai munkát végző tömegek felé, addig az októberi ifjak
a magyar munkásságot a nemzeti munka dinamójává tették. Ha csak ezt az egy
újat hozta volna az októberi értekezlet, már azért is elismerés illetné őket.
(Pusztai-Popovits József.) 
8. Magyarország, 1937. október 14. ... A Marosvásárhelyen három napig tar-

tott kongresszusra a legellentétesebb világnézeti irányok és társadalmi rétegek
képviselői gyűltek egybe – : papok és baloldali szociológusok, grófok és mun-
kások, polgárok és kisiparosok. Azt hitték, bábeli eszmezavar fog uralkodni a
gyülekezetben, s kiderült, hogy megszületett a magyar nemzeti egység Erdély-
ben... Ennek a gyönyörű erdélyi magyar egységnek meglesz-e a méltó hatása
a honi fiatalság életében? Vagy vállalják a felelősséget a további széttöredezé-
sért? (Féja Géza.)

9. Pester Lloyd, 1937. október 15. Történelmi gyűlés volt? Nemcsak mi fog-
tuk fel, mint ilyent, de az összes résztvevők tudták ezt, mindenki, aki tudatában
volt a gyűlés és határozatai felelősségteljes voltának. Tamási Áron, a Vásárhelyi
Találkozó elnöke, megnyitó beszédében teljesen nyíltan tárta fel a helyzetet...
A marosvásárhelyi száznyolcvanhat összesen kilenc határozatot hozott. Hatá-
rozatai a magyar kisebbség életének összességét fogják át és minden vonatko-
zásban vezérfonalul szolgálnak az ifjúság jövőbeli egyéni és kollektív
tevékenységében. Mindezek a javaslatok és még sok más e kérdéseket a magyar
perifériáról a magyar élet központjába vetítik be... Erdély magyarsága erre a
minden kört és ágat felölelő nyilatkozatra méltán lehet büszke. 
10. Pásztortűz, 1937. október 15. Erkölcsi tőke és nevelői feladatok. E két
dologban látom a Vásárhelyi Találkozó legfőbb értékét és útmutatásait. E tőkét
megbecsülni és a feladatok betöltéséből részt kérni s vállalni, ez volna méltó
válasza társadalmunknak a Vásárhelyi Találkozó hívó szavára. Elvárhatja és
megérdemli ezt a viszonzást az a száznyolcvanhat ifjú kisebbségi magyar, kiknek
hite győzelmeskedett korunk hitetlensége felett. (Kemény János.)
11. Ifjú Erdély, 1937. október hó. ... S hogy ezt a réteget érdemes volt közös
találkozóra összehívni a különböző posztokról, azt nem ifjúságuk, hanem hit-
vallási komolysággal megnyilvánult felelősségérzetük és az előadások nagy ré-
széből s a határozati javaslatok mindenikéből kiviláglott felkészültségük
indokolja. (Juhász István.) 
12. Magyar Kisebbség, 1937. október 16. A legörömteljesebb tanulságok
egyike az, hogy a Vásárhelyi Találkozó ifjúsága úgy szellemi felkészültségével,
mint gyakorlati érzékével, de öntudatos, alkotóképes kisebbségi célkitűzéseivel
is bebizonyította, hogy megérett arra, hogy az Országos Magyar Pártban, ott,
ahol még ezt el nem nyerte volna, mindenütt megkapja helyét a vezető és irá-
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nyító munkában is... Ha vannak a történelemben mély és bennük lévő teremtő
erőnél fogva mélységesen megrázó, múltak hazugságait temető és jövőket építő
pillanatok, ha vannak órák, amelyekben népek semmisülhetnek meg, vagy szü-
lethetnek újjá, úgy a Vásárhelyi Találkozó órái és pillanatai ilyenek voltak.
(Becsky István.) 
13. Budapesti Hírlap, 1936. október 17. A találkozónak megértő visszhangja
van mindenütt, és remélni lehet, hogy a hazatért résztvevői úgy, amint vállalták,
folytatják a megkezdett munkát: a megállapított elvi alapokon a konkrét fela-
datokat megoldó cselekvést, amiből kibontakozhatik a teljes és szilárd magyar
egység. És akkor, ha legközelebb újra összeül a Marosvásárhelyi Találkozó,
talán elmondhatja költő vezetője, a szikláról leszállott hegyi madár: saját erőnk-
ből sikerült megjavítani az idők járását. Ahhoz azonban, hogy így legyen, »hősi
munka« szükséges. Ez a hősi munka pedig azt igényli, amit Széchenyi István
már kimondott:»mindenki úgy dolgozzék, mintha rajta fordulna meg az egész
nemzet előrehaladása«. (Bertalan István.) 
14. Ellenzék, 1937. október 31. A Vásárhelyi Találkozó már magában véve
örvendetes tény volt: kollektíve cselekvésképessé tette az ifjúságot és megépí-
tette a közös erkölcsi és nemzeti alapot minden divatozó világnézetért lelkesülő
csoportjának. Ami hullámzás a nyomában támadt, szintén örvendetes, mert föl-
riasztja széles területen a lemondást és érdektelenséget, új tüzet varázsol a ki-
sebbségi életküzdelembe, hozzájárul az eszmék tisztázásához, érleli az időket. 
15. Erdélyi Helikon, 1937. november 1. Kiderült az, hogy ha a politikai világ-
nézetek nem érdekszövetségek menedékei, hanem csak más-más színű tüzei
az önzetlenül égő léleknek, kialakíthatnak olyan eszmei alapot, amelyen közösen
indulhatnak el a munkára... Nem volt meglepő az a lélekből s nem külső pa-
rancsból eredő fegyelem és türelem, amely a véleményeket egyeztette, s amely
megalkothatta a találkozó férfiasan szép »hitvallás«-át... Ehhez a hitvalláshoz
mindig elzarándokolhat a jövendőben is a bárhol és bármikor élő ifjú lélek, a
magyar ifjúság számára pedig átléphetetlen példakép. (Kovács László.) 
16. Magyar Szemle, 1937. november hó Kétségtelen, hogy a Találkozó eszmei
téren alig hozott újat. A határozattá emelt gondolatokat már régen felvetették,
az eszméket is régen hirdették Erdélyben, fiatalok és öregek egyaránt. De a
Találkozó jelentősége – úgy vélem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy példátlan és
mérhetetlen jelentősége – abban áll, hogy ezeket az eszméket és gondolatokat
nyílt sisakkal folytatott vita után hittel tudta elfogadni katolikus és protestáns,
jobb- és baloldali, párthű és ellenzéki, mágnás és proletár, munkaadó és mun-
kás. Amit elfogadtak, az pedig legmélyebb értelmében és lényegében azonos
azzal, amit a Tavaszi Parlament és a balatonszárszói értekezlet elfogadott: nem-
zeti és népi demokrácia, nagyobb szociális igazság, béke a szomszéd és test-
vérnépek felé. Úgy vélem, hogy a Vásárhelyi Találkozón lélekben ott volt az
egyetemes magyar ifjúság. (Zathureczky Gyula.)” 

A HITEL
„A Hitel e számát a nyár hevében, de nem a nyár ellankadtságában küldjük
szét olvasóinknak: az erdélyi élet ebben a közügyek számára máskor alélt idő-
szakban is izzik és forr, sorsát kémleli és sorsát tükrözi. A külpolitikai tanács-
kozások és találkozások eredményeképpen előtérbe kerülő Duna-medencei
kérdések távlatában mindaz, amit első számunkban – meglehetősen visszhang-
talanul – a határkőről és a »második kör« kezdetéről írtunk, napról napra vilá-
gosabbá, égetőbb problémává, megoldandó kérdéssé kezd válni. Helyzetünk
azonban nem csak a külpolitika függvénye: az erdélyi magyarság szempontjából
minden külpolitikai változás csak abban az esetben értékesíthető, ha ezzel pár-
huzamosan a belső életváltás folyamata is megindul: a népi erőtartalékokat a
gazdasági, kulturális és politikai életben hatékony, sőt kizárólagos tényezőkké
kell emelni.

A közélet nemrég lezajlott mozgalmas napjaiban, gyűlések és közgyűlések
idején, azonban keveset, sőt mit sem hall erről a várakozó. Fölülemelkedve

az érdekkörökön, újból hangsúlyozzuk: a belső megújhodás, a népi feladatok
látása nem elméleti játékszer, hanem kegyetlenül valóságos szükséglet. Nem
népi szervezet tehát az, amelynek vezérkara lanyhán elsiklik a maga körébe
eső élettényezők, gazdasági, kulturális vagy politikai erőtartalékok időszerű át-
szervezésének feladata mellett. Nem hivatkozunk példákra, bár példát bősége-
sen találnánk. S bizonyos mértékben reménytelen is volna a felsorolás, mert
akiknek kezében van a lehetőség, azok – Szekfű Gyula egész könyvet szánt
annak elemzésére, hogy miért van ez így? – képtelenek erre az életlátásra.
Donkizsoti harc volna tehát e neobarokk szellemiség ellen akárcsak fel is szó-
lalni. A feladatok komolyabb munkára szólítanak: a már minden területen ki-
alakult időszerű nézeteket egységes tervvé szerkeszteni s ezt az új nemzedék
átütő gazdasági, közművelődési és politikai programjává tenni. Ebben a Hitel
új küldetést lát maga előtt.”

A Vásárhelyi Találkozó létrejöttének állítólagos bábái közt kialakult mester-
séges zűrzavarban évtizedekig nem lehetett rendet teremteni. Napjainkra azon-
ban világossá vált a kép, és a dimitrovi népfrontos politika jegyében tett
kommunista lépéseket igazolni próbáló kísérlet árnyékából napfényre került az
igazság.

A találkozó fő érdeme Tamási nevéhez fűződik, s a kivitelezés sikeres műve
teljes egészében a Hitel erőfeszítéséből született. Így még az anyag átfogó köz-
lése is a találkozót követő első Hitel számban olvasható. A Beköszöntőben –
mint fentebb olvashattuk – a sajtó pozitív visszhangjaiból szemezget az ügyet
magáénak érző szerkesztőség.

y

A Vásárhelyi Talákozó megnyitó beszéde
Tamási Áron: Hősökhöz nehéz időkben 1937/3.

A magyarországi köztudatban alig, az erdélyiben valamennyire ismert 1937-es
Vásárhelyi Találkozó története érdemes arra, hogy az olvasó megismerkedjen
vele. A Hitel, mely annak idején a találkozó szervezője és lebonyolítója volt,
ezt a harmadik számát majdnem teljes egészében ennek a témának szentelte.
Sajnos hosszú ideig csak a romániai Turzai Mária és a magyarországi Csatári
Dániel köteteiből lehetett információt szerezni róla, de ez a két – különböző
évfordulókra – az elmúlt rendszerben született könyv, az akkor elvárt módon
ferdíti el elsősorban az előtörténetet, de a továbbiakat is.

A Kriterionnál megjelent Beszédes hallgatás című, illetve a Kairosz által ki-
adott: Palackposta Erdélyből, című könyveimből, a budapesti Hitel folyóiratban
és a Transzilván szemmel, összmagyar szívvel című tanulmánykötetemben meg-
jelent nagyobb tanulmányaimból többet is megtudhatnak erről, most csak rö-
viden foglalkozhatok a kérdéssel, de a kolozsvári Hitel által, annak idején,
leközölt, itt bemutatandó anyag magáért beszél majd.

A Felvidéken és az anyaországban ekkor már történt kísérlet arra, hogy a
fiatal értelmiség világnézeti különbségek nélküli parlamentjét megrendezzék. A
„dimitrovi népfrontos politizálás” is elkezdődött. Ezek – meg a valóban keringő
javaslatok és elképzelések – aztán arra adtak alkalmat a baloldali utókornak,
hogy a találkozót saját sikerének könyvelje el. Ami aztán egyik oka lett a sza-
badalom tulajdonos Hitel folyóirat elhallgatásának. Nem tiltás volt ez, csak
ajánlatos hallgatás. Ezt fokozta a Hitel szellemi kör gyakorlati politikai sikerei -
nek kisajátítására is kiterjedő igény. A találkozó története, több más Hiteles
eredménnyel együtt, a kommunista párt utólag egyre gazdagodó sikertörténe-
tének tárában landolt.

Érdekes még azon elgondolkodni, hogy éppen a baloldal által – teljesen
mai, korszerű módszerekkel – besározott Hitel volt az, amelyik őket is magához
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ölelve, nagy odaadással dolgozott az egység megteremtésén. A Vásárhelyi Ta-
lálkozó szervezését ugyanis Tamási Áron a Brassói Lapokban, a cselekvő erdélyi
ifjúságról 1936-ban írott cikksorozata után egy évvel indította el a Független
Újság a fiatalokhoz intézett kérdező interjúját összegezve. Minthogy cikksoro-
zatában a Hitel fiataljainak teljesítményét értékelte legtöbbre, természetes
módon velük szövetkezett, s a szellemi vezetést erre az időre mintegy magához
ragadva szervezte velük a találkozót. Ennek pontos részleteiről sokat és sokszor
hallottam a Hitelnek otthont adó szüleim jóvoltából. A nem kevés aprómunkát
szintén a Hitelesek vállalták fel, majd a Hitel most itt bemutatásra kerülő szá-
mát ennek ismertetésére szánták.

Sajnos a baloldal utóbb nem tartotta be a „Hitvallás”, tehát a zárónyilatkozat
elhatározásait, s aztán a történelem is közbe szólt. A szellemi tőke azonban
megmaradt, és máig használható támpontokkal képes segíteni a most talán
még nagyobb mértékben rászoruló magyarságot.

Olvassuk tehát a híres megnyitó beszédet:

„Testvérek, magyar férfiak!
Mint sziklára szállott hegyi madár: itt előttetek is egy ember áll, ki az egye-

dülvalóság és az alkotó álmodozás felhőiből leszállott erre a vásárhelyi sziklára,
hogy onnét jelenthesse: Mostoha idő jár az ő hegyi országában.

Igen mostoha idő jár reánk ebben az országban.
A hatalom felé nyitott és megsebzett szívvel s a magyarság felé sorsközös-

séget vállalva mondja ezt egy ember, ki népének szolgálatában ezen a helyen
nem a hivatását, hanem a kötelességét teljesíti. De a magyar történelemben
igen gyakran megtörtént, hogy költők és írók álltak a dobogóra, s onnét köve-
telték közösségük számára a honpolgári jogokat és embertestvéreik számára,
magyar és idegen elnyomástól egyaránt, az emberi szabadságot.

Kötelességszerűen ezt teszem én is.
S valahányszor író cselekszi ezt és nem politikus, teljes bizonyossággal tö-

megek szenvednek és forrongásban van valami nagy veszedelem, mely ellen
népnek és hatalomnak egyaránt védekeznie kell.

Testvérek! Európában ma negyven millió ember él kisebbségi sorsban.
Nyugodtan állíthatom, a szónak igazán ősi és szenvedő értelmében, hogy ez
a negyven millió ember ma Európa igazi kereszténysége. Azok a népek, ame-
lyek olyan szerencsések, hogy önálló hatalmi formában élhetnek, mindenek -
előtt anyagi javakért és nagyobb hatalomért küzdenek. De ez a negyven
millió ember nem hatalomért küzd és nem bőséges anyagi javakért, hanem
egyszerűen olyan elemi, nemzeti és emberi jogokért, amelyek vita nélkül
megilletik ennek a világnak minden lényét, akit bármilyen nyelven embernek
neveznek.

Ebből a negyven millióból legalább másfél millió magyar ember román ha-
talom alatt él. Mi ennek a küszködő nagy tömegnek önkéntes követei vagyunk.
Felelősségünk tudatában jöttünk egybe az ország minden részéből. A tiszta
szándékú ember ősi hitével, a szellem bátorságával és egy szabadságot szerető
nép nyíltságával meg akarjuk beszélni másfél millió ember ügyét. Meg akarjuk
beszélni, rá akarunk mutatni a kivezető utakra, majd pedig a munka és a szol-
gálat példájával elöl akarunk járni a megmutatott kivezető utakon.

A magányos gond és a vívódás, melynek gyümölcsét ez a terem öleli most
körül, egy székely falusi ház szobájában talált először szót és betűt. Akinek hi-
vatása álmodni és írni: ott álmodott és írt először cselekvő ifjúságról. S aki to-
vább nem a hivatását, hanem a kötelességét teljesítette, az most boldogan teheti
azt a kijelentést, hogy az erdélyi magyarság fiatal férfijai megértették a vívódás
kiáltó szavát és megérezték, hogy cselekedni kell.

Az első cselekedet megtörtént: az erdélyi fiatal magyar szellemiség hordozói
nagy számban megjelentek a Vásárhelyi Találkozón. 

Megállapítom, hogy új helyzetünkben, tizennyolc esztendő alatt, mi kísérel-
tük meg először, hogy szabad formában, minden hatalmi vagy érdekbefolyástól

függetlenül, egybe gyűljön az érett ifjúság.  És a háború óta mi kíséreltük meg
először, hogy ez az egybegyűlés olyan legyen, amely magyar társadalmunk min-
den színét tükrözze.

Mind a két kísérletünk sikerrel járt: vagyis nyilvánvalóvá lett, hogy világné-
zeti, vallási és osztálykülönbség nélkül társadalmunk minden rétegének érett
ifjúsága átérzi a közös sors és a nemzeti felelősség gondolatát. Átérzi és meg-
jelenésével bizonyítja, hogy az előítéletek és testvérgyengítő harcok mindenek -
előtt mesterségesek voltak. E történelmi jelentőségű jelentkezés után rajtunk a
felelősség, az összesen és az egyéneken egyaránt, hogy a lehetőségből közös
munka, a közös munkából erős magyar társadalom és az erős magyar társada-
lomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki.

Nincs véleményeltérés közöttünk abban, hogy a társadalmunk keretén belül
az egymással szemben folytatott osztályharcnak el kell tűnnie, ha nemzeti ér-
dekről van szó. A világnézeti harcoknak is a közös nemzeti érdek síkján el kell
némulniok. Mert ha láttuk és éreztük, mint ahogy ma is látjuk és érezzük, hogy
a román pártok és uralkodó osztály világnézeti különbség nélkül egyaránt részt
vesz a mi népünk sanyargatásában, akkor nekünk is egyetemlegesen s világné-
zeti különbség nélkül kell védekeznünk.

S ha ennek a sorsszerű összefogásnak a szükségességét még jobban hang-
súlyozni lehet, akkor félreértés nélkül hangsúlyozzuk abban a munkában, ame-
lyet társadalmunk átformálása megkíván. Amikor ennek a munkának
elvégzésére közösséget sürgetünk, mindenesetre meg kell jelölnünk azt a világ-
nézeti formát, amelyet egy kisebbségi nép magáénak vallhat. Kétségtelen, hogy
a liberális demokráciának ma már nálunk sincs meg az a biztosan megjelölhető
és félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart. Demokráciáról szólva,
ma már két ember nem érti meg egymást, hiszen egyformán demokráciát mond
a fasizmus vezére és az angol felelős államférfi. Mi hát ez?

Leghelyesebbnek látszik visszamenni a tudományhoz, mely szerint a de-
mokrácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak igazságos és helyes fel-
használása a társadalom javára. Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy erkölcsi,
szellemi és anyagi javainknak kik az őrzői az erdélyi magyarságban? Hiszen el-
sősorban ettől függ, milyen szemszögből tárgyaljuk jelen helyzetünket, és hogy
józan ésszel mit tehetünk jövendőnk érdekében.

Egy bizonyos: az erdélyi magyarság nyolcvan százaléka falusi kisbirtokos
és munkás. Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemzeti javainknak és erőnk-
nek elsősorban a nép az őrizője. Ebből a kettőből természetszerűleg következik,
hogy társadalmunkat a népünk megerősítése és megtartása céljából kell átfor-
málnunk és jövendőt csak erre a rétegre építhetünk. Gondunk és törekvésünk,
mely a nép felé irányul, teljes mértékben a munkásságé is, de viszonzásul a
munkásságnak be kell látnia, hogy a néppel erős lánc fűzi össze, mely a nemzeti
érdekek védelmére közösséget parancsol. Így nép és munkásság között létér-
dekekben eltűnik a választófal, mely a nemzeti erőt gyöngítette azelőtt. A kö-
zéposztály lassanként a népnevelő szerepét veszi át, s nevelése folytán idővel
maga is népi vérrel és teljes közösségi érzéssel telítődik meg. Feljebb az elő-
jogok eltűnnek és az arisztokrácia megszűnik, mint osztály. Így azok a válasz-
tófalak is ledőlnek, amelyek urat és falusit még ma is szembe állítanak
egymással: s végül egy kisebbségi nép egységes társadalma áll előttünk, amely
erkölcsi és nemzeti alapon álló népi demokrácia. 

Három nap megbeszélései bizonyára megépítik és bizonyára mindenki szá-
mára megvilágítják ezt az odavetett gondolatot. Mindenki felelős a munkában:
mutassatok hát emelkedett lélekkel utat! És ahogy férfiakhoz illik, adjátok vissza
a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondoljatok arra,
hogy vizsgán álltok népetek előtt, s hogy az erdélyi magyarság történelme raj-
tatok keresztül azt a generációt fogja megmérni, amely ma a legnagyobb fele-
lősséggel tartozik népének. Legyen mindenkinek eltökélt vágya, hogy ő nem
fog könnyűnek találtatni.

Hősnek kell lenni!
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És miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint minden népnek
vannak súlyos időkben.”

Láthatjuk, hogy ennek a találkozónak a puszta összehívása is nagy eredmény
volt. Hogy milyen nagy, azt csak akkor mérhetjük fel igazán, ha ezt akár Er-
délyben, akár az anyaországban, napjainkban próbáljuk elképzelni.

Mára a széttagoltság képtelen méreteket öltött, és az a szomorú, hogy el-
sősorban éppen a nemzeti érdekek szolgálata vagy tagadása mentén. Vagyis a
megmaradás akarása és tagadása alkot most törésvonalat. Mintha a Tamási
által mesterségesnek leírt elválasztóvonalak, a remélt feloldódás helyett, szer -
vültek volna. Sőt a nemzet szikes talajának szárazság okozta apró repedéseiből
szakadékok, kanyonok képződtek. Tamási már akkor látta, hogy ez milyen nagy
baj, hiszen miközben mi megosztva álltunk a támadók előtt, azok világnézeti
különbség nélküli egységben törtek ránk. Ma is így van. Nemzeti erő kellene,
miközben saját szakadékaink túlpartján már a nemzetet sem akarják ismerni,
a megmaradás sem érdekes számukra.

Figyeljünk! Mi jut eszünkbe mai, bár valamennyire tájékozott olvasóknak,
ha ezt a részletet kiemelem a nagyszerű beszédből: „Kétségtelen, hogy a libe-
rális demokráciának ma már nálunk sincs meg az a biztosan megjelölhető és
félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart. Demokráciáról szólva, ma
már két ember nem érti meg egymást, hiszen egyformán demokráciát mond a
fasizmus vezére és az angol felelős államférfi. Mi hát ez?”

Magyaráznom, gondolom nem szükséges.
Sajnos az a réteg, mely akkor az erdélyi magyar társadalom nagy részét –

vagyis a népet – képezte, a parasztság, mára gyakorlatilag eltűnt. A mezőgaz-
dasági dolgozó ma már nem jelenti azt, ami a nemzetet annyiszor megújítani
képes paraszt volt.

De – amint azt a találkozó utóélete igazolta – nagy gondot jelentett akkor
is, nem először és nem utoljára, hogy az internacionalista baloldal elsősorban
a munkásosztályt manipulálta, ezt elfordította a nemzeti gondoktól, előtérbe
helyezve okkal vagy nélkül egyaránt az osztályszempontot. Holott ennek fordítva
kellett volna működnie, ahogyan az az ellenoldalon történt. 

Zárásul olvassuk újra az erről szóló sorokat: „Gondunk és törekvésünk,
mely a nép felé irányul, teljes mértékben a munkásságé is, de viszonzásul a
munkásságnak be kell látnia, hogy a néppel erős lánc fűzi össze, mely a nemzeti
érdekek védelmére közösséget parancsol.”

Ez volt hát a nyitó beszéd. De a továbbiakban sem szűkölködünk majd ak-
tuális érvényű tapasztalatokban.

y

A vitaindító
Albrecht Dezső: Társadalmunk átalakulása 1937/3.

Albrecht Dezső, a Hitel felelős szerkesztője és kiadója mondotta el a vitaindító
előadást, s annak már bevezető szakasza is olyan látleletet tartalmaz, amely
végletekig súlyosbodott tüneteivel mai életünk meghatározó és pusztító jelen-
ségévé fejlődött.

„Az előkészítő bizottság jelentése csak futólag, szinte sorok között tett em-
lítést arról, hogy a Találkozón összegyűlt fiatalságnak mennyi akadállyal, nehéz -
séggel, az érdekek milyen szövedékével kellett megküzdenie, mennyi vádat és
gyanúsítgatást kellett elszenvednie, míg végre összeülhetett nemzete és nem-
zedéke sorskérdéseinek tárgyalására. Mintha Erdély bűnei: a széthúzás, a gán-
csoskodás, a vádaskodás és gyanúsítgatás mind összefogtak volna, hogy
megakadályozzák azt a pillanatot, amikor ez az űzött nemzedék szeretettel egy-
más felé hajol. Ha eddig kétségeink lettek volna, most mindabból, ami a Talál-

kozó körül történt, megvilágosodhattunk, hogy társadalmunk beteg, halálos kór
emészti. Szinte mindazok a tünetek, melyeket a társadalomtudomány, mint a
felbomló társadalmak ismérveit említ, megjelentek: a bizalmatlanság, a pánik-
hangulat, a terror, a vádaskodás és gyanúsítgatás. Olyan ez a Találkozó, mint
egy nagy színpad, melynek nézőteréről kárörvendő és rosszindulatú közönség
lesi: mikor hagyja el a színészt az önuralma, mikor zavarodik bele mondaniva-
lójába, mikor sül bele szerepébe, hogy aztán a kritika jó előre megfont ostorával
kíméletlenül lecsapjon.  (…)

A keserűség, amely a méltatlanul szenvedett sérelmek miatt szívünkben fel-
halmozódott, nem vakít el: csak tisztábban látjuk ebben a torz tükörben társa-
dalmunk hibáit, betegségeit, újabb indok csak a Találkozó szükségességéhez
és – ha lehet egyáltalában – még jobban megerősít abban a szent akaratban,
hogy minden erőnket ennek a mi elhagyatott, árva erdélyi magyar népünknek
szolgálatába állítsuk.”

Kedves olvasó, itt álljunk meg egy pillanatra, mi kisebbségiek és anyaor-
szágiak: magyarok. Pillantsunk alá ama képzeletbeli, mégis létező nézőtérre. 

Albrecht így folytatja: „Mi lehet ennek a Találkozónak célja? Ha más célja
nem lenne, csak ennyi, hogy Erdély minden részéből összegyűlnek az egyazon
lelkű fiatal magyarok (…) kezet nyújtanak egymásnak és kitárulhatnak, ennyi
is elég volt. De a Találkozónak ennél sokkal nagyobb a feladata. Három nap
felfokozott szellemi munkájával rendszerezni kell azokat a gondolatokat, terve-
ket, elképzeléseket és gyakorlati kívánalmakat, melyek itt-ott az évek hosszú
vívódásai alatt kialakultak, hogy rendszerbe foglalásukból megalkotódjék az új
nemzedék átfogó közművelődési, gazdasági, politikai, tevékenységet átölelő –
nemzetpolitikai programja. (…) Ez a fiatalság félrehúzódott és maga felé for-
dult. (…) – ha elzárkózását tovább folytatja – abdikálni fog a nemzet életében
reá váró szerepről. Nem nárcizmusra és szeméremre, hanem robusztus, kirob-
banó, mindenkit magával sodró hitre van szükségünk, és tudom, hogy ez a hit
most itt: Vásárhelyen, ebben a teremben, meg fog születni, mert meg kell szü-
letnie. (…)

Sokáig élt egy hit a magyarságban – reménység volt több benne vagy álom?
– hogy a kisebbségi kérdésnek általános európai rendezése nemsokára el fog
következni. (…) Tudomásul kellett vennünk, hogy Európának nincs ideje velünk,
a mi kis bajainkkal, érzelem kisugárzásainkkal törődni. Hát tudomásul vettük.
Keserves volt, de túl vagyunk rajta. Aztán Makkai megírta: Nem lehet,
Reményik a protestánsok máglyára menő hitével visszavágta: lehet, mert kell.
Mi pedig állunk a kettő között, nem törődünk vele, hogy lehet vagy nem lehet,
hanem ehelyett kutatjuk a módot, a módozatokat, az eszközt, a Módszert: Ho-
gyan lehet mégis…

Ezért vagyunk itten.”
Európa tehát már akkor megmutatta valódi arcát, az indulat elragadtatásá-

ban kedvünk lehetne a durva szójátékra és mondhatnánk arcátlanságot is. S
vajon nyugodt állapotban, hogyan fogalmazhatnánk jobban?. A hogyanok so-
kasága pedig azóta is nyomasztja fogyó sorainkat, s csak imitt-amott akadt
„egyedül levő”, aki fel meri vállalni a válasz felelősségét. De nem mondhatjuk,
hogy nem akadt, és azt sem, hogy nem hallottuk.

De folytassuk a szerző vezérfonala mentén. A Társadalom jelentősége című
fejezetben fontos szavakat mond: „(…) a »hogyan lehet« elsősorban magunk
felé irányul. Az első kérdés éppen az: hogyan lehet társadalmunkat úgy átépí-
teni, hogy az a legnagyobb nyomásnak is ellen tudjon állni. Nem becsüljük le a
közjogi harcot és a nemzetközi lehetőségeket sem, de tudjuk: annak, hogy a
közjogi harc eredményesen megvívassék, előfeltétele, hogy ellenálló, életerős,
szervezett társadalom álljon mögötte. (…) az erdélyi magyar kisebbség annyi
joggal fog bírni, mint amennyi súllyal Erdélyben bír s mint amennyi súlyt Erdély
a román államkomplexumban jelent, s végül, de elsősorban, mint amennyi ér-
téket és érdeket Románia számára a Duna-medencében Magyarország barát-
sága, esetleg szövetsége képvisel.  (…) Úgy érezzük: a külső nyomáson kívül
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magunk tesszük az életünket kibírhatatlanná, el nem viselhetővé. (…) mi is
együtt mondjuk Makkaival: nem lehet így tovább, ha nemzethez és emberhez
méltó életet akarunk élni, így tovább valóban nem mehet. 

(…) Közírásunk és előadóink egyaránt kerülik a társadalmi kérdések vizs-
gálatát, pedig a társadalmi kérdés egyike a legfontosabbaknak és vizsgálata
sok olyan jelenségnek adja magyarázatát, amelyet egyébként rosszul, vagy hely-
telenül értelmeznek.”

A fenti sorokban ismét és más oldalról megvilágítva fogalmazódik meg egye-
bek mellett az anyaország felelősségének kérdése. A Romániához fűződő vi-
szonyt csakis ez határozhatja meg. Az érték és érdek, amely adott pillanatban
Magyarországhoz fűzi! Adott pillanatban! Melyet folyamatosan okos politikával
és tekintélyt parancsoló eredményekkel lehet időben folyamatossá tenni. És ez
nem csupán kifelé – a kisebbség felé – irányuló kötelesség, hanem befelé irá-
nyuló érdek is Magyarország számára.

A fejezet aztán így folytatódik: „Térjünk azonban a tárgyra. A kisebbségi
sors az elé az új feladat elé állította a magyarságot, hogy mindazokat a közös-
ségi szükségleteket, melyeket addig az állam elégített ki, társadalmi úton pó-
tolja. A táradalom irányító és feladatokat megszabó rétege viszont, ugyanaz a
sorsfordulat által, amely ez elé az új feladat elé állította, életlehetőségeit vesz-
tette el. Egyfelől bekövetkezett tehát a társadalom felbomlása, más oldalról vi-
szont egyre sürgősebben jelentkezett a társadalmi szervezés szükségessége:
bontó és építő tényezők keveredtek tehát össze, sokszor egy emberben is és
összekuszáltan egész társadalmunkban. (…) Az erdélyi társadalom új állam-
keretbe szakadt. Lehet-e társadalmi fejlődés szempontjából ellentétesebb két
végletet találni, mint a feudális és történelmi erőkre építő Habsburg-birodalom
és a mai Románia között van? Két nagy metamorphosisa volt Erdély magyar-
ságának. Az első Erdély önállóságának megszüntetésével következett be, a má-
sodikat most éljük. (…)

Nyugaton a XVIII. század vége és a XIX. század eleje a polgárság térfog-
lalásának ideje. Erdélyben erről szó sem lehet. (…) A polgárság csak jóval ké-
sőbb, a XIX. század vége felé kezd kialakulni, de ez már nem a polgárság
természetes fejlődésének az útja. (…) A földműves nép helyzete változatlan
maradt, nemzetfenntartó szerepét és jelentőségét nem ismerték fel, egy-egy
választás elsuhanó ideje alatt élhette ki csak politikai önérvényesítését. (…)

A második Metamorphosis Transylvaniae ebben a félig kialakult állapotban
találta a magyarságot. Célzatosság nélkül alig lehet: a második eltörli és meg-
szünteti mindazt, amit az első megteremtett. Az első metamorphosis révén ki-
alakult a főuri osztály, grófi és bárói címeket adományozott, a második eltörölte
ezeket. Az első folyományaképpen kialakult és megszilárdult a nagybirtok, a
második első dolga kisajátítani azokat. A középosztály állami hivatalokba tódult,
az új államhatalom szélnek eresztette őket.

Mi maradt meg, s mi maradhat meg? Egyoldalon a földmíves osztály kezén
levő föld, a fojtogatás dacára ellenálló kisipar s ma még az ipari munkásság,
más oldalon a megmaradt birtokosoknak, szabadfoglalkozásúaknak és a ki-
sebbségi szervezetekben elhelyezkedetteknek vékony rétege. Kisebbségi sors-
ban nem fejlődhet ki olyan mérvű osztálytagozódás, mint önálló állami létben,
és az eddigi elválasztó falakat gyorsan mossa az idő. 

Mindez meghatározza ezutáni mondanivalóinkat s egyben indokolja azt is,
hogy miért van e teremben – horribile dictu – mágnástól munkásig minden
réteg képviselve.”

A két metamorfózis, a Leopold-diplomát, illetve a Trianont követő, valóban
így különbözik egymástól. A különbséget pedig lehet még rövidebben megfo-
galmazni. Az első után a másodikban ébredvén az ortodox törésvonal lépte át
Erdély magyarságát. De akad hasonlatosság a kettő között, mely egyben kü-
lönbséget is jelent, óriási különbséget. Az egykori elnemzetlenitő próbálkozás,
illetve a Trianont követő s máig lankadatlan, durván homogenizáló politika
közös célja jelenti ezt.

Az Intézmények szerepe című fejezetben ezt olvassuk: „(…) a sorsváltozás
az elé az új feladat elé állította a magyarságot, hogy mindazokat a szükségle-
teket, melyeket addig az állam elégített ki, társadalmi úton pótolja.”  Itt ezeket
érték- és érdekvédelmi feladatokra osztja. „Egymást feltételező, egymással szo-
rosan kapcsolt, kettős nemzeti tevékenység ez: a test és a lélek védelme a test
és a lélek művelése segítségével. (…) 

Egy magára utalt népszervezet, mely nélkülözi az állam jótékony segítségét
s mely akadályozva van nemzeti léte természetes kifejtésében, négyes tevékeny-
ségre utalt: 
• lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem,
• testvédelem, azaz egészségügy,
• a jólét biztosítása, azaz gazdaságvédelem,
• a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem.

Ezt a négyes tevékenységet őrzi és biztosítja a politikai tevékenység.”
Albrecht ezután figyelmeztet az egyesületek és intézmények közti féltékeny-

kedés megszüntetésére, mert – mint írja – a Magyar Szövetség erkölcsi prin-
cípium. Egy intézmények közötti tanács felállítását javasolja. Jelzi, hogy az
egyházak fontossága kiemelkedő, mert ezek „(…) egyetlen közjogi szerveze-
teink, melyek a személyi autonómia vívmányát magukban hordozzák és ezt még
nem próbálták meg kétségbe vonni.” Az iskolai tanulóknak csak kisebb része
járhat egyházi (tehát magyar) iskolákba. Ezért kiemeli az iskolán kívüli népne-
velés fontosságát. Aztán felhívja a figyelmet a nagyvonalú társadalmi kooperá-
cióra, a közművelődés, a népegészségügy és a gazdaságvédelem egységére.
Stratégiai fontosságúnak mondja, hogy saját sorsát rendezendő alkotmányos
jogot kapjon az államhatalom terén.

A fejezetet így zárja: „Természetes, hogy ehhez minden erő összefogása,
minden tevékenység tervszerű összeműködése szükséges egyetlen politikai
szervezetben, melynek keretei adva vannak egyetlen politikai pártunkban.”

Amikor egy társadalom mögött nem áll ott az állam, melynek adófizető pol-
gára, mindent el kell követnie, hogy a megmaradását szolgáló égető gondjait
társadalmi összefogással próbálja megoldani. Mégis. Valahogy. Mert tökélete-
sen nem lehet. Különösen akkor, amikor nem csupán a támogatást kénytelen
nélkülözni, de akadályokat is állítanak elé. Itt jelenik meg az anyaország sze-
repe. És természetesen ismét a minél erősebb, vonzóbb és minél okosabban
politizáló anyaországé.

„A szellem és erkölcsi magatartás” címet viselő következő fejezetben ezeket
mondja: „A társadalom azonban nemcsak osztályokból és intézményekből,
nemcsak egyének különböző csoportosulásaiból áll, hanem erkölcsi világrendből
is és világszemléletből, szellemi és erkölcsi magatartásból, mely az intézmények
működésében, emberek életében jelenik meg. (…) látható, hogy nem intézmé-
nyekben akarunk változást, hanem a szellemben, amely az intézményeket irá-
nyítja. (…) Kisebbségi társadalom még a legszélsőbb individualizmus idején
sem engedheti meg tagjainak sem az önző különállást, sem a külön csoportokra
tagolódást. (…) Ki kell mondanunk, hogy elegünk volt ebből a szellemből, ki
kell mondanunk, hogy tisztább közéletet, tisztább, becsületesebb és erkölcsö-
sebb közszellemet akarunk. (…) az a téves fogalom kapott lábra, hogy fegyelem
és fasizmus vagy hitlerizmus egybe kötött fogalmak. Egyszerű szemfényvesztés.
Ilyesmit csak azok találhatnak ki, akik a mai széthúzásra szétesésre játszanak.
(…) a fegyelem, amelyet a kisebbségi élet kíván, tulajdonképpen önfegyelem.
(…) le kell fékezzem a vágyaimat, a szenvedélyemet, személyi érdekeimet, el-
fogultságomat, mihelyt ellenkezésbe kerül a társadalom zavartalan menetével,
céljaival. 

(…) szögezzük le, hogy a világnézetek végső fokon mind államszervezeti
elvek, tehát egyet sem lehet kisebbségi sorsban megvalósítani. (…) a mi világ-
nézetünk nem lehet államszervezeti elv, hanem társadalomszervezeti elv, mely
a társadalom reális szükségleteiből, lehetőségeiből épülhet ki. Ez a világnézet
két pillérre épül: a demokráciára és a szociális tartalomra, azonban e két pillér
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mindenike a nemzeti gondolatba van ágyazva. (…) Nem jelenthet sem osztály-
harcot, sem osztályuralmat: az erdélyi magyar népközösségnek érdekei hatá-
rozzák meg tartalmát. (…) ez a magatartás nem más, mint nemzeti realizmus.”  

A Hitelt a magyar baloldal részéről ért támadások között nemegyszer sze-
repelt a fasizmus vádja, melyet az adott helyzetben nélkülözhetetlen fegyelem
és önfegyelem hangsúlyozása miatt kellett elszenvednie a szellemi körnek. De
az önfegyelem ugyanakkor éppen a liberális ideológia miatt elszabadult önzés
egyik ellenpárja is. A baloldali és liberális bírálat már akkor egy tőről fakadt.
A nemzeti túlélés irányába nyilvánvalóan és egyedül járható út elfogadásánál
fontosabb volt a nemzetközi proletariátus élcsapatának pártérdeke. 

Nincs tehát új a nap alatt.

y

Mit mond a „magyarok püspöke”?
Márton Áron: Népnevelésünk feladatai 1937/3.

Márton Áron püspök, az erdélyi: „Magyarok Püspöke”, sokáig szerkesztette
az Erdélyi Iskola címmel megjelenő. kitűnő szakfolyóiratot. Alább kivonatolt
írásában az iskolán kívüli nevelés rendkívüli fontosságát mutatja be a két világ-
háború közötti erdélyi magyar kisebbség számára, de nem kevés tanácsot ta-
lálunk benne, más-más és ugyanakkor közös okokból is hanyatló műveltségű,
mai ottani és anyaországi társadalmunk szempontjából egyaránt.

„Az iskolán kívüli népnevelés gondolatát nálunk is kezdik az érdeklődésre mél-
tatott kérdések közé fölvenni. A nyugati államokban hivatalosan irányított és anya-
giakkal bőven ellátott hatalmas szervezetek foglalkoznak vele. (…) A nép iskolán
kívüli művelése és nevelése az egyetemes érdekű legfőbb tennivalók közé tar-
tozik. Tisztázták a célját, keresik a legjobb módszereket és a legalkalmasabb
eszközöket s főképpen serényen dolgoznak, hogy a népet lelkiekben gazda-
gabbá, anyagiakban erősebbé, testben egészségesebbé tegyék. (…) Az utóbbi
időkben valamelyes érdeklődés kezdett ébredezni, ezért helyénvaló, hogy az is-
kolán kívüli népnevelés feladataival az erdélyi magyarság szemszögéből legalább
vázlatosan foglalkozzunk.” 

1.
„A népnevelés célja kettős. Mint a nevelés általában, a népnevelés is az egész
embert egyéni és társadalmi vonatkozásban nézi és akarja tökéletesebbé tenni.

Műveltségre mindenkinek, tehát a nép egyszerű fiának is joga és szüksége
van. (…) A foglalkozáshoz láncolt ember összes képességeinek foglalkoztatása
és kiteljesedésre törekvő testi-lelki igényének valamelyes kielégítése nélkül el-
boldogtalanodik, félszeg, valamennyire mindig nyomorék marad. A tanár, a ta-
nító, a pap félszeg, élhetetlen típusait ismerjük.

Amíg azonban az értelmiségi rétegben a hiányt észrevesszük s mint bántó
vagy nevetséges félszegséget megjegyezzük, addig a népnél az elmaradottságot,
a tájékozatlanság és tájékoztató készség hiányát hajlandók vagyunk rendes, vál-
toztatásra nem szoruló állapotnak tekinteni. Pedig ahogy kiütközik az egyoldalú
műveltség fogyatékossága, amint meglátjuk azt, hogy az egyoldalúan képzett
ember milyen értelmetlenül áll az élet sok jelenségével szemben (…) észreve-
hetnők hogy népünk mostani műveltségi állapota sem rendes, nem szükség-
szerű, nem természetes, hanem méltatlan állapot. (…) Nem a városi kultúra
hiányzik nála, (…) hanem a reá szabott, körülményeihez mért olyan nevelés,
mely értelmi, akarati és érzelmi világát teljesebbé tenné”.   

Ez a kérdés alapjaiban változott meg. No, nem azért, mert népünk kultúrája
méltó szintre emelkedett, hanem azért, mert ma nem csupán a kultúra napja-
inkban szükséges szintjével van baj, hanem megindult a munka egyrészt egy

gondolkodni lehetőleg nem akaró, vagy nem képes népesség massza kialakítá-
sáért, másrészt a harc egy részben globális, részben kommerciális szempontból
(a kettő szoros összefüggése ismert) mindent leromboló álkultúra belétáplálá-
sáért. A ma iskolán kívüli nevelést szorgalmazók már nem a kisközösségek ilyen
munkájára támaszkodnak, bár ennek vannak ma is fontos és hatékony módsze-
rei, de mindent el kell követniük, hogy a központi módszerek, főleg a média vi-
lágában jussanak olyan befolyáshoz, amely azt képes legyen egészséges irányba
fordítani. Ma erre kevés még a remény. A média ezzel ellentétes, szellem- és
jellemromboló hatása óriási.

Márton Áron ezt követően sorra veszi a nevelő munka egyes célterületeit.
„Az értelem művelése a népnevelés feladatai között is első helyen áll. Reclus

francia földrajztudós mondja a magyar parasztról, hogy Európa legértelmesebb
parasztja. A világháború alatt számtalanszor nyilatkoztak hasonlóan idegen tisz-
tek a magyar baka értelmességéről. S aki külföldön járt és összehasonlította
népünket más nemzetek népével, maga is meggyőződhetik erről. Akárhányszor
nagyobb lelki gyönyörűséget jelent a társalgás egy átlagosan értelmes falusi
gazdával, mint a művelt osztályok egyik-másik tagjával.

Népünk művelésére irányuló törekvéseknek súlyos mulasztásokat kell
pótolniok, mert a szellemi rugalmasság és tájékozódó készség ma szükségesebb
kellék, mint a múltban. Az élet régi áttekinthető formái bomlófélben vannak és
összekuszálódtak. (…) új feladatok, váratlan nehézségek bukkannak fel mind -
egyre. S népünket is meg kell tanítanunk gondolkozni, hogy tudjon eligazodni
az össze-visszaságban. (…) Nehézkes vagy hiszékeny gondolkozással, tágabb
látókör és gyors alkalmazkodó készség nélkül áldozatul esik a körülményeknek
és garázda szándékoknak.

Az értelem műveléséhez számítjuk a hivatás körébe vágó ismeretek gya-
rapításának kötelességét is. Széchenyi írja a Hitelben: »Az ész erő, s így az
ész boldogság«. A legnagyobb magyar (…) a foglalkozásukban képzett pol-
gárokról beszél, »a közértelmességről, melynél fogvást, – írja tovább – a bölcs
a nemzeteket mázsálja (…)« (…) a Széchenyi-féle közműveltség hiányának
következménye, hogy gazdaságilag a megkapaszkodás, az ellenállás komoly
kísérlete nélkül elzuhantunk és egészen alul kerültünk. (…) népünk (…) vég-
zetes arányokban kallódik (…). Nyílt esze, tanulékonysága, kivételesnek
mondható értelmi képessége számára nem lett »az erő és boldogság for-
rása«.”

A következő célterületet ezután jelöli ki:
„Induló népnevelésünk munkatervébe a gazdasági műveltség gyarapítása

lényeges rész. Azért is, mert a magasabb rendű kultúra az anyagi kultúrán épül
fel, de azért is, mert a foglalkozásban való jártasság és készség lelki erő. Erősíti
az önbizalmat, kitartásra és újrakezdésre képesít, és örömet ad a munkához.
És ez az öröm és önbizalom éppen úgy hozzá tartozik az emberi élethez, éppen
olyan természetes igénye mindenkinek, aki megszületett, mint a tisztességes
megélhetéshez elégséges kenyér.”

Ezután újabb két fontos nevelési célpontot kerít sorra:
„Az akarat és kedélynevelés fontosságát szükségtelen részletesen indokolni.

Mindkettőnek leghatásosabb eszköze a vallás, ami különben is a népnevelési
munka alapja. (…) Az életharcban elbágyadt vagy megsebesült lelkével is erőért
és vigasztalásért vallásához menekül. És akaratához és kedélyéhez ezen az úton
lehet a legkönnyebben és leghatásosabban hozzáférni.”

A vallás folyamatosan hanyatló segítő erejét észlelve, ott látható ma is az
igény. Csakhogy ezt mára megkörnyékezték az üzleti érdek és a tudatlanság
kihasználásának lehetőségét felismerő tudatlanok zavaros tanai, sőt maga a po-
litika. A különféle szekták nagy változatossággal kínálják fel magukat az elbi-
zonytalanodott emberben felismert igény és műveltséghiány lehetőségével élve.
A történelmi gyökerű egyházak, a keresztény vallások, biztos menedékként, a
keresztény Európa hanyatlásával együtt szorulnak háttérbe.

Aztán a kérdés egy másik fontos aspektusát járhatjuk körül:
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„Ha azonban népünk kedvteléseire, szórakozásaira, mulatságaira és a haj-
dani szép népszokások eldurvult mai formáira gondolunk, azonnal látni kell a
tennivalókat más területeken is. (…) Verekedő hajlamában, mértéktelen kocs-
mázásaiban a primitív, nyesetlen ösztönök rángatóznak ki belőle. (…) hajlandók
vagyunk a durva virtuskodást faji erénynek minősíteni (…). 

A céljával tisztában levő népnevelés az irodalmat és történelmet is részben
ennek a feladatnak a szolgálatába állítja. (…) a versek és történetek mellett a
felújított és megtisztított régi szokások, szórakozások, ünnepségek, mulatságok
szintén hatékony eszközök, de talán legmélyebb és legtartósabb hatású a ko-
moly ének- és zenekultúra.”

Az e területen fellelhető hibáink máig sem változtak. A szórakozás kultúrája
egészen más dimenziókban, de ma is az értéktelen formák felé süllyed, a hal-
lásromlást okozó dübörgésben egymással beszélni nem tudó és nem is akaró
fiatalok rángatóznak, az agresszivitás újszerű lehetőségeket talál magának, egé-
szen az internetes molesztálásig. Márton Áronnak még a megoldás irányába
ható tanácsai is helytállóak napjainkban, csupán a végrehajtás eszközei váltak
sokkal szélesebb körűvé, s talán hatékonyabbá, akárcsak az ellenkező előjelű
ártó hatások esetében. Mert a modern világ eszközei jól használhatók ilyen
vagy olyan célok érdekében is. 

Külön kiemelendő a zenekultúra kapcsán leírt mondat. Az iskolai minden-
napos testnevelés bevezetése után a mindennapos éneklés ellen ágálni csak
olyanok tudhatnak, akik ebben csupán a politikai ellenkezés újabb lehetőségét
látják, s félre seprik a célt, amelyet egyébként sem tartanak céljuknak.

2.
A második fejezet a társadalmi vonatkozásokkal foglalkozik:

„A társadalmi vonatkozások az ember társas természetéből következnek.
(…) Az egyén élete mások életéhez kapcsolódik (…). S ez a körülmény meg-
határozza helyét és magatartását, kölcsönös jogokat és kötelességeket állít fel.
A népnevelés tehát nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az egyes embert helyes
magatartásra nevelje a társadalmi viszonyok szempontjai szerint is.

Első helyen természetesen a család áll. A család a legelső ősközösség, mely-
ből az emberiség élete fakad. Az egyes emberé, de a népeké is, a testi élet, de
a szellemi-erkölcsi élet is. A család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd ke-
rete, a csorbítatlan szülői hatalom és tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyer-
mek rendezett viszonya együtt biztosítják azokat a föltételeket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű, megbízható erkölcsű és alkotó kész -
ségű emberek szülessenek és életképes erejű népek képződjenek.

A modern szellem rontása már népünk családi életén is észrevehető, korunk
beteg gondolatai behatoltak és züllesztik a falu egykor szép, tisztes, példaszerű
családi életét. A felülről diktált szabados irányzat és a bolsevizmus nyers pro-
pagandája itt egy vonalon haladt és egymásnak segítettek. (…) A folyamatot
népünknél gyorsítják a nehéz megélhetési viszonyok. (…) szóval a családi élet
izmosítására irányuló tervszerű munkával a megpróbáltatások malomkövei kö-
zött örlődő népünk számára a családi életnek, ennek a legősibb közösségnek
a vigasztalásait és életvédő kereteit biztosítsuk.”

Világos beszéd, máig igaz, sőt ha lehet, ma még hangsúlyosabban az. Az
emberi társadalom mindenkori alapköve, melynek szükségessége genetikailag
kódolva van emberben, állatban egyaránt: a család. Mégis ez ellen lép fel a világ
őrültsége, a magát Istennek képzelő ember tébolya, és amint Márton Áron jelzi:
„A felülről diktált szabados irányzat és a bolsevizmus nyers propagandája itt egy
vonalon haladt és egymásnak segítettek.” A 40 év szocialista építés és az utána
negyed százada reánk tört neoliberalizmus valóban egy vonalon haladt és egy-
mást segítette, sőt napjainkra frigyre lépett a célul tűzött rombolás érdekében. 

A nagy püspök ezután a honismeretet helyezi az azt megillető helyre:
„Második feladat a honismeret közvetítése. A honismeretnek gyökérkötő

ereje van. A nép fiát szűkebb hazájának, fajának, múltjának, küzdelmeinek is-

merete, a múlt nagy embereinek élete, a népi élet jellemző megnyilvánulásainak
tudatos látása, a honi szokások szeretete, a hazai röghöz és az otthon küszö-
béhez köti, idegenből is visszahozza.”

Ha új módszerekkel is, de ez lehet mai nagy gondunknak, az elvándorlásnak
egyik legsikeresebb megelőzője. Nem halogatható, mert nevelő hatásának ér-
vényesülése időigényes, akárcsak az anyagiakkal való maradásra bíráshoz szük-
séges gazdasági erő felépítése.

„A népnevelés harmadik feladata és egyben legmélyebb értelme az, hogy
nemzetté nevelje azokat, akiket a közös származás, nyelv, történelmi múlt,
közös műveltség és közös sors összeköt. (…) fennen hangoztatott nemzeti egy-
ségünk belső erő nélkül, pusztán politikai egység volt, a magyarság összessé-
gében lelkébe nem nyúlt le, és széthullott az első komoly teherpróba alatt.

A közhatalmi változás táján (…) hamarosan előkunkorodtak az egyéni tö-
rekvések, csoportérdekek és régi ellentétek. (…) S ma is így van: titkos és nyílt
csoportosulások, összefogások, önző célú vállalkozások, öncélúvá tompult osz-
tályok rángatják jobbra-balra az amúgy is laza nemzeti lelkületet. Munkássá-
gunkat még nem sikerült bevonni közösségünkbe. A falusi tömegek felé nem
jutottunk még túl a meddő politikai szólamokon. Értelmiségi osztályunk vég-
zetesen az elproletarizálódás útján van, de nagy része a néphez anyagi lesze-
gényedésében sem jutott lelkileg közelebb. (…) az öntudatos szilárd népi
egység megteremtését célzó munkának a tanultak köréből kell kiindulnia. Ér-
telmiségi osztályunknak kell ráébrednie, hogy a műveltségbeli és lelki távolság
kiküszöbölése az ő feladata. (…) az erdélyi magyar értelmiségnek elutasítha-
tatlan szép hivatása, hogy az érdekközösséget meglássa (…), a szétzilált népi
lelkületet erős gazdasági, szellemi és erkölcsi egységbe forrassza.”

A nemzetté nevelés szükségessége ma is égető. A nemzetet gyengíteni akaró
erő pedig más és veszedelmesebb, mint az, amelyik ott és akkor hatott. Az tö-
megeket volt képes maga ellen fordítani, emez képes a megtévesztésre, s azt
gátlástalanul gyakorolja. Maga a szó is célkeresztben van már évek óta. Mert
ha a család a tégla, a nemzet a kötőanyag. Ezért kell támadni. Ha a család tá-
madása alulról gyengíti meg a hagyományos társadalmat, a nemzet felpuhítása
felülről lefelé hat. A nemzet és annak tudata hatalmas erő, hatalmas védőfal
lehet, hiánya pedig kiszolgáltatottá tesz. Ilyenkor még az egészséges veszély-
érzet is eltűnik. Alkalmunk volt megfigyelni a nem nemzetben gondolkodók vi-
szonyát napjaink népvándorlásához.

Ahol van, ott él a nemzeti közösségét szolgáló áldozatkészség, ahol nincs,
ott felbomlik az egység, és tort ül az öngyilkos önzés. Ezt az utat szánja nekünk
a balliberális elit.

3.
Márton Áron egységes tervet tart szükségesnek:

„Az egységes terv és egységes irányítás gondolata itt vetődik fel, mert a
népnevelés tartalma ezzel valósul meg vagy ezzel sikkad el.”

Számos létező szervezetet és intézményt sorol fel, de:
„(…) a közös terv és irányítás, a munka- és területmegosztás hiányzik (…). 
Mellettünk és körülöttünk erős népek törnek előre. Izmosak és gazdagok,

egységesek és céltudatosak, és mégis mindenkit belekényszerítenek a lendü-
letbe és minden szellemi és anyagi erőt okos felhasználással összefognak és
odafordítanak, ahová kell. (…) 

A népnevelés, olyan sokágú és egyetemes kiterjedésű, hogy minden cse-
lekvő tényezőt kötelez. (…) társadalmunkban gyökeres átváltozásokat, szer-
vezeti átalakulásokat kell megindítani és végrehajtani. A gazdasági önellátás,
mely akaratunk ellenére kikerülhetetlen feladatként mered elénk, műveltsé-
günk megőrzése és átadása, mely az egyes családok tanítói hivatásának tu-
datosítása nélkül szinte elképzelhetetlen, a folyamatban levő prozelitizmus
(erőszakos térítés) elhárítása, mely csak általános fegyelmezéssel, kemény
erkölcsi kényszerrel lehetséges, mind olyan hatalmas lelki és társadalomszer-
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kezeti átrendeződést tételeznek fel, hogy csak az összes erők egyirányú munkája
után valósulhat meg. Az egyesületek tehát nem járhatnak külön utakon. 

(…) nálunk közművelődési egyesületünknek az EMKÉ-nek lenne feladata,
hogy ezt a mindenkinél közös katexohén  népnevelői munkát irányítólag kézbe
vegye (…) egységes célt adjon, az egymástól függetlenül mozgó törekvéseket
függetlenségük sérelme nélkül tervszerűen dolgoztassa, vagyis az legyen, ami-
nek helyzetünkben lennie kell: az erdélyi magyarság életét hordozó jelentősebb
tényezők bevonásával közművelődésünk irányítója.

Azt reméljük, hogy ifjúságunkból alakul ki az a vezető réteg, mely nem kö-
vetel magának osztályhelyzetet és előnyöket, hanem a tagozódás nélküli, egy-
séges magyarság életmunkájából a nehezebb részt és nagyobb áldozatokat
vállalja. (…) Az ifjúság ösztönösen tájékozódik is erre felé, de ösztönös meg-
érzését cselekvő készséggel kell fejlesztenie és határozott feladatokra kell fel-
készülnie. S ebben egyetlen útja az, hogy legyen népnevelési terv és irányított
népnevelő munka.” 

Végül ezekkel a gondolatokkal zárja tanulmányát:
„Szekfű Gyula írja Széchenyiről: »Ahhoz, hogy tapasztalatait gyümölcsöz-

tethesse, előbb meg kellett találnia az utat saját népéhez. Ez meg is történt.
A császári királyi katonatisztet (…) vére vitte az elhagyott emberekhez, kiknek
vadsága visszataszító volt számára. (…) Felismerte a magyar >parlagot< s a
felismerés pillanatában tudnia kellett, hogy ezt a parlagot ő fogja kiirtani, a ma-
gyarságot ő fogja megnemesíteni.«

A népek gyilkos versenyének vagyunk tanúi és egyben megélői. (…) Senki
nem tudhatja mi lesz ebből a világvajúdásból, mi születik meg. De egy bizonyos:
akár bekövetkeznek a készülő katasztrófák, akár győz a békés belátás, a mos-
tani kavargásból a jövőbe csak azok a népek menthetik át életüket, amelyek
munkába tudják állítani összes szellemi és erkölcsi erőiket. Vajon lesz-e a ma-
gyar népnek Széchenyi lelkületű értelmisége, amelyik ezt belátja és a történelem
szándékát erős markolással és lázas munkával az élet irányába fordítja?!”

Eleddig, a kérdés elhangzása óta, mindenkor volt ilyen értelmiség, csak
éppen olyan ellenerők is, általában külső és belső oldalról jövő összefogással,
melyek minden esetben nagyobb hatékonysággal működtek. Ha valóban remél-
hetjük a neoliberális világ alkonyát, bekövetkezte során talán még lesz ilyen –
azt elősegítő – értelmisége a magyarságnak.

y

A találkozó és a tanulságok összefoglalója
Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találkozó 1937/3.

A Hitel ebben a számában részletesen foglalkozik a Vásárhelyi Találkozóval (a
továbbiakban V.T.), annak legfontosabb beszédeit, előadásait, illetve az egyes
szekciók és az egész találkozó végkövetkeztetéseit közli. A kérdés megismeré-
séhez idézem ezzel kapcsolatban megjelent tanulmányom néhány sorát: 

„A Vásárhelyi Találkozó elő- és utóéletével együtt a szocialista építés évei -
nek politikai áldozata lett. Éppen úgy, mint az előkészítésében, lebonyolítá-
sában és utólagos közlésében oroszlánrészt vállaló kolozsvári Hitel folyóirat.
Csak más-más előjellel. S ez az előjel különbség egymást logikusan támasztja
alá. Ugyanis míg a V.T. utólagosan, a háború előtti baloldali értelmiség, mi
több, a Román Kommunista Párt (RKP) egyik jelentős sikereként – ennek
következtében fontosságát túl is értékelve – került be az akkori (…) törté-
netírásba, addig az érdemek legfőbb birtokosa, a Hitel folyóirat és köre – szin-
tén következményszerűen – a feledés homályába taszíttatott. Nem csupán ezért,
de nem kis részben ennek következtében is. (…). Ennek tudható be, miszerint:
(…) emlékírók és történészek vélekednek ma is úgy, hogy a V. T. „a kommu-

nisták műve volt”. Sokszor így, ennyire leegyszerűsítve. Ezzel a negyven év alatt
velünk elhitetett hazugság végleges polgárjogot nyer. Hiszen ez olvasható az
akkor irányt adó Csatári Dániel, majd Turzai Mária könyveiben s a párttörténet
ezernyi feldolgozásának oldalain. Ezzel aztán a jeles esemény sorsára rá is kerül
a mindent eldöntő pecsét, és a megfelelő skatulya mélyére süllyed. (…)”

Ha a 2000-ben kiadott Új magyar irodalmi lexikon rövid szócikkét nézzük,
arra következtethetünk, hogy a szakmai tudatban ez az esemény nem szerepel
túl nagy súllyal. Ráadásul ebben a szócikkben is hiába keresnénk a Hitel mun-
kájának méltatását, bár Tamási Áron szerepe már a valóságnak megfelelően je-
lenik meg. Szabad a vásár annak a talán feleslegesnek tűnő, de a kor (és
utókor) történetének és szellemének jobb megismerését szolgáló kérdésnek a
tisztázásáról szóló vitában, hogy ki is volt az ötletgazda. A lexikon az Erdélybe
érkező Balogh Edgár 1935. évi körlevelét említi első ötletnek. Ő ugyanis –
még a Sarlós-mozgalom idejéből – fegyvertárában magával hozott egy ilyen
tervet, s ezért javasolta már 1935-ben azt, hogy »szervezzenek ankétot a nem-
zeti és társadalmi szabadság biztosítását célzó közös platform kidolgozása ér-
dekében«. Az Új magyar irodalmi lexikon rövid szócikke nem foglalkozik azzal,
hogy valójában Tamási elhatározását ez mennyire befolyásolta. Kevés a remény
ennek tisztázására, s nem is lenne fontos, ha mögötte, illetve ezzel a kiinduló
ponttal nem épült volna fel egy egész baloldali mítosz a kérdés körül. Ennek
áldozata lett a 220 tagú Hitel-csoportnak és jelentős szellemi »termékének« a
Hitel című folyóiratnak az emléke is. A feledés fátylának rájuk terítése egy bal-
oldali mítosz kialakításához elengedhetetlenül szükséges volt. Így uralkodott el
felettük egy iránymutató írásokkal folyamatosan szervezett, de az öncenzúrával
is a hallgatásba burkolózást szuggeráló irodalomtörténészi hozzáállás, amely
sokfelé máig hatóan szervült a szakma berkeiben, s melynek lebontása most
történik. 

A Vásárhelyi Találkozó jelentősége a közvetlenül utána bekövetkező törté-
nelmi kataklizma miatt is elhomályosult, de Illyés Elemér hívja fel a figyelmet
arra, hogy a romániai királyi diktatúra bevezetése után (az Országos Magyar
Párt betiltását követően) alakult Magyar Népközösség a V. T. résztvevőiből ala-
kult, Bánffy Miklós és Szász Pál vezetése alatt. 

Ezt még kiegészíteném azzal, hogy a Vásárhelyi Találkozót szervező Hite-
lesek egy része képezte a kiinduló pontot az Erdélyi Párt szervezésénél is, ami-
kor azt Teleki Pál létrehozni szorgalmazta, mint kiderült, parlamenti háttérnek,
éppen németellenes politikáját megerősítendő. A lehető legnehezebb időkben
létezhetett tehát egy olyan magyar értelmiség, amely a lehetetlent kísértve pró-
bált meg tenni az elszakított nemzettest megmentéséért, s ebben nemegyszer
egzisztenciájának veszélyeztetése sem akadályozta. Arról nem beszélve, hogy
a küzdelem során soha nem tekintette saját érdekeit. A helyzet érdekes össze-
hasonlításokra ad alkalmat mai viszonylatban.

A Hitel 1937/3. – jórészt a Vásárhelyi Találkozónak szánt számából – lás-
sunk részleteket: 

ÚJ IDŐSZAK MESGYÉJÉN
„A kisebbségi futam útja tizennyolc esztendős, s ez a közel két évtized a mi
életünkben nem egyszerű folytatása a megelőző időnek, hanem súlyos változá-
sok esztendeinek sora: Metamorphosis Transylvaniae. (…)

Az erdélyi magyarságnak akkor, amikor átlépte a békeszerződésekben va-
lósággá vált történeti idő határát, tisztában is kellett lennie ezzel: rá, mint ki-
sebbségre, a teljes önrevízió kötelezettsége hárul. (…) Előbb a változás dacoló
tétlenséget szül, mígnem bebizonyosodik, hogy a román államban a magyarság
érdekeinek cselekvő szolgálata nem áll ellentétben a hagyományos nemzeti ér-
zelmekkel, sőt a múlt eredményeinek fenntartása és a népi élet biztosítása a
leghatározottabban meg is követeli ezt. (…)

Sokak előtt talán hiú önáltatásnak tetszik, hogy a kisebbségi élet szelleméről –
mint fejlődésben levő valóságról – beszélünk. Annyi adat, annyi érv sorakozik
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fel előttünk is, amelyek látszólag mind az ellenkezőjét bizonyítják: a nemzeti
fegyelem hiánya, az egyéni és intézményi torzsalkodás, a kirívó önzés, a nép-
fölösleg kallódása és mindaz, amit tárgyilagos bírálat fölemlegetni szokott.
Azonban a szellem alakulásának ténye ennek ellenére sem tagadható. A fejlődés
menete nem együtemű minden területen, de kétségtelen, hogy mindaz, ami az
utóbbi években történt és ma is történik, más gondolkodásra vall, mint ami
azelőtt volt. Új korszak mesgyéjén állunk. Lassanként megismerjük életünk
rendszerét, élesen el tudjuk választani a tennivalókat, és felfedezzük a szerves
együttműködés lehetőségeit: minden területen a teljesség gondolata kezd elő-
térbe kerülni: oly tervek merülnek fel, amelyek a folyamatban levő közszellem-
váltás beteljesülése esetén valóban erős és ellenállhatatlan népszervezetet
építhetnek ki. S erre az elmúlt tizennyolc esztendő alatt soha nem is volt ekkora
szükség, mint éppen most és az elkövetkező esztendőkben. A politikai élet tér-
ségein ugyanis – miként azt többször hangsúlyoztuk – oly változás tanúi va-
gyunk, amelynek eredményeképpen már nemcsak a nemzetközi paragrafusok,
hanem a nemzeti erőviszonyok is latba esnek. A kisebbségi kérdés helyi meg-
oldásainak lehetősége tárul elénk ezzel kapcsolatosan. (…) Tervekben és el-
gondolásokban (…) új időszak indul.” 

Tizennyolc év után felnőtt az a fiatal magyar értelmiség, amely átlát a bizánci
praktikákon, és a felismerés, a terepismeret birtokában tettre készebb, mint
elődei. A nemzetközi helyzetet is jól látják. Ugyanis, az erőviszonyok felülírták
a Trianon idején született paragrafusokat, új helyzettel találták szemben magu-
kat. Hogy aztán a történelem előbb erre indulva utóbb még nagyobb kanyart
vett, ma már szintén a múlt részét képezi.

De ismét elkerülhetetlen a párhuzam felismerése napjainkkal. Engedjenek
meg csupán két kiemelést a sok kínálkozó közül: „Új korszak mesgyéjén ál-
lunk”, csak a helyesírás szabályai változtak azóta. Illetve: „(…) oly változás
tanúi vagyunk, amelynek eredményeképpen már nemcsak a nemzetközi parag-
rafusok, hanem a nemzeti erőviszonyok is latba esnek”.  Miközben tőlünk pa-
ragrafusok betartását várják, velünk az erőviszonyok alapján bánnak el.

Erről a fiatal nemzedékről szól a következő fejezet: 

A FIATAL NEMZEDÉK HANGRA TALÁLÁSA
„(…) tény az, hogy a harmincas években – a főiskolás mozgalmak szépen ki-
épülő kereteit örökségképpen maguk mögött hagyván – mind számosabban je-
lentkeztek »új arcú magyarok« közéletünkben. (…) Anélkül, hogy személyeket
és csoportosulásokat emlegetnénk, bátran kijelenthetjük, hogy az új nemze-
déknek volt és van érzéke meglátni a szükségleteket, volt és van merészsége
körömszakadtáig kiállni oly tételek mellett, amelyekben megoldást vél felfe-
dezni. (…)

Gondviselésszerű a tények alakulása. A külső nyomás és a belső feszültség
ellenállhatatlan kényszere folytán a kisebbségi helyzet átértékelése lett felada-
tunkká, a magunk revíziója, a nemzetlét teljes igényű meglátása. (…) mert a
kisebbségi helyzet nagy pedagógiai erő és tényező, ránevelt a reális látásra, az
önismeretre és a bátor kutatásra (…).”

Vajon napjaink nagy csalódása Európában, a ránk, mint Európa kisebbsé-
gére nehezedő nyomás, a kontinentális süllyedés örvényének minket is fenye-
gető veszedelme – hiszen tudjuk, hogy magányos szigetként nem maradhatunk
talpon – elegendő-e a most felnövekvő és jórészt neoliberális hatás alatt nevel-
kedett ifjúságnak, hogy felismerje az önrevízió fontosságát? Hol vannak az „új
arcú magyarok” a szónak ama jó értelmében? 

A következő fejezet címe: 

A GONDOLAT TESTET ÖLT
„Az új feladatok és az új feladatvállalók találkozását az időszerűség kényszere
valósítja meg. A »cselekvő ifjúság« cikksorozatát író Tamási Áron éppúgy érezte
ezt a kényszerűséget, mint a későbbi problémafelvetők. (…) 

A »Cselekvő ifjúság« című cikksorozat körül hosszas vitatkozás indult meg.
Ennek során mindazoknak, akik óhajtva-óhajtották az új nemzedék egységes
képének kialakítását, hamarosan látniok kellett, hogy az összefogást súlyos aka-
dályok nehezítik. A Hitel maga ebben a – hangsúlyozzuk – időszerűtlen vitában,
bár teljes mértékben körülötte folyt, részt nem vett, csak később szögezte le –
a félreértésekből keletkezett vádak visszautasítása után – álláspontját: »Vitába
nem szívesen bocsátkozunk, idő sincs reá, de nem is hasznos a vetélkedés.
Annyi az elintézendő kérdésünk, oly széles a munkaterület, hogy mindig kevesen
leszünk munkába álló. Egytől meg kell őriznünk magunkat: saját szerepünk túl-
becsülésétől. Mi mindannyian csak részletmunkások lehetünk. A társadalom-
szervezés nagy műve nem egy nemzedék erejéhez méretett, elvégzése
nemzedékek következetes igyekvését igényli. Az Erdélyi Fiataloknak, a Hitel-
nek s más hasonló munkaközösségeknek egy hivatása van: egymást segítve és
egymás mellett törekedni a népközösség szolgálatára.«

Ezt a vitát követően egy esztendő múlt el, s látszólag az 1936 áprilisában
lezajlott nyilvános szócsata mit sem eredményezett. A hosszas hallgatás alatt
azonban a gondolat és az egység vágya érlelődött a lelkekben. Magyarságunk
egyre nehezebb és válságosabb helyzete is siettette az egymásra találást. S ami-
kor a Független Újság »Fiatal magyarok tavaszi találkozója elé« címmel húsvét
napján ankétot indított, egymás után tizennyolc fiatal magyar nyilatkozott egy-
öntetűen az erdélyi magyarság fiatal csoportjainak találkozása mellett, s az ösz-
szefogást, a közös munkaprogram kialakítását égető történelmi szükségnek
tartották. (…)

Augusztus 18-án végre megjelenik »Az erdélyi magyarokhoz« címzett felhí-
vás. A feltűnést keltő iratot Tamási Áron, Nagy István, Dr. Asztalos Sándor,
Jordáki Lajos, Petrovay Tibor és Vita Sándor, mint a »Vásárhelyi Találkozó elő-
készítő bizottsága« jegyzik. A proklamáció egyrészt felvilágosító jellegű, más-
részt megadja ez erjedésben levő szellemi mozgalom formáját:
»1.Támogatunk és szolgálunk minden olyan törekvést, mely az erdélyi magyar-
ságot tudatossá és erőssé teszi arra, hogy sorsát önmaga irányítsa.
2. Szükségesnek látjuk társadalmunk átformálását abból a célból, hogy az er-
délyi magyarság egyetemes érdekeinek a síkján az osztályok közötti választófal
eltűnjék. A falusi kisbirtokos rétegnek és munkásságnak kell alkotnia azt az
erős nemzetiségi testet, melyet a nevelő értelmiséggé átalakult középosztálynak
kell szolgálnia.
3. Fel kell ébreszteni és táplálni kell azt az öntudatot, mellyel az erdélyi ma-
gyarság sikeresen ellenállhasson minden olyan támadásnak, mely őt nemzeti
értékeiben és jogaiban veszélyezteti.

Hisszük, hogy az a magatartás, melyet mindenekelőtt a fenti három pontban
foglalt célkitűzések alakítottak ki, elég erős lesz arra, hogy fiatal szellemiségünk
legjobb erőit összefogja. Erre a hitünkre támaszkodva tettük meg azt a további
lépést, mely az országos jellegű »Vásárhelyi Találkozót« szorgalmazza. A talál-
kozó tárgysorozatát is összeállítottuk, mégpedig a következőképpen:
• Az erdélyi magyarság társadalmi alkata és erkölcstana, átalakulásának útjai

és képe.
• Az erdélyi magyar nemzetkisebbség közjogi és nemzetközi jogi helyzete.
• Az erdélyi magyarság és a román nép együttélésének feltételei és útja.
• Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kívüli nevelés.
• Tudomány, irodalom, színház, zene, művészet.
• Az erdélyi magyar napi és időszaki sajtó háború utáni működése, mostani

állapota és jövő szerepe. 
• A munkás és iparos tömegek nevelése és szerepe.
• Közgazdasági politikánk.
• Mezőgazdasági politikánk.
• Összefoglaló határozat.«

Az előkészítő bizottság, amikor az »erdélyi magyarokhoz« fordult, abban a hit-
ben tette ezt – miként mondja is, – hogy nevökben szól. Részben nem is volt ön-
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áltatás ez a hiedelem. Nincs Erdélyben oly magyar ember, ki nyíltan tagadni merné
azt a három pontot, amely a Vásárhelyi Találkozó alapkövéül jelöltetett. (…)

Csak azon csodálkozunk, hogy az ellenzők között senki sem fedezte fel,
hogy ebben a találkozóban van valami szükségszerűség, senki nem számolt
azzal, hogy a találkozó tervéhez hasonló, évekig vajúdó gondolat megvalósítása
legfeljebb csak elodázható, megakadályozására azonban nincsen lehetőség.”

Ez a példa értékű kísérlet saját szülőföldjén is, és az anyaországban
is el kellene gondolkodtassa a fiatal értelmiséget, hogy tegyenek kísérletet a
végletes megosztottság felszámolásának irányába. Félretéve az érdekellentéte-
ket, a pártpolitikák béklyóit, a politikailag korrekt, gondolatokat bénító bilincsét,
próbáljanak tenni valamit a közös megmaradásért. Az idősebb generációk szá-
mára ez mára már szinte lehetetlen. A fiataloknak is rendkívül nehéz, s ezt bi-
zonyítja, hogy az egyik oldal még a megmaradás szót sem akarja ismerni. Mi
több, oldalukon ez gyakorta gúny tárgyát képezi. 

„MI KÍSÉRELTÜK MEG ELŐSZÖR…”
„Bizakodás és aggodalom között a Vásárhelyi Találkozó 1937. október hó má-
sodikán, szombaton, délelőtt tizenegy órakor kezdette meg munkáját. (…) 

»(…) új helyzetünkben, 18 esztendő alatt, mi kíséreltük meg először, hogy sza-
bad formában, minden hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül egybe gyűljön az
érett ifjúság«; – »a háború óta mi kíséreltük meg először, hogy ez az egybe gyűlés
olyan legyen, amely magyar társadalmunk minden színét tükrözze«; – »mindenki
felelős a munkában: adjátok vissza a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és
emberi hitét«; – »gondoljatok arra, hogy vizsgán álltok népetek előtt (…).« 

(…) Az egybe gyűlés jelentősége tudatosul e percekben: Tamási Áron meg-
nyitója idején s azt követően Albrecht Dezső előadása folyamán. A külön szán-
dékok egyetlen nagy szándékba torkollnak, a külön elgondolások egyetlen
tengely körül kristályosodnak s ez a Vásárhelyi Találkozó.”

Vajon elképzelhető-e napjainkban még egy ilyen kegyelmi pillanat? Van-e
olyan szellemi erő, amely képes lenne egy ilyen pillanatot az egység felé nyitó
fordulat lehetősége számára felkínálni?

Ezt követően a lapszám egyenként veszi a tárgysorozatot és az azt össze-
foglaló bizottsági határozati javaslatokat. Lássuk ezeket:

KERESZTÉNY ERKÖLCS ÉS NEMZETI DEMOKRÁCIA
Az e cím alatt kinyilvánítani szükségesnek tartottak közül kiemelném: „(…) Az
erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresztény erkölcs és de-
mokratikus nemzeti követelmények szerint történhetik. (…) Népkisebbségi éle-
tünket s annak minden intézményét és tagjait a nemzeti egység gondolata és
célja hassa át. (…) jöjjön létre egy, az erdélyi magyarságot egységesen irányító
szervezet (…). A Vásárhelyi Találkozón megjelent magyar fiatalság az erkölcsi
megigazulásban és szellemi megnemesedésben, a nemzeti öntudat fokozásában
és az alkotó erők becsületes összefogásában látja jövőnk egyedüli útját. Elítéli
azt a szellemet, mely személyi torzsalkodásokkal, mindenki elgáncsolásával és
az építő erők megbontásával akadályozza meg a kibontakozás útját. (…) hang-
súlyozzuk, hogy a földművességnek és munkásságnak kell alkotnia az erős nem-
zeti testet a nevelő értelmiséggel együtt. (…) A magyarság minden egyes
tagjának teljesítenie kell mind anyagi, mind szellemi tehetségéhez mérten kö-
telességét magára hagyott nemzetünkkel szemben. Kizárandó az, aki az erdélyi
magyarság érdekeivel összetűző tevékenységet fejt ki.” 

Mit lehet remélni akkor, amikor 40 + 25 év különböző irányú, de ebben
mégis egységes nevelése a proletár internacionalizmus és a neoliberális koz-
mopolitizmus több generációs vetést arathattak le? Hiszen a magyar, a nemzet,
az ekként való megmaradás óhaja, a keresztény erkölcs mind-mind besározott
fogalmak lettek. A helyzet tehát nehezebb, mint nyolc évtizeddel ezelőtt. És
ebben nincs nagy különbség anyaország és elszakítottak között. S ha némileg
mégis, akkor ma is az ő javukra.

ÖNKORMÁNYZAT
Olvassunk ebből is szemelvényeket: „(…) a teljes összefogást (…) azon az
alapon, hogy mindnyájan egy nemzet fiai vagyunk és egy sorsban élünk; a belső
önellátást és a belső önkormányzatot politikai, gazdasági és kulturális téren.
(…) A magyar önkormányzat igénylését (…) a román nemzettel való békés
megegyezést, amelynek előfeltétele lenne a békés együttélés biztosítása, a ki-
sebbségi jogok elismerése és a magyar önkormányzat engedélyezése.”

EGY SZABADSÁGOT SZERETŐ NÉP NYÍLTSÁGÁVAL…
Ez is több fontos pontot tartalmazó része a tárgysorozatnak: „(…) a közép-
európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, melynek a ro-
mániai magyarság is alkotó része. (…) A román állam hivatását csak akkor
töltheti be teljesen, ha a keresztény etikai követelmények és a valódi demokrácia
szellemében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között élő
összes népeket. A (…) békés együttélésnek mindenekelőtt álló feltétele az,
hogy az állam biztosítsa a magyarság népkisebbségi jogait, úgy is, mint állam-
polgári egyedeknek, úgy is mint nemzeti közösségnek. (…) A romániai ma-
gyarság s annak itt összegyűlt ifjúsága a román néppel való testvéri együttélés
és megbékülés szükségességét vallja és ennek megteremtésére őszinte és tiszta
szándékát hangsúlyozza. (…) A Vásárhelyen összegyűlt fiatalság egy szabad-
ságszerető nép nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült és Gyulafe-
hérvár magas szelleméhez felemelkedni tudott román néphez és irányítóihoz,
hogy az élet és emberi jogaiban veszélyeztetett magyarság számára találja meg
azt a módot, amely a lelki kibéküléshez, egymás becsületes megértéséhez vezet
és a történelmi egymásrautaltságban élő két nép számára a szabad testvéri
együttélés lehetőségeit megteremti.”

Az erdélyi magyarság sorskérdései ma is változatlanok! Rendszer semlege-
sen változatlan, a többség homogenizációs nyomása, a békés megegyezés leg-
feljebb a látszat erejéig lehetséges.

A NEMZETNEVELÉS
„(…) A nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak tekinti, amely-
től belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ. (…) Tiltakozik iskoláinknak
a törvényekben biztosított szabad működését gátló intézkedések ellen (…)
Megállapítja, hogy a nemzetnevelésnek első tényezője a család, éppen ezért
szükségesnek tartja ennek a szerepnek a magyar családokban való tudatosítá-
sát. (…) Felhívja a magyar szülőket, hogy gyermekeiket a magyar tannyelvű is-
kolákba járassák. (…) követeli az állami iskolák magyar tagozatainak tényleges
felállítását s ott magyar tanerők alkalmazását, másfelől kívánja az iskolán kívüli
népnevelés céltudatos intézményesítését. (…) Szükségesnek tartja ifjúságunk
ipari, kereskedelmi és gazdasági pályák felé való irányítását (…). Mind az is-
kolai, mind az iskolán kívüli népnevelés előfeltétele, hogy rendelkezzünk oly ér-
telmiségi réteggel, amely általános és szakműveltségénél fogva alkalmas a
népnevelés munkálására. (…) Az értelmiség tartsa feladatának a népnevelést
(…) minden irányban tudatossá kell tenni, hogy a dalkultúra a műkedvelés és
a sport elsőrendű népnevelési tényezők (…).” 

Az előbbiekben közölt Márton Áron-tanulmány és az ehhez fűzött gondola-
tok itt is aktuálisak. Az iskolán kívüli nevelés mára a média karmai közt van,
de azért még áll(hatna) a régi tanítás arról, hogy: „a templom és az iskola.”
És a kisközösségek meg azok tudatos és áldozatkész értelmisége.

Az ezt követő tárgysorozatból is nézzünk gondolatokat:

AZ ALKOTÓ SZELLEM
„Meggyőződésünk az, hogy az alkotó szellem szabad és szabadnak kell lennie
megnyilvánulásaiban is, a Vásárhelyi Találkozó azonban csak azokat a tudomá-
nyos, irodalmi és művészeti alkotásokat vallja magáénak, melyek a kisebbségi
magyarság nemzeti és erkölcsi értékeit és érdekeit nem veszélyeztetik. A Vá-
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sárhelyi Találkozó szükségesnek tartja az erdélyi magyar szellemi élet európai
tájékozódását, e tájékozódás tárgyilagossá tételét és a romantikus önszemlélet
tehertételétől való mentesítését. (…) Gyakorlati kívánságunk az előbbi elvek
alapján: 1. a tudomány terén a nyelvtisztító mozgalom felkarolása (…) a néprajz
és társadalomkutatás (…) levéltáraink felkutatása, számbavétele és megőrzése
(…) 2. az irodalom terén: író és nép közeledése; irodalmi társaságaink cse-
lekvővé tétele; az itt élő népek között való megértés és megismerés szolgálata
(…) 3. a színház terén az erkölcsileg kifogásolható, könnyű színházipari ter-
mékek mellőzése; a műkedvelő színpad erkölcsi és nemzeti szolgálatba való ál-
lítása (…) 4. a zenei kultúra terén: zenei életünk és dalostársaságaink művészi
célkitűzéseinek a Bartóktól és Kodálytól feltárt magyar népi zene tartalmával
való felfrissítése (…) 5. a képzőművészet terén: népművészetünk értékeinek
megőrzése, a megőrzés munkájának megszervezése és az értékeknek alkotó és
alkalmazott művészetünk szolgálatába való állítása (…) műemlékeink (…)
számbavétele és megőrzése (…) közösségi célokat szolgáló építkezéseknél egy
megalakítandó művészi tanácsadó szerv véleményének figyelembevétele.”   

Találhat-e az olvasó ezek között olyant, amelyik nem időszerű?
A következő cím is igen sokatmondó: 

SAJTÓNK SZEREPE: A NEMZET NEVELÉSE
„(…) Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy a magyar népkisebbség lét-
érdekeit érintő döntő kérdésekben teljesen azonos álláspontot foglaljon el. (…)
Ne szolgáljon tehát idegen érdeket. Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őri-
zője a nép jövőbe vetett jogos reménységének (…) mert szerepe mindenekelőtt
a nemzet nevelése (…). A Vásárhelyi Találkozó őszinte rokonszenvét nyilvánítja
a múltban is hivatásuk magaslatán álló újságok és újságírók iránt, de mélyen
elítéli és harcot vállal ama sajtótermékek ellen, amelyek tudatosan megbontják
a nép önvédelmi egységét, rágalmazásokkal lealacsonyítják méltóságát és meg-
támadják történelmi öntudatát, (…). Történelmi hivatását a sajtó csak úgy tölt-
heti be, ha a magyarság szent hagyományain és keresztény erkölcsi értékein
felépülve a demokratikus nemzeti gondolatot sugározza szét.”

Ez az a fejezet, ahol felesleges bármit is hozzáfűznünk. A sajtó – ma média
– hatalma egészének összhatása abba a kategóriába tartozik, amely mélyen el-
ítélendő.

A SZOCIÁLIS IGAZSÁGNAK ÉRVÉNYESÜLNIE KELL
„(…) Valljuk, hogy létünkben a krisztusi elvek és tanítások alapján a szociális
igazságnak érvényesülnie kell és vállaljuk a közösséget a munkássággal a ki-
zsákmányoló tőke elleni küzdelmében. (…) a munkásság saját soraiban teljes
erejének súlyával küzdjön minden elnemzetlenítő kísérlet ellen (…) vállaljuk
a közvetítő szerepet a munkásság és a többi társadalmi osztály között. (…)
A munkásság és kisiparosok erkölcsi felkarolása érdekében egyházaink az ed-
diginél is fokozottabb munkát fejtsenek ki. (…)” 

A továbbiakban a jobb és baloldal megegyezése értelmében következnek
megállapítások:

„A V. T.-n megjelent munkás résztvevők által előterjesztett következő pon-
tokat elfogadjuk és támogatjuk; a) a munkásság első parancsolatának tekintjük:
együttesen küzdeni az egész romániai magyarsággal nemzeti jogainkat biztosító
demokratikus jogokért, így elsősorban a szervezkedési, gyülekezési és szólás-
szabadságért, az ostromállapot és a cenzúra hatályon kívül helyezéséért (…)
közkegyelemért a nemzeti és emberi jogok védelmi harcában börtönbe jutott
politikai foglyok részére; b) az egyenlő munkavállalás szabadságáért, úgy a ma-
gánvállalatok, mint az állami és városi közhivatalok és üzemekbeni korlátlan al-
kalmaztatásért; c) magyar nyelvű ipari szakiskoláknak az állam költségén való
felállításáért, valamint a tanonciskolákban magyar anyanyelvű tanoncok részére
a magyar nyelvű szakoktatás bevezetéséért; (…) d) a létminimumot biztosító
munkabér törvényhozás általi biztosításáért, továbbá az állam terhére a mun-

kanélküli-segély törvény általi bevezetéséért; e) a drágaság letörése érdeké-
ben a kartellek megrendszabályozásáért; a munkás betegsegélyező pénztárak
autonómiájának visszaadásáért.”

Mint utólag kiderült, a Román Kommunista Pártnak sikerült a munkásságot
visszaterelnie az internacionalista útra, annak ellenére, hogy Erdély felelős ér-
telmisége számukra sok más lehetőséget kínált fel. 

EGYSÉGES MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKA
„(…) Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek legfőbb célja a
nemzet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállományának a megtartása, fej-
lesztése és védelme a népi érdekek és szükségletek szerint. (…) összes gazda-
sági intézményei között munkamegosztáson alapuló, tervszerű együttműködés
jöjjön létre, s ez az együttműködés egy gazdasági tanácsban, mint gazdasági
életünket irányító s annak nemzeti kereteit meghatározni törekvő csúcsintéz-
ményben, öltsön állandó formát. (…) Helyes mezőgazdasági politikánk alapját
gazdatársadalmunk megszervezése kell, hogy képezze (…) szükségesnek tartjuk
a gazdasági nevelés egységes irányítását (…). Szükségesnek tartjuk a gazda-
ságstatisztikai munkának a megindítását (…). Szükségesnek tartjuk a Székely-
föld iparosítását (…). Gazdasági életünk fejlődésére (…) tőkeerős szövetkezeti
szervezet kiépítését kívánjuk. (…) szükségesnek tartjuk a minél szélesebb körű
takarékossági mozgalom megindítását. (…) A V. T. az alkotmány és törvények
betűire és szellemére hivatkozva, a megbántott lélek keserűségével, egy meg-
alázott és életlehetőségeitől megfosztani akart nép fájdalmának elemi erejével
tiltakozik minden olyan hatalmi törekvés, intézkedés és beavatkozás ellen, mely
a romániai magyarságot akár a közhivatalokban, akár a magánvállalatoknál vagy
a munka bármely területén meg akarja fosztani a munkához való szabad és szent
jogától s ezáltal különbséget tesz állampolgár és állampolgár között (…).”

Azok a „hatalmi intézkedések” máig – és sokkal ravaszabb, európai kön-
tösben  – próbálnak hatni. Egyébként pedig a teendők, az új korszaknak meg-
felelő formában változatlanok. A „(…) megalázott és életlehetőségeitől
megfosztani akart nép fájdalmának elemi erejével” próbálna tiltakozni ma is.
Ez azonban a parlamentáris demokrácia látszólagos működése ellenére sem
sikerül az óhajtott mértékben és hatásfokkal.

y

A Vásárhelyi Hitvallás
Közös nyilatkozat: A Vásárhelyi Találkozó zárónyilatkozata
1937/3.

A határozati javaslatok figyelembevételével a sajtó- és szövegező bizottság
Tamási Áron vezetésével megfogalmazta a zárónyilatkozatot. Ez aztán a „Hit-
vallás” néven került be a köztudatba. Tamási Áron olvasta fel. A szövegezők
között Venczel József is fontos szerepet kapott.

„Az erdélyi fiatal szellemiség első országos jelentőségű cselekedete az volt,
hogy ennek a szellemiségnek hordozói nagy számban megjelentek a Vásárhelyi
Találkozón. Ezzel a cselekedettel az erdélyi magyar érett ifjúság először kísérelte
meg, hogy szabad formában és minden érdekbefolyástól függetlenül magyar és
emberi felelősségét vállalva jelentkezzék népe előtt. Ez a jelentkezése olyan
volt, hogy az egységes magyar társadalom minden színét tükrözte. 

A három napig tartó tanácskozásnak, szellemi harcok és végül ebben a közös
hitvallásban érvényre jutó egység határozottan bizonyítja, hogy az érett magyar
ifjúság átérzi a közös sors és a nemzeti felelősség gondolatát.

Átérezte és bizonyítékát adta annak, hogy az erdélyi magyar társadalomban
az előítéletek és testvérgyengítő harcok egy megingó társadalom tünetei voltak
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csupán. Éreztük: rajtunk a felelősség azért, hogy a meglevő lehetőségekből
közös munka, a közös munkából újból megerősödött magyar társadalom és
ebből a megerősödő társadalomból helytálló nemzeti erő teljesedjék ki. A három
nap vajúdó és felemelő ünnepe után mi mindnyájan megállapítjuk, hogy társa-
dalmunk keretén belül az osztálybéli és egyéni szétszakadás eltűnik, ha a nem-
zeti érdekekről van szó. A világnézeti harcok is elnémulnak a közös nemzeti
érdekek parancsoló szavára.  

Az érett magyar ifjúság ezalatt a három nap alatt ünnepi felszabadulásra
mutatott utat népének, visszaadva a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát
és emberi hitelét. Egy tiszta magyar és emberi élet vágya lobogott benne, egy
szenvedő nép tisztult meg általa és érezte meg újra az élet teremtő tartalmát.
Ebben a megtisztulásban kisebbségi népének útját az erkölcsi és nemzeti alapon
álló népi demokráciában találta meg.

Az erdélyi magyar társadalomnak a kisebbségi sors követelményei szerint
való átalakulását sorsdöntő jelentőségűnek ítéljük és ezért történelmi felelős-
ségünk tudatában az egy test és egy lélek akaratával valljuk, hogy: 
• az erdélyi magyar népkisebbségi élet irányítása csakis a keresztény erkölcsi

és demokratikus nemzeti követelmények szerint történhetik; 
• népkisebbségi életünket és annak minden intézményét a nemzeti egység

gondolata és célja hassa át, politikai, gazdasági, közművelődési és egyházi
intézményei s azok vezetői között, amennyiben hiányzik, becsületes együtt-
működés jöjjön létre, az osztály-, felekezeti és nemzedéki ellentétek éle-
tünkből tűnjenek el, annál is inkább, mert minden felekezetű és származású
magyar embert, s így azokat a zsidó vallású magyarokat is, akik kisebbségi
sorsunk minden következményét vállalják, a magyar népkisebbség alkotó
elemének tekintünk; 

• a Vásárhelyi Találkozón megjelent fiatal romániai magyar értelmiség a leg-
teljesebb nemzeti, szociális és politikai egység vágyától áthatva kimondja,
hogy az erdélyi magyarság minden egyes tagjára sorskérdéseink és küzdel-
meink iránti érdeklődés, tevőleges szolgálat és munka hárul;

• a magyarság minden egyes tagjának teljesítenie kell mind anyagi, mind szel-
lemi tehetségéhez mérten kötelességét magára hagyott nemzetünk iránt; ki-
zárandó az, aki az erdélyi magyarság nemzeti érdekével összetűző
tevékenységet fejt ki.
Magyar életünk szellemi buzogásának forrásánál féltékenyen őrködünk s a

nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi feladatnak tekintjük, amelytől
belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ. Megilletődéssel idézvén magunk
elé népközösségünk, különösképpen egyházaink vezetőinek és munkatársainak
az anyanyelvi oktatás érdekben folytatott hősies küzdelmét, határozottan leszö-
gezzük, hogy az anyanyelvi oktatás jogát népünk számára mind alsó, közép- és
felső fokon, mind a szakoktatás terén érvényesíteni kívánjuk. Tiltakozunk isko-
láinknak a törvényekben biztosított szabad működését gátló intézkedések ellen,
és megállapítjuk minden magát magyarnak valló szülő jogát gyermekének ma-
gyar nyelvű iskoláztatásához. Követeljük a romániai magyarság adózásából fe-
lekezeti iskoláinkat jogosan megillető állami és községi segélyt. Megállapítjuk,
hogy a nemzetnevelésnek első tényezője a család, éppen ezért szükségesnek
tartjuk ennek a szerepnek a magyar családokban való tudatosítását. Mivel a
meglévő magyar tannyelvű iskolák csak egy részét ölelhetik fel a magyar tankö-
teles ifjúságnak, egyfelől követeljük az állami iskolák magyar tagozatainak tény-
leges felállítását s ott magyar tanerők alkalmazását, másfelől kívánjuk az iskolán
kívüli népnevelés céltudatos intézményesítését. Szükségesnek tartjuk ifjúságunk-
nak ipari, kereskedelmi és gazdasági pályák felé való irányítását s az ily termé-
szetű szakoktatás kiépítését, s ugyanakkor hangsúlyozottan kívánatosnak tartjuk,
hogy a népi rétegekből kikerülő tehetséges ifjak is minden segítséget megkap-
janak arra, hogy megfelelő közép és felsőfokú oktatásban részesüljenek.

Nemzeti életünk egyik legfőbb megtartó és hajtóereje népi irodalmunk és
művészetünk. Népünk rendkívül dús és változatos lelki életének művészeti és

irodalmi kiteljesedéséhez meggyőződésünk szerint szükséges az, hogy az alkotó
szellem szabad legyen és szabadnak kell lennie megnyilvánulásaiban is. A Vá-
sárhelyi Találkozó azonban csak azokat a tudományos, irodalmi és művészeti
alkotásokat vallja magáénak, melyek a kisebbségi magyarság nemzeti és erköl-
csi értékeit és érdekeit nem veszélyeztetik. Az itt élő népek között való kölcsö-
nös megismerés és megértés szolgálatát szükségesnek tartjuk e népek szellemi
alkotásainak a másik nép nyelvén való tolmácsolása útján.

Sajtónk nemcsak nemzeti önvédelmi harcunk pótolhatatlan fegyvere, de
egyik leghasználhatóbb, mert mindenhová elérő eszköze a nevelésnek is. Ezért
kimondjuk, hogy a kisebbségi sorsban a sajtó csak úgy teljesíti kötelességét,
ha az önvédelmi egység, példa és tanítás napi megnyilvánulása. Nemzeti érde-
keink megparancsolják, hogy a magyar népkisebbség létérdekeit érintő döntő
kérdésekben a sajtó teljesen azonos álláspontot foglaljon el. Ne szolgáljon tehát
idegen érdekeket. Legyen mértéke a tárgyilagosságnak, őrzője a nép jövőbe
vetett jogos reménységének, öntudatosítója népünknek, ápolója a közösség
szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet nevelése. Történelmi hiva-
tását a sajtó csak úgy töltheti be, ha a magyarság szent hagyományain és ke-
resztény erkölcsi értékein felépülve a demokratikus nemzeti gondolatot
sugározza szét. A Vásárhelyi Találkozó kijelenti, hogy az alkotmányt és a tör-
vényt védi akkor, amikor a leghatározottabban tiltakozik a cenzúra alkalmazása
és fenntartása ellen.

A gazdasági lehetőségek biztosítása és a munka szabadsága minden nép
legelemibb joga. Ezért az alkotmány s a törvények betűire és szellemére hivat-
kozva, a megbántott lélek keserűségével, egy megalázott és életlehetőségeitől
megfosztani akart nép fájdalmának elemi erejével tiltakozunk minden olyan ha-
talmi törekvés, intézkedés és beavatkozás ellen, mely a romániai magyarságot
akár a közhivatalokban, akár  a magánvállalatoknál vagy a munka bármely te-
rületén meg akarja fosztani a munkához való szabad és szent jogától, ezáltal
különbséget tesz állampolgár és állampolgár között, kenyértelenné és kitaga-
dottá téve az ország lakosságának jelentékeny részét és mesterségesen és cél-
talanul támasztott keserűséggel megakadályozza az országban együtt élő népek
békés összhangjának kialakulását. 

Minden egyéni és közösségi gazdasági tevékenységnek legfőbb célja a nem-
zet erkölcsi, gazdasági és szellemi vagyonállományának a megtartása, fejlesz-
tése és védelme a népi érdekek és szükségletek szerint. A Vásárhelyi Találkozó
a magyar népi érdekeket szolgáló és a közvélemény ellenőrzése alatt álló gaz-
daságpolitika feltételének látja, hogy az összes gazdasági intézményeink között
munkamegosztáson alapuló tervszerű együttműködés jöjjön létre, s ez az
együttműködés egy gazdasági tanácsban, mint gazdasági életünket irányító s
annak nemzeti kereteit meghatározni törekvő csúcsintézményben öltsön állandó
formát. 

Helyes mezőgazdasági politikánk alapját gazdatársadalmunk megszerve-
zése kell, hogy képezze. Ennek érdekében építő szellemiségünket és erőinket
azoknak a gazdatársadalmi munkáknak szolgálatába állítjuk, amelyek e célnak
megvalósítását tűzték ki feladatukul. Mezőgazdasági politikánk egyik legfőbb
feladatát népünk gazdasági nevelésében látjuk, és ezért szükségesnek tartjuk
a gazdasági nevelés egységes irányítását és értelmiségünk olyan nevelését,
hogy mindazok, akiknek hivatásuk a magyar gazdatársadalom életében bár-
milyen természetű szerep betöltése, rendelkezzenek a szükséges gazdasági is-
meretekkel.

A magyar jellegű és népi célokat szolgáló tőkeképzésnek előmozdítására,
és ezzel kapcsolatban egészséges hitelpolitikának lehetővé tételére szükséges-
nek tartjuk minél szélesebb körű takarékossági mozgalom megindítását.

Nemzetgazdaságunkban rejlő nagy erőket nemcsak az élettelen anyagi ja-
vakban látjuk felismerni, hanem az élő és alkotó munkáskéz roppant értékében
is. Mi bajtársi jobbunkat nyújtottuk a magyar munkásságnak és az elfogadta.
Éreztük azonban a szorítás erejében, hogy egyebet is adnunk kell. Ezért valljuk,
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hogy életünkben a krisztusi elvek és tanítások alapján a szociális igazságnak
érvényesülnie kell, és vállaljuk a közösséget a munkássággal a kizsákmányoló
tőke elleni küzdelemben. A kisebbségi magyarság önvédelmének érdekében el-
engedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy a munkásság saját soraiban teljes
erejének súlyával küzdjön minden elnemzetlenítő kísérlet ellen, és teljes oda-
adással szálljon harcba összeköttetéseivel együtt a magyar kisebbségvédelem
egyetemes nemzeti érdekei mellett. Kimondjuk, hogy a magyar munkás és kis-
iparos egyenlő jogú és szükségességű alkotója a magyar kisebbségnek, és
éppen ezért a munkástömegek és a kisiparosok erkölcsi és kulturális nevelésé-
nek és nemzeti önvédelmi szerepének betöltése érdekében vállaljuk a közvetítő
szerepet a munkásság és a többi társadalmi rétegek között. Helyesnek tartjuk,
hogy a magyar munkásság és iparosság más nemzetiségű munkásokkal és kis-
iparosokkal, kizárólag gazdasági és szakmai érdekeinek védelmére, a szakszer-
vezetekben és szakmai szervezetekben helyet foglaljon. Ezzel szemben a
munkástömegek és kisiparosok nemzeti, erkölcsi és magyar kulturális nevelése
a magyarság megfelelő szervezeteiben és intézményiben történjék. 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy kisebbségi sorsban élünk, s érezzük a
szükségét, hogy keressük a román és a magyar nép építő együttélésének a fel-
tételeit és útját. Igazságunk tudatában állapítjuk meg, hogy a romániai magyarság
kisebbségi sorsba kerülése óta mindenkor tanújelét adta, hogy eleget tett állam-
polgári kötelességeinek. Ezzel szemben a román kormányzatok részéről súlyos
támadások érték nemzeti és emberi életjogaiban és nem kapta meg magatartá-
sáért a kellő méltánylást és elismerést. Mi annak előre bocsátásával, hogy a
közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek
a romániai magyarság is alkotó része, igényeljük a romániai magyarság önkor-
mányzatát, amelyhez való jogunkat az erdélyi románságnak saját elhatározásából
született gyulafehérvári határozataira, valamint a békeszerződések kiegészítő ré-
szét képező kisebbségi szerződésre alapítjuk. A Marosvásárhelyen összegyűlt
fiatalság egy szabadságát szerető nép nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban be-
teljesült és Gyulafehérvár szelleméhez felemelkedni tudott román néphez és irá-
nyítóihoz, hogy az élet és emberi jogaiban veszélyeztetett magyarság számára
találja meg azt a módit, amely a lelki kibéküléshez, egymás becsületes megér-
téséhez vezet és a történelmi egymásrautaltságban élő két nép számára a szabad
testvéri együttélés lehetőségeit megteremti. Óhajtjuk ezt annál is inkább, mert
meggyőződésünk szerint a román és magyar népre a Duna-medencében maga-
sabb rendű közös hivatás vár. 

Ezt a hitvallást, nemkülönben a Vásárhelyi Találkozó összes határozatait
magunkénak valljuk s mint becsületes és egy nép előtt felelős férfiakhoz illik:
fogadjuk mindnyájan, akik a Találkozón részt vettünk, hogy azokat őrhelyeinken
és munkaterületeinken szolgáljuk és megvalósításukért küzdeni fogunk.”

Az, hogy a hitvallás reménységét ismét csak a baloldal által erőltetett osz-
tályharcos proletár internacionalizmus és a történelem nagyhatalmak forgatta
kegyetlen fogaskerekei közösen zúzták be, semmit sem von le értékéből. Sőt!
Az idő még hangsúlyosabbá tette legfontosabb gondolatait.  Szózat magaslatára
emelve szólnak azok a mai magyar kisebbséghez, és nem egy passzusukban az
anyaországiakhoz is. 

y

A Hitel értékelése
Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találkozó után 1937/3.

A Hitel folyóirat e száma, miután a legfontosabb felszólalásokat és a bizott-
ságok ajánlásait közli, néhány összefoglaló jellegű írással is megtoldja az
anyagot.

ERKÖLCSI FORRADALOM
Ebben a beszámolóban a szerkesztők mindenekelőtt a találkozó hangulatát igye-
keznek ecsetelni. Ha elolvassuk, azonnal megpróbáljuk gondolatban összeterelni
mai ifjú értelmiségünk megannyi oldalon álló jeleseit, de ezt a lelkesült légkört nincs
az a képzelet, amelyik ma megvalósíthatónak érezné. Mert talán éppen ez a lelke-
sültség mutatja meg azt a különbséget, ami az egység további eróziójában, a lelkek
és a szellem hatalmas változásában végbement a nyolc évtized alatt. Az elszakított
és az anyaországi magyar hozzáállás között létezhet esetleg némi fokozatbeli eltérés,
de a hanyatlás visszafordíthatóságáról nehéz lenne felelősen nyilatkozni.

„Amikor Tamási Áron a Hitvallás olvasásába kezdett, a terem megmozdult:
megszakadtak a sorok és hullámozva, önkéntelen belső kényszertől hajtva állt
fel a fiatalság, hogy úgy hallgassa, ünnepi áhítatban azt, ami három nap és mö-
götte tizennyolc év vívódásaiból, útkereséséből született. Vásárhely ünnepi han-
gulata, a megrendült lelkeknek forró üteme ezekben a percekben teljesedett ki.
(…) mert Vásárhely jelentősége nem annyira határozatainak betűiben, mint in-
kább szellemében és abban a lélekben s légkörben van, amelyek között hatá-
rozatai megszülettek. Valami vallásos áhítat, a jobb és szebb, a tisztább és
becsületesebb élet perzselő vágya, egymás megbecsülése, elfogultságok elve-
tése és a szeretet s megértés párlata uralta és emelte a levegőt nemcsak egy
ember, hanem egy nemzet életében is ritka, kivételes alkalommá. Aki részt ve-
hetett ezen a három napon, az soha el nem felejtheti. Hitet kapott a hitetlen,
reményt a kétségbeesett és öntudatot a kétségeskedő: nem elveszett az a nem-
zet, amely ilyen megtisztulásra képes. Három napon keresztül megvalósult és
testet öltött az a szellem, melynek eljövetelére olyan régen vártunk: magyar
nem ellenségét, hanem testvérét kereste magyarban. Tiszta levegőjében szám-
űzötten menekültek a magyar bűnök és az acsarkodás helyébe a megértés, a
gyűlölet helyébe a szeretet, a széthúzás helyébe az összetartás lépett,

Számunkra – akik jelen lehettünk – ebben áll Vásárhely legfőbb életformáló
jelentősége. (…) A legtökéletesebb tárgyilagossággal, a szó értékének teljes
lemérésével is kimondhatjuk, hogy a Vásárhelyi Találkozó történelmi jelentőségű
eseménye életünknek. (…) Az élet jó tanítómesternek bizonyult, és a veszély
állandó nyomása alatt Erdély újra megtalálta önmagát. (…)

Ha a Vásárhelyi Találkozó jellegét nézzük, – mely egyben jövőjét is meg-
szabja –, úgy meghatározó jegyként egyet emelhetünk ki: erkölcsi forradalom.
Forradalmi abban, hogy hitet mert tenni egy új szellem, egy új lelkület mellett,
mely az emberi és nemzeti értékeket állította zsinórmértékül, és hadat mert üzenni
annak a szellemnek, mely »személyi torzsalkodásokkal, mindenki elgáncsolásával
és az építő erők megbontásával akadályozza meg a kibontakozás útját«. (…)
Nem a rombolás, hanem az alkotás az építés legfőbb vonása. A negatív, kritikai
szemlélettel szemben egy új szellemet hozott: az építő magyarságét”. 

Ha ma még elképzelhető lenne, akkor is erkölcsi forradalomra volna szükség
itt és odaát, hogy hitet tegyen: „(…) egy új szellem, egy új lelkület mellett,
mely az emberi és nemzeti értékeket”  állítaná zsinórmértékül.

A MEGÚJHODÁS ALAPELVEI
Ebben a fejezetben két mostanság nagyon kényes szó dominál. A keresztény
erkölcs és a demokrácia. 

Ami a keresztény erkölcsöt illeti, a kereszténység már Európa alapokmá-
nyaiból és gyakorlatából is kikerült, s Magyarországot éppen azért támadják,
mert alaptörvényében az állam keresztény gyökereire hivatkozott. A múltban
és a jelenben nem jelentéktelen elmék figyelmeztették kontinensünket, hogy ha
gyökereit megtagadja, elvész.

A demokrácia dolgában – attól tartok – megállapíthatjuk, miszerint annak
Tamási, illetve a Vásárhelyi Találkozó szerint értelmezett formája, éppen az oly
annyira támadott „illiberális” változatához áll közel. 

„A keresztény erkölcs és a nemzeti demokrácia: ez az a láthatatlan kupola,
melyet a Vásárhelyi Találkozó fiatalsága maga fölé emelt, hogy ennek keretében
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széles és átfogó programja alapján szilárddá és ellenállóvá építse nemzetünket.
Jól tudjuk, hogy ezekkel a fogalmakkal visszaéltek, és nekünk kell visszaadni e
fogalmaknak »súlyát és erkölcsi tartalmát«. Helyesen mondta Tamási Áron, hogy
a demokráciának nincs meg ma már nálunk sem az a biztosan megjelölhető és
félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart, s a demokráciáról szólva
ma már két ember sem értheti meg magát. Meghatározása szerint: a demok-
rácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak igazságos és helyes felhasz-
nálása a társadalom javára. Azaz: a demokrácia nem rendszer kérdés, mint a
fasizmus, a demokrácia életforma, az egyetlen életforma, amelyben élni lehet,
amelyben, csakugyan emberi életet lehet élni. S ez a demokratikus életforma
mindig függvénye a nemzeti közösség életének és érdekeinek: nem a számsze-
rűség hatalmi demokráciája, lényege és belső tartalma etikai beállítottságú: az
összetartozásnak, a teljes életszolidaritásnak minden vonatkozásban kifejezője.
(…)

A demokratikus életformára nemzetünket rá kell nevelnünk, alkalmassá kell
tennünk. Tehát lassú, közvéleményt, közgondolkozást átalakító, a szó legne-
mesebb értelmében vett nemzetnevelő munka követelményeivel állunk szemben.
A demokrácia őszinte igénye új feladatokat érlel. A cél: lehetővé tenni a leg-
szélesebb néprétegek számára is a közérdek megértését s azt, hogy ezt a kö-
zösségi életformát a maga belső ügyének vallja. (…)

Lelki megújulás nélkül az új életforma puszta elképzelés marad. A társada-
lom átalakításához emberek kellenek, akiket az új nemzetnevelés alkalmassá
tett erre a szerepre. (…)

A Vásárhelyi Találkozó nyíltan és határozottan ki is jelentette ezt az alapvető
tételt. Az erdélyi magyarság belső megtartó magatartása más úton nem érhető
el, csak az egyén és a népközösség erkölcsi megújhodása útján. Állást foglal-
tunk a kereszténységnek erdélyi életünkben való irányító szerepe mellett, s ezzel
állást foglaltunk amellett, hogy az erdélyi magyar élet igazi sorsvállalóinak csak
azokat tekintjük, akikben ez a keresztény erkölcs élő valóság. És mi a keresz-
tény erkölcs? A szeretetnek, a szolgálatnak, az engedelmességnek, a szegény-
ség vállalásának, a hősiességnek, a türelemnek, az igazságosságnak, a helytállni
és áldozni tudásnak egyetlen teljes formája, a mindennapi élet forgatagában,
munkájában, változásaiban állandó magasabb rendű értéket hordozó magatar-
tás. Minél nagyobb, rombolóbb erejű változásnak van kitéve egy népközösség-
nek az élete a maga külső meghatározottságában, annál nagyobb, égetőbb
szükség van ennek az erkölcsnek, belső tartó kötelékére. (…)

A jövő politikáját tehát formájában és szellemében egyaránt kereszténnyé
kell tenniük, mert egyetlen rendszer sem nélkülözheti az egyéni felelősség és
lelkiismeret mindennél értékesebb tevőleges erőit. (…)

Valljuk tehát, hogy a kereszténység az erkölcsi magatartású nemzeti kultúrájú
és demokratikus szervezetű erdélyi magyarságunk egyetlen megújulási lehető-
sége. Tudjuk, hogy a keresztény jelszavak mai politikai konjunktúrájában nem
szokatlan dolog a kereszténységet közéleti és társadalomszervezési elvvé tenni.”

A fent idézett részletek elolvasása után még jobban átérezhetjük a keresztény
gyökerektől való eltávolodás mára már veszedelmes folyamatának méreteit. 

Ami pedig a demokráciát illeti: „(…) az összetartozásnak, a teljes életszo-
lidaritásnak” az elfogadtatása egy megosztott és a liberalizmus által önzésre
nevelt társadalom esetében nehéz feladatnak mutatkozik.

AMI UTÁNA KÖVETKEZIK
Ebben a fejezetben a Hitel az Erdélyi Fiatalok körének elzárkózásáról ír, akik
a többször is említett baloldali »trójai faló« – nem valószínűtlen – feltevésére
hivatkozva, bár először még úgy indult, hogy részt vesznek, elmaradtak a Ta-
lálkozóról. Utóbb ennek valódi oka többnyire személyes presztízskérdésként
került a sajtótörténetbe.

Hogy a különböző felfogások és meggyőződések akkor és ott összesimultak,
valóban nagy siker volt, de sajnos – mint azt majd utóbb olvasható írásokban

meglátjuk – a baloldal mégis kerékkötővé vált, és a Román Kommunista Párt
hatása érvényesült. A kezdetben még internacionalista párt ekkor már túl volt
azon a kongresszusán, amelyik rejtett román nemzeti fordulatot jelentett, s ame-
lyet követően a magyar munkástömegeket a saját kisebbségi magyar vonaltól
elszakítva az internacionalizmus zászlaja alá terelte. Így aztán a magyarság meg-
osztásával valójában már saját nemzeti céljaikat is szolgálta.  

„A Vásárhelyi Találkozó válasz volt a kétségeskedőknek s aggodalmaskodók-
nak, nyílt felelet a vádakra és gyanúsításokra. Mert voltak, akik világnézeti el-
lentétek romboló összecsapásától féltek, meg mások, akik az erők egyesítése
helyett az erők szétforgácsolását látták már előre, sokan pedig csupán személyi
becsvágyat véltek megbújni a napirendre tűzött nagy kérdések megvitatására
irányuló törekvések mögött. (…) Egy dolog azonban érthetetlen és ma is meg-
foghatatlan. Aggodalom és tartózkodás hangzott el a fiatalság ama töredéke ré-
széről is, amely pedig éveken keresztül oly kitartóan hangoztatta az egység
megszületésének szükségességét. (…) minden különösebb elvi indok nélkül az
»egyik érdek«, »önmaguk határozott elkeretezése«, az elfogultság és az előítélet
fölé emelkedni nem tudtak, inkább vállalták az elvi következetlenséget. Igaz,
hogy minap a fasizmussal sem átallottak vádaskodni. Ma – mi sem természe-
tesebb – a baloldaliakat közéletünkbe csempésző »trójai faló«-ról értekeznek.
S mindez vajon az »egység«-ért van? Németh László megállapítása jut eszünkbe:
»A fiatalság egy része csak felismer, anélkül, hogy változtatni akarna magán.
Nem érzik, milyen erkölcstelen egy gondolat, ami csak a fejben virágzik.«

A Vásárhelyi Találkozó azonban válasz volt és felelet. Nyílt és férfias módon
nyilatkozott meg – minden hitelrontó prófécia ellenére – a fiatalság ama szán-
déka, amely a nézet valóságos egységének kialakítását és a gondolkodásbeli
ellentétek romboló hatásának eltűnését akarja. (…) Felfogásoknak, meggyő-
ződéseknek a különbözősége nem lehet az idő, a helyzet és az új szükségsze-
rűségek által kívánt fejlődésnek kerékkötője, sőt inkább a serkentője és előbbre
mozdítója. A nemzeti eszme a kisebbségi életben mélyebb, szociálisabb tarta-
lommal telítődik, a szocializmus viszont felismeri a nemzeti közösséghez való
hozzátartozás jelentőségét. (…)

(…) a Találkozó bizonyságot tett, hogy a fiatal szellemiség szinte kivétel
nélkül átérzi egész társadalma közös sorsát és hordozza a nemzeti felelősség
tudatát. Ebből a szemszögből kell Vásárhely jelentőségét néznünk. (…) 

A Hitvallás nyugodtan és bizakodóan tehette minden részt vevő kötelessé-
gévé, hogy a Találkozó szellemére és a hozott határozatokra építse fel a maga
életét, azok szellemében és megvalósítása érdekében folytassa a munkát őrhe-
lyein és a munkaterületein, intézmények és közösségi keretek között, ahol szá-
mára cselekvési lehetőség nyílik. A Találkozó elvei időtállósága tudatában a
lassú, építő, társadalomalakító munkát vállalta. (…) A Vásárhelyi Találkozó,
mint tényleges munkaközösség megszűnt abban az ünnepélyes pillanatban, ami-
kor Tamási Áron bezárta. De fennmaradt minden egyes résztvevője számára:
mint az egyéni felelősség és lelkiismeret parancsa. A Vásárhelyi Találkozó mint
közösség, a jövőben a szellemi síkon jelentkezik. (…)

»Az, ami Vásárhelyen történt, – írja Ijjas Antal, – azért történelmi forduló-
pontja az erdélyi magyarság életének, mert majdnem húsz évvel az impérium-
változás után az erdélyi magyarság – éppen az impériumváltozás után felnőtt
nemzedék – lelkület, önszemlélet és program szerint is azzá lett, ami a való-
ságban: nemzeti kisebbség.« 

Azzá lett, ami a valóságban.”
Vásárhely szelleme természetesen sokat jelentett ennek a generációnak az

életében, s bár a történelem másfelé terelte a folytatás lehetőségeit, az erdélyi
nemzeti kisebbség magára találásának jelentős állomása maradt, máig ható
megállapításokkal, napjainknak is szóló üzenetekkel. Ami pedig a nemzethez
való viszonyulás és felelősség kérdéseit illeti, abban határok nélkül mutat utat.
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Ami később egészen más célból elkezdődött
Vita Sándor: A Székelyföld iparosítása 1937/3.

A Hitel e számának Metamorphosis Transylvaniae rovatában közölt Vita Sándor
írásból, csupán a később történtek szempontjából is érdekes néhány rövid gon-
dolatot mutatok be. 

Bár az évszázadokon át népfelesleget termelő Székelyföld ezen tulajdon-
sága életképességét igazolta, de sajnos a terület természetes eltartó képes-
sége ezzel nem volt arányos. Az „elcsángálás” kényszere működött, s
nemcsak a csángó vidékek felé, de Erdélyen belül is, aminek a szórványoso-
dás ellensúlyozásával természetesen áldásos hatása volt. Annál kevéssé mond-
ható üdvösnek a Bukarest irányába történő tömeges kivándorlás, amely a
fejedelemségek egyesülése után kialakult konjunktúra szívó hatására indult
el. Ennek nagy részét veszteségként lehetett elkönyvelni, bár sokan haza is
tértek. Ezekben az időkben tartották Bukarestet a világ második legnagyobb
magyar városának.

Ismereteink vannak még egy évszázadokkal előbb elindult érdekes jelenség-
ről, egy a Moldovával kialakult lassú népességcseréről. Az oda kivándorló szé-
kelyek az ottani nehéz körülmények között magasabb színvonalú kultúrájuknak
köszönhetően könnyebben találtak megélhetést, az ott súlyos elnyomatásban
élők viszont a jobb élet reményében vándoroltak be a hegyeken át. Igénytelen-
ségük aztán itt történelmi előnyöket biztosított számukra. 

A Trianon utáni homogenizáció számára a legnehezebb diónak a tömb ma-
gyar székelység mutatkozott. A Ceauşescu-éra aztán megtalálta a kiskaput, és
éppen az iparosítás címén tudott hozzákezdeni az etnikai arányok megváltoz-
tatásához. Ezzel és más ismert módszerekkel igen jelentős eredményeket ért
el. Ennek köszönhetően veszítettük el Marosvásárhelyt, a Székelyföld fővárosát,
ahol a nem is olyan régen még etnikailag szinte egységes városban, ma már ki-
sebbségben van a magyarság.

Vita Sándor erről így ír a harmincas években:
„Minden nemzet függetlenségének lényeges kelléke, hogy önálló gazdaság-

politikája legyen, amelyet saját gazdasági érdekei szerint intéz. Nem tagadható,
hogy kisebbségi sorsban élő népnél önálló gazdaságpolitikáról aligha lehet be-
szélni, de az is kétségtelen, hogy a kisebbségi népnek is van lehetősége arra,
hogy gazdasági tevékenységét a maga nemzeti szempontjai szerint irányítsa.
Ott ahol egy kisebbségi nép egészen önálló településterületen lakik s a külön-
böző gazdasági ágak is mind az ő kezében vannak, aránylag legkönnyebben
keresztülvihető, hogy a gazdasági erőforrásokat saját nemzeti céljainak szol-
gálatába állítsa. A romániai magyarság elsősorban a Székelyföldön lakik egy-
séges, nagyobb tömegekben és így gazdaságpolitikai elgondolásainknak is
különösképpen erre a területre kell irányulniok. (…)

Az iparosítást egyrészt gazdasági szempontok követelik: nyilvánvalóan több
értéket termel egy társadalom, amelyik nyerstermékeit feldolgozva viszi piacra
és a feldolgozás hasznát is a maga számára biztosítja, mint az olyan, amelyik
megreked a mezőgazdasági termelésnél. (…) Tehát nem ipari központok ki-
alakítására, hanem az ipar decentralizációjára, falvakra való kiköltöztetésére
gondolunk, olyanformán, hogy a mezőgazdaságunk minél nagyobb részesedést
keressen a feldolgozó ipar nyersanyagellátásában.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az iparosítás nem könnyen és nem is rövid
idő alatt megoldható feladat. Ha a megoldási módokat keressük, elsősorban a
magánkezdeményezés szerepére kell gondolnunk. (…)

Mindenesetre a megoldásnak számos módja lehet, hiszen nagybankjaink
eddig is igen sok ipari vállalatot tartottak fenn, méltányos tehát az a kívánság,
hogy magyar betéteseink megtakarított pénzével első sorban magyar gazdasági
célokat mozdítsanak elő és helyezzék át működésük súlypontját vagy legalábbis
irányítsák kihelyezéseik jelentékeny  részét a Székelyföld felé.”

Mindez természetesen egészen más irányelvek szerint zajlott a szocializmus
évtizedeiben, de sajnos éppen központok kialakításával, nem pedig decentrali-
zálva a felsorolt szempontok szerint. Nem a helyi termékek feldolgozása volt a
fő célkitűzés, hanem, ha kellett, idegen és jelentős munkaerő igénnyel bíró ipar-
ágak betelepítése. Ezt követte a román munkaerő nagy támogatásokkal történő
letelepítése. Az iparosításra is rájátszó folyamat, bár most talán lassabban, de
annál biztosabban és az érdekek mentén ügyesen összekuszálva folytatódik. 

A magyar közösség utolsó erős bástyájának megvédése a mai globalizált
világ körülményei között nagyon nehéz, gazdasági életét: „a maga nemzeti
szempontjai szerint” irányítani nagy szervezettséget, odafigyelést, ügyességet,
olykor önzetlenséget igényelne. Az eltelt évtizedek után pedig már „a különböző
gazdasági ágak” sincsenek „mind az ő kezében”. Erről gondoskodtak. A szé-
kely ember életrevalóságának azonban, Istennek hála, mégis sok jelét láthatjuk
napjainkban.

y

Beköszöntő
A Hitel szerkesztői: A Hitel 1937/4.

„A Hitel második évfolyamát zárjuk e számunkkal. Két év küzdelme, fáradsága,
kezdetleges viszonyaink okozta sok-sok nehézsége után első szavunk a háláé.
Olvasóközönségünket, egyre gyarapodó előfizetőink táborát illeti ez a hála, akik
lehetővé tették, hogy folyóiratunk erejéhez képest továbbra is a nemzetépítés
nagy feladatának munkása maradhasson. Második szavunk a köszöneté. Kö-
szönjük munkatársainknak, hogy életünk sok demoralizáló, reménytelenséget
és kishitűséget keltő tünete dacára sem szűntek meg munkálkodni és dolgozni,
önzetlen segítséget nyújtva munkánkhoz, melynek célja változatlanul az, hogy
helyzetünk, valóságos erőink feltárásával kemény és céltudatos magyar élet
épülhessen ki.

Első helyen kell megemlékeznünk Ravasz Lászlóról, aki gyönyörű Széche-
nyi-beszédének megküldésével alkalmat adott nekünk arra, hogy a legnagyobb
magyar emlékének méltóképp hódoljunk. S talán nem lesz felesleges bemu-
tatni azokat, akik a második év munkájához hozzájárultak: Katona József bu-
karesti építészmérnök, Kelemen Béla, a kolozsvári piarista gimnázium tanára,
dr. Szabó T. Attilla tanár, több tudományos mű szerzője, Szenczei László író,
I. Szemlér Ferenc író, Atzél Ede báró, földbirtokos, gazdasági mozgalmaink
fáradhatatlan munkása, dr. Kiss Árpád bukaresti ügyvéd, a Kisebbségi Jogélet
egyik szerkesztője, dr. Asztalos Sándor ügyvéd, az EGE jogtanácsosa, Gyallay
Pap Zsigmond, a Minerva biztosító tisztviselője, Nagy Ödön ref. theologus, a
főiskolás I. K. E. titkára, dr. Mester Miklós történetíró, dr. Heinrich Mihály
orvos, Szvatkó Pál, az Új Szellem és a Prágai Magyar Hírlap szerkesztője,
dr. Balogh Jolán műtörténész, az erdélyi műemlékek kutatója, dr. Oberding J.
György közgazdasági szakíró, Bözödi György író, Kovács Imre, a „Néma For-
radalom“ szerzője, Szabédi László író, Vita Zsigmond, a nagyenyedi Bethlen
Kollégium tanára, Lőrinczi László orvostanhallgató, Tamási Áron író, Márton
Áron, h. plébános, az Erdélyi Iskola szerkesztője, Sinka József kolozsvári ref.
segédlelkész, Bitay Pál, vámosgálfalvi ref. lelkész, Kováts József, a fiatal író-
nemzedék napokban elhunyt tehetséges tagja, Petrovay Tibor, a Gazdasági és
Hitelszövetkezetek Szövetségének cégjegyzője, Juhász István, a kolozsvári ref.
Theológia széniora, Lazányi Endre, a gyulafehérvári Majláth főgimnázium tanára,
és Debreczy Sándor, a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium tanára, – har-
minc önzetlen munkatárs. 

A Hitel harmadik éve a már kialakult nyomdokokon indul el. A valóságos
önismeretre való törekvés volt legtöbb igyekezetünk tárgya és vezetőnkül marad
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Széchenyi igéje: »Itt tátong azon mélység, mely mindaddig nemzeti koporsó
gyanánt tárva fog állani előttünk, míg azt az önismeret s javulásnak csak jobb
emberek által gyakorolt szelleme bé nem töltik«. 

Amit kezdetleges viszonyaink között lehetett, e téren elvégeztük és hívunk
minden fiatal magyar értelmiségit, főként aki falun él, munkatársul és segítségül.
Harmadik évfolyamunkban a falu egészségügyéről, a falusi iskolásgyermekek
helyzetéről, a városi munkásleányokról, társadalmi osztályainkról közlünk fel-
táró tanulmányokat. Az erdélyi magaskultúra, a népműveltség több kínálkozó
problémáján kívül tervbe vettük nemzetpolitikai tanulmányok közlését, hogy
egyfelől a fiatal nemzedék politikai elgondolásainak a nagy közönséghez való
jutását lehetővé tegyük, másfelől pedig a fiatalság hiányzó politikai nevelésének
kérdését, legalább elvi síkon, előmozdítsuk. 

E számunkban már eljutottunk odáig, hogy a magunk problémáin kívül a
környező népek helyzetével is foglalkozhattunk, törekedni fogunk ilyen termé-
szetű tanulmányok rendszeresítésére. A fiatal nemzedék eszméinek és eszmé-
nyeinek védelme pedig elsőrendű gondunk marad. Ha olvasóközönségünk és
munkatársaink támogatása nem marad el, úgy, a Hitel harmadik éve, hisszük,
még közelebb visz a célhoz.” 

A Hitel szerkesztői itt már felmérhették, hogy elképzeléseiket mennyire si-
került megvalósítanuk. Hihetetlen, hogy a kivitelezés anyagi háttere milyen kevés
személy áldozatvállalásának köszönhető. Természetesen értékelendő a szerzők
önzetlen hozzáállása is a lap kívánt és megfelelő színvonalú tartalommal való
feltöltéséhez.

Hasonló kísérlet ma már alig akad. Pedig napjainkban nem jelentene akkora
terhet egy igényes olvasóközönség számára egy-egy előfizetés. Mégis legjobb
folyóirataink sorsa elsősorban a központi támogatások elnyerésétől függ. A Hi-
telt fenntartó közösség példája ma is elgondolkodtathatja a magyar értelmiséget
a Kárpát-medencében és szerte a világban.

y

Tárgyilagosan erdély találkozásáról
az ortodoxiával
Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus 1937/4.

Juhász István – saját bevallása szerint – többször átdolgozta tanulmányát, hogy
a lehető legobjektívebb legyen annak minden sora. A nacionalizmusról beszélni
már akkor is igen nehéz volt, hiszen e szónak eredeti értelme országról or-
szágra, időről időre, és helyzetről helyzetre számos értelmezéssel terheltetett
meg. Állásfoglalás mentességre törekedett, ami a benne foglalt tényanyag alap-
ján ma számunkra nem tilos és nem is nehéz. Írásában arra figyelmeztet, hogy:
„Kettős meggondolás késztet erre. Egyfelől erdélyi magyar közéletünk – hall-
gatólagosan bár – de egyetemesen elfogadott szabálya iránti engedelmesség.
E szabály, mondjuk inkább gyakorlat –, erdélyi magyarságunk védelmében a
jobboldal és baloldal élesen elhatárolt frontjai között döntés nélküli előhala-
dásra kötelez. A másik indok viszont, amely e tanulmány tárgyilagos adatközlő
jellegét indokolja, az, hogy a nacionalizmus melletti vagy elleni állásfoglalás
elsősorban e kérdések erdélyi magyar életünkön belüli eldöntését írja elénk s
csak ezután lehet az itt nyert szemléletet más népek nacionalizmusának bírá-
latára átvinni.”

Szerzőnk célját megjelölve a: „(…) román élet felölelt jelenségkörének (…)
alaposabb (…) megismertetésének érdekére tekint.” Már első soraiból kiderül,
az alárendeltség állapotában nemzeti célokért politikailag küzdő, és azok meg-
valósulása után a fölérendeltség helyzetében összes kvázi missziós igényét meg-
valósítani akaró nacionalizmus különbsége.   

„Ma már minden, történelmileg csak egy kissé művelt ember előtt is vilá-
gosan áll, hogy nagy különbség van a háború előtti és háború utáni nacionaliz-
mus között. Az első politikai irányzat, mely valamilyen elvi-elméleti alapvetésből
indul ki s megvalósulását politikai úton, parlamentáris rendszerrel, az állam-
kormányzásban keresi. A háború utáni, a tulajdonképpeni huszadik századi na-
cionalizmus nem politikai, hanem totális igényű mozgalom; kiindulási pontja
nem valamely új elmélet, hanem valamilyen új hit; megvalósulási útja és területe
pedig nem a kormányzás új formája, hanem az új ember és új társadalom ki-
alakítása, s ennek csak függvénye azután az új államforma és kormányzás. Ere-
dete, belső magatartása oldaláról tekintve korunk nacionalizmusát, tekintetbe
véve a benne majd mindenütt megnyilatkozó mithosz-keresést, miszticizmusra
hajló lelkiséget, hivatástudatot, a misszió: a küldetés hangsúlyozását, közös-
ségalakító erejét és fegyelmező, aszkézisre indító természetét – vallási jelen-
ségnek kell tekintenünk. E vallási jelleg, vallásos tartalom megnyilvánulhat az
illető nemzet régi vallásának bizonyos új értelmezésében és proklamálásában.
A vallás az élet totális szemlélete és élése. Úgy, hogy az új értelmű nacionális
mozgalmak ismérve gyanánt emlegetett totalitár igény valójában e mozgalmak
jellegének a következménye és kivetítése. (…) amikor ennek a nacionalizmus-
nak a nyomait keressük a mai román életen belül, azokat a jelenségeket, állás-
foglalásokat, mozgalmakat kell feljegyeznünk, amelyekben ezt a vallási tartalmat
s az ezekből folyó totalitár jelleget fedezzük fel.

Három jelenségkör tárja elénk ennek az új román nacionalizmusnak a ki-
bontakozását:
• a román egyház szerepe a mai román életben;
• a »Gândirea« c. folyóirat művelődési irányzata;
• a Mihály arkangyal légiójának mozgalma.”  

A ROMÁN EGYHÁZ NACIONALIZMUSA
Az egyházszakadást követően leváló keleti kereszténység, valóban és magától
értetődően keleti vonásokkal lesz telített. Már a kezdetektől természetes módon
kapcsolódik össze az egyházi és állami hatalom. Egy Isten az égben, képviselője
egy császár a földön, aki leoszthatja feladatait. A nemzettudat megjelenése után
aztán az egyház a nemzeti érdekek legelhivatottabb képviselőjévé válik. Az ere-
detileg is jellemvonásai közé tartozó idegengyűlölet, a xenofóbia mondhatni
szakralizálódik.   

A Balkánon létrejött románság korán kerül az ortodox egyház vonzásába,
és valóban a magyarság előtt keresztelkedik meg. Balkáni egyházszervezeti kö-
tődése a dunai vlachok bal partra történő beáramlását követően is megmarad.
Vezetőiket onnan nevezik ki, s ez hosszú ideig elfogadott állapot. Az ősi erdélyi
ortodox egyházról szóló elméletek ugyanolyan legendák, mint a dákoromán el-
mélet. Néhány félremagyarázott vagy hamisan fordított okiraton kívül ennek
semmiféle nyoma nem volt és nincs. 

Nem véletlen tehát, hogy Juhász István első helyen foglalkozik a román egy-
ház nacionalizmusával.

„A román nacionalizmusban vallási jelenséget látunk, mely elsősorban abban
áll, hogy a román élet irányításában a vezető szerepet ismét a román egyház
szerzi meg.

A múlt század közepéig, Cuza fejedelem országlása alatt, az addig csak iro-
dalmi és művelődési téren jelentkező román liberalizmus bevonul a román élet
széles körű irányításába is, s egyik legelső feladata a kolostorok, elsősorban a
keleti, görög kolostorok vagyonának a kisajátítása. Ez az 1864. évi törvény a
gazdasági alapot húzta ki a román egyház alól, s ezzel együtt összeomlott a
román egyháznak, s elsősorban a kolostoroknak addigi nagy jelentősége, nem-
zetformáló szerepe. A gazdasági területen megindult szekularizációt követte
azután a nemzeti élet minden területén való szekularizáció. Éppen ezért az
1937. évet, amelyben a román parlament megszavazott egy törvényt, melyben
a kolostorok újjászervezését rendeli el s földet juttat minden egyes kolostornak,

yy
147

Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:16  Page 147



hogy munkáját, nevelő, irányító szerepének betöltését ne akadályozza meg az
anyagiak hiánya –, ezt az évet s ezt a rendelkezést jelentőségteljesnek kell te-
kintenünk, zárókőnek, mely a román élet szekularizált, liberális korszakának a
végét jelzi. Politikai csoportok, nagynevű családok, titkos társaságok, egyete-
mes érvényűnek tartott politikai importeszmék helyét a román élet vezetésében
átveszi újból a román egyház.

A román egyház fogalmának tisztázása az első kérdés, amely előttünk áll.
Nyugati keresztyén világunkon belül ismeretlen az egyháznak az a nacionális
jelentkezése, mint amilyent az ortodoxia világában és közelebbről a román élet-
ben látunk. Gondolkodásunk és hitvallásunk szerint az egyház Krisztus egyháza
(…). A nemzet az egyháznak csak munkaterülete, de nem tartalmi, hivatásbeli
meghatározója. Az egyháznak a lényege az, hogy egyház, és csak idői járuléka
az, hogy nemzeti egyház. (…) Az ország uralkodó egyháza: a görög keleti or-
todox egyház a román közvéleményben mint »román egyház« igényli magának
népe és országa legfőbb szellemi irányítását.

Ebben a fogalomban a »románság« és az  »egyház« teljes egységbe jutása
fejeződik ki. Az az igazság, melyet a román egyháztörténészek azzal szoktak
igazolni, hogy a románságnak, mint népnek, a kialakulása egybe esik a román
keresztyénségnek a kialakulásával. A román nép a román egyház egy ugyanazon
történelmi folyamatnak az eredménye. De tovább is megy ez az egyháztörténeti
bizonyítás –, mely valójában inkább csak szemléltetés –, amikor rámutat arra,
hogy a történelem folyamán milyen szorosan együtt halad a népnek és az egy-
háznak a sorsa szenvedésekben és diadalokban, bukásokban és megújulások-
ban.

A »román egyház« fogalma ezt a történeti megalapozású nacionális egyházi
tudatot juttatja kifejezésre. Nem jogosult feltenni sem az egyik, sem a másik
tényező elemzésén elindulva, hogy hogyan is jut e két különböző valóság egy-
ségbe. Itt egyenesen azt kell megfigyelnünk, hogy a »román egyház« kifejezés-
ben megnyilvánuló egység valóság, nem kérdés, nem probléma, nem feladat
vagy megoldás, hanem a román életnek történeti gyökerű ténye.

A román egyház letéteményese és őrizője a román nép életének és igazi ha-
gyományainak. Jogosult tehát, hogy múltbeli szerepének megfelelően a jelenben
is a népi – nemzeti – állami életnek irányítója legyen.

Az alábbiakban a román egyház Szent Szinódusának két évbeli nagy erejű
határozatát magyar fordításban közlöm, amelyek világosan rámutatnak arra,
hogy milyen módon és milyen mértékben igényli magának az egyház, hogy népe
egész totális életének az irányítója legyen.

Az egyház hivatása a nemzet életében, erről szól az első határozat, melyet
1937. március 10-i ülésében hozott a szinódus, és pedig akkor, amikor az or-
szág kultuszminiszterének összehívására azért gyűlt össze, hogy a papok poli-
tikai tevékenységének az eltiltásával foglalkozzék. A napi politikába való
beavatkozást el is tiltotta a zsinati ülés, de amellett ebben az igazán nagyvonalú
határozatban körvonalazta a maga egyházi álláspontjából az egész nemzetpo-
litikai kérdést, erőteljesen proklamálva a »román egyház« szerepét, vezető sze-
repét a mai román életben:

»Nihil sine Deo.
Az utóbbi időben olyan hangok hallatszottak, amelyek követelték, hogy a

pap a maga teljes munkásságát korlátozza az oltári szolgálatra; követelik, hogy
ne éljen többé a valóságos életben s hogy ne mutasson semmilyen határozott
állásfoglalást, olyant, amilyenre pedig őt Krisztus és az egyház szolgálatára való
elhívott jellege kötelezi.

Emellett azonban maga az ortodox tan is az egyház gondjává teszi, hogy
őrködjék annak a népnek a totális élete felett, amelyik közé Isten küldötte.

Az egyház határozott világnézettel és annak alapján álló etikai programmal
rendelkezik, mely átfogja az egész emberi életet. Az egyház nem avatkozik bele
a politikai pártok harcába és nem jelenti ki az egyiket jobbnak, mint a másikat
mindaddig, míg azok csak módszerre nézve különböznek egymástól és nem tér-

nek el az egyház etikus programjától. Azonban joga van ahhoz, hogy tevékeny-
ségét felfokozza, hogy a román nép rétegeiben elmélyüljön a keresztyén gon-
dolkodás és a keresztyén etikai magatartás – és joga van ahhoz is, hogy harcos
magatartást tanúsítson minden törekvéssel szemben, amely a politika álarca alatt
a keresztyénséggel ellentétes életnézetet és etikai programot terjeszt.

A keresztyén világnézet és a keresztyén erkölcstan alapján hisszük, hogy
itteni és mostani körülményeink számára megállapíthatjuk a következő progra-
mot, amelyet – szeretnők – ha figyelembe venne az egész román nép, minden
politikai párt, s amelynek a vonalán fog küzdeni az egyház mindvégig a nemzet
életében: 
1. Államunk életének egyéni, társadalmi, művelődési, iskolai és gazdasági vo-
natkozásban szoros kapcsolatba kell kerülnie és maradnia az Istennel az ő Meg-
váltó Fia, az Úr Jézus Krisztus által. Törekednünk kell arra, hogy eltűnjék a
szekuláris, a közömbös, sőt az Istennel szemben ellenséges szellem. Ültessük
bele az emberekbe azt a meggyőződést, hogy a nemzet felemelése érdekében
semmi komolyat sem lehet alkotni Isten nélkül. >Nihil sine Deo<: ez a román
korona jelmondata.
2. A mi államunk román állam, melyet a román nemzet alkotott meg példátlan
áldozatok árán – saját maga megmaradásáért, megerősödéséért és megneme-
sedéséért, fizikai és lelki tulajdonságai kifejtéséért, – azért, hogy minél maga-
sabb szintre emelhesse saját politikai és lelki értékét. Az állam minden törvénye,
tevékenysége, eszméje és minden törvény, tevékenység és eszme, mely az állam
területén megjelenik, a nemzet tartós javát kell, hogy szolgálja, vagy azt lega-
lábbis meg nem károsíthatja. Nem a telhetetlenek pillanatnyi örömei és becs-
vágyai, nem a demagóg eszközökkel felbolygatott tömegek akarata, hanem a
nemzet századok feletti jó sorsának megalkotása kell, hogy vezesse az állam
tevékenységét.
3. A nemzet egész életét példaadással és komoly irányítással kell segíteni, hogy
a keresztyén erények szabálya szerint folyjon. Imádság, munka, becsület, ko-
molyság, áldozatos szellem – azok az erők, amelyek fenntartják egy nép egész -
ségét és növelik szakadatlanul az erejét. Azok az erények, amelyek az embert
előkészítik az örök életre, ugyanazok, mint amelyek fenntartják az emberi kö-
zösségeket. Ahhoz, hogy ezeknek az erényeknek a tiszteletére eljussunk, szük-
séges, hogy ne csak idői jellegük szerint világítsuk meg, hanem azért is, hogy
az örök életre néző jelentőségüket megértsük.
4. Az elmondottakkal összhangzásban az egyház tiltakozik az ellen a világnézet
ellen, mely az embert csak materiális paradicsom utáni vágyakozásra ösztönzi,
tudva azt, hogy minden fanatizmus és minden szenvedély, mely anyagi érdekből
fakad, lealacsonyítja az embert igazi hivatásához képest. Csak a lelkiekért való
küzdelem nemesíti meg az embert és viszi a haladás felé.
5. Gondot viselve a nemzet minden fiára, az egyház elítél minden kapzsi indi-
vidualizmust, valamint az önkénynek, a terrornak és a brutalitásnak minden tet-
tét, elítéli azonban az osztályharcot is, olyan törvényeket és román életet
követelve, amelyek a testvériség és a nemzeti szolidaritás szellemét fejezik ki.
Az egyén a maga szabadságát, fizikai és szellemi erejét ne az önző érdek cent-
rifugális irányába, hanem a nemzet szolgálatának az irányába használja. A ke-
resztyén eszmény: a szolgáló személyiség és nem a meggazdagodó egyén. Az
osztályok kiegészítik egymást, tanulják meg tehát egymást szeretni és egymást
segíteni, mint ugyanazon test szervei.
6. A más nyelvű és más vallású állampolgárok – miután a törvénytelenül meg-
szerzett állampolgárságok felülvizsgáltatnak – törvényes bánásmódban fognak
részesülni és támogattatni fognak a haladásra irányuló törekvéseikben, egyben
azonban ellen is őriztetnek, hogy ne károsítsák meg semmivel sem a román
népet. Tisztelve minden állampolgár jogait: politikai egzistenciánknak nemzeti
jelleget és szervezetet fogunk adni.
7. Hogy ezt a munkát a nemzet és a román állam megszilárdulásának az érde-
kében elvégezhessük, szükségünk van a nemzet és az ország minden fiának bé-
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kéjére, jó egyetértésére és testvériségére, hogy a nemzet és az ország minden
fia egy legyen a törvény, az uralkodó és az állam monarchikus formájának tisz-
telésében.«”

Ha ennek a fejezetnek a tartalmát figyelmesen követtük, a legtárgyilagosabb
ismertetés mellett észre kell vennünk, mennyire igaz az az állítás, hogy a román
nép évszázados területfoglalása, életterének folyamatos bővítése az ortodox tö-
résvonal térhódításával azonos folyamat. És ebben, nem az ilyen-olyan módon
benépesített területeken velük érkező ortodoxiáról van szó, hanem egy olyan
vallásról, mely őket e területek megszerzésében maga is vezette. Vándorlásaik
során éltek számos állam területén, szerveződési formák, majd államalakulatok,
kenézek, vajdák és uralkodók, keresztény és muzulmán szövetségek sora kö-
vette egymást történelmükben, de az ortodox egyház végig ott őrködött minden
lépésük fölött. S amikor a román ortodoxia gyengeséget mutatott, segítségükre
jött a határokon kívüli ortodox egyház, nemegyszer ezzel együtt saját országá-
nak érdekeit is szolgálva. 

Juhász István fenti tárgyszerű képe a „román egyház”-ról az iménti fejte-
getésben  tökéletesen győzi meg az olvasót. A szinódus: „(…) körvonalazta a
maga egyházi álláspontjából az egész nemzetpolitikai kérdést, erőteljesen
proklamálva a »román egyház« szerepét, vezető szerepét a mai román életben”.
A szinódus leszögezi: „(…) maga az ortodox tan is az egyház gondjává teszi,
hogy őrködjék annak a népnek a totális élete felett, amelyik közé Isten kül-
dötte”. A hét pontot áttekintve, az egyház határozott utasításokkal látja el a
nemzetet alkotó híveket, akiknek: „A keresztyén eszmény: a szolgáló személyi-
ség és nem a meggazdagodó egyén (…)” kell, hogy vezéreszméje legyen, és
az államot, melynek tevékenységét: „(…) a nemzet századok feletti jó sorsának
megalkotása kell, hogy vezesse (…)”, miközben hangsúlyozza, hogy nem szól
bele a pártok dolgaiba. Pontosabban mindaddig nem, amíg azok tevékenysé-
gükkel nem ártanak a nemzetnek.

A más nyelvűek dolgában óvatosan fogalmaz, de kiérződik azért a xenofób
szellem, amikor is ezeket, jogaikat elismerve a fejlődésre, ellenőrizni írná elő,
hogy a román népet meg ne károsítsák. Mint írják: „(…) támogattatni fognak
a haladásra irányuló törekvéseikben, egyben azonban ellen is őriztetnek, hogy
ne károsítsák meg semmivel sem a román népet”. Vagyis ez róluk eleve felté-
telezhető, miközben ennek fordítottjáról szó sem esik.

És itt olvasható az igen sokatmondó és kiemelt mondat is: „Tisztelve minden
állampolgár jogait: politikai egzisztenciánknak nemzeti jelleget és szervezetet
fogunk adni.” Egyébként röviddel ezután, a román egyház feje, Cristea Miron
lett a miniszterelnök, az állam és az ortodox egyház évszázados egységének fé-
nyes bizonyítékául. Az egyház által képviselendő vonal eme leírása jó három-
negyed százados, és közben rendszerek váltogatták egymást, de a mai
neoliberális világban is működik a maga módján. Ha arra gondolunk, hogy volt
olyan év, amikor napi több mint két ortodox templomot avattak Romániában,
gombamód épültek az új kolostorok (főleg Erdélyben), valamint – ottani forrá-
sok szerint – az európai pénzek 18%-a ment erre a célra, és a magyar egyházi
ingatlanok nehézkes visszaszolgáltatása közben az ortodox egyház komoly in-
gatlanokhoz és földekhez jutott. Mi sem változott a csaknem 80 év alatt.

Szerzőnk a továbbiakban ezeket emeli ki: „A román egyház jelen kíván lenni
népe életének az eseményeiben és pedig a maga tanácsaival és útmutatásaival.
A második szinódusi határozat, amelyikre itten hivatkoznunk kell, még világo-
sabban mutatja, hogy milyen határozott módon igényli magának az egyház ezt
az irányító szerepet – nemcsak az egyetemes érvényű elvek általánosságában,
hanem az egyes konkrét társadalmi, közéleti, politikai kérdésekben is.

A második határozat 1937. március 11-én bocsáttatott ki s a román egy-
háznak a szabadkőmívesség elleni állásfoglalását tartalmazza. A liberalizmus
szellemi és társadalmi örökségét felszámoló korunk a szabadkőmívesség alko-
nyát jelenti. Történeti egyházak és nacionális mozgalmak egyaránt kimondták
halálos ítéletét. Ez a szinódusi nyilatkozat azonban nemcsak puszta kortünet,

hanem az új értelmű, keresztyén vallásos hitű román nacionalizmusnak egyik
leghatalmasabb dokumentuma.

A határozat első öt pontja egyházi-teológiai szempontok alatt bírálja a
szabadkőmívességet. Azonban ezen túlmegy és a román egyház nacionális hi-
vatásának tudatában és érvényesítéseképpen egyházi mivoltában, társadalmi és
nemzeti szempontok alatt is foglalkozik a szabadkőmívesség kritikájával.

»A felsorolt vallási okokon kívül az egyház szociális természetű indokokat is
tekintetbe vesz, amikor megkezdi harcát a szabadkőmívesség ellen.

A szabadkőmívesség állandó erjesztő és a társadalmi rend titkos aláaknázója
azáltal, hogy az állam hivatalnokait, a tiszteket eszközeivé teszi s oly tekintély-
nek rendeli alá őket, amely különbözik a társadalmi rendet látható módon kép-
viselő tekintélytől. Olyan tényezők eszközévé teszi őket, melyeket még ők
maguk nem ismernek és kényszeríti, hogy ismeretlen politikai célokért és esz-
mékért küzdjenek. Kétszínű, háttérből folytatott harc ez, mely az állam életének
és a közrendnek a biztonságát veszélyezteti. Harc, mely a hazugságra és a sö-
tétségre támaszkodik. A keresztyén esküvel szemben, melyet ezek a tisztviselők
letettek az államnak, itt egy pogány esküt tesznek le. 

A szabadkőmívesség küzd a természeti törvény ellen, amelyet Isten adott s
amelynek értelmében az emberiség nemzetekből áll. Az ortodox egyház, amely
mindig ápolta a nemzetek lelki sajátosságait, segítette őket, hogy megszerezzék
szabadságukat, hogy megőrizzék az elnyomóktól fenyegetett létüket, nem tűri
el ezt az emberiség kebelében levő szellemi változatgazdagság kiirtására indított
harcot. 

Az eszközök, amelyeket az egyház alkalmasnak ítél arra, hogy az Isten, a
társadalmi-erkölcsi rend és a nemzet ez ellenségével szemben alkalmazásba
vegyen, a következők:
1. Állhatatos küzdelem írásban és szóban a szervezet céljainak és átkos tevé-
kenységének leküzdésére.
2. A román tanult embereknek – kik részt vesznek ezen páholyokban – arra
való biztatása, hogy lépjenek ki. Ha nem akarnak kilépni, úgy a »Frăţia Ortodoxo
Română« melyet ki kell terjeszteni az egész országra, fog arra törekedni, hogy
elszigetelje őket.
Az egyház megtagadja a temetés szolgálatát tőlük, ha nem térnek meg.
Nem fogja megtűrni jelenlétüket az egyházi testületekben.
3. A papság felvilágosítja a népet arról, hogy milyen célokat követ a
szabadkőmívesség és azt fogja tanácsolni, hogy óvakodjék szavazatát olyanokra
adni, akik tagjai valamelyik páholynak.
4. A Szent Szinódus, az egyházi testületek és a vallásos alakulatok együtt kérik
a kormányt és a törvényhozó testületeket, hogy hozzanak törvényt e titkos szer-
vezetek feloszlatására. Ha a kormány ezt nem teszi meg, a Szent Szinódus gon-
doskodni fog arról, hogy a törvény parlamenti kezdeményezésből jöjjön létre.« 

Ez a határozat utal az egyik egyháztársadalmi szervre: A »Román Ortodox
Testvériség« alakulatára, mely hivatva van arra, hogy a román értelmiség egyházi
nevelője és összefogója legyen. Tekintve, hogy a művelt középosztály férfi tagjait
igyekszik összegyűjteni, kétségtelen, hogy egyik legerősebb belső támasza a
hivatalos román egyháznak abban, hogy megvalósítsa a maga szellemi nevelő-
irányító szerepét az egész nemzettársadalmon belül. Emellett azonban a nyugati
protestáns és katolikus egyháztársadalmi, missziói, sajtó, teológiai, szociális-
segítő munkamódszereknek, alakulatoknak és utaknak egész hosszú sorát veszi
át ez az egyház és igyekszik a maga hitfelfogása, sajátos világa szerint alakítani
és beilleszteni a maga román egyházi mivoltának a megépítésébe. Hatalmas
méretű új, modern szellemű egyházi munka folyik a mi általunk felületesen sok-
szor mozdulatlannak ítélt román ortodox egyház kebelében, melybe egyaránt
beletartozik nagyszerű tudományos és informatív sajtójuk, komoly teológiai
munkásságuk, lelkészképzésük és szerzetesi életük elmélyítése, egyháztársa-
dalmi szervezeteik kiépítése és a visszarománosítás egyházi missziójának meg-
szervezése.
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A román nacionalizmusnak valóban hatalmas erőrezervoirja a román egyház
történeti kerete, amely azonban élő, mai tartalmat őriz.”

Az ortodox egyház népét szolgáló útmutatásaira gondolva, a kizárólag tu-
dományos alaposságú elemzés hangulatát megtörve, sajnos először egy leg-
újabb kori emlékünk ötlik fel. A hodáki ortodox pópa hazug prédikációval indítja
útjára a leitatott és primitív eszközökkel felfegyverzett ortodox parasztokat Ma-
rosvásárhely békésen tüntető magyar lakosai ellen. Hogy ezzel a rövid távú
nemzeti érdekeket (mindenáron történő homogenizáció) jól szolgálta, biztosan
úgy van, de hosszú távon annál nagyobb kárt okozott a román népnek is, a ké-
sőbbi nagyobb ellenségek elleni természetes szövetségesétől fosztva meg azt.
S ezt még máig sem ismerték fel, pedig a neoliberalizmus által kontinensünkre
szabadított veszedelmeket mintha sejtették volna, amikor a szinódus éppen a
liberalizmus ellenében és a szabadkőművesség kapcsán dolgozta ki a:  „(…)
román nacionalizmus egyik leghatalmasabb dokumentum”-át.

Ami a szabadkőművességnek a szinódus által történt leírását illeti, annak
világos kritikai hangvétele és máig megtapasztalt igazsága felveti a kérdést,
hogy egyéb viszonylatban miért nem tudtak annyira éleslátónak lenni, mint a
szabadkőművesség lényegének felismerésében és ezzel kapcsolatos ellenreak-
ciójukban: „A szabadkőmívesség küzd a természeti törvény ellen, amelyet Isten
adott s amelynek értelmében az emberiség nemzetekből áll. Az ortodox egyház,
amely mindig ápolta a nemzetek lelki sajátosságait, (…) nem tűri el ezt az em-
beriség kebelében levő szellemi változatgazdagság kiirtására indított harcot.”

A román ortodox egyház, az ortodox törésvonal ma már követhetetlenül
kusza szakadékain túl, irigylésre méltó erejét a régmúlthoz és a nyolcvan évvel
ezelőtti időkhöz hasonlatosan napjainkig megőrizte. A kommunizmus évtizedei -
ben is képes volt alkalmazkodni a körülményekhez, és ha kellett, a nemzet távoli
érdekeit mindennek alárendelte, sőt hajlandó volt kollaborálni – az esetükben
részben csupán látszólagos üldöztetés ködében – az elnyomó rezsimmel. Mi
több, görög katolikus keresztény testvérei szenvedéseit képes volt a maga javára
fordítani, hogy aztán a változások után magát megrázva, újult erővel álljon a
nemzeti érdekek mindent felülíró szolgálatába. Hogy az új kihívásokhoz miként
lesz képes alkalmazkodni, rövidesen kiderül.

A GÂNDIREA IRÁNYZATA
Megjegyzése szerint ez az irányzat a román nacionalizmus szellemi központját
jelentette és: „(…) határozott állásfoglalású alkotók közös munkavállalása”
egyben pedig: „(…) a román életen belül egy új szellemi irányzat kialakítója s
az új értelmű román nacionalizmus legöntudatosabb vallója” volt.

„A román szellemi élet történetében a Gândirea irányzata bizonyos folyamat
megszakítását és a hagyományos alapokhoz való visszatérést jelenti. (…) tilta-
kozás a modern román szellemi életnek gyökértelen, Nyugat-Európát és főképp
Párizs dekadenciáját szolgai módon majmoló irodalmi és közművelődési elté-
velyedései ellen.” Nichifor Crainic: „Találó kifejezéssel ezeket a jelenségeket
»intellektuális riport irányzatnak« nevezi. Tiltakozás ama írók ellen, akik a
román életnek Európához való közeledését képzelgik, azonban meddőségük
ezt nem tudja sajátos román alkotásoknak európai mértékű sorában megvaló-
sítani, szellemi munkájuk folytonos receptív munka: a Nyugat eredményeinek
tudomásulvétele és nyilvános nyugtázása. Ez az irányzat odáig erősödött, hogy
Lovinescu Jenő kritikai és irodalomtörténeti munkái az »utánzás törvényét« már
az egész román kultúrélet alapvető törvényeként mutatták be, s e törvénynek
való engedelmeskedésben jelölték meg a román szellemi élet előrehaladásának
egyedül lehetséges útját.   

Ezzel az irányzattal szemben a Gândirea a román kultúraalkotás alaptör-
vényének a tradicionalizmust tartja. S ebben a tekintetben vallja a
Semănătorul (Magvető) háború előtti irányának az örökségét és a folytatá-
sát.”  Ennek a lapnak vezetője Nicolae Iorga céljául az összes románok po-
litikai egyesülését tűzte ki.

Aztán így folytatja: „Összefoglalhatjuk tehát: a Semănătorul a román nép
és a román múlt talaján álló nemzeti kultúraalkotás volt egy politikai cél szol-
gálatában. A cél megvalósult s a román kultúrélet egyszerre céltalan bizonyta-
lanságba került. Mintha felmerült volna a kérdés: az összes románok politikai
egyesítése után mi rendeltetése van más a románságnak a földön?

A Semănătorul nemzedékének feje felett, mint spirituális tető feszült az
összes románok egyesülésének eszméje – s ezt az eszmét elérte. A háború
utáni nemzedék lábai ott állanak, ahová a megelőzők fejük tetejével sem értek el.
S bár a tegnapi hatalmas igazságok talaján állottunk, mégis ürességet és cél-
talanságot éreztünk, időnk nem kikristályosodott, hanem zűrzavaros idő. Ami-
kor azonban ezt láttuk, kifeszítettük házunk felett – mint kék tetőt – népünk
hitének égi mennyezetét. Ez pedig olyan széles, hogy elfér alatta népünk múltja,
jelene és jövője is.

Így születik meg hasonlóképpen a román nép és a román történelem naci-
onális talajára építő, de immár nem politikai, hanem spirituális tartalmú műve-
lődési irányzat. (…)

1920 után, amikor az európai kultúréleten belül a középkor és a reformáció
értékeinek az újrafelfedezése következik be, a román szellemi élet is visszafordul
a Gândirea irányzatán keresztül a XVII. század és különösen Constantin
Brâncoveanu korszakának ortodox egyházi szellemű, gazdag kulturális örök-
ségéhez.

A Gândirea tehát hagyományos szellemi irányzat, tradicionalizmusa azon-
ban csak egy részében egyezik meg a Semănătorul álláspontjával, más részében
egy sokkal régebbi hagyományhoz, a román nép egyetlen igaz, átfogó és egyben
a továbbhaladás útját is megadó hagyományához: az ortodoxiához tér vissza.
»A föld felett, amelynek szeretetét a Semănătorultól tanultuk meg, mi látjuk az
ortodox egyház ívelő, azúros mennyboltját. Mi látjuk, hogy ennek az egyháznak
a lényege miként vegyül össze mindenféle etnikumok lényegével. A mi szá-
munkra és azok számára, akik utánunk jőnek, történelmünknek, népéletünknek
és népművészetünknek a jelentése lepecsételt titok, sorsa pedig megpecsételt
végzet marad, ha nem vesszük tekintetbe a keresztyén tényezőt. A keresztyén-
ség a Lélek örök hagyománya, amely az emberi rendben megelőzi és megha-
tározza a népi hagyományt«  (…). 

A Gândirea a maga rendjén ismét azt mutatja, amit a román egyház hiva-
talos proklamációi: a román nacionalizmusnak, mint vallási jelenségnek a ki-
bontakozását. (…) Amire a Gândirea vállalkozik, az lényegében hitvallásig
kötött, irányított kultúraalkotás és kultúraértelmezés. (…) A románságnak,
mint sajátos kultúrának és az ortodoxia hitvilágának az egysége és ennek az
egységnek a jövendőre néző kultúraalkotásban való érvényesítése nem mond-
ható ki egyszerűen csak a kettő együvé tartozásának az érzése és bizonyos
történeti elvek alapján. Így válik a Gândirea állásfoglalásának, mondjuk: világ-
nézetének központi kérdésévé az ortodoxia és a nemzeti kultúra, vagy még
egyetemesebben: az ortodoxia és a nemzet kérdése. E központi kérdésre adott
válaszában az egész új értelmű román nacionalizmusnak önmagáról, belső lé-
nyegéről adott vallomását látjuk s a központi állásfoglalásnak a rendszerező te-
kintete alatt tudjuk különböző jelenségeit összefogni.

Ortodoxia és nemzet: e központi jelentőségű kérdés vizsgálatánál a
Gândirea különböző elvhirdetői (Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloaie, Vasile
Băncilă) az ortodoxia vizsgálatából indulnak ki. Az ortodoxia sajátos lényegének
megragadására irányuló első nagyvonalú kísérlet a román teológiában Nichifor
Crainic nevéhez fűződik. Az »Ortodox Misztiká«-ról a bukaresti egyetemen az
1935/36. esztendőben tartott előadásaira gondolunk. Itt kifejtett gondolat-
rendszerének tömör vázlata: Az ortodoxia – a mi világnézetünk címen a
Gândirea 1937. januári számában jelent meg s külön füzetben is.

Gondolatmenetének azt a részét ismertetem, melyben Areopagita Dionisios
pántheisztikus-hierarchikus világképét nyitja fel s azt modern formába öntve az
ortodoxia világszemléletének s nemzetről való felfogásának tengelyévé teszi:   
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»Dionisios azonosítja az egyházat a világnak a Megváltó által végrehajtott
újjáépítésével. Az egyház maga az a rend, amelyben elrendeződik a bűntől meg-
szabadított és az Istennel való harmóniába visszaállított teremtett világ. Az
egész teremtett világ, mind a látható, mind a láthatatlan hierarchikus összetételű
az angyaloktól kezdve az emberen, az állatokon, a növényeken át le az ásvá-
nyokig. Mindezek az Istentől teremtett dolgok a maguk módján részt vesznek
az Isten jóságában (…). Krisztus egyháza, mint olyan intézmény, amelyen ke-
resztül Isten e világot elárasztja a szeretet világosságával, eggyé olvad a terem-
tett világ egészével. Azt mondhatnók, hogy az egyház a kegyelem által
megújított kozmikus életet szervező rendszer.

Az egyház két rend hierarchiájából áll: az egyik a láthatatlan, a másik a lát-
ható világnak felel meg. 

A láthatatlan világ mennyei (…) a látható (…) az embereknek a mennyei
minta szerint való elrendezését mutatja (…) A hierarchiák feje Jézus, aki vezeti
és kormányozza fennakadás nélküli menetünket. Minden egyes hierarchia, mind
a mennyei, mind a földi, az Istent utánozza vagy akaratát követi.« 

Ez Areopagita Dionisios tanításának lényege. Központi vonása az, hogy egy-
nek veszi a teremtett világ természeti rendjét a Krisztus egyháza váltságrend-
jével, illetőleg az előbbit az utóbbiban feloldva és megnemesedve látja. Nichifor
Crainic ezt a gondolatot viszi tovább és építi rá a társadalmi és nemzeti kér-
désben elfoglalt álláspontját:

»Az egyház ez átfogó hierarchikus rendszerében való élet a szeretet egységé-
ben való élet. Az ortodoxia egyforma módon öleli magához az embereket termé-
szeti adottságaikra és tehetségükre való tekintet nélkül. Nem ismer el társadalmi
osztályokat vagy kiváltságolt csoportokat. Más vallásos alakulatoknak az a hibája,
hogy csak bizonyos társadalmi osztályokra támaszkodnak, idegen az ortodoxiától.
Ha az egyháznak valamelyik, ún. társadalmi osztály mellé kell állania, úgy az or-
todox szellemnek megfelelően éppen az a >proletariátus<  lesz az, amelyet az
ördög fiai eltévelyítettek és az egyház ellenségévé tettek. (…)

Az Úr tanítványai, akik megindultak az apostolság útján, nem gondoltak
arra, hogy a nemzeteket leszorítsák egy valamilyen eszperantó használatára,
hanem Isten kegyelme erőt adott nekik arra, hogy minden nép számára a maga
nyelvén prédikáljanak. (…) Az ortodoxia alárendeli magát a csoda jelentésének,
tiszteletben tartva minden egyes népnek a nyelvét és etnikai sajátosságait. (…)
Más szavakkal: a nemzetek természeti egységei, mint ilyenek, vesznek részt a
keresztyén szellem hierarchikus életében.« (…)

A teológiai polémia minden keresése nélkül, újólag csak a jobb megértés
érdekében, bizonyos megjegyzéseket kell ehhez a tanításhoz fűznöm.  (…)
Pünkösd idézett nemzeti csodája – hitünk szerint – valóban Istennek azt az
akaratát fejezi ki, hogy minden nemzet megtérjen, megtisztuljon és éljen, ezért
az egyháznak, minden egyháznak elsődleges nemzeti feladata, hogy mindenkor
figyelmeztesse a nemzetet: vezetőit és népét a maga bűneire, felhívja a bűnbá-
nattartásra és a kegyelem alapján rámutasson a nemzeti újjászületés útjára. Az
egyház nemzeti szolgálata: a természetben, lényegében megromlott nemzet át-
minősülésének a szolgálata. Úgy érezzük, hogy ez az álláspontunk, az egyház
és a nemzet viszonyának ilyen módon való értelmezése eltér attól az álláspont-
tól, amit Nichifor Crainic az ortodoxia és a nemzet viszonyáról megállapít. Gon-
dolatrendszere szerint: az egyház kozmikus világában a nemzet mint természeti
egység szervesen tagozódik bele. A teológiai terminológia mi szerintünk való
értelmében ez az álláspont azzal a veszéllyel járhat, hogy amikor az egyház a
nemzetet mint természeti egységet ismeri el és mint ilyet illeszti be a maga vi-
lágába, azzal együtt elfogadta és szankcionálta a nemzet természeti mivoltába
beletartozó nemzeti önkényt, önzést, bűnt és hatalomvágyat is.

Nem bírálatképpen, hanem szemléltetésül írtuk le ezeket, hogy a mi evan-
géliumi teológiai állásfoglalásunk pontos leszögezésének tükrében meg tudjuk
állapítani a román nacionalizmus ez ortodox teológiai alapvetésének a sajátos-
ságát. (…) A nyugati kereszténységnek (…) a nemzeti életben való szolgálata:

etikai nemzetnevelés. A görögkeleti kereszténység – misztikus jellege szerint –
a világ és az egyes nemzetek megújulásának az útjául nem a bűn öntudatosítá-
sának és az ellene való, döntés elé állító harcnak az útját ismeri el. Ez a világ
s benne a nemzetek már benne vannak abban a nagy kozmikus egységben, az
egyházban, amelynek az élete nem tudatosítható módon, misztikus módon halad
a teljes megújulás felé; itt tehát nem a mindennapi élet döntésére és harcára,
erkölcsi megújulásra van szükség, hanem csak bele kell állani az átalakító fo-
lyamába, mely az egyház életén, liturgiáján, az elmélyülésen és az imádságon
át közvetíttetik.”

A szerző itt megjegyzi, hogy ez a világnézet kiszorítja a szekuláris és liberális
szellemet a román életből, sőt Lucian Blaga szintetikus román filozófiája annak
idején még a Román Tudományos Akadémiát is meghódította.

„Politikai síkon mit hozott ez az ortodox gyökerű, új román nemzeti kultúra?
Ez a kérdés vetődik fel, hiszen a nacionalizmus elsősorban közéleti és politikai
jelenség. (…) a Gândirea mögött álló mozgalom ma kizárólag szellemi mozga-
lom, mely az ortodox szellemű román élet kérdéseit igyekszik mindenekelőtt fel-
vetni és tisztázni. (…) A közösségi életben ez a gondolkozás nem az egyének
szabad, egyezményes társulását találja, hanem bizonyos objektív akaratot fedez
fel benne és a közösség tagjainak a közösségben kifejeződő életérdek, objektív
akarat iránti engedelmességet írja elő. Ez a felismerés a jogállam és a kultúrállam
között, a kultúrállam melletti állásfoglalást indokolja. Nichifor Crainic a fasiz-
musban látja azt az államformát, mely a keresztyén gondolkozás szerint a leg-
helyesebb, ez hangsúlyozza ugyanis a leghatározottabban ezt a közösségi életben
megtestesülő objektív akaratot. Az objektív akarat azonban (…) nem Krisztus
Király akarata, mivel akkor egy theokratikus államforma megvalósulásáról volna
szó, hanem ismertetett alaptételből kifolyólag, mely szerint az egyház e világban
nemzeti egységekben jelenik meg, a nemzet akarata. Rövid megfogalmazásban:
»a román etnokrata állam a román nép hatalmi akaratának a kifejezője«.

Az etnokrata állam a nemzeti társadalom összhangos megvalósítására tö-
rekszik. Itt fejti ki részleteiben azt az alapelvet, melyet ortodox világnézetben
a társadalmi kérdéssel szemben elfoglalt. »A nemzeti társadalom egy egész -
séges egész, mely nem harcban álló osztályokból, hanem különböző foglal-
kozási kategóriákból áll, melyek közül egyik sem magasabb és egyik sem
alacsonyabb rendű, mint a másik, s amelyek, mint a nemzet életének organi-
kus funkciói, kölcsönösen kiegészítik egymást. Az osztályok szétrombolják a
nemzeti egységet, a foglalkozási-hivatási szervezetek összecementezik.« Így
lesz a nemzetállami társadalom szervezésének első alaptörvénye a korporatív
rendszer. A második alaptörvénye: a nemzeti alapú számarányosság. »A román
nép nagy szenvedéseinek egyike az, hogy sok munkaágból vagy teljesen ki
van zárva vagy legalábbis előnytelen helyzetben van a kisebbségiekkel és az
ország nélküli sehonnaiakkal szemben. Egy nép azonban csak akkor úr a
maga házában, ha alkotó ereje az összes munkakategóriákban kifejezést nyer-
het. Az etnokrata állam éppen azért a munkának új jogrendjét fogja megal-
kotni bevezetve az összes kézi és szellemi foglalkozásokban a nemzeti alapú
számarányosságot«.

Az etnokrata állam harmadik alaptétele, mely ismét világnézetének egyházi-
ortodox alapvetéséből következik: »Krisztus törvénye – az állam törvénye«.
Ennek az érvényesülését pedig öt tétel leszögezése által reméli biztosítani: 
1. az állami törvényhozás alkalmazkodni fog az egyház erkölcsi törvényeihez;
2. az államnak az életről vallott felfogása az ortodox egyház által vallott spiri-
tuális életszemlélet (a materiális életszemlélet elutasítása!);
3. az állami nevelés vallásos nevelés; eszménye tehát Jézus Krisztus;
4. az összes társadalmi, karitatív, szegénygondozó stb. egyesületek és munkák
az egyház gondjaira bízatnak;
5. az állam az egyházat a maga első funkciójának ismeri el.

A kisebbségi kérdéssel az etnokratikus állam programja sok helyen és bőven
foglalkozik. Megoldásra nem külön princípiumot alkalmaz, hanem ismertetett
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alapelveinek megfelelően oldja meg, illetve válaszolja meg. Tekintve, hogy a román
állam a román nép hatalmi akaratának a kifejezője, állami és állami intézményi
tisztviselő csak román lehet. »Az állam szerveinek hivatalait csak vér szerinti ro-
mánok foglalhatják el. A dolgok természetének rendje szerint az etnokrata államot
nem szolgálhatják heterogén elemek.« (…) abban a tételében, amelyben ki-
mondja, hogy »a parlamentben a kisebbségeknek számarányuk szerinti képvise-
letük lesz«, azt az elképzelést engedi sejtetni, hogy az ország új rendjébe
beilleszkedő kisebbségeket, amelyek maguk felett az etnokratikus állam szuvere-
nitásán kívül más szuverenitást nem ismernek el és nem fellebbeznek mindegyre
nemzetközi fórumokhoz, nem mint más fajú kisebbségieket, hanem mint más fajú
kisebbséget, tehát belső autonómiával rendelkező zárt nemzettársadalmat tekinti.
E kisebbségi nemzettársadalom a maga életének békés kifejezésében nem zár-
hatja el a románság kifejlődésének útját, azért az ország egyes nemzetei a mun-
kakorporációban csak számarányuknak mértéke szerint vehetnek részt.

Politikai rendszerének harmadik alaptételével kapcsolatosan kisebbségi vo-
natkozásban csak annyit szögez le, hogy »a történelmi kisebbségi kultuszok
megtartják szabad vallásgyakorlatukat, ha megőrzik az állam iránti tiszteletüket
és lemondanak a románok közötti prozelitizmusról«. (…)

Íme, a Gândirea irányzatának helye a román szellemi élet történetében, vi-
lágnézete és politikai állásfoglalása. Az új értelmű román nacionalizmus leg-
tisztább megnyilvánulása a Gândirea.”

Ha arra gondolunk, hogy ez a szellemi kör nagyobb hatékonysággal vette
fel a küzdelmet Nyugat kártékony hatásai ellen, mint a magyar hasonló próbál-
kozások, érdemes elismerést is érezni iránta. Minden más részében azonban
messze áll mindattól, amit egykor a gyulafehérvári ígéretek tartalmaztak, s amit
a román nemzeti aspirációkért való küzdelmek során hangoztattak. A nemzeti
kiteljesülés fénykora előhozta az ortodoxia valódi szándékait, és minden ízében
áll előttünk az az állampolitikai szintre emelt szemlélet, mely az ortodox tö-
résvonal mögötti világot jellemzi, s amelyet az elmúlt nyolc évtized csak abban
tudott befolyásolni, hogy hatását a „román életre” mindenkor a korszak lehe-
tőségei és korlátai szerint gyakorolja.

Idézzünk csak vissza néhány mondatot! A pünkösdi csoda kapcsán pl.: „Az
ortodoxia alárendeli magát a csoda jelentésének, tiszteletben tartva minden
egyes népnek a nyelvét és etnikai sajátosságait. (…) Más szavakkal: a nemzetek
természeti egységei, mint ilyenek, vesznek részt a keresztyén szellem hierar -
chikus életében.” Mennyire természetes ennek alapján a kisebbségi nemzet alá-
rendelése az etnokrata államnak? 

S mindjárt utána a válasz is: „Rövid megfogalmazásban: »a román etnokrata
állam a román nép hatalmi akaratának a kifejezője«.” Vagy az erre ráduplázó
kijelentés: „Az állam szerveinek hivatalait csak vér szerinti románok foglalhatják
el. A dolgok természetének rendje szerint az etnokrata államot nem szolgál-
hatják heterogén elemek.”

A ma tapasztalhatók, melyek számunkra nemegyszer képtelenségnek tűn-
nek, gyökereikkel ugyanide nyúlnak vissza. A módszerek ügyesen változnak, a
célok mereven változatlanok. Az őket meggyőzni egyedül képes veszedelmesen
közös jövőt nem akarják látni. 

A történelem pedig kegyetlenül következetes.  

MIHÁLY ARKANGYAL LÉGIÓJA
„A román nacionális mozgalmakra fordítva tekintetünket, fel kell vetnünk a kér-
dést: ez az egyházi keretű ortodox teológiai alapvetésű román nacionalizmus,
amelynek a képét az előző két fejezetben körvonalaztuk, vajon csak egyes ki-
váltságosoknak, az egyházi és kulturális elit vezetőinek a lelkében él-e vagy
pedig széles tömegeket átfogó mozgalomban érvényesül? (…)

Látásom szerint az egyetlen mozgalom melyben több-kevesebb tisztasággal
megvalósul az új értelmű román nacionalizmus – az a mozgalom, amelyet a
magyar közönség vasgárda néven ismer s amely két év óta a Mindent a hazáért

nevű politikai pártszervezet keretében él, s amelynek a tulajdonképpeni magva
a Mihály arkangyal légiója nevet viselő ortodox hitű, nacionalista szellemű fia-
talsági élcsapat.”

Érdemes tudnunk a mozgalom kapitányának nevét is: Corneliu Zelea
Codreanu.

„A vasgárda mi közöttünk főként zsidóellenessége és demokráciaellenessége
révén ismert. Igazi megismerésére azonban csak akkor jutunk, ha a szerveze-
tében, elméletében, vezetőiben, sőt bizonyos tekintetben még a »fészkei«-ben
is megnyilvánuló vallásos szellemet vesszük vizsgálat alá.

A zsidókérdésben Codreanu és mozgalma (…) társadalom és politikai te-
vékenységgé váltja át Cuza A. C. professzor elméletét. (…)

Látásmódról beszélhetünk, mivel ez az elmélet – nemzetféltésében – a
zsidóságnak Romániába az utolsó 100 év alatt történt beözönlését egy csalárd
utakon előre törő új honfoglalásnak mondja, amelynek végső célja Románia
északkeleti, keleti és délkeleti részein egy új zsidó hazának a megalapítása.
E politikai elmélet szerint Romániában ma nem a hivatalosan kimutatott 900000,
hanem másfél-kétmillió zsidó él. Ez a zsidó betelepedés, amely fokozatosan
húzódott északról délre, Csernovicból kiindulva le Turnu Severinig, a legrend-
szeresebb és legborzasztóbb támadás, amely a románságot valaha is csak érte,
s amely támadás ellen a románság mai napig nem gondolt védekezésre. A zsi-
dóság rendre kezébe kerítette a román kisipart és kiskereskedelmet, majd a
nagyipart és a nagykereskedelmet, valamint a szellemi szabadpályákat is, s így
a román középosztályt a szó szoros értelmében kiirtotta, judaizálta. 

A zsidókérdésnek Cuza professzor tanítása szerint, egy megoldása van: annak
a természeti törvénynek a helyreállítása, amelyet a zsidóság mai életformája meg-
bont. Természeti törvény az, hogy minden nemzet élete egy meghatározott nem-
zeti földön, egy nemzeti hazában nyerje meg a kiteljesedését. A zsidóságnak
azonban ma nincs hazája, tehát adni kell neki. Ki kell telepíteni a zsidóságot Ro-
mániából egy olyan földterületre, amelyet a zsidóság a magáénak tekinthet.

A demokrácia elleni küzdelemre a Vasgárdát a zsidó kérdésben elfoglalt ál-
láspontja vezeti el. Keresi azokat, akiknek – mint a nép választott vezetőinek,
képviselőinek – meg kellene látniok ezeket az égető veszedelmeket s vezetniök
kellene a védekezést. Őrállók helyett azonban megvesztegetett politikusokat
talál. (…)

A Vasgárda demokráciaellenessége abból indul ki, hogy meglátják, hogy ha
a helyzeten segíteni akarnak, nem elég, ha csak személyek vagy pártok ellen
küzdenek, magát a rendszert kell megváltoztatniok. (…) a liberális Európától
átvett demokratikus államforma mérhetetlenül távol volt és távol van ma is a
román nép sajátos világától. (…) A demokrácia román földön elszakította egy-
mástól a népet és az államot; megzavarta a nemzeti társadalom életegységét a
pártagitációk által; kiölte a politikai felelősségérzetet a vezetőkből, kötelezve
őket arra, hogy a tömeg kegyét és a nemzetközi tőke jóindulatát hajszolják min-
den áron; kialakította az önző és erkölcstelen politiciánizmust. (…)

A mozgalom vallási elemeinek kialakulásában bizonyos haladást kell megál-
lapítanunk. (…) ifjúsági mozgalomként indult, tehát nem előre pontosan megha-
tározott programmal s így útja egyes állomásain áthaladva mindegyre alakult és
mélyült. Áll ez különösképpen mozgalmuk vallási elemeinek tekintetében.  (…)

A mozgalom megindítói tizenketten, mikor le voltak zárva 1924 telén a
văcăreşti börtönben, megállapítják, hogy Románia megújulásának az útja – az
emberek belső megújítása.(…)

A mozgalom erkölcsi nevelése (…) a munkára, becsületre, önmegtagadásra
és fegyelemre való nevelésből áll. A mozgalomnak az ifjúság közti nagy átütő
és átfogó erejét egyenesen ez az erkölcsi nevelői szellem magyarázza.

Mint harmadik tényező járul hozzá az ifjúság és mozgalom keresztyén arcának
kialakításához a miszticizmus felébredése ebben az ifjúságban. (…) a börtönből
kiszabadulva egész mozgalmukat Mihály arkangyalnak védnöksége alá helyezik.
(…) Nem lesz nehéz felismernünk, hogy a Vasgárda e vallási tartalmának egyházi
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öntudatán keresztül milyen közvetlen módon illeszkedik bele a »román egyház«
egyetemes frontjába, vallási misztériuma pedig az ortodox vallási misztika világ-
nézeti állásfoglalásához és a Gândirea irányzatához közelíti. (…)

»Mi a nemzet célja? – Az élet? ha az élet a cél, akkor közömbösek azok az
eszközök, amelyeket a népek alkalmaznak életük megtartására. Akkor mind -
egyik még a leggonoszabb is jó. Felvetődik a kérdés: mi vezeti az egyik nemzetet
a másik nemzettel való kapcsolatában? A bennük levő állat? A bennük levő tig-
ris? A tenger halainak vagy az erdő vadjainak törvénye?

A végső cél nem az élet. Hanem a feltámadás. A nemzetek feltámadása a
Megváltó Jézus Krisztus nevében. (…) ez a végső momentum, a halottakból
való feltámadás, ez a legmagasabb és legnagyobb cél, amely felé törekedhetik
egy nép.« (…)

(…) a Gândirea  irányzatának az ismertetésénél világosan látszott, hogy ez
az ortodox alapú nacionalizmus sem ment a nemzet »hatalmi akaratának« a
hangsúlyozásától. Ha pedig ezt a krisztusi elvek elméleti kifejtésében is le lehet
írni, mennyivel inkább következhetnek be túlzások és kilengések e hatalmi aka-
rat gyakorlati, mozgalmat követelésében és gyakorlásában.” 

A Vasgárda eme 1937-es leírása, bár elméletileg jelzi a nemzet „hatalmi
akaratának” jelenlétét az új értelmű román nacionalizmusban s így a Vasgárda
esetében is, de nem beszél(het) ama gyakorlati valóságról, a szörnyű zsidóül-
dözésekről, a magyar verésekről, a rettegés éveiről. Mert a való életben erről
szólt az, ami érezhető volt. 

Az emelkedett szellemi talapzatról olvasván, melyet felmutattak, a mi gon-
dolkodásmódunk szerint a gyakorlati valóságot el sem tudjuk képzelni. Nem
úgy az ortodoxia világa.

A szerző óvatosan figyelmeztet: „(…) a Gândirea irányzatának az ismer-
tetésénél világosan látszott, hogy ez az ortodox alapú nacionalizmus sem ment
a nemzet »hatalmi akaratának« a hangsúlyozásától. Ha pedig ezt a krisztusi
elvek elméleti kifejtésében is le lehet írni, mennyivel inkább következhetnek be
túlzások és kilengések e hatalmi akarat gyakorlati, mozgalmat követelésében
és gyakorlásában.” 

A nemzet hatalmi akarata szabadon tombolhat, az örök életre vezető meg-
tisztulást majd elvégzi az ortodox egyházhoz való ragaszkodás, az útmutató
pópa szavainak hallgatása, a gyertyafüstös ima egymagában is. Mindenekelőtt
azonban a nemzet, az egységes és oszthatatlan haza. Nincs az a bűn, amitől az
egyház folyamába való belépés nem tisztít meg.

Juhász István így zárja sorait: „E három csoport állásfoglalásában áll előt-
tünk az új értelmű ortodox hitű román nacionalizmus. Hatalmas erőket felsza-
badító és hömpölygető jelenségfolyam. S ahogy tekintetünk róla magunk felé
fordul vissza, ennek az adatközlő írásnak az esetleges folytatására nézve, ide-
jegyezzük azt a véleményünket, hogy az új értelmű román nacionalizmus melletti
vagy elleni állásfoglalásra csak az eljövendő új értelmű magyar nacionalizmus
mozgalma lesz hivatott.”

y

Egy új világban ébredő első nemzedék
szerepéről
Venczel József és Albrecht Dezső: Nemzedékváltás
elvben és gyakorlatban 1937/4.

A Trianon-tragédiát követő első olyan nemzedék, mely román iskolarendszerben
és a román ortodoxia szellemének ege alatt szocializálódva nőtt fel, vagy mond-
juk úgy, hogy ismerkedett meg az új hatalom új világával, a Vásárhelyi Találkozó
idejére érett be.

Venczel József és Albrecht Dezső a nemzedékváltásról közvetlenül a talál-
kozó után írják meg gondolataikat. Előbbi az elvi vonatkozású részt, utóbbi a
gyakorlatit. A tanulmány első részében Venczel József az elvi vonatkozásokkal
foglalkozik.

I.
„A Vásárhelyi Találkozó előtt az Ellenzék című napilap szerkesztősége néhány
kérdést tett fel három egyházi vezető embernek. E kérdések közül az első három
elvi jelentőségű problémát bolygat: vajon az erdélyi magyarság életmunkájában
fel kell-e használni a már férfikorban levő nemzedék tudását, nemzeti erejét és
munkavágyát; megnyilatkozott-e e nemzedék munkavállalási készsége, felelős-
sége és felkészültsége; van-e szakadék a nemzedékek között az erdélyi ma-
gyarság nemzeti szemléletét és jövő feladatait illetően? (…)

Most, amikor a fiatalság előtérbe kerülését kísérő társadalmi rokonszenv
jelentkezését felfedezik és az ebben rejlő lehetőségeket ki is használják, nem
tartjuk semmiképp sem indokolatlannak visszatérni a csaknem két hónappal
előbb lezajlott ankéthoz s összefoglalni azokat az elveket, amelyeket a megkér-
dezettek akkoron hangoztattak.

1. Logikai sorban alapvető kérdés a nemzedékek ellentétének problémája.
Az a szakadék, amely a nemzedékek között tátong, egészen sajátos okokból
nyitott. »Az irányító nemzedék nemzetszemlélete inkább politikai, a fiatalabbaké
inkább etikai. Ezek jobban féltik a magyarságot önmagától, mint külső ellen-
ségeitől. Ezért nagyon helyesen nagyobb súlyt helyeznek a nemzetnevelésre,
mint az alkalmi politizálásra. A nemzetnevelés nélkül nincs igazi nemzetszer-
vezés, és valódi nemzetszervezés nélkül nincs igazi politikai tevékenység.«
(Tavaszy Sándor.) Ez a generációs ellentét tehát nem káros huzavona, hanem
a nemzet életére nézve építő jelentőségű megkülönböztetés. Gyökereit könnye-
dén feltaláljuk: »más eszmék lelkesítették és formálták az idősebb nemzedék
életszemléletét, és más eszmék kereszttüzében áll a mai ifjúság, az ifjúság szá-
mára a nemzet nem politikai alany csupán, hanem élő szervezet, test és lélek,
több irányú, de szervesen összefüggő és egymásra utalt tagozódással, s testi
és lelki bajokkal és igényekkel« (Márton Áron).  

Az új nemzedék nemzetszemléletének elmélyültségét tagadni eszerint nem
lehet. S ez a nemzetszemléleti komolyság elég súlyos tét azzal a hibával szem-
ben, hogy a fiatalabb nemzedék »formátlan és modortalan«: »nyíltságában és
őszinteségében – mondja Tavaszy Sándor – nem tudja formába önteni új élet-
felfogását és élettartalmát«. Ez is lényeges különbség: az idősebb nemzedék
»formalizmusában helytáll és vesztegel«, a fiatalabb viszont »formátlansága, me-
zítlábassága miatt eltékozolja és eljelentékteleníti életigazságát.« (Tavaszy Sán-
dor). Tragikus körülmény ez, mert a »tékozló« új nemzedék »sajátos kérdéseink
gyökeréig« hatolt le, ahová »az idősebb nemzedék még nem tud leszállni« (Már-
ton Áron).

A nemzetszemléletnek és az életformának e kettősségéből folyik aztán, hogy
a nemzedékek »értelmetlenül nézik és kölcsönösen lenézik egymást« (Márton
Áron). Itt, ebben az elválásban, csak a nyílt beismerés hídépítő erejű:  »én úgy
érzem, – írja dr. Varga Béla, – hogy a mai ifjúság távol áll tőlünk, s mi sem ál-
lunk elég közel hozzájuk, de ezt elenyésztethetőnek és elenyésztetendőnek tar-
tom, s ebben a tekintetben átérzem a felelősséget és vállalom a szakadék
kitöltését«.

2. Az új nemzedék munkába állítását Márton Áron két szempontból tartja
elodázhatatlannak: »Először mert mi igazán nem vagyunk abban a helyzetben,
hogy az építő munkára felhasználható erőinket parlagon hagyjuk, az ifjúság
ereje pedig már természetes lendületénél fogva egyik legértékesebb tényező
minden nép esetében. Másodszor, mert az utánpótlás tervszerű, céltudatos ne-
velése lelkiismeretbeli kötelessége főként azoknak, akik irányító funkciókat töl-
tenek be, s maguk is vezető személyiségeknek tartják magukat.« Tavaszy Sándor
nyilatkozata ugyanebből a szükségességből indul ki, sőt tovább viszi a gondo-
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latot:  »A kérdésnek két oldala van: a munkaerőt fel kell ajánlani és a munkaerőt
el kell fogadni. Sőt nem elég csak a felajánlás és a várás, míg az ajánlatot elfo-
gadják, hanem – ha valóban van duzzadó munkaerő – annak az érvényesítése
érdekében az ifjúságnak egyenesen harcolnia kell. Nem igazi munkaerő és nem
igazi munkavágy, amely várja, míg megszólítják és hívják, hanem csak az, amely
belső szent kényszerénél fogva megragad minden etikus eszközt és rálép min-
den igazi etikus útra, hogy nemzetépítő erejét szolgálatba tudja állítani.«

3. A munkába állítást Tavaszy Sándor a fiatalabb nemzedék minőségének
felmérhetése szempontjából is szerfölött jelentősnek ítéli: »Munkakészségüket,
készültségüket és felelősséget vállaló lelkiismeretességüket addig nem mutat-
hatják meg, de még felszínre sem hozhatják, míg csak a front mögött várnak.
Minél tovább tartjuk őket kiskorúságban, annál inkább elgyávulnak és elked-
vetlenednek.« Márton Áron ugyanettől a következménytől fél: »ifjúságunknak
abban a részében, mely látó szemekkel jár-kel a mi világunkban, van munka-
készsége és felelősségérzete. De úgy látszik, már terjed a csüggedtség és el-
fásultság is az elmarasztalás következtében, melyet fiatalsága címén kénytelen
elszenvedni«, ámde ugyanakkor hiszi, hogy az új nemzedék »vállaira tett feladat
felveri a munkakészséget és felelősséget«: »A fiatalember érzi elsősorban, hogy
a nagyobb megbízás megtiszteltetés, aminek illik becsülettel megfelelni«, csak
be kell dobni a vízbe és úszni fog: »nem az árral, hanem szembe is«.

Íme, a három feltett kérdésre a válasz. Nem tudunk elképzelni akkora elfo-
gultságot, amely ahhoz az állásponthoz vezethetne, hogy ezek a problémák csak
partikulárisak. A megnyilatkozásokban szokatlanul nagy és különös gondot fe-
deztünk fel – első olvasásukkor éppúgy, mint később valahányszor újra olvastuk
ezt, a nemzedékek építő együttműködésére vonatkozó nemzetpolitikai progra-
mot. (…)

Mindig távol állt tőlünk, fiatalabbaktól, az a hiedelem, hogy hivatásunk a
nemzedéki forradalom lenne. Márton Áron és Tavaszy Sándor ismerték és is-
merik nemzedékünknek ezt az alapvető vonását, biztosak is voltak benne, hogy
az elkövetkező napokban ülésező Vásárhelyi Találkozó sem fog ellentmondani
nekik. Igazuk volt. A Vásárhelyi Találkozó nem az idősebb nemzedékek ellen
készített fegyver, hanem a nemzetlét védelmére vértezte fel önmagát. A mi nem-
zedékváltásunknak a problémája egészen sajátosan alakul és formálódik. Miként
a Hitel megelőző számában bőségesen ki is fejtettük, a mi közéletünk keretében
nem a korosztálybeli megújhodás a hangsúlyos, hanem a szellem frissülése, a
közerkölcs szilárdulása, a látás tisztulása és a reális nemzetpolitikai tervszerű-
ség érvényesülése. (…) Az új nemzedék érdeme nem az, hogy évjáratait te-
kintve új nemzedék, hanem az, hogy látásában, terveiben és elgondolásaiban
is új. (…) Nem korosztályok nyelvöltögetése a mi nemzedékváltásunk problé-
mája, hanem nemzetformáló akaratok szembe találkozása. Az, ki az apák és
fiak forradalmi huzavonáját látja ebben, s nem mélyül el, mint nyilatkozó egyházi
férfiaink, a kérdés lényegében, ártalmas dolgot cselekszik: nemzedéki érdekeket
szolgál a nemzeti érdekek helyett.”

A nemzedékek közötti szakadék különösen akkor válik heveny problémává,
amikor a nemzetnek korszakváltásokat kell túlélnie. Ilyenkor megsokszorozódik
az igény arra, hogy felismerjük az egyedül megmentő megoldásokat. A kor-
szakváltás általában valami újnak a betörése az addigi megszokott nemzetéletbe,
s az új fel- és megismerésére természetes módon a fiatalabb generáció az al-
kalmasabb, ami azonban nem jelenti az előtte járók tapasztalatának mellőzését. 

Ilyen helyzetet az 1989-es események után is megéltünk, s azután ama
kamikadze generáció és az ezt követően visszatérő átkos elődök idősebb ge-
nerációja után, valóban a fiatalok vették át az irányítást mindkét oldalon. Ez
azonban nem csupán a kiöregedés természetes rendje miatt zajlott így.

Az említett ankét első kérdését felidézve megállapítható, hogy 1989 után
bizonyos mértékig fordított alapállásból indult el az új nemzetélet. Az irányító
nemzedék nemzetszemlélete volt inkább etikai és a fiatalabbaké inkább politikai,
ami nem jelent bírálatot, hanem jelzi az új korszak jelentette új környezetet, a

neoliberális ideológia alapján globalizálódó világ kihívásait. Az idősebbek voltak
azok, akik „jobban féltik a magyarságot önmagától, mint külső ellenségeitől”,
a fiatalabbak pedig belevetették magukat az elkerülhetetlen politikai küzde-
lembe, amely természetesen a nemzeti oldalon nem volt öncélú. Két évtized
után aztán, amint az első fiatal generáció is érett korba lépett, elkezdődött a
két szemlélet kiegyenlítődése. Sajnos csak a jobboldalon, mert a nemzeti bal-
oldal hiányában ott csak – korosztályoktól függetlenül – a nemzeti érdeket nem
ismerő hatalmi küzdelem jellemezte őket. 

Ezt állapíthatjuk meg, ha a Venczel írása idején élt etikai alapon gondolkodó
fiatalokkal összehasonlítjuk a mai két oldal fiataljait. Mindent meghatároz, hogy
az azóta eltelt hosszú évtizedek alatt a magyar társadalom úgy az anyaország-
ban is, mint a kisebbségben is tragikusan kettészakadt. Ez pedig jelen van az
ifjúság esetében is. Mint sok egyéb területen, főleg az anyaországban, de onnan
folyamatosan kigyűrűzve.

Összefoglalva tehát az egyik oldalon a hasonlítgatás felesleges, mert ott nem
ismeretlen, hanem inkább elátkozott gondolat a nemzetféltés, vagy az ettől el-
választhatatlan felismerés a nemzetnevelés fontosságáról. Szemléletüket a ha-
talomszerző politika, a kor neoliberális ideológiájának mantrái határozzák meg.
A másik oldaltól Tavaszy Sándor és Márton Áron gondolatai nem idegenek, de
gyakorlatba való átültetésükhöz még sok a tennivaló, számos akadályt kell le-
küzdeniük, s elengedhetetlen az ehhez szükséges hatalom birtoklása és közben
a folyamatos önmagukra figyelés. Mert soha nem kellett a nemzetet önmagától
annyira félteni, mint éppen ma, amikor a neoliberális szellem könnyen járható
ösvényei annyira csábítóak új nemzedékeink előtt. Elmélyült és önkritikus nem-
zetszemlélet szükségeltetik. Ha valaki ebben kételkedne, gondoljon csak 2004.
december 5-ére és 2016. október 2-ára.

Ami az új nemzedék „munkába állítását” illeti „(…) belső szent kénysze-
rénél fogva” kellene felajánlkoznia a nemzetépítő munkára. Ugyanis, az eltelt
évtizedek rombolása után a nemzettudatot újjáépítő hatalmas erőfeszítés áll
előttünk. A szolgálat szellemének és az érvényesülés vágyának kettőssége ma
még nincs természetes egyensúlyban, s ennek kialakulását a liberális ideoló-
giák súlyosan akadályozzák. Egyébként ennek érdekében elkerülhetetlenek a
szellem és a lélek fejlesztésére tett erőfeszítések, a test fejlesztését sem fe-
ledve. Az viszont, hogy munkájuk nélkülözhetetlen, ma hangsúlyozottan ér-
vényes, amiképpen az is, hogy nem szabad hagyni a „front mögött várakozni”
őket, hanem „a mély vízbe dobva” ki kell próbálni képességeiket. A feltörekvő
nemzedék mindenkor új: „(…) látásában, terveiben és elgondolásaiban”, s
ez ötvözve az előző évjáratok tapasztalatával képes igazán eredményesen szol-
gálni a nemzeti érdeket és biztosítani „a reális nemzetpolitikai tervszerűség
érvényesülését.”

II.
A második részben Albrecht Dezső vizsgálja meg a kérdés gyakorlati oldalát.

„Amíg a választások le nem zajlottak, egy szót sem ejtettünk politikai pár-
tunk vezetőségének a fiatal nemzedékkel kapcsolatos magatartásáról. (…) Ke-
rültünk minden olyan megnyilatkozást, melyből a legtávolabbról is arra lehetett
volna következtetni, hogy a fiatal nemzedék és a párt vezetősége között bármi
kérdésben is ellentét állana fenn. Kerültük ezt, mert kötelezőnek éreztük ma-
gunkra nézve a nemzeti szolidaritás erkölcsi parancsát, azt, hogy nagy és je-
lentős pillanatokban minden magyarnak össze kell fognia, félredobva minden
bontó tényezőt.”

Tudnunk kell, hogy 1937 végén vagyunk, amikor az Országos Magyar Párt
még működik, és részt vesz a választásokon. A pártokat megszüntető királyi
diktatúra csak 1938-ban következik el. A fenti bekezdés a mindenkori és
mindenholi magyar megosztottságok virágzásának idején szép figyelmeztetés. 

Albrecht aztán folytatja: „Az a tény viszont, hogy a fiatal nemzedék – köztük
magam is – mintaszerű lelkesedéssel feküdt bele a választási harcba, feljogosít
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arra, hogy most, a választások elmúltával teljes nyíltsággal vessük fel az Or-
szágos Magyar Párt és a fiatal nemzedék kérdését.” 

Itt a szerző pontokba foglalva hozza fel kérdéseit, mint pl. azt, hogy a fiatal
nemzedéket a párt életébe és vezetésébe fokozottabban kell bevonni, a jelölé-
seknél figyelembe venni; bár mint jelzi, a problémát nem oldja meg a mandá-
tumadás, különösen nem, ha csupán a közvélemény kielégítését szolgáló
látszatintézkedésekről beszélhetünk. 

Aztán így ír: „Eddig a fiatalságról csak, mint évfolyamról beszéltünk. Azon-
ban a születési anyakönyvi kivonat nem egyetlen meghatározója a fiatalságnak.
A fiatalságot mindig jellemezte szubjektivitása, az érzelem és az indulat több-
ször lelki indítéka. Új világot akar teremteni a régi helyén, állandóan tervez és
mozgolódik, hogy megvalósítsa a benne élő eszményeket. Látása is ehhez ké-
pest szintetikus (…). A politikába rendszerint nem érdekei, hanem a nemzeti
szabadság vagy a társadalmi reformok eszménye űzik. (…)

A most férfikorba lépő nemzedék volt az első, mely már kisebbségi sorsban
nőtt fel és ez a körülmény erősen rányomta bélyegét. Természetes, hogy nem-
zetszemlélete, értéktáblája, lelki alkata más lett, mint az előtte járó nemzedé-
keké. Ezen változtatni csak akkor lehetne, ha módunkban állana az előidéző
okok eltüntetése. S mivel erre lehetőségünk nincsen, az egyetlen helyes meg-
oldás az, ha elfogadjuk a fiatalságot, úgy ahogy van.” 

Napjainkban, mintha azt az új világot, melyet a fiatal nemzedék teremteni
akarna, erőteljes idegen és nem korosztályos jellegű ideológiák próbálják elő-
rajzolni az új nemzedékek számára a saját, tőlünk idegen érdekeik szerint.
Ennek a felismerése lenne a legfontosabb gyakorlati feladat, s itt van hatalmas
jelentősége annak, hogy a generációs különbségek ne érvényesüljenek, mert
egészséges gyökereink felé az egyedüli biztos kapcsolatot éppen a fiatal gene-
rációk előtt járó korosztályok jelentik. Ugyanakkor a világ nem politikai jellegű
megújulása (lásd pl. az informatikai forradalmat) az ifjúság szerepét a szó szo-
ros értelmében teszi nélkülözhetetlenné.

Albrecht ezután a sajátos kisebbségi helyzetben Bethlen György pártelnökre
hivatkozva megjegyzi, hogy az Országos Magyar Párt nem guvernamentális,
tehát az egész államélet érdekeit szolgáló, hanem társadalmi párt, mely az egy
nemzethez való tartozáson belül fog össze különböző felfogásokat.

„Ha a párt valóban nemzeti szervezet, úgy ott a helyük azoknak is, akiknek
nemzetpolitikai felfogása nem teljesen azonos a párt vezetőségével. Ott a helye
a fiatalságnak is, de akkor az irányításhoz és a megtisztelő feladatokhoz való
engedés elbírálásánál csak az arravalóság, a felkészültség, a becsületes magyar
érzés játszhat szerepet és nem a teljes vélemény- és felfogásbeli azonosság,
ami a jobbik eset, vagy csak annak látszik.

Sőt továbbmenve: a nemzetszervezet alapján állva nemcsak azokat kell, hogy
érje a megtiszteltetés, akik a szigorúan vett politikával, politikai szervezéssel
foglalkoznak, hanem azokat is, akik egyéb, gazdasági vagy népegészségügyi
stb. területeken fejtettek ki hasznos munkát. De minden megbízásnak alapja
az addig végzett munka kell, hogy legyen. (…)

A fiatal nemzedéknek a politikai életbe való bevonása csak úgy történhetik
eredményesen, ha a ma irányító réteg helyt ad a fiatalság elgondolásainak, ha a
belső építő kritikának megnyilatkozást enged, ezért senkit sem üldöz és a fiatal
nemzedék politikai felfogásának nem eltiprására, hanem kiegyenlítésére törekszik.

Veszedelmes, hogy egy szervezetben való szabad előrejutás feltétele a teljes
azonosulás, a becsületes nyíltság teljesebb megértésre vezethet, mint a közéleti
szervilizmusra való nevelés. (…) Ha tehát a fiatalság érvényesülésének ára
éppen új szemléletének, hitének és eszményeinek az eldobása, úgy mi marad
meg ebből a fiatalságból? Jámbor játékszer, hasonló azokhoz, akik – Nitzsche
szavaival élve – fáradtan, ősz hajjal születnek.

Egy létében veszélyeztetett nemzet, mely jogainak utolsó maradványait védi,
minden erőt fel kell, hogy használjon önvédelmi harcában. Nélkülözhető ebben
a küzdelemben a fiatalság dinamikus ereje, mozgékonysága, idealizmusa, ter-

velő készsége, az adottságokhoz alkalmazkodó tudása? A fiatalság azonban
éppen ezekben a tulajdonságokban jelent értéket a nemzetre nézve. Ezektől a
tulajdonságoktól megfosztva politikailag használhatatlanná válik.”

Kiemelendő mondatot olvashatunk e bekezdés elején. „Létében veszélyez-
tetett nemzet” lettünk összmagyar vonatkozásban is. Sokféleképpen. Kívülről
saját szövetségi rendszerünkben, sőt távolabbról, belülről pedig azok részéről,
akik nem a nemzeti célokkal azonosultak s az vagy nem élt bennük soha, vagy
sikerült olyanná válniuk, ki „szemléletének, hitének és eszményeinek az eldo-
bása” árán próbált érvényesülni a politikai élet ellenkező oldalán. A tájékozot-
tabbak szép számmal ismernek ilyeneket. 

Ami pedig a helyes kiválasztást illeti, fontos megállapításokkal találkozunk,
ilyenekkel, hogy: „(…) a megtisztelő feladatokhoz való engedés elbírálásánál
csak az arravalóság, a felkészültség, a becsületes magyar érzés játszhat szere-
pet”, vagy: „(…) minden megbízásnak alapja az addig végzett munka kell, hogy
legyen” végül, de nem utolsó sorban: „A fiatal nemzedéknek a politikai életbe
való bevonása csak úgy történhetik eredményesen, ha a ma irányító réteg helyt
ad a fiatalság elgondolásainak, ha a belső építő kritikának megnyilatkozást
enged (…)” Ezért nem kell hallgatni az ellenoldali riogatásokra, ha ún. belső
viták fordulnak elő. Ezeket éppen az egészséges politikai élet részeként kell el-
fogadnunk. Természetesen, ha megfelelő formában és keretek között zajlanak.  

Érdekes ma is az egész fejtegetés a fiatalság politikai szerepéről, hiszen a
nagy változások után belépő generáció ezúttal nem az egyébként megszokott
folyamatossággal, hanem akárcsak Trianon után, ugrásszerűen jelentkezett, s
valamennyi politikai oldal igényelte munkájukat. Ki-ki a maga módján.   

De térjünk vissza a nyolc évtized előtti időkbe, és idézzük végül Albrecht
írásának utolsó mondatait: „A pártok élete állandó változás: elemük a harc,
azért születnek, hogy politikai küzdelmek eszközei legyenek. A küzdelem jelle-
gét a küzdők egyénisége szabja meg. A szemben álló felek egymásra hatnak,
módszerük, programjuk, szervezetük a küzdelem folyamán átalakul, áthasonul.
Amint a páncélos magyar lovasság a könnyű török lovassággal vívott állandó
harca folytán egymás után dobta le magáról páncélját, vértjét, sisakját és hu-
szársággá változott, éppúgy a politikai küzdelem is hasonló átalakulást idézhet
elő. A román politikai élet forrong, és igen közel lehet az idő, midőn a fiatal-
ságnak ma még nem értékelt tulajdonságai fogják jelenteni a legjobban felhasz-
nálható politikai erőt.”

Az az idő valóban közel volt. A forrongó román politikai életben beköszön-
tött a királyi diktatúra és a pártok felszámolása. Az újszerű terepen és új for-
mációban küzdve, a Magyar Népközösség keretei között, a fiatalság fontossága
felismert valósággá érett. A mának szóló üzenet ebben az esetben is nyilvánvaló.
A pártok küzdelemre születnek, s bizony igazi nemzetpolitikai szerepet – ha
van ilyen szándékuk egyáltalán – csupán az erő pozíciójából tudnak eredmé-
nyesen felvállalni. Akkor is inkább csak hosszú távon. S ez ugyanúgy érvényes
kisebbségben, mint az anyaország viszonyai között. Megtapasztalhattuk.

y

Utóhang az összhanghoz
Szerkesztőségi cikk: A Vásárhelyi Találkozó hatása
1937/4.

Alig két hónappal az események után, Metamorphosis Transylvaniae rovatában,
a Hitel 1937. évfolyamának negyedik száma már szerkesztőségi cikkben fog-
lalkozik a Vásárhelyi Találkozó hatásaival.

„A Vásárhelyi Találkozó hatásáról beszélni talán még túl korai. A gondolatok
még egyelőre érnek, rajongókat hódítanak és ellenségeket támasztanak. Hosz-
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szabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tételek cselekedetekben öltsenek testet.
Ámde nem érdektelen mégsem időnként számba vennünk, hogy a Vásárhelyi
Találkozón megfogalmazott gondolatok és tételekbe iktatott nemzeti életterv
eszméje mekkora pályát futott be (…).”

A Találkozó keresztlevele körüli évtizedes vita csúsztatni próbáló résztvevői
láthatták, hogy a Hitel, minekutána megszervezte és lebonyolította a találkozót,
majd annak anyagát közzétette, utóéletét is kötelességének tartotta nyomon
követni.

A cikk így folytatódik: „(…) az a tény, hogy a Találkozó ügye s a Találkozón
felszínre került gondolatok még ma is élénken foglalkoztatják a közvéleményt,
nyomós bizonyíték amellett, hogy a V. T. nemcsak alkalmi, hanem belső lénye-
génél fogva időt álló esemény lett. Közvetlen hatása sem országrészünkben,
sem a határon túl élő magyarság soraiban nem maradt el. (…) a V. T. ténye
sok helyt hajtóerővé lett, szóval nem süllyedt el a naponta adódó kisebb-na-
gyobb jelentőségű történetek tengerében.

A Vásárhelyi Találkozóhoz kapcsolódó események sorában első helyen a
bánsági magyar ifjúság megmozdulását kell számba vennünk.”

Ezután e megmozdulás ülésének határozati javaslatát közli. Ez a három pont
tulajdonképpen tömöríti a legfontosabbakat a V. T.  üzeneteiből, és ennek alap-
ján jelöli ki azt a helyes irányt, melyet a kisebbségi magyar társadalom minden
részének követnie kellene.

Ez a rövid három bekezdés időtlenül mutat utat minden magyar nemzetrész
számára.
„1.A bánsági magyar ifjúság a Vásárhelyi Találkozón elfogadott két alapelvet:
a keresztény erkölcsön alapuló nemzeti-népi érdeket kívánja szem előtt tartani,
és kizárólag csak ezen az alapon kíván népe érdekében dolgozni. Különböző
nemzetközi eszmeáramlatoknak a fenti alapelvekbe való belemagyarázását nem
fogadja el.
2. A bánsági magyar ifjúság az egységes nemzeti társadalom kialakításáért
kíván dolgozni s ezért nem tűr meg a maga keretein belül semmilyen felekezeti,
osztály- és társadalmi ellentétet.
3. Az Országos Magyar Párt ifjúsági szakosztályának taggyűlésére összejött
különböző egyesületekbe tömörült bánsági magyar ifjúság megállapítja, hogy
a V. T. szellemében dolgozott eddig és akarja továbbra is a fenti pontok értel-
mében a Találkozó határozatait keresztülvinni és azoknak a magyar kisebbségi
életünkben való megvalósulásáért a munkát még fokozottabban folytatni.”

Ezt követően arról számol be a cikk, hogy a temesvári példa nem az egyet-
len. Más magyar vidékek ifjúsága sem ment el értetlenül a V. T. ténye mellett,
s itt csíki, nagyenyedi, nagybányai, szatmári példákat említ. Utóbbi esetben a
szatmári Ujság terjedelmes közleményét idézi: „Talán egy évszázadra van reá
szabva a V. T. társadalomalakító terve: a mi időnkre talán csak egy lélegzetnyi
jut belőle, amit becsületesen meg kell valósítani, hogy rajta még az ifjúságot
követő nemzedék is építhessen.” S valóban, a V. T. iránymutatása további ge-
nerációk, így napjaink nemzedékei számára is érvényesek. A cél és a tennivaló
világos. A kivitelezésben azonban az a nehéz, hogy teljes sikerre csak több ge-
neráció vihetné, s így egy pártok vezette társadalom rövid ciklusokra szaggatott
munkájával nem teljesíthető egykönnyen.

A továbbiakban az ellenvéleményekről is beszámol a cikk. Ezek jórészt a
találkozóról távol maradt Erdélyi Fiatalok részéről hangzottak el. Ugyanakkor
elismerve, hogy a Találkozó nem tudott minden felmerülő kérdéssel foglalkozni,
jelzi, hogy a legvitatottabbakat sikerült megtárgyalniuk. Az Erdélyi Fiatalok
csoportja a szervezést antidemokratikusnak véli és marxista fölényt emleget,
ami távolról sem felel meg a valóságnak.

Az írás így zár: „A hosszas vitatkozás erőt pocsékló és felesleges. A sze-
maforoknak és a vészjeleknek létjogosultságát teljes mértékben el kell ismer-
nünk. Az Erdélyi Fiatalok álláspontját is méltányolni tudjuk, mert a »lelkiismeret
szava« döntő tényező. De éppen a lelkiismeret nyugalma érdekében kérjük az

Erdélyi Fiatalokat, hogy ne halasszák a szükséges különbségtevést. A V. T.
ténye önálló és független minden más, talán zavaró körülménytől: ezektől füg-
getlenítve nézzék a V. T.-t – a határozatokban és a Hitvallásban. A csatlakozás
nem lealázó, a magunk revíziója az előítéletek fölé emel. (…) Ahol a V. T. ha-
tására mozgalom indult, ott semmi más nem történt, mint amit a V. T. akart:
egyesek saját őrhelyeiken: az egyháznak, az Országos Magyar Párt és más in-
tézményeink keretében kötelességszerűen vállaltak erjesztő szerepet. A V. T.
ma szellemi magatartás és nem is lehet több. Alapelveivel kerülne összeütkö-
zésbe, ha az egység helyett a megbontás szerepét vállalná. A trójai faló meséje
sem más, mint ártalom. (a V. T.-ről szóló előző írások olvasói találkozhattak
már ezzel. Az Erdélyi Fiatalok a trójai faló példáját a marxistáknak a V. T-re
való, szerintük feltételezetten ármányos rátelepedésére használták.) A V. T. első
alapelvét lehet kiforgatni, ámde az igazság az, hogy – miként megelőző szá-
munkban is hangsúlyoztuk – a két alapelv közül a lényeget meghatározó a ke-
resztény erkölcs, ez tölti meg tartalommal a demokráciát, amely – ismételjük –
nem rendszerkérdés, mint a fasizmus, a demokrácia életforma, amelynek lé-
nyege és belső tartalma etikai beállítottságú s az a célja, hogy lehetővé tegye a
legszélesebb néprétegek számára is a közérdek megértését s azt, hogy a kö-
zösségi életformát a maga belső ügyének vallja. Aki itt külön véleményt han-
goztat, nem a V. T., hanem a nemzet érdekeivel kerül összeütközésbe. Legyen
ez a baloldal, vagy az előítéletektől terhes polgári rész.”

A V. T. körüli vita tehát folytatódott, s később új elemekkel is gyarapodott,
hiszen a háború utáni baloldali múltteremtés valóban megpróbálta a V. T. érde-
mét magáévá tenni. Hosszú ideig sikerrel. Mára azonban mindez csupán saj-
tótörténeti érdekesség, a V. T. Hitvallása azonban megőrizte érvényét.

y

Örök érvényű igény
Vita Zsigmond: A tanárképzés a nemzetnevelés
szolgálatában 1937/4.

Nemzettudat nélkül nem képzelhető el a nemzet és nemzetnevelés nélkül a nem-
zettudat. A nemzetnevelés ezernyi intézményes és spontán, szervezett és szer-
vezetlen, sőt az élet által ingyen szolgáltatott változatai közt vezető szerepe
lehet a tanárképzésnek. A nemzettudat ma nálunk tapasztalható állapota is azért
jelent nagy gondot, mert évtizedeken keresztül hiányzott a pedagógusképzésből
ez az elem. Tudást nyújtani, de közben nevelni! A liberális oktatáspolitika ezt
nem kedveli, s ellenérvként elegendőnek tartja elrettentő példaként felhozni a
nemzettudat utóbbi évszázadainak vadhajtásait. 

Nagy baj ez, és egyre nagyobb lesz belőle az újkori népvándorlások korá-
ban, amikor a nemzeti egészséges veszélyérzet nélkülözhetetlenné válik. Ugya-
nis ez, logikus módon, a nemzettudat elválaszthatatlan része. Erről győzhetett
meg a 2016. október 2-án lezajlott népszavazás eredménytelensége, bár – a
félig üres pohár példázata alapján – örvendhetünk a 98% nem(zettudatos)
szavazatnak. 

Most azonban Vita Zsigmond, a tudós nagyenyedi professzor rövid eligazító
sorai következnek: „Az erdélyi magyarság élete mind határozottabban kezd egy
újabb szakaszba jutni, amelynek jellegét már nemcsak a védekezés és ideálokba
kapaszkodás, hanem az erők józan számbavétele, célszerű, egy irányba való
szervezése és a jövő felé forduló építő munka jellemzi. A fejlődésnek ebben az
állapotában természetes az, hogy a nevelés a nemzetnek egyik legfontosabb
kérdésévé válik. A jövőt maguk javára biztosítani akaró hatalmi rendszerek
(kommunizmus, fasizmus) azonnal hozzáláttak az iskolák és az ifjúság nevelé-
sének átformálásához, a romániai magyarság számára sem elegendő iskoláinak
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megtartása és kiépítése, hanem szükség van egész nevelési munkájának egy-
séges, céltudatos, a jövőért harcoló irányítására. 

Hogy az egységes, minden szükségletünknek megfelelő nemzetnevelés ki-
építése milyen általánosan átérzett, nagy jelentőségű kérdése mai életünknek,
azt az az élénk érdeklődés is bizonyítja, amellyel azt a Vásárhelyi Találkozó
megvitatta. Az iskolai és iskolán kívüli nevelés kérdését követő hosszú eszme-
cserékben részt vettek a legellentétesebb felfogások képviselői, mégis úgy lát-
szott, hogy minden nagyobb nehézség nélkül meg tudnak egyezni a magyar
nemzeti nevelés alapelveiben, feladataiban, és talán inkább csak a megoldási
módokra nézve van közöttük véleménykülönbség, főképp azért, mert még nem
tisztázták maguknak a kérdésnek minden ágát. 

Bármennyire is átérzett követelménye a nemzetnevelésnek, hogy azt a mai
élet körülményeihez, parancsaihoz szabjuk, mégsem tudtuk még annak egész
rendszerét és gyakorlati megoldásait is felépíteni. Szükséges tehát visszamen-
nünk az alapelvekhez, hogy azoknak minden következtetését azután levonhassuk. 

A nemzetnevelésnek legfőbb célja az egész nemzeti kultúrkincsnek a nemzet
minden rétegében való megvalósítása és ezáltal a nemzet belső összekapcso-
lódásának megteremtése. Önmagunk múltjának és jelenének megismerése, az
önismeret visz az erők öntudatos, minden irányú kifejtéséhez és ezáltal válik
lehetővé a szervezett, együttműködő társadalom kiépítése. A Vásárhelyi Talál-
kozó a demokrácia mellett tett hitet, s ezt a demokráciát Tamási Áron így ha-
tározta meg: »A demokrácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak
igazságos és teljes felhasználása a társadalom javára«. Nyilvánvaló, hogy ez a
társadalom nem lehet külön sem a parasztság, sem a munkásság, sem az ér-
telmiség, hanem csak mindegyik együttvéve, tehát maga a nemzet. A megvaló-
sult demokráciában a nemzetet az öntudatos, egész erejüket kifejtő és
egységesen dolgozó társadalmi rétegek alkotják. Nyugodtan mondhatjuk tehát,
hogy a nemzetnevelés célja a szervezett nemzeti társadalom, a demokrácia
megvalósítása. A tökéletes demokrácia tehát nem jön létre politikai megmoz-
dulások, követelések, szónoklatok nyomán, hanem csak a céltudatos, kitartó
társadalmi nevelésnek lehet az eredménye. Minden demokratikus állam éppen
ezért törekszik a népnevelés mennél szélesebb kiépítésére, míg az elnyomó ha-
talom azt inkább elhanyagolja. Ha tehát tisztán eszmei szempontból nézzük a
kérdést, meg kell állapítanunk, hogy a demokrácia mai életünkben nincs meg,
az jelenleg csak elképzelés, ideál és nemzeti nevelésünknek kell megtalálnia
azokat a módokat, amelyekkel megközelíthetjük. 

A Vásárhelyi Találkozó a demokratikus eszmében való hitet hirdette szerte
a világba, menjünk most tovább egy lépéssel: foglalkozzunk a demokráciára
való nevelés módozataival. Ha először a magyar népnevelésnek csak egyik,
megoldásaiban egyszerűbb, de hatásában mind inkább megszűkülő részét, az
iskolai nevelést nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy annak irányításában a tanár és
tanító személyisége, felkészültsége az alapvető. A nemzetnevelés hatalmas mun-
kájában csak egyik tényező a tanárképzés, és habár természetes az, hogy a ne-
velés munkáját alulról kell elkezdeni, foglalkozzunk ezúttal a magyar
tanárképzés feladataival. Ha ugyanis a jövőre való nevelés munkája a nevelőktől
függ leginkább, akkor csak az ők megfelelő, korszerű előkészítésétől várhatjuk
az egységes szellemű, jövőbe néző nemzetnevelés megvalósulását. A tervszerű
nevelési munkának első lépése tehát a nevelői réteg kiképzése és pedig főleg a
legfelsőbb, legteljesebb műveltségű rétegnek, a tanárságnak, mert tőle függ a
kultúrkincs továbbadása és terjesztése. 

Megkapja-e a Romániában tanuló fiatal tanárjelölt-nemzedék magyar kér-
déseinknek azt az ismeretét, amire szüksége van, hogy hivatását végezve a ma-
gyar társadalom szellemi átalakulásáért küzdhessen? Erre sajnos csak azt
felelhetjük, hogy nem. A kérdés fontosságát ugyan a közhatalom-változás után
azonnal meglátták, amikor a magyar egyetem és magyar tanárképző kérdése
is fölkerült, intézményes megoldás azonban azóta sem történt. A magyar tár-
sadalom egyetemi hallgatóinknak anyagi szükségleteire gondolva meghozta a

maga áldozatát, amikor tehette, de hogy történik-e valami azoknak az ifjaknak
szellemi irányítása érdekében, akiktől jövője alakítását várja; az kevéssé foglal-
koztatta. Amikor szellemi életünk továbbfejlesztése került szóba, akkor sokkal
többet tárgyalták a tudományfejlesztés és tudósképzés kérdését, mint ami ennek
tulajdonképpen alapja lehetne: tanárjelöltjeinknek a magyar műveltségben való
nevelését. 

A legegyszerűbb és könnyen megoldható kérdésekben is szinte egészen ma-
gukra voltak hagyatva tanárjelöltjeink az utolsó időkig: nem kaptak irányítást
arra nézve, hogy milyen szakokat válasszanak, és így az utánpótlás sokszor
fennakadásokkal járt, most pedig egyes szakokon túlzsúfoltság állott be. De
honnan gazdagítja magyar kultúrkincsét, honnan ismeri meg nemzete mai kér-
déseit egy romániai magyar tanárjelölt? Erre hirtelenében nehéz volna vála-
szolni, de maga a tapasztalat sajnos gyakran azt mutatja, hogy hiányosan, alig
ismeri meg. Lehet, hogy azok, akik internátusaikban kedvezőbb körülmények
közé kerülnek, vagy azok, akik vallási egyesületeinkben részt vettek, pótolni
tudják azt, amit számukra az egyetem nem adhat meg, de ez még nem elegendő
az egész szempontjából. 

Magyar tanárjelöltjeink magyar szellemű irányítása feltétlenül szükséges, de
ez így még nem elegendő. Tudományos életünkben, de magában a nevelésben
is, nem győzzük eléggé hangsúlyozni a honismeret, nép- és társadalomismeret
fontosságát, ezekbe a kérdésekbe leginkább tanárjelöltjeinknek kell
betekinteniök. Lehetetlen, hogy az a tanár a jövő magyar társadalmi élet alakí-
tója legyen, aki nem ismeri nemzete kultúrkincsét (nyelvének titkait) és a mai
magyar társadalom életproblémáit, fejlődésének útjait. Be kell vallanunk azt,
hogy a román egyetemen folytatott tanulmányok sokszor a magyar hallgatók
magyar nyelvi kifejezéskészségére káros hatással vannak, ami ellen védekeznünk
kell, és be kell vallanunk azt, hogy a mai magyar fiatal tanárok nem ismerik
eléggé a mai magyar társadalmi és szellemi kérdéseket és a mi romániai életünk
problémáit. Éppen ezért szükséges volna tanárjelöltjeink magyar nevelésének
intézményes megszervezése, egymásba kapcsolódó előadásokkal, ha lehet, egy-
séges tanfolyamokkal. Ezek az előadások, megbeszélések volnának hivatva arra,
hogy tanárjelöltjeinknek rendszeres magyar nevelést adjanak. Egyházaink méltó
súlyt adhatnának ezeknek a tanfolyamoknak azzal, ha csak azokon részt vett
hallgatókat alkalmaznák szolgálatukban. 

Hogy maga a tanár hogyan valósíthatja meg a magyar kultúrkincs öntuda-
tosítását, mai szellemi kérdéseink megismertetését, az külön lapra tartozik.
Elég utalnom itt arra, hogy az osztályvezetői órákban és a munkaközösségekben
tág lehetőségek vannak megadva. Ezeknek felhasználásával a demokratikus tár-
sadalmi szellem megvalósításáért is küzdhet a tanár.” 

A cikk első fele lehetne akár a magyar oktatás jelen zűrzavarában eligazító
figyelmeztetés is. Érdemes megismételnünk néhány kulcsmegállapítást:

„(…) az egységes, minden szükségletünknek megfelelő nemzetnevelés ki-
építése (…) általánosan átérzett nagy jelentőségű kérdése mai életünknek.”
• A Vásárhelyi Találkozón: „(…) hosszú eszmecserékben részt vettek a leg-

ellentétesebb felfogások képviselői, mégis úgy látszott, hogy minden na-
gyobb nehézség nélkül meg tudnak egyezni a magyar nemzeti nevelés
alapelveiben, feladataiban és talán inkább csak a megoldási módokra nézve
van közöttük véleménykülönbség (…)”

• „A nemzetnevelésnek legfőbb célja az egész nemzeti kultúrkincsnek a nemzet
minden rétegében való megvalósítása és ezáltal a nemzet belső összekap-
csolódásának megteremtése. Önmagunk múltjának és jelenének megisme-
rése, az önismeret visz az erők öntudatos, minden irányú kifejtéséhez és
ezáltal válik lehetővé a szervezett, együttműködő társadalom kiépítése.”

• „Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a nemzetnevelés célja a szervezett nem-
zeti társadalom, a demokrácia megvalósítása.”

• „Minden demokratikus állam éppen ezért törekszik a népnevelés mennél
szélesebb kiépítésére, míg az elnyomó hatalom azt inkább elhanyagolja.”
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• ha „(…) az iskolai nevelést nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy annak irányítá-
sában a tanár és tanító személyisége, felkészültsége az alapvető.”

• „(…) csak az ők megfelelő, korszerű előkészítésétől várhatjuk az egységes
szellemű, jövőbe néző nemzetnevelés megvalósulását. A tervszerű nevelési
munkának első lépése tehát a nevelői réteg kiképzése és pedig főleg a leg-
felsőbb, legteljesebb műveltségű rétegnek, a tanárságnak, mert tőle függ a
kultúrkincs továbbadása és terjesztése.” 

• „Lehetetlen, hogy az a tanár a jövő magyar társadalmi élet alakítója legyen,
aki nem ismeri nemzete kultúrkincsét (nyelvének titkait) és a mai magyar
társadalom életproblémáit, fejlődésének útjait.”
Az írás második része az akkori erdélyi helyzettel foglalkozik. Az abban fel-

merülő gondok ma is fennállnak, bár a magyar nyelvű felsőoktatás külső segít-
séggel létezik, de nem államilag támogatott szinten, ugyanakkor a szerző által
említett gondok és megoldandók mellett. 

Anyaországi viszonylatban folyamatos a küzdelem az iskola nevelő funkcióját
tagadó liberális vonallal. Hatásuk sajnos megosztó és igen romboló. A kisebb-
ségben dolgozó magyar oktatói társadalomnak nem csupán az intézmények tá-
mogatásában, hanem továbbképzésük terén is egyre több segítséget kellene
kapnia az anyaországtól.

y

Beköszöntő
A Hitel szerkesztői: A Hitel 1938/1.

„A Hitel a most meginduló új évfolyamának munkatervében akarhat-e többet,
mint közelebb vinni a megvalósuláshoz az eltelt két év folyamán felvetett s épp
napjainkban érő, vajúdó gondolatokat. Ha azt mondjuk az 1938. év első szá-
mának beköszöntőjében, hogy csak folytatni kívánjuk az elkezdett munkát, ér-
zésünk szerint a legtöbbre határoztuk el magunkat. Nem vagyunk csökönyösen
ragaszkodók a kitaposott ösvényhez, távol áll tőlünk ez a korai konzervativizmus
éppúgy, mint az a hiedelem, hogy időszerű lenne az eszmék körének önelégült
lezárása, de mégis kényszerülünk megállapítani, hogy nincs okunk újabbat mon-
dani és időszerűbbre gondolni, mint amit frissnek véltünk s időszerűnek az eltelt
két év megnyilatkozásra alkalmas pillanataiban. Hiszen az eszmék lassan érnek,
a helyzet még lassabban változik. A kisebbségi életfutam második köre – amelyről
egy év leforgása alatt annyiszor írtunk – íme: csak most lesz nyilvánvalóvá az
avatatlan szeme előtt is; a belső építő munka, a gazdasági és közművelődésí
tervszerűség csak most tolul előtérbe; az, amit nyolc eddigi füzetünkben meg
nem szűntünk állítani és bizonyítani, a transylvan realizmus szükségessége csak
napjainkban lesz kisebbségi programunk tengelyévé. A kisebbségi életváltás té-
nyeinek és következményeinek tárgyilagos figyelése és az átalakulás irányaira
való rámutatás volt eddig a célunk; mi több lehet a jövőben? Igaz, tárgyilagosan
meg kell állapítanunk, hogy a »második kör« hajtóerejét nem a bekövetkezett
külső kényszertől vártuk, hanem a belső érés folyamatának gyorsulásától, a
szükségletek szülte belátástól reméltük eddig. Ez azonban mit sem változtat a
lényegen. A »második kör« rajtjában állunk immár csaknem fél esztendeje, s ez
az állapot mindennél időszerűbbé teszi népközösségünk gondolkozásának és
életformájának gyökeres revízióját és új közéleti stílus életbe léptetését. Szer-
vezkedésünk síkján a keretek helyett a tartalom lesz hangsúlyossá; társadal-
munknak nem a képviseleti szervezet fellebbezései, hanem az egységbe
tömörülés ellenálló ereje hozza meg az időszerű megoldást, tehát minden tö-
rekvésnek arra kell irányulnia, hogy közművelődésünk és gazdasági életünk az
arra hivatott intézmény vagy intézmények keretében megtalálja felelőseit. Most
dől el – most inkább, mint valaha –, hogy népközösségünk megértette-e vagy

sem a kisebbségi élet tanítását, mely a Magyar Szövetség, a Gazdasági Tanács
és a Közművelődési Tanács elveinek a valóra váltását kívánja.” 

Az 1938-as év Romániában a királyi diktatúra bevezetésének éve. Ezt kö-
vetően alaposan megváltoztak a magyar közösség megmaradásáért folyó küz-
delmének körülményei. De úgy akkor, mint most és a legkülönbözőbb még
várható körülmények között, az egység maradt a siker legfőbb záloga. És
ugyan akkor a legnehezebben megvalósítható cél is. Ezt sajnos nap mint nap
láthatjuk, tapasztalhatjuk. A minket fenyegető veszedelmek ellenére, nem csak
a kisebbségi magyarság esetében.

y

Metamorphosisok kutatása
Dr. Szabó T. Attila: A transylvan magyar
társadalomkutatás 1938/1-2.

Az erdélyi és általában a magyar társadalom igen sok jelenségét könnyebben
érthetjük meg, ha figyelemmel kísérjük Szabó T. Attila alábbi tanulmányát. Ez
pedig nem kevés, mert azok a társadalmi mozgások, amelyek 1848 után el-
kezdődtek, máig ható módon befolyásolták és befolyásolják életünket. Még az
erdélyi és a magyarországi választói tömeg tagoltsága is jobban érthető általa.

„(…) bármilyen bíráló tekintettel, sőt személyes tapasztalatokon hízott ki-
ábrándultsággal néztem és nézem a kérdést, mégis észrevehettem itt-ott egy-
egy biztató reménysugárt. Sőt minél közelebbről vettem szemügyre a feladatot,
annál inkább be kellett látnom, hogy bármilyen rosszul áll is a mi társadalom-
kutatásunk dolga, bármilyen kevés komoly tettet könyvelhetünk el e téren, mégis
szükséges megvizsgálnunk, mert a kérdés tisztázása a ma divatossá vált önis-
meret felé is az első lépést jelenti.” 

TÁRSADALMUNK TÖRTÉNELMI ÁTALAKULÁSA
„Több mint százötven évvel ezelőtt, amikor 1777–1778-ban megjelenik az
első olyan munka, amely társadalomkutatásunk csírájának tartható, szűkebb
hazánk társadalmának összetétele egészen más volt, mint amilyen a mai. Ha
ehhez a társadalomhoz szocialista, humanista vagy álhumanista társadalom-
szemlélettel közelednénk, a XVIII. századvég és a XIX. század elejének rendi
társadalmi képét kívülről, tőle idegen szempontokkal és a tárgyilagos eredmény
reménye nélkül közelítenők meg. Mert téves az a társadalomtörténeti szemlélet,
amely Transylvaniában az 1848 előtti rendi korszak társadalmát két vagy leg-
feljebb háromrétű társadalomnak tekinti; egyszerűsített és természetesen tör-
ténetietlen az a kép, amely csak nemes és polgári kizsákmányolót ismer a jog
nélküli vagy csak csekély joggal rendelkező jobbágytömegekkel szemben. 

A jobbágyság vagy általánosabban a népiség történetének igazi ismerője
előtt e társadalmi osztályok nyilvánvalóan nem annyira társadalmi, mint inkább
jogi keretek, de csupán olyan puszta jogi keretek, amelyek között a múlt társa-
dalmának hol viharzó, hol csendes élete lüktetett. Csak bensőséges pillantást
kell vetnünk egy szűkebb körű társadalmi egység, mondjuk egy falu kicsiny tör-
téneti világára, és meggyőződhetünk arról, hogy lényegében e földön a régi tár-
sadalom jogi tagozódásán belül a társadalmi sokrétűség gazdag világa élt, mint
ahogy minden jogi egyenlőség mellett ma is a közvetlen közelünkben élő városi
vagy falusi társadalom nagyon is sok színű, nagyon is összetett társadalmi va-
lóság. Ha ebből természetszerűen arra következtetek, hogy az 1848. évi jogi
felszabadulás társadalmunk összetételében aránylag kevés változást okozhatott,
a szabadságharc emberöltőjére nézve, úgy hiszem, találó igazságra mutatok rá.
Az ún. emberi jogok kinyilvánítása csak jogi változást hozott, maga a társadalom
szerkezeti összetételében, rétegeződésében nagyon keveset módosult. De ha
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nem is értékeljük társadalmi szempontból túlságosan sokra e jogi változás je-
lentőségét, lebecsülnünk sem szabad. A jogi változás mindenesetre igen jelentős
lépés volt a társadalmi átalakulás lehetősége felé. Ez észrevehetően a kiegyezés
utáni politikai és a nyomában járó gazdasági változás eredményeképpen be is
következett, s különösen két társadalmi réteg kialakulásával jelentett új szer-
kezeti tényezőt társadalmunkban. Az egyik osztály a középosztály, a másik a
munkásság, vagy még közelebbről az ipari munkásság volt. 

Az előbbi, a középosztály, mint csíra, mint fejlődésre képes szunnyadó le-
hetőség már a rendi korszakban is megvolt a városok köznemes hivatalnoki és
kispolgári rétegében, de igazában jelentőséget csak az elemi, közép- és főis-
kolák oktató személyzetének szaporodásával, újabb és újabb egyházi, egész -
ségügyi, közigazgatási, gazdasági meg bírói szervek hivatalnok karának
növekedésével kezdett nyerni. Társadalmi szempontból ez az osztály tulajdon-
képpen nagyon sokféle anyagból álló ötvözetnek készült: magába olvasztotta a
jogi egyenlőségben egymásra talált nemesi, jobbágyi, illetőleg polgári rétegek
új társadalmi világát. Minél inkább nőtt ez a társadalmi réteg, annál jobban
kiépítette a maga zárt, merev választófalait – különösen »lefelé«, a többi tár-
sadalmi osztályok a polgárság, a parasztság és a munkásság felé. Csak egy-
felé voltak nyitva e zárt kínai fal kapui, »felfelé«, a születési arisztokrácia felé.
A másik, alig néhány évtizede jelentős magyar társadalmi réteg, a munkásság
is kívül esett e középosztály érdeklődési körén, pedig éppen ez osztály góc-
pontjain, a városokban, a századforduló táján már a lakosság jelentékeny há-
nyadát a munkásréteg tette ki. Elég három városunk számhasonlítási adatait
tekintetbe venni ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen jelentős számbeli tényező
volt városainkban a századfordulón az iparosság és a munkásság. Az 1900. évi
népszámlálás szerint például Cluj 49285 lakosából pusztán az iparral foglal-
kozók száma az eltartottakkal együtt 16548 lélek volt. Ugyanekkor Târgu-
Mureş 19522 lakosa közül 7114 volt iparból élő. Az előbbi város lakosságának
tehát mintegy harmada, az utóbbinak viszont még ennél is nagyobb része, min-
tegy kétötöde iparos, illetőleg ipari munkás volt. Ha még megemlítem, hogy
ugyancsak a századfordulón a kisvárosok közül például Dej-nek közel tízezer
(9888) lakosából az iparral foglalkozók és családtagjaik száma a lakosságnak
szinte egyharmadát (2847) tette ki, ezek az adatok még akkor is az iparos
elem jelentőségére mutatnak rá, ha e számadatok jelzette tömegek társadalmi
összetételét az adatok hiányossága miatt nem láthatjuk eléggé biztosan. 

Bármiképpen álljon is a helyzet, ez a számban jelentős munkástömeg jó
része a »nemzeti gondolatot ápoló« középosztály számára ismeretlen volt – a
parasztsággal, azzal a nagy társadalmi osztállyal együtt, amely már számbeli
többségénél fogva is a magyar nép és az állam alapjait alkotó társadalmi réteget
jelentette. E társadalmi elzárkózás már akkor is az egymás mellett élő osztályok
idegenkedésére, sőt ellenségeskedésére vezetett, nemzeti szempontból azonban
igazi áldatlan következményei az uralomváltozáskor jelentkeztek. 

Az uralomváltozással újabb jelentős módosulás kezdődött meg társadalmunk
alkatában. A nemzeti eszme ún. hordozójának, a középosztálynak jelentős része
gyors futással, majd egyre lassúdó szivárgással menekült a határon túlra. Ezzel
a középosztály jelentősége alapjaiban rendült meg. A magyar társadalomtól
hamar elszakadó zsidóság, a sok vegyes házasság, meg a nyomukban járó
elnemzetlenedés is elsősorban ez osztály számát fogyasztotta. Ma már a ki-
sebbségi sors huszadik esztendejében mind bizonyosabban látszik, hogy az
egyes társadalmi rétegek jelentőségében változás állott be. E belátásnak itt-ott
lehet is látni némi gyakorlati következményeit. Érdekes és egyben érthető, hogy
a magyar értelmiség leghamarább azok felé nyújtotta ki tapogatózó kezét, akik-
kel együtt élt, akikhez térben is közelebb volt: a városi kézműves-kisiparos tár-
sadalom felé. Az érdeklődés halvány jelei azonban nem annyira társadalmi, mint
inkább politikai és gazdasági téren mutatkoznak. Amit a társadalomkutatás
szempontjából fontosnak tartanánk, ti. e rétegek társadalmi élete iránt való be-
hatóbb tudományos érdeklődést, ezt még ma is nélkülözzük. Azonban hogyha

e futó áttekintés alapján így nézzük és ilyennek látjuk magyar társadalmunk
másfél százados történeti alakulását és ilyennek e társadalom mai képét, nem
csodálkozhatunk, hogy e társadalom középosztálya, mely az ilyen kutatásoknak
természetszerű letéteményese, nem érdeklődött sem saját társadalmi kérdései,
sem a vele együtt élő »alacsonyabb« társadalmi rétegek hasonló kérdései iránt.” 

TRANSYLVANIA INCOGNITA
„A mondottakat tekintetbe véve egészen természetes, hogy nem lehet a
transylvan magyar társadalomkutatás történetének kérdéséhez a társadalom-
kutatás mai fejlett szempontjaival közeledni. Minden tudomány bölcsőkorában
még alig fedezhető fel az új tudomány sok jellegzetes vonása, munkamódszere
is csak később alakul ki. Mikor Benkő Józsefnek (1740–1814), a növénytani
munkásságáért külföldön is elismert református papnak bérces hazánkról szóló
latin nyelvű munkáit és egy román vonatkozású magyar nyelvű művét az itteni
társadalomkutatás legelső jelének tekintem, nem akarom ezzel azt mondani,
hogy e munkák tisztán társadalomtudományi jellegűek. (…) E szerény indulás
után szinte hat évtizedes süket mozdulatlanság következik. A kor rendi világa
hogyan is törődnék a társadalmi állapotoknak változtatási, jobbítási szándékot
feltételező vizsgálatával akkor, mikor éppen ez állapotok megszilárdítására tö-
rekedik. Az a folytatás is, mely 1834-ből Hodor Károly (1815–1881) »Doboka
megye… esmertetése«  című terjedelmes művében előttünk áll, nem a társadalmi
szempontok uralmát mutatja. Hodor egész lelkével, neveltségével a rendi kor-
szak nemesi szemléletének képviselője, maga is földbirtokos és táblabíró. (…)
De éppen Hodor munkájának megjelenési évében, 1837-ben, egy másik tár-
sadalmunkkal foglalkozó író is jelentkezik: Kővári László (1820–1907). Kő-
várinak, mint történettudósnak neve eléggé ismeretes. Nagy transylvan
története, honunk földe ritkaságairól, régiségeiről, nevezetesebb családairól,
az 1848–1849-i eseményekről, a fejedelemkori családi szokásokról és visele-
tekről írt munkái, más történeti jellegű műveivel együtt, nélkülözhetetlenek a
szakember és az avatatlan érdeklődő számára még ma is. De nem csak mint
történetíró nevezetes, a mi szempontunkból nézve pillanatnyilag háttérbe szorul
korszakalkotó történetírói jelentősége azzal a ténnyel szemben, hogy ő a
transylvan magyar társadalomkutatás tulajdonképpeni megalapítója. Még –
ahogy mondani szokták – alig pelyhedző állú, 17 éves ifjú, mikor megírja első
prózai művét egy faluról és az abban dívó népszokásokról. Ezt követi Ady föld-
jéről írt hosszabbacska vázlata. Ettől kezdve aztán érdeklődése egészen szűkebb
hazánk társadalmi és történeti megismerése felé fordul. Kezdetben különösen
a székelység érdekli, ennek az érdeklődésnek több kisebb cikke és egy nagyobb
kötet az eredménye. Kossuth szavait írja jeligeként e munkája elé: »Kevesen
vannak, kik Erdélyt, s különösen az oly igen érdekes Székelyföldet ismernék,
mely az egész keresztény Európában (legfölebb tán a Baskokat kivéve) egyedül
volt képes eredeti szabadnéptípusát minden feudalismusi ferteztetéstől tisztán
tartani«. E romantikus-demokratikus jelenkori és történeti szemlélettel nézi kez-
detben Kővári a székelységet. De amint halad a higgadtabb, valósabb érték-
szemléletekkel rendelkező férfikor felé, tekintete is mindinkább Transylvania
közelebbi megismerésének vágyától ég. Így születik meg az első transylvan
számhasonlító mű: »Erdély statisztikája« (1847). E terjedelmes munka elé a
kiadó, Tilsch János írt ugyan előszót, de az az állítása, hogy országrészünk sta-
tisztikájára és földrajzára oly szükségünk van, mint a mindennapi kenyérre,
egészen bizonyosan a könyv írójának, Kővárinak a véleménye is. Kétségtelen,
hogy e munka előképe Fényes Eleknek nagy, Magyarországról írt két számha-
sonlító műve volt, de a transylvaniai úttörés érdeme a Kővárié. Ezutáni mun-
kásságában még inkább megközelíti azokat a szempontokat, amelyeket a mai
társadalomkutatás magáénak vall. Egy futó leírása után már egészen közeli tár-
sadalomkutató részletkérdésekkel foglalkozik. E munkák egytől egyig városunk-
kal kapcsolatosak. Előbb az itteni 1869/70. évi lakásviszonyokról és
lakosokról, majd a város közgazdasági viszonyairól, fejlődési irányáról és fel-
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tételeiről ír; még később előadói jelentésben számol be a köztisztasági és köz-
egészségügyi mozgalmakról és kívánalmakról. 

Már Kővári munkásságának első éveiben találkozunk más társadalom- és
honismertető kísérletekkel is. Ilyennek tekinthetjük elsősorban Téglási Ercsei
József két vázlatát. (…) Divat volt akkor ilyen kis igényű, napi érdekességű
hon- és társadalomismertető alkotásokat írni. Ezek a kor társadalmi, nemzeti-
ségi és műveltségi viszonyaira vetnek fényt, de egyben a transylvan szellemi-
ségnek a népi értékekkel szemben való különös vakságáról is bizonykodnak.
Még olyan művészi fokon is, mint amilyet Kazinczy Ferenc »Erdélyi levelek«
(1816) című útleírása képvisel, a transylvan társadalomról alkotott töredékes
kép inkább az író lelkivilágára, környezetszemléletére, a különleges társadalmi
viszonyokkal szemben való fogékonyságára vagy éppen értetlenségére, mintsem
magára az egykorú társadalomra nézve jellemző. 

Sokkal fontosabbak e kisebb-nagyobb igényű leírásoknál azok a munkák,
amelyek – mintegy Hodor Károly megyetörténetének műfaji társai – az 1840-
es évektől kezdve jelentek meg. Az efféle kisebb közigazgatási területeket számba
vevő munkák sorát a magyar nyelvterület minden részén a Magyar Tudós Tár-
saság 1846.évi felszólítása indítja meg. Ez adta meg az utolsó lökést Kozma
Pálnak, Zaránd megye egykori főispánjának és kormányszéki tanácsosnak ahhoz,
hogy 1848-ban a megye földrajzi, statisztikai és történeti leírása érdekében
mint egy húsz évig gyűjtögetett adatait közzétegye. »Úgy vélem – írja szerényen
mentegetőzve műve előszavában – hazafiúi kötelességet teljesítek, midőn bár-
minő érdektelen jegyzeteimet is rendbe szedem s a magyar tudós társaság bí-
rálata alá bocsátom«. (…) A kisebb zárt történeti területek viszonyainak
felkutatása és ismertetése az 1850-es években kezdődik. Ekkor indul meg va-
lószínűleg az 1842-ben alakult szász honismertető egyesület (Verein für
Siebenbürgische Landeskunde) meg az Erdélyi Múzeum Egyesület megalapítási
mozgalmának hatása alatt az a monográfia-szerkesztési buzgalom, amely or-
szágrészünk nem egy tájának társadalomkutatási szempontból máig is legfőbb,
legkönnyebben hozzáférhető forrásait eredményezte. 1853-ban Kisbaczoni
Benkő Károly (1805–1863) kezdi meg e munkák sorát a székely székek leírá-
sával. »Csík, Gyergyó és Kászonnak jelen valódi állását összekapcsolva múltjával
tűztem ki e munkálatom tárgyául« – írja első ilyen munkájában, melyet változatos,
hányatott életének abban a korszakában (1851–1854) írt, melyet földadó-rend-
szeri becsületbiztosi minőségében a legkeletibb székely székben töltött el. (…) 

Mind terjedelemben, mint tudománytörténeti jelentőségben messze túlha-
ladják a múlt század derekáig megjelent hon- és társadalomismertető műveket
Orbán Balázs (1830–1890) munkái. Neki csak egy művét, »A Székelyföld
leírásá-«t emlegetik ma is általánosan. Munkásságának közelebbi ismerői előtt
azonban nyilvánvaló, hogy már 1859 és1873 között kiadott nagy, hatkötetes
művének megjelenése előtt több olyan kisebb cikket írt, amelyek földünk és
társadalmunk megismertetési vágyáról tanúskodnak. A kiegyezést megelőző
időszak reménytelen politikai légkörében kezdi meg kutató munkáját. Mikor
aztán hosszas vándorlás és tanulmányozás után, 1868-ban, munkája első kö-
tetéhez előszót írt, megismerteti nemcsak a munka keletkezésének eszmei hát-
terét, de magát az anyaggyűjtés és a feldolgozás módszerét is. Soraiban benne
ég a szabadságharc nemzedékének lelkesedése, az elnyomatás korának kese-
rűsége, de a keserűség is lelkesedéssé forrósodik a kiegyezés korának bizakodó,
reménykedtető hangulatában. »Népünk... most, midőn hosszas tespedés után
szabadságszeretetének s hősiességének új és fényes bizonyítványát adá, – írja –
a szabad, és szabadságra törő népek zöme is kezd felénk fordulni s velünk
érintkezvén, minket ismerni igyekeznek. Ismerni és ismertetni kell tehát elha-
nyagolt szép hazánk viszonyait s mindenkinek tehetsége szerint oda kell hatnia,
hogy (Itt az akkor még leírni tilos Erdély szó miatt vannak pontok.) … ne legyen
tovább is terra incognita.« Mivel a legismeretlenebb országrésznek
Transylvaniát, és itt is a székelylakta földet tartja, elsősorban e terület felkuta-
tását és ismertetését látja égetően szükségesnek. »Ezen – bevallom – nagy és

nehéz feladat létesítéséhez fogtam én – írja tovább – gyenge erővel ugyan, de
a legszentebb szándék- és a legernyedetlenebb szorgalommal, járatlan ösvényen
indulván el, mit 6 év kitartó szorgalmával és szent törekvésével gyűjthettem,
azt hazám oltárára helyezem. Zsenge talán az áldozat, mit a jóindulat s a
honfikötelmek átértése nyújt, de hát visszarettenjek-e a feladat nehézségétől s
ha tökélyest, ha teljesen kielégítőt nem nyújthatok, hallgassak-e, mint eddig
tevők, s e szép országrész ismeretlen maradjon továbbra is?« A »kor intő szavát
követi«, midőn hat kötetes munkáját közrebocsájtja. Gyűjtési módszere össze-
hasonlíthatatlanul fejlettebb, mint elődjeié, és így a technika legújabb eljárás-
módjainak felhasználásával a kötetekben felhalmozott anyag is tudományos
szempontból mérhetetlenül értékesebb. Rajzok, fényképek, illetőleg fényképről
készült kőnyomatok gazdag sora jelent további haladást a honismertető és tár-
sadalomkutató munka anyaggyűjtő módszere területén. »Fő igyekezetem oda
volt irányozva – írja –, hogy a vizsgálódásom alatti területnek történeti, népéleti,
régészeti s tájirati hű leírását adjam, de mivel célom nem az volt, hogy csak
szaktudósok számára írjak, kerülni igyekeztem az abstract irányt és a szakiro-
dalmi merevséget, sőt az előforduló ily szárazabb leírásokat is igyekeztem le-
hetőleg vonzó és élvezhető alakba önteni, főként azért, hogy az ily komolyabb
irányú olvasmányt is megkedveltessem a nagyobb olvasóközönséggel. Ez a
törekvés választatta vélem a könnyebb és élvezhetőbb elbeszélési modort.«
»A Székelyföld leírásá«-ba Turda város és környékének ismertetését is fel akarta
venni, de mivel belátta, hogy a kép sokkal nagyobb, hogysem a tudomány kára
nélkül a szűk keretbe beszorítható lett volna, »Torda és környéke« címen (Bu-
dapest, 1889. 479 lap) újabb monográfiát ír. E mindmáig legnagyobb erdélyi
magyar városmonográfiában, mint maga is előrebocsátja, előbb a város tájrajzi
fekvését, égalji viszonyait, állat- és növényvilágát ismerteti, hogy aztán vissza-
menjen a múltba, ameddig a történelem szövétneke elvezet és így kísérhesse
figyelemmel és tárhassa olvasói elé a város megalakulását, fejlődését, gyakori
feldúlatása utáni újjászületését (lásd Id. mű, 6. old.). E munkának különösen
két fejezete, a város népességéről és a nevelésügyről szóló, olyan, amely a ko-
rabeli társadalmi viszonyok vizsgálatával a társadalomkutató számára nélkü-
lözhetetlen útmutatást nyújt. 

Orbán Balázs munkássága nemcsak az elért és munkáiban felraktározott
eredmények, de e földterület és a rajta élő társadalom iránti tudományos ér-
deklődés felébresztése és fejlesztése szempontjából is korszakalkotó jelentő-
ségű. Ettől kezdve már nemcsak a történelmi osztályok múltja érdekli a
tudományos kutatást, hanem ráterelődik a figyelem egy eddig elhanyagolt tár-
sadalmi osztályra, a falusi népre, a parasztságra is. Kalotaszeg első ismerte-
tője, Téglási Ercsei József még számunkra szinte hihetetlen érzéketlenséggel
és értetlenséggel áll meg egyik gyönyörű fatornyos templomunk előtt, s ezt
írja: »... Ötágú tornya és tornyos két cinteremkapui a török császár hét tornyú
várát hozzák az utazó elméjébe. Az ilyen tarka ízlésű építési modor egyháza-
inknak legkisebb díszt sem ád és minden lelki sérelem nélkül száműzhetjük
éppen Kínába, hol az épületeknek oly sokágú szarvai vannak, mint a szarva-
soknak«. E felfogástól lassú fejlődéssel a néprajzi érdeklődésen át vezet az út
a társadalom népi rétegével szemben való társadalmi felelősség megérzése
felé. Eddig a népi értékek megbecsülése csak esztétikai, tudományos, történeti
érdekből, de semmi esetre sem társadalmi érdeklődésből származó. Mélyebbre
tudományos módszerükkel a néprajzi kutatók szállanak alá, mikor a nép anyagi
és szellemi életével kapcsolatos tárgyi és szellemi emlékek megmentésére tö-
rekednek. Ilyenszerű kutatómunka eredményeit őrzik az 1890-ben megindult
Ethnographiának és a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya 1900-tól
megjelenő Értesítőjének testes évfolyamai meg a Magyar Népköltési Gyűjte-
mény egyes kötetei. Ezen kívül Transylvania érdekes néprajzi vidékeinek is akadt
külön feldolgozója Jankó Jánosban. E tanulmányok nemcsak néprajzi szempont-
ból jelentősek, hanem a társadalomkutatás szempontjából is, hisz a lakosság
vizsgálatáról írott fejezetek, meg a lakás- és életviszonyokat ismertetők valósá-
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gos társadalomkutató monográfiáknak tekinthetők. Így ha nem is vesszük
számba azt, hogy a néprajzi viszonyok vizsgálata is elmaradhatatlan részét al-
kotja a társadalomkutatásnak, ha csupán a mi szempontunkból nézzük is Jankó
munkásságát, őt a legjelentősebb társadalomkutatóink közé kell sorolnunk.
A néprajz tudományos művelője így társadalomkutató is. Mikor azonban pusz-
tán esztétikai szempontok érdeklik a kutatót, legfeljebb hangulatos leírásokat,
megokolatlan állításokat nyújt. Erre jó példa a mi szűkebb hazánk szempont-
jából is Malonyai Dezsőnek egyébként képekben gazdag népművészeti gyűjtése. 

Az ezredéves ünnep alkalma sok tudományos mozgolódásnak adott lökést.
E történeti évforduló természetszerűleg elsősorban történeti jellegű vállalkozá-
sokra ösztönzött. A transylvan vármegyék közül is több ez alkalommal íratja
meg monográfiáját. Ezek közül számunkra legtöbbet nyújt, időben is legelőbb
jelent meg Alba Inferioris monográfiája. E munka első kötetei ugyan csak a vár-
megye természeti viszonyainak és történelmének ismertetésével foglalkoznak, a
negyedik kötetben azonban a megye magyar, szász és román népe néprajzának
feldolgozását kísérli meg Lázár István, Weinrich Frigyes és dr. Moldován Gergely.
Kétségtelen, hogy e terjedelmes tanulmányok a társadalomkutató munkának
csak egy részletére terjednek ki, de elkerülhetetlen, hogy e munka közben
ne nyújtsanak a többi munkaterületek számára is nagyon értékes adatokat –
E művet más megyei monográfiák is követték. Ezek közül hatalmas arányaival
különösen kettő emelkedik ki. Mindkét munka természetesen elsősorban törté-
neti adatgyűjtemény, de mivel a vizsgálatban egészen saját korukig haladnak, a
korabeli társadalomnak meg intézményeinek valóságos képét is igyekeznek meg-
rajzolni. »Szolnok–Doboka monográfiájá«-nak szerkesztője, Kádár József, tör-
téneti anyagában Pokoly József, dr. Réthy László, Tagányi Károly és saját
adatgyűjtésére támaszkodva különösen két kisváros, Dej és Gherla esetében tér
ki bővebben a századvég kisvárosi társadalmi szerkezetének vázolására. De ő
is, éppúgy, mint Zălau társadalmi viszonyainak ismertetője, Petri Mór, az előbb
érintett különleges, szűk középosztályi szemlélettel csak a társadalom felszínén
mozgó elemek megrajzolásával bíbelődik. (…) Csodálatos érzéketlenség ez: egy
önmagát áltató társadalom vaksi életszemléletének pontos vetülete.”

A SZÁZADELŐ TÁRSADALOMKUTATÓ MUNKÁJA
„Az utóbb élőknek a zajló történelmi időkben szerzett nagyképű bölcsességével
némi igazságtalanság ilyenféle megállapításokat tenni egyébként rendkívüli, nél-
külözhetetlenül fontos alkotásokkal kapcsolatban. De nekünk, akik a társadalmi
fejlődés zúgó áradatában hányt-vetett élő társadalom részei vagyunk, lehetetlen
az igazi önismeret érdekében meg nem állapítanunk az ilyen kirívó szellemtör-
téneti tényeket, nem azért, hogy késett okossággal az előttünk élt és részben
velünk élő nemzedékek hibáit hánytorgassuk, hanem azért, hogy a történeti táv-
lat igaz fényében magunkat is ugyanolyan kemény ítélőszék elé állíthassuk. 

A század elejének vak, egyoldalú, elzárkózó társadalomszemléletében elő-
ször egy nemzetközi, világpolgári szemléletben felnőtt folyóiratnak, a Huszadik
Századnak írócsoportja kezdi a hiányzó társadalmi szempontokat kifogásolni.
Hogy szinte teljes eredménytelenséggel, azon nem csodálkozhatunk. Még ma
is, amikor az idők elfogadtattak velünk már sok, akkor döbbenetes bölcsessé-
get, – mondom, még ma is elevenünkbe vág az a hideg, részvétlen józanság,
amellyel ennek az írócsoportnak nem egy tagja a társadalom vakságát nézi.
Sajnos, a társadalomkutatás monográfikus szempontjait ez az írói kör is csak
nagy ritkán alkalmazta arra, hogy ezzel az élő társadalom egységeinek vizsgá-
latát szolgálja. Transylvan viszonylatban a folyóirat hasábjain egyetlen olyan ta-
nulmányra bukkanunk, amelyben gondos adatgyűjtés alapján egyik városunk
szervezett munkásságának képét rajzolja meg Braun Róbert. E tanulmány min-
denképpen kiemelendő nemcsak azért, mert az első itteni monográfikus társa-
dalomrajz, hanem azért is, mert írója hosszas személyes tapasztalás, a
munkáscsaládok életviszonyainak helyszíni vizsgálata alapján igyekezett hű
képet rajzolni az ipari munkásság helyzetéről. 

Valahol már a világháborút megindító terveket szőtték, mikor végre rátere-
lődik a figyelem a falu társadalmi életére is. Ez érdeklődést jelző első hosszabb
tanulmány írója, Barabás Endre ugyan főképpen nemzetiségi vonatkozásban
foglalkozik a kérdéssel, de azért jelentős e tanulmány számunkra is, mert kü-
lönösen a transylvaniai magyar, román és szász falvakra irányítja tekintetét. Ha
Braun Róbert tanulmányát az első mai értelemben vett transylvan társadalom-
kutató tanulmánynak minősítettük, e tanulmány viszont az első falusi társada-
lomra vonatkozó irodalmi mű. Sajnos, hogy csak általánosságban foglalkozik a
falu kérdéseivel és nem vesz szemügyre olyan közelről egy kisebb falusi társa-
dalmi egységet, mint ahogy ezt Braun Róbert tette. 

E tanulmány megjelenésekor azonban már elindult Európa a háború útján.
A társadalmi különbségek éles válaszfalai most – legalább az együttes szen-
vedések idejére – leomlottak a lövészárkok demokráciájában. A harcterek
megetti társadalmi elégedetlenség az értelmetlennek látszó szenvedések és az
embertelen nélkülözések között azonban egyre nőtt az elhanyagolt társadalmi
osztályok elfojtott keserűsége, mind kegyetlenebbül feszegette a régi kereteket.
A magyar középosztály vaksága és érzéketlensége most bosszulta meg magát.
A semmibe vett, magára hagyott munkásság és a parasztság irányítása olyan
kezekbe került, akiknek számára nem voltak hagyományok, nem volt faj sem,
csak mindezeken felülemelkedő világtestvériség. E szellemi irányítás »üdvös«
eredményei eléggé ismeretesek.” 

Rövid és cáfolhatatlan megállapítás, mely összefoglalja mindazt, ami elin-
dította társadalmunkat a máig vezető úton. A vakság és érzéketlenség miatti
kétségbeesettséget követően, a világtestvériség hamis jelszavával elkövetett fél-
revezetés, mely minden közben lezajlott történelmi kataklizma ellenére máig
tart. Ma már természetesen más alapokon és még bonyolultabb érdek-össze-
fonódások mentén.

A MUNKÁSSÁG ÉS A PARASZTSÁG ELŐTÉRBEN
„A régi földön új állami keretek közé került transylvan magyarság gondolatvi-
lágában, élet- és társadalomszemléletében jelentős változást hozott a nagy vi-
lágégés. És bár külső események szempontjából nem élte át azokat a
szörnyűségeket, melyeken pl. a határontúli magyarságnak a társadalmi forra-
dalmakban át kellett esnie, másfajta külső megrázkódtatások társadalmi össze-
tételében lassan-lassan nagy változásokat okoztak. Futólag már szóltam a
társadalmi rétegek erőviszonyainak és a középosztály társadalomszemléletének
lassú megváltozásáról; éppen azért most nem bocsátkozom ismétlésekbe. Ami
bennünket a társadalomkutatás kérdésével kapcsolatban e szemléletmódosu-
lásból érdekel, az az, hogy mindez okozott-e lényeges változást a transylvan
magyar társadalomkutatás szempontjából. Ahelyett, hogy rövid felelettel esetleg
igazságtalan legyek jóindulatú, de kis eredményű kezdeményekkel szemben,
inkább társadalomkutatásunk háború utáni mozzanatainak ismertetését kísére-
lem meg. Tudom, hogy bármennyire is igyekszem szőrmentiben kezelni a kér-
dést, közeli időkről, kortársak munkájáról vagy munkátlanságáról beszélve
bírálatom, szavaim itt-ott elevenbe vágnak. De ha a múltat, a való megmutatá-
sára törekedve, mai szempontokkal bíráltam, igazságtalanság volna ugyanezeket
a szempontokat sutba dobva nyájasabb arccal, elnézőbb tekintettel közeledni
korunk munkájának eredményei vagy eredménytelensége felé. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hegy itt bizonyos politikai, gazdasági
és társadalmi tények kényszerítő hatása társadalmiasabb gondolkozást ered-
ményezett; ezt ma különösen a fiatalabb magyar értelmiség soraiban tapasz-
talhatjuk. Mindenképpen örvendetesnek kell mondanunk ezt, nemcsak a
társadalmiasabb életszemlélet kialakulásai, de az ennek nyomában jelentkező
társadalom-megismerés vágyának szempontjából is. Jellemző azonban, hogy
az első társadalomismertető cikkek mégis a Korunkban jelentek meg. Sajnos,
e folyóirat is, miként annak idején a Huszadik Század, inkább általános elmé-
letekben, mintsem társadalmunk közelebbi szemléletén keresztül terjeszti a
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maga világ- és társadalomnézetét. Ezért van az, hogy a Korunkból mindössze
két tanulmányt könyvelhetünk el, mint olyat, amely a társadalomkutatás körébe
tartozik. Az egyik Turnowsky Károlynak a Târgu Mure� város munkásságának
az életéről írt »összehasonlító szociológiai tanulmányinak« minősített írása. Ez
tulajdonképpen Braun Róbert már előbb említett gondos adatgyűjtésen alapuló
tanulmányában felhalmozott adatoknak húsz évvel későbbi, kevésbé részletes
adatokkal való összevetése. Egy egészen újabban megjelent, a munkáskérdés
más ágával foglalkozó tanulmányt kivéve, ez az egyetlen munkásviszonyokról
szóló háború utáni tanulmány. Hogy ebben – Dezséri Györgynek a mai
transylvan magyar középosztályról szóló tanulmányával együtt, – a társadalom-
kutatástól idegen szempontok is érvényesülnek, azt legfeljebb sajnálhatjuk, de
mindenképpen megérthetjük; nem csodálható az sem, hogy elsősorban Dezséri
tanulmányában sok általánosság van, szóval az, amit a társadalomkutatónak
éppen kerülnie kell. Minél kisebb társadalmi egységek, rétegek vagy, ha úgy
tetszik, osztályok minél bensőségesebb szemléletéből pontos eredményeket le-
vonni, ez a társadalomkutató munka legpontosabb, nélkülözhetetlen feladata.
Ma már ilyen tanulmányok is vannak. A munkássággal kapcsolatban nemrégi-
ben Sinka Józsefnek a városunkbeli iparos és kereskedő ifjúság társadalmi vi-
szonyairól a Hitel hasábjain megjelent tanulmányát kell, mint e téren úttörőt
említenünk. E tanulmány nyugodt, valós társadalomszemlélete s a felsorakoz-
tatott adatok meg a belőlük levont eredmények mutatják, hogy milyen sokat je-
lentene társadalmi szerkezetünk részeinek ilyen ismerete. 

Társadalmunknak egy rétege van, amely iránt az érdeklődés már eléggé
hamar felébredt és egyre pislákolóbb bensőséggel napjainkig tart. A falusi ős-
termelő rétegről, a parasztságról van itten szó. Ha azt keressük, hogy a pa-
rasztság jelentőségének korunkbeli felismerését mi eredményezte, egyetlen, de
két különböző forrásból táplálkozó mozzanatra kell rámutatnunk. Az egyik a
kisebbségi helyzetben megváltozott társadalmi szerkezet és az egyes társadalmi
rétegek új, helyzeti jelentőségének olyan-amilyen felismerése, a másik pedig
egy külső, irodalmi hatásból származó, ezzel azonos tartalmú felismerés. Hogy
a falu társadalmi jelentősége a kisebbségi életben fokozódott, ez ma már, saj-
nos, közhely. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a parasztság társadalmi je-
lentőségének felismerése milyen pontról, milyen belátásból indult el. Nem
akarom a helyzeti belátás jelentőségét kelleténél jobban lebecsülni, de azért
kétségtelennek tartom, hogy különösen az ifjúság soraiban aligha mutatkoztak
volna a »falubecsülés«-nek olyan aránylag korai jelei, ha a parasztság jelentő-
ségének felismerésében nem jelentkezik irodalmi hajtó erő is Szabó Dezső
munkásságában. De mint ahogy Szabó Dezső lelki alkatában és parasztszem-
léletében is van valami mélyen romantikus szertelenség, úgy a mi szellemisé-
günknek falu felé fordulását is bizonyos, a való helyzetet nem ismerő, gyermekes
tájékozatlanság indítja meg. A városi ember elzárkózottságánál fogva kevéssé
ismeri a falu súlyos, sokszor belső nehézségektől tépdesett társadalmát, és
ezért a középosztály háború utáni megrendült társadalmi és lelki építményének
recsegése és ingása közepette, mint szilárdabbnak, állandóbbnak, egészsége-
sebbnek vélt társadalmi és lelki valósághoz menekült, a faluhoz. A falu iránti
érdeklődésnek kisebbségi életünk húsz esztendeje alatt azért mindig volt valami
gyermekesen szónokias, általánosságokban mozgó mellékzöngéje, és ez nem -
egyszer méltán hívta ki a gúny meg a lekicsinylés bírálatát nemcsak olyanokból,
akikben e lekicsinylés »polgári« középosztályukkal szemben érzett leplezetlen
ellenszenvből táplálkozott, de olyanokból is, akik maguk minden romantikus
szín és sallang nélkül látták és látják a falu nehéz, sok esetben szánalmas hely-
zetét.” 

A »FALUMUNKA« ÉS A TÁRSADALOMKUTATÁS
„(…) mikor a harmincas évek körüli időben a falutanulmányozás divatos esz-
méje nyugati és keleti irányból egyszerre tör be közénk, a kérdésnek egyetlen
szakembere sincs. A különböző ifjúsági egyesületek, melyek kb. 1928 óta fog-

lalkoznak ezzel a kérdéssel, a tennivalók iránt érdeklődők tájékoztatására a »vak
vezet világtalant«-elv halk mormolása közben írókat és újságírókat tudnak csak
előadókul megnyerni. Általános, érthető, de káros jelenség ez. Az írói képzelet
még csak csillogóbbá színezi az amúgy is ragyogó fátylakat, amelyek a valósá-
gos falut takarják, és így e jóhiszemű buzgólkodás csak késlelteti a képzelgéstől
ment faluszemlélet kialakulását. 

(…) Az ilyen munkához azonban előkészület kell. Előbb a Római Katolikus
Népszövetség Egyetemi és Főiskolai Szakosztálya (később: Majláth-Kör) alakít
előkészítő szemináriumot, utóbb pedig egy újonnan induló főiskolás folyóirat,
a »Fiatalok« szerkesztősége is. Mikor e munka megindul, pillanatokra úgy lát-
szik, hogy egészségesebb szelek kezdenek e tájon fújni. De a faluszeminárium
előadásainak címe és az első előadók személye egyáltalán nem győz meg ben-
nünket (…) a pályázati tételekre alig egy-két, némelyikre egy pályamunka sem
érkezett be, az nemcsak az akkor aránylag csekély pályadíj-összegeknek tulaj-
donítható, hanem annak is, hogy az ifjúság túlságosan általánosaknak és meg-
közelíthetetleneknek érezhette a kitűzött feladatokat. A tételek között szereplő
oly kívánalom, mint pl. »egy falu teljes (!) szociográfiája«, a nyári néhány hónap
alatt semmiképp sem valósítható meg; olyan hihetetlen kívánság ez, mely két-
ségessé teszi, hogy a kitűzők tisztában voltak-e azzal, mit várhatnak az ilyen
feladatra fel nem készült ifjúságtól. (…) maguk az eszme fölkarolói sincsenek
tisztában a feladatkörök tartalmával, a megvalósítási lehetőségek határával, a
munkamódszerekkel, de hiányoznak a felkészült szakemberek is, akik a fela-
datot végrehajtsák. A Fiatalok szerkesztősége az eddigi tapasztalatokon és a
román falukutató munka tanulságain okulva egy év múlva újraszervezi falusze-
mináriumát. Részben az eddigi szemináriumi munkának, részben egyéni ké-
szülődésnek eredménye 1931. év nyarán két főiskolás csoport nyári falukutató
munkája Cluj, illetőleg Odorheiu megyében. Különösen a báró Bánffy Ferenc
támogatásával Cluj megyében végzett kutatómunkát kell kiemelnünk, mert
ennek irodalmi eredménye is van; Mikó Imre főként e tanulmányozás folyamán
szerzett adatait foglalta össze a Fiatalok Falufüzetei között megjelent »Az er-
délyi falu és a nemzetiségi kérdés« című tanulmányában. E tanulmánynál sokkal
nagyobb általánosságban mozog az említett falufüzetek sorozatában megjelent
másik két tanulmány, mely a Fiatalok pályadíját is megnyerte, Gyallay-Pap
Zsigmondnak »A nép és az intelligencia« és Demeter Bélának »A falu és a szel-
lemi áramlatok« című tanulmánya. Demeternek másik munkája, egy falutanul-
mányozó kérdőív (Hogyan tanulmányozzam a falu életét?) mint első ilyen
transylvan munka érdemel említést. Magában a Fiatalokban is megjelent Brüll
Emánueltől egy népnyelvi gyűjtésre módszertani utasításokat adó összefoglalás.
Mindebből megállapítható, hogy a »falumunka« gondolatát először és hivatás-
szerűen a Fiatalok népszerűsítette. Hogy mégis aránylag olyan kevés eredményt
érhetett el, az az ifjúság közönyén, a kellő szakértelem és nem utolsó sorban
az anyagiak hiányán múlt. A tavaly nyárra tervezett csoportos falukutatómunka
megrendezéséről is külső körülmény miatt kellett a Fiataloknak lemondania.

Még e nagy munkatervvel meginduló ifjúsági vállalkozások előtt és ennek
tartama alatt komoly szakemberek egyéni munkája is nevezetes eredményeket
hozott. Dr. Csűry Bálint, a helybeli református kollégium volt tanára, jelenleg
debreceni egyetemi tanár évtizedes munkával gyűjtögette a szamosháti nyelv-
járás nyelvi meg néprajzi anyagát és tanulmányozta éveken át a moldvai csán-
góság életét és nyelvét. A társadalomkutatás szempontjából még fontosabb
Domokos Pál Péter munkássága. Ő valóságos vándor apostol módjára járta
be a moldvai falvakat és gyűjtötte az ottan élő magyarságra vonatkozó társa-
dalmi és néprajzi anyagot. Ezt történeti anyaggal kiegészítve adta ki két kiadást
is megért munkájában. Ő éppen úgy a vidéki környezetben és nehéz viszonyok
között is alkotó tanár mintaképe, mint ahogy az Haáz Rudolf is, aki semmiből
rendkívül értékes néprajzi múzeumot teremt, és így a keleti székelység egyik
részinek életére vonatkozólag gazdag anyagot állít a látogató elé. Kisebb, de
pontos megfigyelésekről tanúskodó néprajzi dolgozatait a népi életviszonyokkal
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foglalkozó kutató mintául tekintheti. – A transylvan ref. falvak építkezésének
emlékeit, népies egyházi művészetének ismeretlen kincseit rajzolgatja és méri
fel évek hosszú sora óta Debreczeni László, e téren egyetlen szakemberünk.
Hogy munkája a régi népi művészet és a transylvan történeti stílusok megis-
merésének milyen lehetőségeit nyújtja, azt csak akkor tudjuk meg igazán, mikor
e téren nemcsak egyetlen ritka szép kiadványára, hanem munkája alapján ké-
szült művészettörténeti művek egész sorára támaszkodhatunk.

A felemlítetteken kívül még van néhány szétszórt egyéni kezdeményezés.
(…) 

Társadalomkutatásunk szegényes történetében új lehetőségeket jelent a
Hitel 1936 elején történt újjászervezése. E Széchenyi István önismeretet han-
goztató tanait új, mai köntösben hirdető folyóirat valóban nem tűzhetett ki maga
elé egyebek között korszerűbb és sürgetőbb célt, mint társadalmi szerkezetünk
minél pontosabb és minél közelebbi megismertetését. És bár e célkitűzés ter-
mészetszerűen adódik a Hitel eszmevilágából, mégis szerencsének tarthatjuk,
hogy négy szerkesztője közül kettő, Vita Sándor és Venczel József maga is te-
vékenyen dolgozik a társadalomkutatás területén. Ma már a Hitel ösztökélő
hatására, sőt gyakran egyenes felkérésére egyre több fiatal kezd elhanyagolt
társadalmunk kérdéseivel foglalkozni. Elég az eddig megemlítetteken kívül a
Hitel ilyenszerű tanulmányokat és cikkeket író munkatársai közül a dr. Parádi
Kálmán, Vásárhelyi Z. Emil, Petrovay Tibor, Katona József, dr. Fekete János,
dr. Heinrich Mihály, Bitay Pál, Nagy Ödön, Albrecht Dezső, Márton Áron,
Bözödi György, Kelemen Béla, Lazányi Endre, Debreczy Sándor és Lőrinczy
László nevét felsorakoztatni. Sajnos, hogy e cikkírók közül legtöbb csak
alkalomszerűleg foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyek a társadalomkutatás
körébe tartoznak. A Hitel akkor töltene be társadalomkutatásunk történetében
megbecsülhetetlen szerepet, ha tervszerűen és kitartóan végzett szervezőmun-
kával minél több olyan munkatársat vonna körébe, akiket a társadalmi kérdések
vizsgálatára mintegy ránevelhet, sőt rákényszeríthet. Nem tartom azonban elég-
ségesnek csak a jelenkori társadalom kérdéseinek vizsgálatát. Feltétlenül szük-
séges volna elfogulatlan megvilágításba helyezni olyan kérdéseket, amelyek bár
a múlt társadalmára vonatkoznak, de vizsgálatuk valamilyen szempontból a tör-
ténettudományi érdekességen túl is időszerű. Különben is a jelen társadalma a
múlt társadalmán épül fel; egyoldalúság tehát csak az eredmény, a jelen vizs-
gálata, az előzmény, a múlt vizsgálata nélkül. A Hitel e téren is alapvető munkát
kezdeményezhetne.” (…)

A MÚLT ÉS JÖVŐ
„(…) a társadalomkutatás valóban központi vagy legalábbis egységes szellemi
irányítást feltételez.  (…) Tudománypolitikánk mai tökéletes hiánya miatt effé-
lére gondolni is csak jámbor elméleti követelménynek tetszik. Ezzel szorosan
összefügg e hiány személyi oka is. A tudományos munkára kétségtelenül szü-
letni kell. (…) A személyi kiválasztódás és a tudománypolitika kérdése tehát
egymással összefüggő, egymást feltételező szellemi követelmény. Teljes tuda-
tában vagyok annak, hogy az első követelménynek, a tudománypolitikának
egész séges megoldása jelenlegi helyzetünkben milyen nehéz, szinte-szinte azt
mondhatnám, milyen lehetetlen kérdés. Mégis enélkül nem látom lehetőségét
a transylvan társadalomkutatás igazi megvalósulásának sem. A személyi kérdést
azonban nem lehet ilyen könnyen, a felelősségnek intézményekre való hárítá-
sával elintézni. Mikor a transylvan társadalomkutatás és általában a transylvan
magyar tudomány utódlási kérdésére gondolok, mindig eszembe jut Lewis Sin -
clairnek egyik nemrégiben olvasott regényéből egy amerikai orvostanárnak az
ifjúsághoz intézett néhány sora: »Maguk, amerikaiak, igen sokan maguk közül
tele vannak eszményekkel, de nincs türelmük a hosszú munka gyönyörű unal-
mára.« Mennyi eszményi elképzelést, mennyi tervet, sőt munkatervet láttunk
csak az utóbbi években is az ifjúság egyes tagjai és közösségi szervei részéről.
De hogy hányan vállalkoztak ez »eszményekkel telt« egyesek és közösségek

közül a megvalósítással járó hosszú munka »gyönyörű unalmára«, azt nem nehéz
megmondani. Megint idézhetem Lewist: »...Nem nagyon szeretem azt a szó-
noklást, amely annyira tele van energiával, hogy nem marad ereje a cselek-
vésre«.” 

NÉHÁNY PÓTLÓ ADAT A TRANSYLVAN
MAGYAR TÁRSADALOMKUTATÁS KÉRDÉSÉHEZ
„Mikor a címben megjelölt kérdéshez az anyagot gyűjtöttem, előre tudtam,
hogy bármennyire igyekszem is gondosan eljárni e munkámban, a kérdés ter-
mészeténél fogva lehetetlen, hogy néhány mozzanat el ne kerülje figyelmem.
Valóban, alighogy előadásom megjelent, néhány olyan adatról szereztem tudo-
mást, mely ha nem is változtatta volna meg lényegesen eredményeimet, mégis
első összeállításomban érdekes adatokkal gazdagította volna társadalomku-
tatásunk szegényes történetét. Éppen ezért most úgy látom, nem felesleges
felsorolnom ezeket a figyelmemen kívül maradt adatokat, amelyek társadalom-
kutatásunk történetének teljesebb ismeretét szolgálják. 

Említett tanulmányomban Ercsei Téglási József útivázlatával kapcsolatban
már megjegyeztem, hogy az ilyen útleírásos társadalomképek nem voltak ritkák
e korban. Ez a divat azonban sokkal hamarabb kezdődött, mint magam ott je-
leztem. Az első ilyen útirajz részletesebb és korábbi, mint azok, amelyeket eddig
felsoroltam. Ezt gróf Teleki József (1777–1817) írta még 1799-ben; a leg-
újabb időkig csak kéziratban volt meg a Brukenthal Múzeumban. Főrangú írója
a székely és szász székek korabeli állapotáról értékes képet rajzol. Az ilyen út-
leírások száma azonban különösen az 1830-as és 1840-es években szaporodik
meg. Nemcsak a már említett Ercsei Téglás Józsefnek kell itt megemlítenünk
egy másik tanulmányát és a »Kalotaszeg rövid leírásá«-val kapcsolatos vitatkozó
írását, hanem jó néhány más, ezeknél jelentősebb írásművet is. Ezek a hosz-
szabb-rövidebb cikkek néha terjedelmes tanulmánnyá nőnek; (…) Az ilyenfajta
írásművek, úgy látszik, valósággal egymást hívták életre. Az egyes vidékekre
vonatkozó útirajzok mellett már néprajzi érdekességű települési egységekről is
jelennek meg kisebb ismertetések. 

A társadalomkutatás szempontjából érdekes az a kisebb lélegzetű cikk, amely
városunk női társadalmi rétegét vizsgálja társadalmi osztályonként. Természe-
tesen itten megint nem lehet szó társadalmi tanulmányról; csak olyan cikk ez,
amely a korabeli társadalmi viszonyokra meg a felfogásra jellemző és így érdek-
lődésünket mindenképpen megérdemli. Valamivel később, 1843-ban, magáról
a városról jelenik meg egy névtelen cikkíró tollából származó folytatásos ismer-
tetés, mely városunk történetét, természeti adottságait, lakóinak egyházi álla-
potát, tudományos, nevelő és jótékonysági intézményeit, magát a várost meg a
benne levő nevezetesebb épületeket ismerteti. Természetesen, ha az egykori fo-
lyóiratokat rendszeresen átkutatnók, nagyon sok ilyen társadalomismertető
cikkre akadnánk. E munka elvégzése ezutáni feladat. Azonban nemcsak a múlt
század első évtizedeiből származó újabb adatokért kell közzétennem e kiegé-
szítő sorokat, hanem azért is, mert hozzánk egészen közel eső időben is nagyon
érdekes adatokra bukkantam. Ezek azt mutatják, hogy a falusi társadalmi kér-
dések iránti érdeklődés már szinte közvetlenül az uralomváltozás után felfedez-
hető. A református egyházkerület még 1922-ben a lelkészekhez, lévitákhoz és
esperesekhez intézve, 560. szám alatt körlevelet bocsát ki az egyházközségek
történetének kiegészítése és újabb történetének megírása érdekében. A körlevél
maga egész kis kérdőívet tartalmaz; ez azonban nemcsak történeti jellegű kér-
désekből áll, hanem olyanokból is, amelyek már a társadalmi viszonyok iránti
érdeklődés csíráját mutatják. Tudomásom szerint ez szűkebb hazánkban a há-
ború után az első falutanulmányozó kérdőív. Ez a körlevél és dr. Kristóf György-
nek hozzá kapcsolódó észrevételei mutatják, hogy falvaink helyzetének
megismerésére már sokkal hamarább gondoltak, mint magam előbb állítottam. 

De nem lehet ezt az érdeklődést csak egyetlen felekezetre korlátozódónak
mondanunk. Más oldalon is már igen hamar felvetődik az a kérdés, hogy a ma-
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gyar falusi népnek hol a helye kisebbségi életünk munkatervében. E kérdésről
a fiatalon elhunyt Petres Kálmán értekezik. Ugyanakkor dr. Gyárfás Elemér
gazdasági helyzetünkről és dr. Gál Kelemen egyik legfontosabb kérdésünkről,
az iskoláztatásról közöl az uralomváltozás után elsőnek terjedelmes összefog-
lalást. A társadalomkutatás legfontosabb segédtudománya a számhasonlítás
(statisztika) is korán megtermi egyik értékes összeállítását dr. Jakabffy Elemér
országrészünkről írott ily nemű alapvető munkájában. A néhány évvel később
megjelent »Erdélyi Magyar Évkönyv«-nek első összeállításomból való kima-
radása is főként számhasonlítási adatai és társadalmi vonatkozású cikkei miatt
sajnálatos. Mindkét munka máig is nélkülözhetetlen annak, aki a magyarság it-
teni társadalmi helyzetében tájékozódni szándékozik. Az újabb falukutatási di-
vatnak is el kell könyvelnünk még egy irodalmi hajtását Kovács-Katona Jenő
Ady földje egyik falujának társadalmi, egészségügyi, gazdasági stb. állapotáról
írt rövid vázlatában. Kétségtelen, hogy e néhány pótló megjegyzéssel sem tart-
hatjuk teljesnek a szemlét. Remélem, vállalkozik majd valaki arra, hogy hiányaim
a jelzett irányokban és más vonatkozásban is kiegészítve, teljesebb képet raj-
zoljon a transylvan magyar társadalomkutatás kérdéséről.”

Milyen hatalmas tudományos erőfeszítés, lelkes igyekezet van a leírtak mö-
gött. Megannyi erdélyi magyar szellemi teljesítmény. Olyan, melyhez hasonlót
a másik két erdélyi nemzet nem tud felmutatni. Még a szászságé is eltörpül
mellette. És milyen szánalmas közben azt látni, hogy minderről csak úgy volt
szabad írni, hogy a helységnevek magyar nyelven nem szerepelhetnek benne.
Oly sokat tudnánk magyarázni a kor máig kiható és még messze nem halott
xenofóbiájáról, de ez a puszta tény, a maga tragikomikus jelentőségével ele-
gendő lehet minden magyarázat helyett. 

Ezekben az években Erdély társadalmára és egyben annak kutatóira a leg-
jellemzőbb az volt, hogy mint azt Szabó T. mondja: „(…) itt bizonyos politikai,
gazdasági és társadalmi tények kényszerítő hatása társadalmiasabb gondolko-
zást eredményezett.” Azonban már ekkor jól észlelhető, hogy az ideológia
megpróbál rátelepedni a kisebbségi élet minden szegletére. Láthatóan kontú-
rozódnak a baloldal ma is ismert módszerei, és a liberalizmus is jócskán túlnőtte
korai, nemzeti korszakát.

Érdekes megjegyezni, hogy a XIX. és a XX. század két nagy erdélyi tudo-
mányos teljesítményét éppen Orbán Balázs és a róla itt értekező Szabó T. Attila
helyezte a nemzet asztalára. Orbán Balázs a Székelyföld leírásával, szerzőnk
pedig az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárral. Nemzetközi viszonylatban is pár-
talan munkák. Ők azok, akik nem hárították a feladatot intézményekre, hanem
egyszemélyes intézménnyé váltak, ők azok, akiknek volt „türelmük a hosszú
munka gyönyörű unalmára.”

És egy érdekességről:
„Szerkesztők jegyzete: 
Dr. Szabó T. Attilának »A transylvan magyar társadalomkutatás« címmel

megelőző számunkban közölt tanulmányát bírálja a Független Ujság (1938. V.
évf. 18. sz.) s többek között így ír: »...érezzük, hogy Szabó Attila nem tudja
eléggé értékelni s helyére tenni a múltbeli törekvéseket. Így például ildomtalan
a Huszadik Század folyóirat munkásságát >vak egyoldalú és elzárkózó< tár-
sadalomszemléletnek tekinteni és azt a lesújtó kritikát alkalmazni vele szemben,
amint Szabó Attila teszi.« Kötelességünk a F. U. érdemes bírálóját felvilágosí-
tanunk arról, hogy dr. Szabó T. Attila a következőket írta: »A század elejének
vak, egyoldalú, elzárkózó társadalomszemléletében először egy nemzetközi, vi-
lágpolgári szemléletben felnőtt folyóiratnak, a Huszadik Századnak írócso-
portja kezdi a hiányzó társadalmi szempontokat kifogásolni.« (Nb! maga a
bíráló mondta »ildomtalan«-nak az elfogultságot.)” 

Látható, hogy a „nemzetközi világpolgári szemlélet” képviselői már akkor
is támadásban voltak, és figyeltek mindenre, ami számukra zavaró lehetett.

y

Egészséges gyökereink
Albrecht Dezső: Falusi iskolásgyermekek 1938/1.

Bár mára a parasztság egykori formájában nem létezik, mégis van értelme
annak, hogy visszapillantsunk a nem távoli múltba. Hatalmas a különbség.
Ennek ellenére – ezen a téren is – megannyi megoldatlan gond terhét viseli tár-
sadalmunk. Sajnos ebből ismét a politika akar előnyöket teremteni hatalmi har-
caihoz. Egy példa: miközben nálunk európai összehasonlításban is párját ritkító
gyermekélelmezési szabályok születnek, folyamatosan a fél ország éhező gyer-
mekeiről beszélnek. Bizonyára akadhat ilyen, s ennek egyéb összetettebb okai
is lehetnek. Mégis érdemes volna felfigyelni arra, hogy az iskolák kukáiban té-
liszalámis zsömléket látni, és a szünetben az udvaron nyüzsgő gyermekek nagy
része okos telefonjával foglalkozik az ilyenkor szükséges mozgás helyett. Az
étkezés minőségének javítása szintén előtérbe került, nem kevés vihart kavarva.
Gondoljunk csak a sótlan ételeket otthagyó iskolásokra. De ismerünk olyan
adatokat, melyek szerint gyermekeink étkezési szokásai rendkívül hibásak. Már
otthonról úgy indulnak, hogy csak igen kevés ételféleség vagy íz ismert előttük.
S ami nem ismerős, az szerintük nem jó.

Albrecht Dezsővel folytassuk:
„Van valami megható és mégis groteszk vonás abban a kétségbeesett igye-

kezetben, amellyel a városi polgár mindent meg akar adni gyermekének. A pol-
gár fiát, lányát reggel és este langyos fürdő várja, étkezéseiről a mérleg tesz
vallomást, súlygyarapodásáról jegyzőkönyvet vezetnek. Feltalálóknak és gyá-
raknak okoz gondot, hogy friss kíváncsiságát mindig új játékkal elégítse ki. Lé-
lektanával tudósok foglalkoznak, szórakozásáról gondoskodni színházaknak,
moziknak mindig beváló üzleti számítás. 

Milyen ellentét a naponta fürdetett, mért, sétáltatott városi gyermek fizikai
léte és a szoba-konyhának használt, rossz levegőjű lakásban felnövő, rosszul
táplált falusi gyermeké között! Pedig, ha helytállóak azok a követelmények, me-
lyeket a modern orvostudomány a gyermek egészséges testi és lelki fejlődése
érdekében felállított, úgy gondoskodnunk kellene arról is, hogy ezek nemcsak
a városi, hanem a falusi gyermekek életében is megvalósulhassanak. Csecse-
mőápolás, a gyermekek egészséges táplálása, tiszta levegőjű szobák falvainkban
még távoli kívánalmak.” (…)

LAKÁSVISZONYOK
„Aki végigmegy egy kalotaszegi falu utcáján, ki nem fogy a csodálkozásból és
a gyönyörködésből. A transylvan renaissance legszebb motivumai kelnek életre
a kapufélfák díszítéseiben, az udvarok mélyén hatalmas, gótikus tetőzetű óri-
áscsűrök emelkednek, s a tornácos házakból mindmegannyi remekművet alkot
egy nép pompázó kedve. S ha belép az ember egy udvarra, rögtön az »első
házba«, az utca felé eső szobába vezetik és csak ott ámulhat igazán. A falak tá-
nyérokkal és kancsókkal borítva, alattuk padláda kíséri körbe a falat, a másik
oldalon hímzett párnacsúpokkal magasra vetett ágy, mellette tulipános láda, a
sarokban fehérre meszelt alapzaton zöld csempés tűzhely világít. A vendég tele
van irigykedéssel, és ha történetesen magyar, úgy boldogsággal, hogy az ő népe
ilyen szépen lakik, és nem veszi észre, hogy az egész csak kulissza, melyet egy
nép büszkesége teremtett, hogy eltakarja mögötte meghúzódó viaskodó életét.
Nem veszi észre, hogy a baldachinos fejedelmi nyoszolyát utánzó ágyban hálni
nem lehet (rendesen törékeny fenyőlécekből van ácsolva a váza), nem veszi
észre, hogy a tulipános ládát csak akkor nyitják fel, amikor mutogatni kell belőle
az ünneplő ruhákat, nem veszi észre, hogy a padládára csak akkor ülnek, ha
vendéget fogadnak, nem veszi észre, hogy ezt a tündéri környezetet csak ven-
dégén keresztül élvezi az itteni ember. 

Az »első házat« nem lakják. A család, akármilyen számos, hátul húzódik
meg, a hátulsó szobában. Egy szobában főznek, esznek és hálnak. S mivel az
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egyke még nem mindenüvé tört be, s mivel a családközösség még elég gyakori,
nem ritkaság az sem, hogy nyolcan, kilencen, tízen laknak egy szobában, 

»Nekünk van három szobánk és használunk egyet, melyben kilencen lakunk:
édesanyám, édesapám, bátyám és hat testvérem« – imígy tesz tanúságot a fen-
tebb írottakról Kispetri Pataki Márton. Faluja (P.) 27 megkérdezettje közül 14
gyermek szüleinek három szobás lakása van, hatnak két szobás, és csak két
esetben fordul elő egy szobás lakás. Azonban csak három olyan gyermek volt,
aki kérdésünkre azt válaszolta, hogy két szobát használnak (…).

Érdekes kivétel a szabály alól H., ez a forgalmas utaktól távol eső, idegenek
által soha fel nem keresett kis község, ahol az »első házat« nem kulisszának
használják, hanem valóban lakják. Itt csak hat esetben laknak egy szobában,
viszont tizenkét esetben mind a két szobát használják. A lakásviszonyok itt így
alakulnak: egy szobában négy esetben laknak hatnál többen, két esetben keve-
sebben, két szobában hét esetben nyolcan vagy többen, öt esetben ötön.” 

Tapasztalatom szerint – a roncstársadalom ma még nem elhanyagolható ré-
tegétől eltekintve – ez történelem. Itt is, ott is. Itt előbb, ott valamivel később
vált azzá. Már a Kádár-kori sátortetős házak idején bekövetkezett a változás,
és napjainkra sokban közelít a városihoz a falusi elvárás. Sőt ha a panelekre
gondolunk, azt felül is múlhatja minőségében. A szórás azonban még igen nagy,
hatalmasak a különbségek. Magam a nyolcvanas években láttam a Dunántúlon
több, minden igényt kielégítő házat fürdőszobával, melyet az idősebb házaspár
nem élvezett. Egyféle „első ház” volt csupán. A konyhában háltak, s a férjet
nem lehetett rávenni a fürdőszoba használatára. Úgy hiszem, ezekben az évti-
zedekben még élt egy átmeneti generáció. 

RUHÁZKODÁS
„Egy későbbi kérdés kapcsán foglalkozunk a népviselettel, ezúttal a ruházkodás
csak, mint egészségügyi követelmény érdekel. A feleletekből megállapítható,
hogy a ruházkodásnak az a nyomora, mely a külvárosok meztelen vagy rosszul
öltözött, Isten hidegének kitett gyermekein oly feltűnő, falvainkban nem talál-
ható. Az e tekintetben megkérdezett és ellenőrzött 120 gyermek közül egy sem
volt, akinek legalább egy pár lábbelije, egy rend alsóruhája és nyári felső ruhája
nem lett volna, és csak két olyan gyermeket találtunk, akinek nem volt téli fel-
sőruhája. Természetes is ez. 

Eltekintve a kalotaszegi embernek attól a már túlzásba vitt vonásától, hogy
a ruházatára nagy gondot fordít s érette mértéken felül áldoz, a falvakban a
szövés-fonás még eléggé általános s így a ruházat nagy része nem kerül pénzbe.
A különbségek nem is aszerint érződnek, hogy szegényebb vagy gazdagabb-e egyik
falu a másiknál (ez legfeljebb a lábbelik számából látható), hanem a kendertermelés
vagy juhtenyésztés elterjedtségét követi nyomon az alsóruhák vagy felsőruhák
száma. A 120 gyermek közül 49-nek volt egy pár lábbelije, 54-nek két pár, 17
gyermek pedig három vagy több pár lábbeli boldog tulajdonosának mondhatta
magát. Az egyes falvak között e számok arányosan oszlanak meg, (…). 

Alsóruha tekintetében igazán nem panaszolhatnak az itteni gyermekek. Min-
dössze hat gyermeknek van egy rend alsóruhája, de ezzel szemben tizenöt olyan
akadt, akinek több mint tíz rendje van. Részleteiben: 1–3 rend alsóruhája van
34 gyermeknek, 3–6 rend 48-nak, 7–12 rend 38-nak. (…)

A nyári és téli felsőruhára vonatkozó kérdésünkre 98 gyermek adta feleletét.
Ezek közül 26-nak volt egy rend, 27-nek két rend, 45-nek három vagy több
rend nyári ruhája és 32-nek egy rend, 27-nek két rend, 37-nek három vagy
több rend téli felsőruhája, Bi. község itt is vezet a szűkösségben: csak egy gyer-
meknek volt 3 rend felsőruhája, a többinek csak 1 vagy 2 rendje, de két olyan
is akadt, akinek nem volt egyáltalában téliruhája. Ez azonban nem keseríti el
őket, inkább dicsekvésféle hangzik Kozma Víg Erzsi szavaiból: »A ruháim mind
elég jók, de mind nyáriak«. Egy másik kis tatár, hogy többnek látszódjék ruhája,
imígy sorolja fel »Nekem van öt alsóruhám és pedig 3 gatya és 2 ing és három
felsőruhám és pedig 1 nadrág, 1 kabát és 1 sapka«.”

Mekkora változás 80 év alatt. Mintha egy más bolygóról kaptunk volna je-
lentést. Napjaink fogyasztói társadalmában a gyermekeknél is dúl a divat diktálta
verseny. Érdemes volna többet foglalkozni azzal, hogy személyiségfejlődésükre
milyen hatást gyakorol ez. Anyagi helyzetüket meghaladó módon próbálja sok
szülő tartani a lépést a többiekkel, hogy gyermeke ezért ne szégyenkezzen.

A GYERMEK MINT MUNKAERŐ
„Falusi ember minél szegényebb, annál kisebb teher számára a gyermek. Ezért
van az, hogy az egyke sohasem a szegény, hanem mindig a gazdag családoknál
és falvakban hódít. Öt-hatéves koráig ellábatlankodik Isten gondjára bízva az
udvaron, de ha kisebb testvére születik, már megkapja az első feladatot: ügyel-
nie kell a kisebbre. »Én ügyelek Pistikére és fonom a kalapot« – írja György
Anna. Hatéves korában már ételhordóval a kezében találjuk, amint a jókora tá-
volságban dolgozó apjának viszi az ebédet. A következő évben már neki is hoz-
zák, ő is gyomlál, egy-két év múlva ás, kapál, arat, majd szánt, s ahogy nő, úgy
szaporodik és nehezedik a munka. Az otthoni munkában is tevékeny részt vesz,
ha leány, úgy segít édesanyjának, azonkívül köt, varr, fon, mos, gyomlál, takarít,
sepreget, vizet visz, öntözi a kis kertet, mint Tordai Kata írja: »Én tanulok, var-
rok, fonok, sepregetek, mosogatok és adok a majorságnak enni s megyek
aratni, kapálni, gyomlálni«. Ha fiú, ellátja a jószágot, fát vág, vizet hord a csor-
góról, kapálja a kertet, később segít a szántásnál, aratásnál. Olyan falvakban,
ahol a földmívelés mellett egyik-másik háziipari ág is ki van fejlődve, a gyer-
mekek, mint önálló munkások vesznek részt benne és szaporítják a család be-
vételét. Egyik faluban (V.) a lányok alig látszanak ki a földből, már a küszöbre
ülve varrnak, másutt (H.) szalmakalapot fonnak, a famunkáiról nevezetes kö-
zségben (K.) a legénykék előbb fényezik, majd „hímzik” a dobozokat, székeket,
asztalokat. 

Dologtalan gyermek nincs is falun. Amint nincs olyan nagygazda, aki maga
is ne dolgozna virradattól szürkületig, úgy nincs olyan nagygazda gyereke sem,
aki dologtalanul ülhetne, vagy játszhatna.  (…) A gyermek már 6-7 éves korától
kezdve hasznos munkaerő, akitől az apja, ha cselédnek küldi 12–14 éves ko-
rában, csak azért válik meg, hogy hozzon pénzt a házhoz, vagy mert amúgy is
több gyereke van. Ha apja beteg vagy meghal, a falusi gyermek már 12 éves
korában helyébe lép, szinte családfenntartóvá válik. (…) Dolog a gyermek élete
falun, ezért legnagyobb úr számára az, »akinek nem kell dolgozni«.” 

Itt észlelhetjük a leghatalmasabb változást. A fent leírtak a mai falu életében
többnyire elképzelhetetlenek. Bár a városi gyermekekhez viszonyítva azért van
különbség. A felhozható ellenpéldák az egész falusi társadalomra vonatkoztatva
nem cáfolják ezt.

VÁGYAK ÉS LEHETŐSÉGEK
„Zsúfolt szobában, rosszul táplálva, nehéz munkában nő fel a falusi gyermek.
Előtte folyik szülői gondterhelt élete, viaskodásuk a kevés és sovány földdel.
A jövő faluképe szempontjából nem érdektelen tudnunk azt, hogy bír-e még reá
vonzással a falu, a földmívelő élete, vagy pedig a szűkös körülmények elől me-
nekülni akar hivatalba, mesterségbe, városra. A falusi gyermek 10–12 éves ko-
rában áll a »pályaválasztás« előtt, akkor kell döntenie, hogy a falujában marad,
vagy iparosnak megy. Ha a gyermeki fantázia sokhelyt uralkodik is a feleleteken,
legtöbb esetben megdöbbentő az a józanság, mellyel ezek a 8–12 éves gyer-
mekek sorsukat, jövőjüket nézik. A lehetőségek és a kényszerűségek szabják
meg vágyaikat, a feleletek és az egyes falvak gazdasági helyzete között szoros
összefüggés van. Ahol kevés a föld és nincs reménye arra, hogy földmívelő le-
hessen, onnan menekül cselédnek, iparosnak. Ahol több föld van, ott ha ki is
vágyik a faluból, nem cseléd vagy iparos, hanem tanító, orvos szeretne lenni. 

Bi. túlzsúfolt község, 822 hold szántójára, melyből 152 hold egy birtokos
tulajdonában van, 1012 lélek esik. A föld nem tarthatja el tehát lakosait, akik
így kényszerűen iparosoknak mennek. A kényszerű és egészségtelen iparoso-
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dásnak tipikus példája ez a község. Az iparosodás számukra nem lépcső felfelé
a társadalom rétegeződésében, hanem visszaesés. Iparosaiból nem lesznek jó-
módú, művelődő elemek, nem tudnak – vagyon hiányában – városon ipart kez-
deni, hanem visszaszorulnak falujukba és ott élnek alkalmi munkákból, amiket
a szomszédos mezőváros iparosai juttatnak nekik. Jelenleg is mintegy hatvan
facér iparos él a faluban. Természetes, hogy ez az elem elégületlen és türel-
metlen. Elvesztette harmonikus kapcsolatát a földdel, már nem földmíves, de
még nem iparos.

»Én szeretnék – így ír Kozma G. János – miután kijárom az iskolát, valami-
lyen mesterségre menni, mert szegény édesapám mióta hazajött a háborúból,
munkaképtelen, már tizennyolc éve. Földünk nagyon kevés van. Ezért mester-
ségre kell mennem, hogy hamarabb keresni tudjak. Van egy nagyobbik testvé-
rem, az is mesterséget tanult. Én most a hetedik osztályba járok a jó Isten
segítségével.«

»Én szeretnék szabóinas lenni. Nekem vannak nagyobb és kisebb testvéreim.
Van egy csizmadiainas és van egy földmíves testvérem. Szeretnék otthon is ma-
radni, hogy segítsek édesanyámnak és édesapámnak.« 

»Én nekem van hét testvérem. A legnagyobb fiútestvérem földmíves, az utána
következő leánytestvérem cseléd, a másik fiútestvérem inas. Én kovács szeret-
nék lenni.« 

Kovács, szabóinas, csizmadia szeretne lenni majd mindenik, nem
jószántukból, hanem kényszerűségből. A leányok előtt a varrónőség áll álomkép
gyanánt, csakhogy ahhoz tanulni kell, nem mindenki teheti. Így hát sokan meg-
elégednek azzal, hogy cselédek legyenek. 

– »Én Kelemen Kata szeretnék szolgáló leány lenni. Nekem vannak nagyobb
testvéreim is. Három iparos és egy földmíves. Szüleim a múlt évben meghaltak,
ezért a legjobb nekem, ha szolgálni megyek.«  

– »Nekem vannak nagyobb testvéreim. Az egyik csizmadia inas, a leánytest-
vérem szolgál. Én varrónő lennék. Ha az Isten megsegít, varrni fogok tanulni.«

– »A legnagyobbik fiú testvérem szabó. Édesanyám és édesapám kézimun-
kát szokott varrni, én ruhavarrónő szeretnék lenni.«

A legtöbb leány azonban úgy van, mint Kupa Anna, aki szolgáló leány sze-
retne lenni, de szeretne varrni is tanulni. Egy másik otthon szeretne maradni,
hogy segíteni tudja szüleit, mivel ő a legnagyobb, de szolgálni is elmenne szíve-
sen, mert akkor pénzt kapna. Van olyan is, aki tanulni szeretne tovább, de »nincs
miből.« Szabó P. Ilona »sok minden« szeretne lenni. »Még nem tudom, – írja –
hogy a jó Isten mire fog segíteni. A tanító úr mondta, hogy azt is megírhatjuk,
hogy tanulni szeretnénk magasabb iskolában. Én szeretnék.«

A kérdésre azonban, hogy hol szeretnének élni, egy kivételével mind azt fe-
lelték, hogy falun. A földtelenség, a megélhetés hiánya szorítja ki őket a faluról,
melyhez azonban ragaszkodnak. Jobb falun élni, mert... »könnyebb a megélhe-
tés, jobb a levegő, több a gyümölcs, szőlő is van, a városon sok pénz kell az
élelemre, ott még a vizet is pénzért adják.« Még Kudor Duka Jolán is, aki szí-
nésznő akarna lenni, így ír: »Az én falucskámban szeretnék élni. És pedig azért,
mert városon nehezebb a megélhetés, mint falun. Falun tisztább a levegő, mint
városon, olcsóbb az élelmiszer és a ruházat, mint városon. Kedvesebb a kenyér
is...« Csak egy van, Szabó Pál András, aki fanyar józansággal okolja meg, miért
szeretne városon lakni: »Én városon szeretnek élni, mert ha megnövök és a jó
Isten megsegít, szabó szeretnék lenni, és azért is szeretnék városon élni, mert
ott inkább kerül munka. De ellenben úgy érzem, hogy falun szebb az élet, mint
városon.« Ugyanez a fanyar józanság, ez a következményekkel való leszámolás
csap ki a következő mondatából is: „Én népruhában szeretnék járni, de ha
szabó leszek, úri ruhában kell járjak.« 

Itt még csak a föld, a megélhetés hiánya űzi iparra, de a falujukhoz ragasz-
kodnak, V. községben azonban már ez is megszűnt. Tizennyolc gyermek közül
csak kettő szeretne a falujában lakni, a többi a szomszédos városokban. Ez az
egyébként festői falu már elvesztette a vonzását, az életforma, amit nyújtani

tud, már nem kell a gyermekeknek. Nem is csudálható. 1037 lakosára alig
1000 hold szántó jut, de az is milyen! Köves, rossz föld, kopár, meredek olda-
lak, szántás közben a föld kőbordázatába ütközik az eke. Alig négy olyan gazda
van a faluban, akinek egész évre való gabonája teremne. A szomszédos fűrész-
telepre, ameddig üzemben volt, 120-an jártak, amióta beszüntették, szétszó-
ródott a falu az ország minden részébe munkásnak, cselédnek. 

Mészáros, csizmadia, kovács, cseléd, boltos, orvosné, tanítónő, háziipar-
vezető szeretne lenni az idevalósi gyermek. Egy sincs közöttük, aki földmíves-
ségre vágyna s a leányok között is csak egy, aki gazdasszony szeretne lenni.
Van, igaz, még egy, aki gazdag asszony szeretne lenni, de ezalatt nyilván mást
ért, mert azzal indokolja, hogy akkor sok pénze lenne. A pénz, mint kísérő mo-
tívum, minden indokolásban visszatér. Mesterember azért szeretne lenni, mert
»a mesterember sok pénzt kap«. Ezzel indokol az is, aki csizmadia szeretne
lenni, de ezzel indokol a boltosnénak vágyó is, sőt az is, aki orvosnői babérokra
vágyik. Szolgáló is azért szeretne lenni egyikük, mert »a szolgáló sok pénzt
keres, mellyel veszek magamnak ruhát.« A cselédsors is jobb lehet szemükben
a falusi életnél, mert így ír egyikük: »Én cseléd szeretnék lenni, azért mert jó a
cselédnek«. 

Szl. község néprajzilag és egyház-közigazgatásilag még a feldolgozott vi-
dékhez tartozik, de életét már városunk közelsége határozza meg. Huszonkilenc
megkérdezettje közül csak 5 szeretne földműves lenni; 6 iparos: asztalos, kő-
műves, molnár, ács; varrónő 9, sofőr 2, királynő 2, tanítóné 2, boltosné 2,
nagylány 1. Falun csak hat szeretne élni közülök, a többi városon. Városunkban
9, a fővárosban 4, külföldön 2, a többi egyéb városokban. – Míg ez iparos falu,
ahonnan sokan, különösen kőmívesek és ácsok, az egész országban szétszó-
ródva dolgoznak, addig B. elmaradt, kicsi földmíves község. Mégis a kilenc
megkérdezettje közül csak kettő szeretne földmíves lenni, a többi asztalos,
szabó, varróné, szakácsné, boltosné és tanító. A faluban négy szeretne lakni, a
többi más falvakban és városon. 

Az inkább földmívelésből élő falvakban (F., D., H.) már akad egy-egy önér-
zetes felelet. »Én földmíves szeretnék lenni, – így ír jákótelki György István, –
mert annak a legszebb az életje, mert mindig a mezőn dolgozik.« Egy másik
így ír: »Én földmíves szeretnék lenni, mert földmívesek az én szüleim is, és én
is az szeretnék lenni«. A leányok között sok van, aki gazdasszony szeretne lenni,
hogy süssön, főzzön a munkásoknak. Ezekben a falvakban, melyekben arány-
talanul több a föld, és a gazdálkodásból meg tudnak élni az emberek, a gyer-
mekfantázia is színesebb lesz. Több van, aki királyné szeretne lenni, hogy
bíborban, bársonyban járjon, kisasszony, hogy sétáljon a városban, kocsis, hogy
kocsizzon, boltos, hogy sok cukrot ehessen, püspökné, mert akkor szép ruhá-
ban járhatna és volna pénze elég. 

Van község (P.), ahol még színesebb a világ. A mese életre kel bennük;
kötetlenül, szabadon szálldos a gyermeki fantázia. Bár egyszerű földmíves
egy sem szeretne lenni, de a falu első embere: bíró annál több. A falu bírája
kemény legény lehet, mert a király után közvetlenül ő következik, mint »leg-
nagyobb úr« is. Azért szeretne bíró lenni az idevalósi gyermek, hogy paran-
csoljon a faluban, hogy szedje a pénzt, hogy állítsa ki a paksust, hogy féljenek
tőle. De a bíróság nem egyetlen kívánság. Csizmadia, püspök, pap, angyal,
boltos, kisasszony, mészáros, ügyvéd, tanítónő, kertész, adószedő, muzsikus,
vadász, mozdonyvezető, jegyzőné, király, elég változatos sorozat, s ezeket
mind olvashatjuk válaszaikban. Gergely Kata született álláshalmozó, mert ő
a kérdésre, hogy mi szeretne lenni, imígy válaszol: »Én angyal, én őrmester,
én aljegyző.« Akad azonban egy társa Szalai Kata személyében, aki viszont
így ír: »Én szeretnék lenni tanító, tiszteletes úr, tanító néni.« Debreczeni H.
Kata azonban rajtuk is túl tesz: »Én akarnék lenni kisasszony, hogy ne dol-
gozzak, angyal azért, hogy a mennyekbe járjak.« »Én vadász, hogy sok nyúl-
húst egyek és sok nyulat lőjek«, – »boltosné, hogy sok szőrkendőm legyen és
sok cukrot egyek,« – »pap, hogy vágják fel a fámat ingyen,« – »kertész, hogy
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oltsam a fákat, mészáros, hogy sok disznót vágjak, ügyvéd, hogy sok pénzt
keressek« – így a többiek is.

A hely kiválasztásában, ahol élni szeretnének, sem kevésbé igényesek. Vá-
rosunkban ugyan aránylag elég sok: kilenc szeretne élni, azzal az indokkal, hogy
ne járjanak sárban, hogy menjenek a múziba, hogy lássák Mátyás király szobrát,
azonban jut a szomszédos falvakra, városokra, sőt fővárosokra, még Amerikára
is. A szomszédos faluban egyik azért szeretne élni, hogy menjen sokat a kul-
túrházba. A várost általában azért választják, mert »nincs sár« és mehetnek a
»múziba.« A fővárosban láthatnák a királyt, Budapesten »jobb élet van és nincs
sár«, Bécsben láthatnák a nagy gépgyárat s mehetnének színházba, Amerikában
jobbak az emberek, ami ugyan nem egészen biztos, de igazuk lehet. Péntek
Endre vágyai nagyobbak: »Én szeretnék élni a mennyben – írja – hogy magason
legyek és az angyalok között éljek, mert ott nem bántanak az emberek.« 

Az egyik faluban a lévita tanító most ment nyugdíjba, talán ebből magya-
rázható egyik gyermek felelete, aki tanító szeretne lenni, mert... »amikor meg-
növök, hirdetem a kicsinyeknek az Isten igéjét. És mikor kimennék a tanítói
szolgálatból, kapnám a nyugdíjat.« Érdekes, hogy csak egy gyermek akadt –
egy olyan faluban, ahol birtokos is van – aki »úr« szeretne lenni, mint írja, azért,
»amért sok pízem lenne és vennék szép ruhákat«. 

A farnosi gyermekek közül hat akar falun lakni és csak egy a szomszédos
mezővárosban azért, mivel »városon könnyebb a munka, nem kell annyit dol-
gozni a mezőn, nem kell kapálni, aratni«. A D.-beliek közül kettő városunkban
szeretne élni, a többi falun, a Zs.-i gyerekek közül négyen városon és tizennyol-
can falun, a H.-beliek közül öt városon, tizenegy falun és kettő az erdőben, mint
írják, azért, mert az erdőben nagyon friss levegő van s azért is, hogy hallgassák
a madarak énekét. Czira Máté András azonban rajtuk is túltesz, ő egyenesen
madár szeretne lenni, mert – mint írja –»akkor repülnék és énekelnék«.” 

A NÉPVISELET
„Feltartóztatható-e a kalotaszegi viselet rohamos pusztulása, mikor egész fal-
vak vannak, ahol a legények a szomszédos falvak román legényeinek adják el
hímes mellrevalóikat? A tegnapi magyar ruhában ma már románok járnak, és
csak a járásukról lehet már megkülönböztetni a románt a magyartól. Bár a
háború alapos pusztítást végzett: a fehér harisnyát úgy elűzte, hogy hírmon-
dója sem akad már s helyette a »bricseszt« terjesztette el, de a nép játékos
kedve nem nyugszik addig, míg a legközönségesebb ruhadarabot is át nem
formálja. Mellrevalót, igaz, már alig viselnek, de viselik helyette a butkát s
baj csak ott van, ahol a közönséges úri viselet kap lábra. A gyermekek még
a régi ruhát látják szebbnek, nagy többségük még abban szeretne járni. Zs.
községben csak kettő akar fekete ruhában járni. A legtöbb faluban még a túl-
nyomó többség ragaszkodik a hagyományos népviselethez. »Én csak olyan
ruhába szeretnék járni – írja egyikük – mint eddig. Az nagyon drága, de olyan
a mi viseletünk.«  Egyesek meg is indokolják, mert – ... őseink is abban jártak,
mert az jobban tetszik, mert szebb, mint a városi, mert édesanyám is abban
jár, mert a mi falunkban mindenki abban jár, mert az ősmagyarok is abban
jártak, mert az urak is azt mondták, hogy legszebb a mi ruhánk. Megróják
azokat, akik kiöltöznek: »Vannak, olyan leányok, akik elmentek szolgálni és
amikor hazajöttek, elhagyták a régi viseletet és kiöltöztek, úri ruhát vettek,
pedig nem áll jól nekik.« 

Az úri ruha vonzása inkább olcsóságában és kényelmességében van, nem
mintha szebbnek tartanák. Az egyik így panaszkodik: »Én úri ruhába járok, mert
mi szegények vagyunk és az úri ruhát olcsóbban kapjuk, pedig inkább szeretnék
egy szép pártát, mint egy úri köntöst«. Van olyan is, aki úri ruhában szeretne
járni, s így indokolja: »mert az könnyű«. Azért hozzáteszi: »de azért nagyon sze-
retek a mi ruhánkban is járni«. Egy másik is hasonlóan ír: »Én olyan ruhában
szeretnék járni, mint a kisasszonyok, mert az könnyű és nincs vele olyan meleg,
mint az enyémmel, de azért meg vagyok elégedve a magaméval is«. 

P. községben tizenhat szeretne falusi ruhában járni és 11 városiban. Indok
a falusi mellett: »mert cifra és legszebb a falusi ruha« , a városi mellett: »mert
könnyű«... A B.-beliek közül két gyermek a falusi, kettő a városi ruha mellett
szavazott, s volt egy eldöntetlen, aki »meleg« ruhát kívánt. Szl.-községben meg-
bomlott a népviselethez való ragaszkodás elég régen már. A gyermekek közül
csak öt szeretne falusi ruhában járni, tizennégy városiban és tíz kétes választ
adott (új szövet, selyem, szép, nyári stb. ruha). Farnoson sem sokkal jobb a
helyzet. A fiúk még vállalnák a falusi ruhát, de a leányok mind »krepszatin,
krepdesin és bársony« ruhákban szeretnének pompázni, mert »az a legszebb«.
Daróczi Varga Kata, aki egyébként szakácsnő szeretne lenni, így ír: »Én olyan
ruhában szeretnék járni, mint a királyleány. Úri szép selyem ruhában.« Szegény
Nagy Mártonnak kisebbek az igényei, ő csak »téli ruhában« szeretne járni.” 

Ezeknek az egykor volt kalotaszegi gyermekeknek a válaszait próbájuk meg
összehasonlítani mostani, hasonló korú gyermekekével. Elég ismerni a mai is-
kolásokat és máris elképzelhetjük a különbséget. S nem is annyira tartalomban
vagy megfogalmazásban, mint inkább a fantázia sajátos és mégis a környezet
által meghatározott játékában, ugyanakkor nemegyszer érettségben. Vagy ko-
raérettségben? A pénz, a munka, az életkörülmények kiemelten vannak jelen a
válaszokban. 

Mindenesetre úgy érzem, érdemes volt elolvasni ezt a fejezetet és
megmerítkezni a 80 év előtti Kalotaszeg gyermekvilága népviseletükhöz hason-
latosan színes hangulatában. Figyelemre méltó, hogy a románok már ekkor
megveszik a magyar legények mellényeit. Ma gyakorta történik meg, hogy a
régi viseletet kereső utazó, távolabbi falvakban élő románoktól vásárolhatja meg
a magyar népviselet gyönyörű darabjait. De ennek egyéb szomorúbb története
is van. A máshol általam már leírt mócjárásokra gondolok.

AZ URAK
„Az ,»urat« ha nem is nagyon, de irigyli e vidék gyermeke. Úgy látja, hogy az
»úrnak« könnyebb a megélhetése, kevesebb a dolga, több a pénze. Azonban
aránylag kevés közülük, aki »úr« szeretne lenni. E községcsoport egyébként is
éppen ellentéte a székelyeklakta keleti részeknek, ahol egy falu több nadrágost
termel ki, mint az itteni 36 község. Ahogy túlságosan nem vágynak »úrrá«
válni, épp úgy kevés az ellenérzés is az urakkal szemben. Négy kis forradal-
máron kívül mindenik azt válaszolta, hogy urakra szükség van, papra, tanítóra,
orvosra, ügyvédre, mert »ők vezetik az ország ügyeit, meggyógyítják a beteget,
kihúzzák a fájós fogat«. Mint egyik írja: »Nekünk van szükségünk urakra, és-
pedig királyra. A királyra azért van szükségünk, mert ő kormányozza az orszá-
got. Van még szükség papra, tanítóra, ügyvédre, orvosra stb.« A legnagyobb
zavar van azonban a körül, hogy ki a legnagyobb úr. Legtöbben a királyt tartják
a legnagyobb úrnak, mert  »Ő nyitja meg az ország kapuját és ügyel az or-
szágra, nincs baja, sem dolga és van sok pénze, és csak alszik a nagy palo-
tába.« A sok pénz és a palota az, ami a királyt a legnagyobb úrrá teszi előttük.
»A legnagyobb úr a király és pedig azért, mert semmi dolga, semmi baja nincs,
de van egy csomó pénze, van egy nagy palotája, és egész nap ott ül benne s
nincs beszorulva egy szobába, mint mi. Pedig mi nyolcan vagyunk egy csa-
ládba. Nagy urak még a tisztviselők, mert csak várják az elsejét, huszadikát
és kapják a fizetést. Bár mi is úgy volnánk, mert úgy könnyebb volna a meg-
élhetés, mint így.«  Nagyon sokan az Istent tartják a legnagyobb úrnak. »A
legnagyobb Úr az Isten, – írják – mert csak Ő parancsol mindenkinek. Ő te-
remtette a világot s minden bajból meg tud segíteni.« Nagy úr még a pap, mert
ő prédikál és imádkozik az Istenhez, vezeti a népet; a tanító, mert tanítja a
gyermekeket; a bíró, mert vezeti a falut; a kapitány, mert parancsol a kato-
náknak. Volt három olyan eset is, mikor a pápát tartották a legnagyobb úrnak,
amit nem is mulasztott el református tanító barátom megkérdőjelezni. Ketten
a nagyapjukat tartották legnagyobb úrnak, egy pedig saját magát: »én vagyok
a legnagyobb úr, mert egészséges vagyok«. Kozma Rántás István különvéle-
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ményt jelent be, szerinte a legnagyobb úr az adószedő, mert »csak kapja a
sok pénzt és nem dolgozik semmit«. 

Az olvasó láthatta, hogy nem törekedtem tudományos teljességre. Kevés
volt az adatom is hozzá, meg aztán a kérdőíves módszer igen alkalmas arra,
hogy kelepcébe vezesse azt, aki nagyképű tudományosdit kíván játszani. De
ettől függetlenül is lehetetlenség volt számomra, hogy a tárgyilagosság hideg
ruhájába öltöztessem azt a sok bájt, kedvességet és közvetlenséget, ami a fe-
leletekből kiárad, s megfosszam az olvasót, hogy a szívén keresztül érezze meg
ezt a fel nem tárt világot. Következtetést sem vonok, nem is vonhatok le. Csu-
pán azt szeretném, ha a magyar társadalom kiterjesztené figyelmét a központba
állított főiskolások és középiskolások kérdésén túl a falusi iskolásgyermekek
sorsára is, viszont a közvetlenül érdekelt felekezeti tanítóság érdeklődési körébe
illesztené a tanterv hideg munkáján túlmenően a keze alatt felnövő gyermekek
anyagi helyzetének és lelkiségének vizsgálatát is. A Hitel készséggel ajánlja fel
hasábjait a meginduló munka számára.” 

Sok tudományoskodásnál jobban megérthetjük azokat az időket és azt a kö-
zösséget, ha elolvassuk ezeket a válaszokat, melyek valóban sajátos bájról, ked-
vességről és közvetlenségről tanúskodnak. Albrecht tudja, hogy erre is szükség
van. De legfőbb értékük a cáfolhatatlan hitelesség.

y

Sajátos helyzetben, váratlan tanulságokkal
Dr. Dániel Antal: A nemzedékváltás kérdései 1938/1.

A folyóirat előző évfolyamában már foglalkozik ezzel a mindenkor jelen levő,
de ezúttal sajátos történelmi helyzetben zajló folyamattal. A Hitel folyóirat lét-
rejötte szintén nemzedéki alapon történt, s jórészt ilyen jellege volt az előzőek-
ben sokat idézett Vásárhelyi Találkozónak is. 

AZ ELÖREGEDŐ TÁRSADALOM  
A szerző először Hans Leisegang német bölcselő tételét hozza fel, mely szerint
a népesség számának egészséges fejlődési vonalát a piramis alakú kormegosz-
lás biztosítja. A tanulmány születésének idejére azonban ezt a rendes kormeg-
oszlást külső körülmények, történelmi események változtatták meg.

„A népesedéspolitikus és statisztikus e tételéből a társadalomtudós vonja le a
szükséges következtetéseket. Megállapítja, hogy társadalmunkon az egyensúly
megbomlásának kétségtelen jelei mutatkoznak. Ennek következtében az elkövet-
kező évtizedek mozgalmainak dinamikáját, történéseinek általános jellegét egy el-
öregedő társadalom elzárkózó, örök érvényűnek s általános értékűnek tartott
hivatástudata szabja meg. Az érték s mérték ítéletét továbbra is az a nemzedéki
réteg gyakorolja, mely már messzire rúgta magától a kormegoszlást ábrázoló mér-
tani test alapsíkjait (…). Hivatali bírálók (Szekfű Gyula és mások) állapították meg
erről a nemzedékről, hogy nem a szerves fejlődés törvényszerű felemelkedésével
lett a hatalom és erő birtokosává. Erupció lendítette magasba (…). Alóla az új élet
csak küzdelem s fáradtságos nekifeszülések útján tud utat törni magának. (…)

A bevezetésben említett, a kormegoszlásban pánikot keltő zavarok eredmé-
nye most jelentkezik. A fellépő nemzedék hatóereje nehezebben bontakozhatik
ki, mint azokban a korokban, melyek a nemzedékek váltógazdaságának törvé-
nyeit biztosítani tudták. Az események azonban nem járnak magukban, s ha ki-
elemezzük a kísérőjelenségeket, azt tapasztaljuk, hogy a nemzedékrend íratlan,
de következetesen megvalósuló törvénye erőket hoz mozgásba. A születési és
fellépési idő azonosságán túl bekövetkezik mindazoknak együvé verődése, akik-
nek az élethez való viszonyulásai lényegében azonosak. Gondolati összefüggé-
sek válnak tudatos élménnyé. (…)

A nemzedék probléma, ezek szerint, korántsem születési dátum kérdése,
sokkal inkább a világképpel kapcsolatos (…).

A társadalom dinamikája törvényszerű jelensége a felemelkedő csoportok
megmozdulása. Megállás, nyugalom, szünet nincs egy percre sem. Az ember
folyton kísérletezik. Töpreng, tervez s cselekvésre lendül. Kultúrákat pusztít
el, melyek büszkeségei voltak az egyetemes emberiségnek, hogy aztán a maga
képére és hasonlatosságára újaknak adjon életet. Életformák veszítik el érté-
küket és értelmüket, s ugyanakkor új elvek veszik át az impériumot. Árulókká
válnak az írástudók, hirdeti Julien Benda, fellázadnak a tömegek, állapítja meg
José Ortega y Gasset. S mintha a XIX. század jellegzetes szellemi öröksége, a
hegeli dialektikus fejlődésfelfogás ülné diadalát, a legszélsőbb végletek válto-
gatják egymást ugyanazon a területen. 

A nemzedékek időrendi felváltódása természeti törvény. A változás bekö-
vetkezését elhalaszthatom, de meg nem gátolhatom. Fel kell tehát tennem a
kérdést, hogy szellemi őrségváltás szorgalmazása vagy annak puszta helyeslése
és szükségének igenlése egyben elárulása-e a közösség meglevő értékeinek?
Lázadás-e ez a meglevő rend ellen? Megbontása-e a nemzeti kisebbség kiala-
kított kereteinek? Megtagadása-e a hagyományoknak s a történelmi múlt ta-
nulságainak?”

Igen. Valóban a legszélsőségesebb végletek váltogatták egymást, és Dániel
Antal ekkor még nem is gondolhatott arra, hogy mi vár még a kisebbségi és az
összmagyar társadalomra, s mekkora és milyen végletes törésvonalak fogják
kényszerű helyzetben tartani és befolyásolni így vagy úgy a következő évtizedek
nemzedékváltásait, s mennyire összemosódik a születési dátum adottságának
és a világkép azonosságának kérdése. De nem téved a kultúrák pusztulásának
és életformák változásának, új elvek uralkodásának jóslatával sem.

A SZELLEM MOZGÁSJELENSÉGEI 
„Az emberi szellem nem nyugdíjképes állami tisztviselő (…). A szellem tulaj-
donsága éppen a folytonos aktivitás. Vágyódás a részigazságok és elért ered-
mények birtokából a teljes igazságra, a tökéletességre, az egyetemességre s az
átfogó egységre. (…)

Ortega többek között ezeket mondja: »(…) egy generáció átlag harminc
évig tevékenykedik. Az aktivitásnak ez a korszaka két periódusra tagozódik. Az
elsőben az új nemzedék kifejleszti eszméit, érzelmeit, hajlamait s megismerteti
azokat a közönséggel, melynek részese. A másodikban azok erőre kapnak s
uralkodóvá válnak. Azonban ennek a nemzedéknek uralma alatt egy második
nemzedék nő fel, amely már más ideákat, érzelmeket és hajlamokat hoz, melyek
a nyilvános élet levegőjét kezdik megváltoztatni.« (…) A dolog természetéből
folyik, hogy az a staféta éri el a legjobb eredményt, amelyiknek legjobban sike-
rültek a váltásai. S ugyanúgy a nemzedéki átváltást az a társadalom viseli el
nagyobb megrázkódtatás nélkül, amelyik nyugodtabb lefolyást tud biztosítani
annak.”

De vannak történelmi korszakok, amikor a generációkat durva erők préselik
össze, s eggyé tömörülnek két-három nemzedék megvalósulni képtelen, vagy
ellehetetlenült alkotó évei és ideái. Az így létrejövő történelmi lemaradások
aztán oda vezetnek, hogy a nyomás megszűntének pezsgődurranása, a vadul
habzó felzárkózás kapkodása újabb bizonytalansághoz, ezzel járó hibákhoz és
vétkes megosztottsághoz vezethet. A lenyugvás buborékmentes időszaka pedig
a vártnál hosszabb időt, akár újabb nemzedéket is igényelhet. 

ORSZÁGVESZTŐ NEMZEDÉK ÉS NEMZEDÉKI
KISEBBSÉG 

„(…) az új nemzedék megjelenése és magatartása, formai és tartalmi ön-
kifejlődése könnyen megismerhető és megérthető. Csupán szeretet, belátás,
józanság és bölcsesség kell hozzá s ezek a mélyen emberi tulajdonságok első-
sorban az elöljáró nemzedék természetes sajátjai. 
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Az utóbbi időben sok szó esett a transylvan szellemről. (…) Lelkes védői
azt mondják róla, hogy a politikai hatalom sohasem vallotta és vállalta, a
transylvanizmus gondolata sohasem teljesedett politikai programmá annál a
népnél, amely a hatalom birtokosa lehetett (Kacsó Sándor: »Az igaz transylvan
szellemiség«). Tehát mindig az a nemzet vallotta és vállalta a transylvan szelle-
met, amelyet a történelem a hatalom felosztásánál a legalsó rétegekbe fektetett.
Ilyenformán pedig a transylvan szellemnek – ha valóban létezik és hat – a tü-
relmesség, engedékenység, megértés s a más alakulatokkal való békés együtt-
élésre való hajlandóság jeleit is tükröznie kell. Tehát a mi életünkben magát a
transylvan szellemiséget tagadja meg az, aki a transylvanizmus nevében hada-
kozva, a nemzedéki kisebbségnek értékeit s életjelenségeit lebecsüli, annak al-
kotó erőivel a közösséget megtagadja, hivatását kétségbevonja, szemléletét
elítéli s megnyilatkozásait a népi közösség érdekeire veszélyesnek tartja. (…)

Miért hát az izgalom, ha a nemzedéki kisebbség a közéletben és szellemi
megnyilatkozásokban a szólásra jelentkezik? Miért az indulatos kifakadások s
vészharangok ok nélküli kongatása? A politikai és szellemi egység megbontá-
sának szörnyülködő hánytorgatása? Mindez csak a szellemtörténész Huizingát
igazolja, aki súlyos megállapítással mondta ki véleményét: Őrült világban élünk.
(…Ha egy nemzedék igazolni akarja fellépését, elengedhetetlen követelmény,
hogy eszmékben, érzelmekben, életelvekben, szemléletben, magatartása és fe-
lelőssége tartalmi telítettségében többet, jobbat és újat hozzon. Megjelenése
nem merülhet ki csupán a hivatásra való felkészülés szószátyárkodásában.

Ha tehát egy nemzedék megjelenését általánosságban feltételhez kötjük, ön-
magunknak is váltóasztalra kell tennünk értékeinket, hogy rámutathassunk: íme,
ez életünknek, gondolkodásunknak, magatartásunknak s felelősségérzetünknek
képlete.

Hangsúlyoztam már azt a véleményt, hogy a nemzedéki probléma korántsem
születési dátum kérdése. A születési év mindössze kronológiai tájékozódási
pont, éppen úgy, mint a szellemtörténetben általában. (…)

Az újabb évjáratok nemzedékének tudatában a nemzetiségi gondolat, melyet
ma kisebbséginek jelölünk, egészen más élményt jelent, mint az országvesztő
nemzedék rendszereiben. Az előttünk járók a kérdés megoldását az elsőségi
és felsőségi jog gyakorlatában látták. Előbb az egy ország, egy nemzet, egy
nyelv jelszavával; később pedig, Széchenyi hatására, a magyar nemzetiség ki-
fejlesztésével. A kisebbségi rendnek, mint békeintézménynek első nemzedéke
számára a kérdés feloldása a természeti jogban gyökerezik. Ebben lát lehető-
séget a kikerülhetetlen dualizmus számára: hűséggel viseltetni nemzetiségével
szemben s lojális polgárként beilleszkedni az állam rendjébe.

Míg az idősebb nemzedék az állam céljait szolgálta, amikor rendezte a nem-
zetiségek kérdését, addig az új nemzedék a kisebbségi sors vállalásában sajátos
nemzeti jellegéért folytat törvényes és természetes harcot, melynek 40 millió
európai élet szívós akarata kölcsönöz átütő erőt. A kisebbség végeredményében
az emberi személy tökéletesebb kibontakozását és kifejlődését akarja elérni,
amikor a legújabb keletű nemzetközi jogi egyezmények és szerződések betűinek
és szellemének érvényesítése érdekében frontba dobja értékeit.

Az országvesztő nemzedék, a kisebbségi sors kényszerű vállalása következ-
tében, nem vált egyúttal magának a kisebbségi szellemnek hordozójává. Tragi-
kus szereplője volt a történelmi változásoknak, cselekvő irányítója a kisebbségi
közösség életének, de nem végleges kialakítója a kisebbségi szellemnek. Semmi
csodálkozni való nincs ezen. (…) A hatalom birtoklásától bejárhatatlan nagy
út vezet a hatalom szolgálásáig. (…)

A nemzedéki kisebbség magatartásának és felelősségének megértéséhez a
kisebbségi rend fenntartását és kifejlesztését biztosító alapelvek tisztázásán át
lehet eljutni. Vannak sorskérdések és nagy magyar valóságok, melyekkel szembe
kell néznünk, melyeket meg kell oldanunk s amelyeket vállalnunk kell.”

Bevallom, hogy a fejezet értékes gondolatai között meglepőnek éreztem a
nemzedéki kisebbséghez és a nemzetiségi kisebbséghez való viszonyulás össze-

hasonlítását. Azonban tudomásul kellett vennem e két probléma párhuzamos
jelentkezését, egymástól függetlenül, de egymást erősen befolyásolva. Közösen
volt bennük elvárás az az általános emberi törvény, miszerint a másik véleményét
is el kell fogadni, sőt annak teret kell adni. 

Ami az „országvesztő” és az új, „már kisebbségi” nemzedék közötti kü-
lönbséget illeti, ott valóban áll a szerző következő megállapítása: „A hatalom
birtoklásától bejárhatatlan nagy út vezet a hatalom szolgálásáig”. Az idősebb
nemzedéknek ezt elfogadni és megélni, s ráadásul hordozni az „országvesztés”
miatt kimondott vagy kimondatlan lelkifurdalásokat is, bénító lehetett. Az új
nemzedék felmentő csapata pedig nem léphetett be azonnal a küzdelembe, mert
annak előbb egy természetellenes módon rátelepülő, új, bizánci szellemiségű
világ iskolájában kellett felnőnie ahhoz, hogy ütőképes harcossá váljon. Termé-
szetesen, mi már azt is tudjuk, hogy mire ide elérkezett, a történelem – rövid
átmenettel – újabb kataklizmával sújtotta a magyarságot, és egy másik, számára
természetellenes keleti világ, a bolsevizmus telepedett rá. A kisebbségiekre ket-
tőzött súllyal. 

Ama felnövekedett új nemzedék most már nem „országvesztőként” lépett
át az ismeretlenbe, hanem ha lehet, akkor a történelmi változásoknak elődeinél
is tragikusabb szereplőjeként, s a remény szikráitól is megfosztatván. Ugyan -
akkor ez az új világ saját belső megosztottságát, a két nagy háború közötti szü-
net korszakában tapasztalt nemzedéki vitákhoz képest, sokkal durvább módon
kényszerítette ki és formálta át.  

A MAGYARSÁG SZELLEMI EGYSÉGE 
„A »Vásárhelyi Találkozó« nemzetpolitikai megfogalmazást adott ennek a tétel-
nek s kimondta, hogy »(…) a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kul-
túrközösséget képez, melynek a romániai magyarság is alkotó része.« (…)

Vitathatja-e valaki, hogy az ember nemcsak állampolgár, hanem egy kultu-
rális, faji és nemzeti közösség tagja? Anyagi életét, annak körülményeit az állam
hatalmi organizmusa szabja meg s a föld, melyhez sorsrendelés köti. De ezen
felül valamennyien hordozói vagyunk egy sajátos kultúrának, amely lényegében,
formájában s szellemében sajátosan magyar, bármilyen földön virágzik. Akár-
milyen állami rend is gyakorolja az impériumot a magyarság egyes csoportjai
felett, azoknak szellemi kifejlődései szerves, el nem választható módon fonód-
nak bele az egyetemes magyar kultúrába. Részei az egésznek, amely csonkít-
hatatlan és oszthatatlan. (…)

Amikor hangoztatom, hogy minden partikularizmus és minden olyan útkere-
sés, mely elágazik a törzsmagyarság kultúrájának irányvonalától, megbontja a
magyarság szellemi egységét. A közösségtudat gondolatát akarom elmélyíteni
addig a felismerésig, hogy a kisebbségi magyarság számára csak az osztatlan
magyar műveltségi közösség áramlásában termelődik és érik annyi erkölcsi erő,
mely közösségét ellenállóvá teszi s megtartja a történelem elkövetkező századai
számára. Ez a feladat nem a politikus számára érik problémává, mert a szel-
lemtörténész és társadalomtudós kötelessége keresni azt a közös, mélységben
rétegződő alapot, amelyen az emberi élet s az egész emberi kultúra felépül s
amellyel az emberi életfolyamat egész dinamikáját magyarázni és értelmezni
lehet. A politikus tevékenysége a közösség érdekeinek megvédésére és elősegí-
tésére irányul. Kísérletei hatalmi próbálkozások és végrehajtott munkaprogramok
eredményeiből sarjadó akciókban, vagy az ellenük irányuló reakciókban telje-
sednek ki, s mindig egy történelmi pillanatban adott eszményhez, egy jelenvaló
történéshez kapcsolódnak. Ezzel ellentétben a szellem politikusa tágabb, átöle-
lőbb dimenzióba ágyazza tevékenységét, hiszen »(…) a szellem legfőbb feladata
a teljes emberi s nemzeti tudatnak fenntartása, megőrzése s további gazdagítása.
A szellem nem a nemzet pillanatnyi életét képviseli, hanem egész történelmi létét
és örök emberi igényeit« (Féja Géza: A szellem politikája). 

Mint már említettem, a »Vásárhelyi Találkozó« a magyarság szellemi egy-
ségének gondolatára adta le szavazatát, s kevéssel utána I. Szemlér Ferenc,
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a transylvan szellemiségről írt helikoni tanulmányában, a konjunktúra világ-
képet magába rejtő öncélú transylvanizmus feladásának szükségét hangoz-
tatta. Európai tájékozódás s a magyar szellemi egységbe való haladéktalan
visszakapcsolódás mellett foglalt állást.

Meggondolkoztató tünet, hogy éppen ezen a téren robbant ki az ellentét a
két nemzedék között. Azonban alapos tájékozatlanság és felelőtlenség az el-
lentétből kielemezni a transylvan irodalom kettészakadását. Való igaz, hogy a
transylvanizmussal valahogy úgy vagyunk, mint Szent Ágoston az idővel: ha
nem kérded, tudom mi az; amint kérded, nem tudom. Ha kutatom a
transylvanizmus lényegét, azt találom, hogy az végeredményében szellemi iga-
zodás, magatartás, attitude és nem dogma. Éppen ezért egzakt megfogalma-
zása nem is adható. Meggyőződésem, hogy emiatt mozognak egymással
ellentétes síkon az arról alkotott vélemények, melyek szükségtelen szembeállá-
sokat eredményeznek és szenvedélyes vitákat csiholnak ki. A klasszikus meg-
fogalmazás hiánya zűrzavaros állapotot teremtett. Azonban bármilyen legyen
is állásfoglalásunk a transylvanizmus kérdésben, nem vonhatjuk kétségbe, hogy
a transylvan magyar szellem eredeti és sajátos alkotásai az egyetemes és egy-
séges magyar szellem megnyilatkozásainak szerves, elválaszthatatlan és más-
hová be nem sorozható részei. Ezért tiltakozott Szilágyi Sándor 1860 körül az
itteni szépirodalomnak az önállóság alapján való elkülönítése ellen. (…)

A transylvan szellem nemzedéke feladatát azzal teljesítette, hogy társadal-
munkat kiemelte a magába roskadó passzivitásból s eloszlatta a kitaszítottság
és elhagyatottság mindent megülő ködét. (…) Megművelték a talajt, melyből
újra kalászba szökött a magyar szellem. Közgazdászai az anyagi megélhetés új
útjait tették járhatóvá, az állami támogatás biztonságot nyújtó alapjaitól meg-
fosztott magyarság számára. Politikusai 1921-ben létrehozták a Magyar Szö-
vetséget, majd a Magyar Néppártot. A Magyar Szövetség megszüntetése után
megalakították a magyar Nemzeti Pártot s végül általános kívánság hatására
(…) megszervezték az Országos Magyar Pártot. 

A transylvanizmus történelmi feladatot töltött be azáltal, hogy a kisebbségi
sorsba zuhant magyarság elernyedő életakaratát erőkifejtésre serkentette, azt
táplálta s irányt mutatott népi boldogulása, fennmaradása s kiteljesedése szá-
mára. Ez volt életének célja és tartalma. Feladatának teljesítése után a
transylvanizmuson is beteljesedik az eszmék történetének törvénye, amely azt
tanítja, hogy az eszmék delelését nem lehet időtlen időkig nyújtani. (…)

A reneszánsz óta az európai szellem már harmadik dimenzióban is lát. Ha
tehát a mi fiatal magyar szellemiségünk az önmagáért való transylvanizmus he-
lyett Európa-látó magatartást sürget s valósít meg a maga részéről, ez nem
megtagadása történelmi rendeltetésünkből eredő sorsunknak s nem elutasítása
a hagyománynak sem, amely nem más, mint állandóság és folytonosság, hanem
mindössze a harmadik dimenzió nyújtotta adottságok és lehetőségek számba-
vétele és kihasználása. 

(…) a történelmi múltból nem lehet kiszakadni. Saját szemünk előtt mind -
össze ennyi történik: beigazolódik a történelmi tanítás, hogy a nagy, sokszor
profetikus lelkesedésű álmodók, kísérletezők és romantikusok után a realisták,
a gyakorlati emberek következnek, akikben ég a magyarság szellemi egységének
tudata. Szemléletének, magatartásának és felelősségének alapja, hogy a négy
világrész magyarsága oszthatatlan és egységes szellemi közösséget alkot, bár
az európai országhatárok tiltó vonalai, a nemzetközi politika helyzetalakulásai
más és más fennhatóság alá rendelték a magyar népközösség talán legértéke-
sebb és legéletrevalóbb százezreit. Egy kötelesség mindenesetre kicsapódik
ebből az állásfoglalásból: el kell mélyítenünk a közösségtudat gondolatát minden
társadalmi és történelmi jelenség ellenére is. 

Ha tehát támad egy nemzedék, amely romantikus látás helyett realizmust
sürget s állítja, hogy a transylvanizmus kisebbségi életünkben már lerótta adóját
a történelmi igényekkel szemben, akkor ez a nemzedék nem lázad fel az ellen
az alapvető valóság ellen, hogy Transylvaniához kötöttségünk és kisebbségi

helyzetünk vonják meg az irányvonalat megnyilatkozásaink, alkotásaink s min-
den cselekedetünk számára. Ez a kötöttség s önkéntes sorsvállalás jelenti azt
a középvonalat, mely körül minden történés mozog.

Diaszpóra, kisebbségi és nemzeti magyarság együtt áll és együtt bukik s a
magyarság szellemi egységének közösségéből, az egész szétomlásának veszélye
nélkül, nem szakadhat ki sem az egyik, sem a másik.” 

A világnemzetté szétszaggatott magyarság számára ez a sors a felmorzso-
lódás reális veszélyét hordja magában. A szétszórattatásunkban rejlő gyenge-
ségünket azonban meg lehet próbálni erővé kovácsolni úgy, hogy az ebben
mindenképpen ott rejlő előnyöket is felhasználva, körmünk szakadtáig kell ra-
gaszkodni a földrajzi távolságoktól független lelki, szellemi és tudati egységre.
Erre csodálatos kultúránk, a gyönyörű és gazdag magyar hagyományok ápolá-
sának támogatása a lehetőség. 

A magyarság szellemi egységének fontosságát, mintha jobban észrevették
volna ellenfeleink? Nem hiába igyekeztek azt megbontva gyengíteni az össze-
tartozásban rejlő megtartó erőt. Emlékezhetünk például a Ceauşescu-rezsim
dogmává erősített próbálkozására a magyarul író román írókról stb. 

Az egység erősítésének jelen körülmények között minden eddiginél nagyobb
jelentősége lehet mind a tudat, mind  az azt bizony igencsak befolyásoló anyagi
lét terén. A világfalu, a globalizáció – hátrányai ellenére – okosan kihasználható
előnyökkel is kecsegtet. A kettő együtt pedig záloga lehet az eddig soha nem
tapasztalt méretekben veszélyeztetett megmaradásunknak. Mindez generáci-
óktól és generációváltásoktól független, folyamatos feladat, melyben a prag-
matikus politikus éppen úgy szerepet kap, mint az annak feladatát kidolgozó
szellemtörténész vagy társadalomtudós.

Ami pedig a transzszilvánizmus kérdését illeti, ott valóban a szerző által
idézett Szent Ágostonnak van igaza. Ha a történelmi transzszilvánizmusról be-
szélünk, az elsősorban politikai fogalom. Erdély népeinek valamiféle közös
álma, mely a magyarság vagy akár a többi erdélyi nemzet egyenkénti, saját szel-
lemi egységének gondolatával nem ellentétes. A taranszilvánista és az ezt követő
ún. realista nemzedékek közötti ellentét élezése ártó és felesleges volt. Hiszen,
bár létezik egy másik fajta belső transzszilvánizmus is, de ez a maga idejében
pontosan olyan realista tudott lenni, amennyire azt a helyzet megkívánta. Amint
erre a szerző rámutat, ezt Erdélyben egy egész nemzedék képviselte, s éppen
nekik jutott a feladat a kétségbeesetten tanácstalan, elszakított erdélyi magyar-
ság talpra állításában. Ismerjük a Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István által
szerkesztette „Kiáltó szó” fontosságát. Ezzel kezdődött el az erdélyi magyarság
új élete egy új ismeretlen világban. Dániel Antal röviden és pontosan össze is
foglalja a transzszilvánista nemzedék e téren játszott szerepét, melyet ezek a
transzszilvánisták történetesen egy megálmodott transzszilvánizmus reményte-
lenségének állapotában vállaltak fel. 

Az ezután következő nemzedékeknek aztán a transzszilvánizmus már egé-
szen mást jelentett. Szinte legendává lényegült, vagy inkább a frissen temetett
halott emlékévé? Hiszen volt idő, amikor beszélni sem volt tanácsos erről. Az
erdélyi gyökerű magyarnak talán könnyebb ezt megérteni. Ez a valami ott van
elrejtve benne, mondhatni ezzel születik, de mindenképpen öntudatlanul erre
szocializálódik, csakhogy az állandó veszélyeztetettség állapotában hasonló
sponta neitással hatnak rá ennek az elfojtására ingerlő ellenerők, a napi ta-
pasztalat. Lelki, szellemi síkon létezik, egy letűnt világba visszanyúlva remény-
telenül reménykedve pislákol, a valóságban azonban nem nyilvánulhat meg. A
politikai transzszilvánizmus viszont hiába kísért álmainkban, halva született,
mert azt csupán a három nemzet együttes akarata hozhatta volna létre. Ettől
az esélytől azonban a történelem a „Tündérkertet” megfosztotta. 

A transzszilvánizmus tehát – a transzszilvánista nemzedéknek egy igen fontos
és nélkülözhetetlen gyakorlati beavatkozását követően – megmaradt egy rejtett
lelki-szellemi kincs, mely egyszerre süllyed a múltba és emelkedne égi magas-
ságok felé. Egyelőre még észlelhetők nyomai mai nemzedékekben is, de az újabb
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és újabb nemzedékváltások nem tudni hogyan fognak hatni rá? Ha csak váratlan
történelmi kényszerek nem dobják ismét felszínre élő, gyakorlati formában. 

A szerző jogosan menti fel az újabb nemzedéket a hagyománytagadás vádja
alól, amikor az egy „Európa-látás” felé orientálódik. Az már nem e nemzedék
hibája, hogy Európa, a tájékozódás eme sarkcsillaga, utóbb kifordult tengelyé-
ből, s az Európa felé orientálódás eddig előre mozdító óhajától vezérelt min-
denkori új nemzedékek sora most összezavarodhat. Európa változása drámai
méreteket öltve, követendő példából veszedelemmé vált. Az a rejtőzködő transz-
szilván szellem most sokakat akár védelmezhet is az eltévelyedéstől.

Ami azonban a nemzet egységének gondolatát illeti, nemzedékektől függet-
lenül örök igazság marad, hogy a: „Diaszpóra, kisebbségi és nemzeti magyar-
ság együtt áll és együtt bukik s a magyarság szellemi egységének közösségéből,
az egész szétomlásának veszélye nélkül, nem szakadhat ki sem az egyik sem a
másik.”  És ennek semmiben sem mond ellent az egyes lelkekben máig kísértő
transzszilván szellem.

KISEBBSÉGI DEMOKRÁCIA 
„Tanúi vagyunk eseményeknek, amelyek biztos kézzel mutatják, hogy Európa
újból kiesett az eszmék egyensúlyának józan és megfontolt állapotából. Jelsza-
vak viaskodnak egymással s azok uszályába kapaszkodva, kétségbeesetten ke-
resnek eligazodást az emberi közösségek. Divattá vált a világnézetek harca s
tömeghóborttá a velük való folytonos előhozakodás. A válság hulláma mindent
elöntött, s eltűnőben van a bizalom, melyről Arisztotelész írja, hogy minden
közösség alapja.”

Itt most önkényesen, vagy inkább kényszerű módon megállok, és a folyta-
tástól függetlenül kérdezek! Akkor nyolc évtized alatt mi változott? S talán vá-
laszunk is van az előző fejezetből Huizingát parafrazálva: ma egy még őrültebb
világban élünk.

De mit állít még szerzőnk? „A nagy európai iránykeresés, amely lehet ha-
lálos, de lehet életet adó, mint egy szülés a vajúdás pillanatában s amely súlyos
válságba vitte magát az európai gondolatot, különösen felelősségteljes feladat
elé állítja a mi kisebbségi magyarságunkat. (…)”

Ehhez mindössze annyit, hogy ma ez a feladat nem pusztán a kisebbség
saját gondja, hanem az összmagyarság feladata Európával szemben, de az adott
erőviszonyok miatt csupán spirituális szinten. S máris ismét ott találjuk ma-
gunkat a „merjünk nagyok lenni” annyit vitatott, de a Hitelben Albrecht és Ta-
mási által megfogalmazottaknál és Németh László gondolatánál az európai
méretű magyar tettekre biztatás dolgában.

Most azonban ismét lépjünk vissza időben és térben a Hitelhez, jelesül Dá-
niel Antal írásához: „Természetes, hogy ez a helyzeti adottságunk kötelez arra,
hogy a magunk belső életében azt a szellemet alakítsuk ki, amelyet közjogi vi-
szonylatainkban magától az államhatalomtól megkövetelünk s amely a nemzeti
kisebbség helyzetét biztosítja az állam keretein belül. Világos igazság tehát,
hogyha nemzeti kisebbségünk demokráciát hangoztat az állami impérium bir-
tokosai felé, önmaga számára, belterjesen is munkálnia kell annak szellemét.
Márpedig kétségtelen, hogy az egyetlen nyelvi és műveltségi közösségben élő
magyarságnak a keresztény erkölcsbe gyökerező nemzeti demokráciához kell
igazodnia. 

Különös, mint maga az egész kisebbségi sors, hogy éppen a demokratikus
gondolat jelenti számunkra az egyetlen életlehetőséget. Hiszen végeredményé -
ben valami paradox jelenség, hogy demokráciát igényelek a magam számára,
én a kisebbségi állampolgár, noha az, végső elemzésben, többségi uralmat je-
lent. A többség eszméinek és akaratának uralmát a kisebbség eszményei és kí-
sérletei felett. A demokrácia lényegéhez tartozik, hogy gondolatait, célkitűzéseit
s rendszerének egész problematikáját tömegek vegyék vállaikra s emeljék ma-
gasba. Ezért, mint minden többségi uralom, hajlik arra, hogy elnyomóvá váljék
a társadalom olyan rétegeivel szemben, melyek állandóan kisebbségben vannak. 

Miért állítjuk mégis életirányunk tengelyébe a demokratikus gondolatot? Ha
a kérdésre válaszolni akarok, ki kell tapasztalnom magának a demokráciának
mibenlétét. Legegyszerűbb megfogalmazásban: demokrácia alatt a nép legszé-
lesebb rétegeinek javát és boldogulását értem. Ebben a körülírásban: a demok-
rácia elsősorban nem az általános titkos választójog problémája. A kisebbségi
demokrácia legszembetűnőbb jegye éppen az, hogy telítettsége nem annyira
politikai, mint inkább szociális természetű, ellentétben az államalkotó többség
demokráciájával, melyben a politikai eszmék hordozzák az elsőbbségi és fel-
sőbbségi jelleget. (…)

A kisebbségi társadalmi rend, a közösség valamennyi tagjának lényegileg
egyenjogú érvényesülésén épülhet fel. Közösségünkben tehát egyenlő megbe-
csülés és egyenlő alapjogok illetnek meg mindenkit születésre, vagyoni hely-
zetre, társadalmi állapotra való tekintet nélkül. Egy ilyen széles népi rétegekre
felépített társadalomban a felelősséget egyenlően hordozza a közösség minden
rétege. Következésképpen a vezetésben a közösség minden munkából élő tag-
jának gondolata érvényesül s így ezen keresztül a munka hatalmi fölénye alakul
ki. (…)

Chesterton azt írja, hogy »(…) a demokrácia igazi uralmához nem csupán
a demokratikus berendezésre, sőt még nem is a demokratikus filozófiára van
legégetőbb szükségünk, hanem a demokratikus érzésre.« (…)

A demokratikus érzés, amelyről Chesterton ír, egy olyan nemzedék nyomá-
ban jelentkezik közéletünkben, melynek szellemi alkata a századforduló libera-
lizmusán izmosodott. Társadalmunk kasztszerű tagoltsága, osztályonkénti
elkülönülése, a közéletünkbe mélyen beágyazott előítéletek nehezen járható utat
vertek a kisebbségi demokrácia számára. Az új nemzedéknek tehát a szellem
nem lanyhuló őrjáratában kell meggyökereztetnie új területeken a meghirdetett
demokráciát, amely a mindennapi élet s nem csupán az ünnepnapok és ötlet-
szerű alkalmak életformája és megnyilatkozási módja.”

A huszonkét év alatt Erdélyben a kisebbségi sors valójában közelebb hozta
egymáshoz az osztályokat, ha nem is tüntethette el egyszerre a fent felsorolt
különbségeket. Ennek természetes alapját képezte Erdélynek az anyaországtól
eltérő, régtől fogva létező patriarchálisabb szelleme. Ez a különbség a rövid
magyar négy év alatt fájdalmasan jelentkezett, amikor az anyaország mereven
tagolt világa éreztette hatását az időközben jelentős változásokon átesett Er-
délyben. 

NÉPI POLITIKA 
„ (…) Már Szent Tamás hangoztatta, hogy az ember általában olyan közös-
ségben érzi jól magát, amelyben a magatartást irányító szabályok alkotásában
és alkalmazásában magának is része van. (…)

Ez azonban nem zárja ki, sőt egyenesen megköveteli, hogy a közéletben
csak az arra való, tehetséges és becsületes emberek érvényesüljenek. (…) Kö-
vetkezésképpen a népi demokrácia hordozója nemcsak az lehet, aki a népből
került ki, vagy pedig, akit a nép maga emelt önmaga fölé, hanem mindenki, aki
a népi közösség érdekeit szolgálja. Tehát közönséges demagóg kóklerkedés azt
hirdetni, hogy népi politikát csak az csinálhat, akinek gyökerei vannak a népi
rétegekben. (…) Aminthogy az értékmegállapításnál nem érdem a népi szár-
mazás, éppen úgy nem lehet hátrány a más társadalmi osztályba való gyökere-
zés sem.

Hogy a kisebbségi demokrácia és egészséges, minden egyoldalúságtól men-
tes népi politika megvalósulhasson, a közműveltségnek úgy vertikális, mint ho-
rizontális irányba való nagyobb terjedését kell elősegítenünk, és érvényesítenünk
kell a keresztény szolidaritás szellemét a társadalmi közéleti megnyilatkozások-
ban egyaránt. Következik ebből, hogy a kisebbségi élet különösképpen igényli
a keresztény gondolat és demokrácia szomszédos egymás mellettiségét. Ke-
reszténység és demokrácia ötvözetében megcsillan a szociális igazság politikai
oldala s a közösség sorsának intézésében elengedhetetlen következményként
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jelentkezik a suum cuique (mindenkinek a magáét) elvének szigorú alkalmazása.
(…)

A kisebbségi életforma szinte naponta dob felszínre különös gondolatfor-
mákat és paradoxonokat. Ezzel magyarázható, hogy a kisebbségi demokrácia
nem hullathatja ki rostáján a különböző társadalmi rétegekből jövő gondolato-
kat, elveket, terveket, mert ezáltal gyógyíthatatlanul megcsonkítaná önmagát.
Viszont a társadalmi rétegződésben legfelül levő csoportok kizárólagossága,
mely maga alá gyűr minden más értéket, tényezőt és egyéniséget, a józan nem-
zetpolitikai látás sajnálatos hiányára vall. Társadalmunk számára ma még nem
közkincs az a felismerés, hogy magyarságunk fennmaradásának kifejlődése és
záloga a társadalmi rétegek egymástól eltérő életformájának és szellemi aka-
ratának, cselekvési dinamikájának és lényegbeli tartalmának az átfogó és egye-
temes magyar világnézetbe való egymás melletti békés megértő együttélése.”

Az a korosztály, melynek alkalma volt megélni vagy legalább tanulmányozni
a háború előtti és az azt követő korszakot, ezekben a sorokban együtt láthatja
mindkettőnek azokat a hibáit, melyek elkerülhetetlenül távolították el az akkori
társadalmakat az itt leírt demokrácia fogalmától. Kisebbségben és az anyaor-
szágban egyaránt. 

A kisebbségben ennek a demokráciának a szükségessége hatványozottan
volt jelen, s innen azok az árnyalati különbségek, melyek a tömb és az elszakí-
tott magyarság életében megtapasztalhatók voltak. Napjainkban (elsősorban
az anyaországban) sajnos azt érezhetjük, hogy a magyar társadalomban igen
erőteljesen érhető tetten az irigykedés és gyanakvás szintjére süllyedt réteg-
gyűlölet. Régen ilyen jelenség volt az ún. úrgyűlölet, vagy nadrágos utálat stb.
Ezt a politika – amint lehetőség adódik rá –  felhasználja hatalmi harcaiban és
ezzel egyúttal konzerválja is.

A szocializmus 40 évében élt az a vélemény, hogy: „(…) népi politikát csak
az csinálhat, akinek gyökerei vannak a népi rétegekben”. Aztán paradox módon
a népből felemelkedő értelmiségi ember is gyanúba keveredett, mert képes volt
többet látni a kelleténél.

MAGYAR VILÁGNÉZET 
„Amikor világnézetről beszélünk, rendszerint egy átfogó szemléletformára gon-
dolunk, melyet az ember a lét és élet legfőbb kérdéseiről, az élet eredetéről és
céljáról, a világról és emberről magában kialakít. (…)

Amikor (…) a világnézet fogalmához hozzácsatolom a »magyar« jelzőt, arra
a sajátos szellemtől átitatott szemléletformára utalok, melynek minden mástól
elütő karakterét a magyarság faji adottságai, történelmi beágyazottsága, föld-
rajzi elhelyezkedése, kultúrájának egyénisége s nemzeti szelleme közös köl-
csönhatásukban szabják meg. (…)

A történelmi vonzásoknak és lökéseknek (…) szüntelenül áramló sodrában
a magyar világnézet kialakítása s a közösség tudatába való felszívódása a belső
öntisztítás lehetőségeit, társadalmunk strukturális átszervezését és sorskérdé-
seink felismerését jelenti. A magyar világnézet összefogja az egész egyetemes
szellemi egységben élő magyarság lelkét; tükrözi a sajátos magyar szellem és
keresztény nyugati kultúra értékdús ötvöződését s téveszthetetlenül vezet rá
azokra a problématerületekre, amelyeken a népi közösség minden tehetségének
együtt kell dolgoznia a valóságos magyar kérdések érdekében.

A magyar világnézet kialakításának halaszthatatlan szüksége az események
józan megítéléséből önként következik. De ugyanígy következik az a belátás is,
hogy a feladat súlyát nem egy nemzedéknek, hanem a felelősségtől áthatott
egyetemes közösségnek kell hordoznia. S ha megtartjuk Széchenyi intését, hogy
sohase azt keressük, ami elválaszt egymástól, hanem azt, ami egyesít, a magyar
világnézet szolgálatában megtalálhatjuk az egymás mellé állás lehetőségeit
mind annyian.”

Igen! A magyar világnézet legfőbb alapját a minden tekintetben értendő egy-
ségnek kell jelentenie. Nem tartozunk már az erősek közé, de ez nem jelenthet

egyben kicsinységet is. Az egység és a népi közösség minden tehetségének
együtt munkálkodása erőt adhat ahhoz, hogy ama valós magyar kérdéseinket
megoldjuk. Anyaországban és kisebbségben egyaránt.

y

Amit nem árt ismerni
Mikó Imre: Románia új alkotmánya 1938/1.

Romániában 1938-ban királyi diktatúrát vezettek be, és az ország új alkotmányt
is kapott. Az 1923-ban, a liberális párt által puccsszerűen elfogadtatott eddig
érvényes alkotmány, mely az előző 1866. évi belga alkotmányt utánzó, tehát
francia típusú alaptörvényt váltotta fel, a nagy előkészületek ellenére, alig kü-
lönbözött elődjétől. Ez oly annyira így volt, hogy a sietségben az 1866-ban –
az akkor még létező török nyomásra – megszövegezett és 1923-ban már ér-
telmüket vesztett passzusok is benne maradtak. Ez volt a háború után megszü-
letett Nagy-Románia első alkotmánya.

Az új, 1938-as alkotmány, ezt váltotta. Mikó Imre tanulmányának rövid váz-
latát, pontosabban annak számunkra érdekesebb részeit azért érdemes átte-
kintenünk, mert a magyar kisebbség szempontjából fontos régi és új elemeket
ismerhetünk meg belőle. Mindenekelőtt azt, hogy a nemzetállam és az egységes
és oszthatatlan fogalmak változatlanul tartották magukat, akár a ma érvényes
legújabb román alkotmányban. Vagyis az autonómia fogalma ennek alapján,
akkor és most is egyaránt, alkotmányellenesnek volt mondható.

„Az új alkotmány először is lényegesen rövidebb a réginél, mert amíg az előbbi
138 szakaszból állott, addig az újnak mindössze 100 szakasza van. (…)

Az első cím Romániát a régi alkotmányhoz híven nemzeti, egységes és oszt-
hatatlan államnak jelenti ki, melynek területe elidegeníthetetlen, s ahova idegen
népek nem telepíthetők be. (…)

A második cím »a románok kötelességei és jogai«-ról szól, s ezek közül az
első fejezetben a kötelességekről van szó. A teljesen új 4. szakasz kimondja,
hogy a románok faji eredetre és hitvallásra való tekintet nélkül kötelesek a hazát
az életben való szerepük legfontosabb alapjának tekinteni és integritásának,
függetlenségének, méltóságának megvédésére feláldozni magukat, kötelesek
munkájukkal erkölcsi emelkedéséhez és gazdasági fellendüléséhez hozzájárulni,
a törvények által rájuk rótt közterhekhez szívesen hozzájárulni, amelyek nélkül
az állam léte nem lehet biztosítva. Itt nemcsak a kötelességek felsorolása új,
hanem új az a meghatározás is, hogy »faji eredetre és hitvallásra való tekintet
nélkül« beszélt románokról. Az új meghatározást az alkotmány csak a köteles-
ségeknél használja, a jogok megadásánál mindig csak általában románokról be-
szél, amibe azonban alkotmányjogi értelemben a kisebbségi román
állampolgárok is beleértendők. (…)

A 9. szakasz a régi alkotmányban is lefektetett elvet, hogy tudniillik a kor-
mány beleegyezése nélkül idegen hatalom szolgálatába állott román elveszti az
állampolgárságát, azzal toldják meg, hogy az, aki bármilyen rövid időre bármi-
lyen tényből kifolyólag idegen védelem alá helyezi magát, szintén elveszti a
román állampolgárságot. (…)”  

Itt kényes pontról van szó, mert ez adott esetben érintheti a népszövetségi
szintre eljuttatott panaszok kérdését is.

„A lelkiismereti szabadság, az orthodox egyház uralkodó és a görögkatolikus
egyháznak a többiek között elsőbbségi helyzete változatlan marad (19. sza-
kasz), s újítást csak a kötelező egyházi házasság elrendelése hoz. (…)

(…) a 30. szakasz expressis verbis kimondja, hogy a király az államfő; a
31. szakasz szerint a régitől eltérően a törvényhozó hatalmat a király gyakorolja
a nemzeti képviselet útján. (…)
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Az új alkotmány szerint a királynak egy évben csak egyszer kell összehívnia
a törvényhozó testületeket. A király mindkét házat, vagy csak egyiket is felosz-
lathatja (…), elhalaszthatja a parlament üléseit s ezek hivatalból csak egy év
múlva kell, hogy összeüljenek. (45. szakasz) 

(…) a király törvényerejű dekrétumokat hozhat (…) a király hadat üzenhet
és békét köthet (…), politikai és katonai szerződéseket köthet a parlament
megkérdezése nélkül. (…)

Az aktív választójoghoz szükséges korhatárt 21 évről 30-ra emeli fel, s a
választóknak e mellett földmíves és kézműves, kereskedő és iparos vagy intel-
lektuális foglalkozásúnak kell lenniök. (…)

A passzív választójog, vagyis a választhatóság feltételei közül a korhatárt
25-ről 30 évre emelték fel, és a jelölttől azt is megkövetelik, hogy a felsorolt
foglalkozások valamelyikét űzze. (62. szakasz). (…)

Az is fontos újítás, hogy miniszter csak az lehet, aki legalább három nem-
zedék óta román, s ez alól csak a volt miniszterek képeznek kivételt. (67. sza-
kasz). (…) 

Az alkotmány revíziója (…) a régi alkotmánytörvénytől eltérő módon törté-
nik, amennyiben az csak a király kezdeményezésére és a törvényhozó testületek
előzetes meghallgatása alapján történhetik. (…)

A 100. és egyben utolsó szakasz az új alkotmánynak népszavazás útján tör-
ténő elfogadásáról intézkedik. (…)”

A szerző, immár a királyi diktatúra szakaszában élve és írva, természetesen
próbál hideg fejjel foglalkozni az új alkotmánnyal, és ahol lehet, pozitív elemet
is feltételezni benne. A királyi diktatúra szó nyilvánvalóan nem fordulhat elő
írásában. 

Az új alkotmány bemutatását egy összefoglalóval zárja: „Az új alkotmány
alapelvei, amint a fentiekből is kitűnik, az államalkotó román nemzet elsőbb-
sége, az állampolgári kötelességek külön felsorakoztatása, a királyi jogkör ki-
terjesztése, a kormánynak a parlamenttől való függetlensége, a képviselőháznak
foglalkozások szerinti érdekképviseleti testületté való átalakítása, a szenátorok
egy részének kinevezése, a közélet politikamentesítése, a politikai merénylők,
államrend elleni izgatók és közpénzek elsikkasztóinak súlyosabb büntetése, a
vallásos jellegű politikai mozgalmak eltiltása s ugyanakkor az egyházak tekin-
télyének emelése a kötelező egyházi esküvő elrendelésével, a közintézmények
vagyonkezelésének fokozottabb ellenőrzése és az agrárreform eredményeinek
biztosítása. Az új államberendezkedéssel természetesen a nemzeti kisebbségek
helyzete is módosul, s a kisebbségi jogok más fogalmazást nyernek.  Az új al-
kotmány szavazás alá bocsátásával kapcsolatban kiadott királyi szózat hangsú-
lyozta, hogy »az új alkotmány egyenlő jogokat biztosít minden más fajú
nemzetségnek, mely az egyesült Románia földjén évszázadok óta él.« Ez a mon-
dat többet ígér, mint amennyi a régi alkotmányban volt, mert ott csak kisebb-
séghez tartozó egyénekről volt szó, a királyi kijelentés azonban a kisebbségeket
közületeknek látszik elismerni, igaz, hogy csak az őslakó kisebbségeket, de ez
alatt természetesen elsősorban a magyarok értendők. Az alkotmány szövegében
erre a feltevésre nem találunk biztos támpontot, hacsak nem következtetünk a
27. szakaszból, mely többségi román nemzetről beszél, »a contrario«, arra,
hogy ahol többségi nemzetről van szó, ott nemcsak kisebbségi egyéneknek,
hanem kisebbségi nemzetnek is kell lennie. Egyebekben az új alkotmány, a régi
nyomán a kisebbségeknek is egyaránt biztosítja az emberi és állampolgári jo-
gokat, bár azt, hogy e jogok fajra és vallásra való tekintet nélkül minden román
állampolgárt megilletnek, csak a törvény előtti egyenlőségnél hangsúlyozza ki
(5. szakasz) s a többi jognál csak általában románokról beszél. Alkotmányjogi
értelemben azonban románok alatt román állampolgárok értendők, s bizonyára
minden nem román anyanyelvű román állampolgár várakozással tekint a jövő
felé.” 

Optimista befejezés, melynek gyakorlati folytatásával mi már tisztában va-
gyunk. Ismerjük a királyi jogkör kiterjesztésének a történelmi valóságban meg-

tapasztalt következményeit is, hiszen az ezt követő években zajlottak le a XX.
századi román történelem talán legszégyenletesebb eseményei. S ezek nem kis
részben éppen a kisebbségeket sújtották.

y

Tisztázó sorok
Albrecht Dezső: Magyar Szövetség 1938/1.

A Metamorphosis Transylvaniae rovat néhány rövidebb tisztázó írással jelent-
kezik. Albrecht Dezső a Magyar Szövetség tervének mibenlétét tárja fel előt-
tünk.

„A Magyar Szövetségről van szó, a kezdeti idők e nagyszerű tervéről, mely-
nek időszerűségére és szükségszerűségére a fiatalság, ahol csak pódiumhoz
juthatott, el nem mulasztotta a figyelmet felhívni. Legutóbb az őszi Találkozón
hangzott el az ott összegyűlt fiatalság határozott kívánságaként, hogy »addig
is, míg a népszervezeti eszmény, a Magyar Szövetség megvalósulhat, jöjjön
létre egy, a transzilvániai magyarságot egységesen irányító szervezet, amely po-
litikai, közművelődési és gazdasági intézkedéseken keresztül a Magyar Szövet-
ség gondolatát mint erkölcsi princípiumot megvalósítsa«. (…) 

Mi a Magyar Szövetség?  (…)
Amit a Párt végzett, az a Szövetség munkakörének csak egyik része, mely-

nek jelentősége, bár az érdekképviseleti rendszerrel való áttéréssel meg is csök-
ken, le nem becsülhető. Emellett azonban egyenlő fontosságúnak jelentkeznek
mindazok a kívánalmak, amelyek a népélet egyéb területein tárulnak elénk. Be
kell már végre látnunk, hogy a népközösség szerves egység, amelynek nemcsak
közjogi igényei vannak, hanem gazdaságiak, közművelődésiek, egészségügyiek
és erkölcsiek is. A Magyar Szövetség csak olyan szervezet lehet, mely magába
foglalja mindazokat a létező és megalkotandó intézményeket, amelyek a nép-
közösség elemi igényeit elégítik ki. Egységes összefogó és élő szervezetre van
szükségünk, ebben a keretben pedig egységes harmonikus munkára. Mindenki
láthatta, hova vezet a széthúzásnak, az egymás iránti bizalmatlanságnak, a test-
vérharcnak eluralgása. Magyar átok? Nem. Csak felelőtlenség és gyengeség.
(…)

Megalkotható-e a Magyar Szövetség? E pillanatban még másodrendű kér-
dés. A keretnél fontosabb a szellem, amely betölti és formai megalakulásnál a
lélek, amely előidézi. Ezért mondtuk az őszi Találkozón, hogy a Magyar Szö-
vetség – érzésünk szerint – erkölcsi princípium, amely a szervezeti formától
függetlenül a létező intézmények magatartásában és együttműködési techniká-
jában kell, hogy megnyilvánuljon. Keressük, kutatjuk és várjuk azokat a veze-
tőket, akik felismerve a pillanat parancsoló szükségszerűségét, le tudják
vetkezni elfogultságukat, el tudják felejteni a harc közben adott és kapott bán-
tásokat, és azzal a zarándoki komolysággal és alázatossággal, amelyet a nemzet
szolgálata követel, alkotó munkára fogják össze intézményeiket. (…) 

A Magyar Szövetség, az alkotásra képes magyar erők szövetségének meg-
alkotása életparancs s megkísérlésének elmulasztása olyan bűn, mely alól fel-
oldozást a mai nemzedék nem nyert.”

Az erdélyi magyarság román uralom alatti szerveződésének párt és civil for-
mációkban zajló kísérletei folyamatosak voltak. Jelen írás megírása idején éppen
a királyi diktatúra pártokat megszüntető rendelkezései nyomán próbálják fel-
mérni a tennivalókat.

Ami máig érvényes tanulság, hogy bármely keret létrejöttéhez előbb a szel-
lem létrejötte szükségeltetik. Ezért olyan nagy mai gondunk a nemzettudatnak
az utóbbi 70 év alatt történt és két rendszert is átfogó elsorvasztása. Előbb a
proletár internacionalizmus, aztán a kormányoktól független, immáron európai
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gyökerű és itthon buzgó támogatókra lelő kozmopolitizmus szelleme által. Pedig
az alkotásra képes magyar erők összefogása napjainkban életmentő lehetne,
tehát a megmaradáshoz nélkülözhetetlen életparancs. Sajnos a szellemi rom-
bolásból a talpra állás generációs feladatnak tűnik, melyhez ezt saját ügynek
tekintő kormányok sorára lenne szükség. 

y

Ismét az új nemzedékről
Vita Sándor: Az új nemzedék közszelleme 1938/1.

„Az Ellenzék c. napilap az év elején megszólaltatta fiatal szellemiségünk néhány
vezetőjét, hogy egy ankét keretében megállapíthassa: az új nemzedék miként
látja az elmúlt év politikai, közművelődési és ifjúsági életének eseményeit, miben
látja erőnket, gyengeségeinket, és milyen következtetéseket von le az esemé-
nyekből és jelenségekből mindnyájunk jövőjére nézve.

A nemrég lezajlott Találkozó és az azt követő megnyilatkozások után előre-
látható volt, hogy a férfikorba kerülő fiatalság más szemszögből nézi és taglalja
a kisebbségi kérdést, mint apái. Amíg az idősebb nemzedék figyelme inkább a
külső támadások elleni védelemre összpontosul, a fiatalabbak inkább befelé,
önmagunk felé néznek, és a kisebbségi kérdés megoldását is elsősorban a tár-
sadalom belső magatartásának a megváltozásától, az erkölcsileg és társadal-
milag erős magyarságtól várják. »Egyetlenegy dolog van, ami megrázkódtatások
után záloga lehet a jövendőnek: a magyarság belső ereje, ami öntudattal és hi-
vatásérzettel párosul« (Tamási Áron).  (…) A honpolgárok jó vagy kevésbé jó
élete nem egészen a parlament működésétől függ. Nem azt jelenti ez, mintha
a fiatalság nem kívánná népe életét a külső veszedelmek ellen éppen olyan erély-
lyel és határozottsággal megvédeni, mint az idősebbek, csupán azt, hogy népe
jövendőjének biztosítását nem a parlamenti harcokban elért eredményektől,
hanem a magyarság belső erejétől várja, »ami öntudattal és hivatásérzéssel pá-
rosul«. De »ezt a belső erőt csak úgy lehet létrehozni, ha egységes, erős és er-
kölcsös nemzeti társadalmat szervezünk« (Tamási Áron). Hogyan alakítható ki
ez a belső erő? (…) A hangsúly bizonyára a nemzetnevelés kérdésére helyező-
dik a jövőben. (…)  Társadalmunk alig alkalmas még az új értelmű kisebbségi
magatartásra, népi tömegeink jórészt csak véletlen állapot szerint magyarok,
magyarságuk nem vált még bennük belső meggyőződéssé, élménnyé. A nemzeti
öntudatnak a középosztály a hordozója, tehát vállán nyugszik a kötelesség, hogy
a legszélesebb népi rétegek magyarságát belső érzéssé emelje s a népet nemzeti
életünk, sorsunk hordozójává, vállalójává, sőt irányítójává tegye. De vajon mai
lanyha, önző és áldozatoktól visszariadó középosztályunk képes lesz-e a nagy
feladatra, a társadalom átalakítására?

Az ellenzék nyilatkozóit nem sok optimizmus fűti társadalmunk vezetőivel
szemben. (…)

Az új nemzedék közszellemét a szolgálat és kötelesség határozzák meg s ha
elégedetlen sokszor közéletünk ütemével és módszereivel, az éppen felelősség-
tudatából és szigorúbb erkölcsi felfogásból következik. Napról napra látja, hogy
a legnyomasztóbb idők sem tudnak testvérekül egymáshoz melegíteni, a közérdek
leplébe bújt önzés, a meggyőződéstelen harc, áldozatoktól való visszahúzódás,
társadalmi osztályok vállain felkapaszkodó törtetés és az egymás elleni áskálódás
annyi példájával találkozik, hogy nem csoda, ha sokszor tele van elégedetlenség-
gel. Az igazi nagyságokat sem mindig a közélet nagyjaiban találta megismerni,
hanem a lelki népnevelők, papok, orvosok, szövetkezeti vezetők, s akik nem má-
sokat szerveznek meg, hanem elsősorban saját magukat igyekeznek alkalmassá
formálni a kisebbségi élet hordozására, s akik nem osztályhelyzetük, vagyoni ál-
lapotuk öntudatát, hanem a magyarság öntudatát hordozzák magukban.”

Ezt követően Vita leírja konklúzióját is: „Az Ellenzék nyilatkozataiból mind -
untalan kicseng a fiatalság vágya a magyarság belső életének igazi összhangja
után. »A kisebbségi nemzettest is totális igényekkel rendelkezik és mérhetetlen
kár származik abból, hogy különböző élettevékenységeket végző intézménye-
ink között a tervszerű, észrevétlen, de mégis nagyvonalú együtt munkálkodás
hiányzik. Hiába várunk eredményt addig, míg ezek meg nem valósulnak«
(Albrecht Dezső). Az összhangos egészet alkotó nemzettársadalom lesz a cél,
mert meghasonlott, belső ellentétektől elgyengült magyarságra lassú szétmor-
zsolódás vár. Ezért a fiatalság elfogulatlan szemmel keresi az egységet gátló
kérdéseket s mindent elkövet, hogy a belső ellentétek, helyi és részletérdekek,
személyi viszályok a kisebbségi életből eltűnjenek. A harmonikus nemzettársa-
dalom utáni vágy és a kicsinyes belső viszályoktól való irtózás éppen olyan jel-
lemző a nemzedék gondolkozására, mint az, hogy a kisebbségi kérdés
megoldását nem kívülről, hanem az erkölcsileg és társadalmilag erős magyarság
belső öntudatosodásától várja.”

Ez az összefoglaló írás valamennyi magyar „nemzettest” esetében és nem-
zedékektől függetlenül, ma is érvényes. A felsorolt hibáink terén nem történt
változás. A határok szabdalta magyar közösségeink, árnyalatnyi különbségekkel,
hasonló hibákat mutatnak.

A megoldásról Tamási ezeket írja: „Egyetlenegy dolog van, ami megrázkód-
tatások után záloga lehet a jövendőnek: a magyarság belső ereje, ami öntudattal
és hivatásérzettel párosul.” És a folytatás: „(…) ezt a belső erőt csak úgy lehet
létrehozni, ha egységes, erős és erkölcsös nemzeti társadalmat szervezünk.” Vita
Sándor ezt így egészíti ki: „A hangsúly bizonyára a nemzetnevelés kérdésére
helyeződik a jövőben.” Aztán megjelöli a lehetséges megoldás felelőseit is:
„A nemzeti öntudatnak a középosztály a hordozója, tehát vállán nyugszik a kö-
telesség, hogy a legszélesebb népi rétegek magyarságát belső érzéssé emelje
s a népet nemzeti életünk, sorsunk hordozójává, vállalójává, sőt irányítójává
tegye.”

Vita Sándor konklúziója hosszú évtizedeken át maradt érvényben, ami egyben
sajnos azt is jelenti, hogy határon innen és túl, még várni kell hibáink önkritikus
felismerésére és azok kiküszöbölésével elérhető belső öntudatosodásunkra.

y

A proletarizálódás ellen
Venczel József: Tudománymívelésünk múltjának idézése
1938/1.

Az élet megannyi területén intézmények nélkül maradt erdélyi magyar közösség
az Erdélyi Múzeum Egyesület virágzó, majd az impériumváltást követően a tá-
mogatást elveszítő korszakát élő tevékenységét összefoglaló kiadványról és a
múlt idézésének az önvédelmi kedvet fokozó szerepéről, az új körülmények kö-
vetkezményeiről ír röviden a szerző.

„A kisebbségi ember sajátos lelkialkatainál fogva könnyen válik borúlátóvá,
hiszen a kisebbségi élet állandó és következetes veszteségekkel jár együtt. Nép-
közösségünk tárgyilagos figyelői már régen meglátták és megállapították, hogy
egyrészt anyagi síkon feltartózhatatlan a proletarizálódás folyamata, másrészt
a lét bizonytalansága a társadalmi lazulás jelenségeinek közvetlen okozójává
lesz. Egy ideig még vigasztaltuk magunkat a »kultúrfölény« hiedelmével, de
nemsokára e téren is szembetalálkoztunk az igazi valósággal, mely közművelt-
ségünk sajnálatos színvonalsüllyedését bizonyította. Mind anyagi, mind szellemi
értelemben szűkül az a kör, mely magyarságunk életlehetőségeit zárja magába. 

A borúlátónak azonban e vitathatatlan jelenségek ellenére sincs igaza, mert
a kör csak addig szűkülhet, amíg a körbe zárt kisebbségi népközösség belső
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ellenállása a nyomásnak enged. Ha ez az engedékenység megszűnik, úgy az
önvédelem cselekvő korszakába lépünk: minden területen, a gazdasági és szel-
lemi élet térségein egyaránt megindul az ellenállás kiépítése, s ha nem is sikerül
az elvesztett birtokokat, anyagi és szellemi kincseket visszaszerezni, bizonyára
sikerül a további veszteségeket megakadályozni. 

Az Erdélyi Múzeum Egyesület háromnegyed százados tudományos műkö-
dése 1859–1934 című legfrissebb kiadvány olyan mű, amely ennek az önvédelmi
megerősödésnek vonalában jelentős szerepet tölthet be és tölt is be. (…)

»Nincs szükségünk tudósokra és tudományra« – állítják e kiadvány megje-
lentetése alkalmával is azok, akik unottan nézik a transylvan tudományosság
mai vergődését, és teljesen kizárták érdeklődésük köréből a tudós alkotások
szerény, de nem jelentéktelen műveit. Az így ítélkezők felejtik, hogy – Széche-
nyitől kölcsönzött fogalmakkal éljünk: – elképzelhetetlen a közértelmesség szé-
lesbítése és mélyítése a kiművelt emberfők számának gyarapítása, de főként
minőségi színvonaluk tartása, esetleg emelése nélkül. A tudományosság a mi
körünkben erre a szerepre hivatott s erőfeszítéseket tenni, hogy múzeumok, la-
boratóriumok és más kutató-kísérletező berendezkedések elvesztése után, a
magyar egyetemi képzés hiánya, a támogató tanulmányi segélyek megcsappa-
nása és a tudományos eredmények közlése elé tornyosuló anyagi gátak ellenére
biztosíttassék Transylvaniában a magyar tudomány folytonossága és átadassa-
nak az új nemzedékeknek a transylvan tudományosság építő erejű hagyományai.
A nemzetélet megerősítésének idején csak a felületesek vitázhatnak a tudomá-
nyosság szüksége felett, az aggódók csak arról folytathatnak eszmecserét, hogy
vajon a transylvan magyar tudományos élet – túl a hagyományokhoz való gör-
csös ragaszkodás tényén – valóságos eredményeiben teljesíti-e a maga hivatott
kötelességét. Ebből a szempontból a most megjelent nagyszerű kiadványt a há-
romnegyed század teljes számbavétele szempontjából kevésnek kell tartanunk,
mert még mindig hiányzik az eredmények megállapítása mellett a ki nem hasz-
nált lehetőségek és az elfelejtett feladatok kérdésének kifejtése. Hiszen az Er-
délyi Múzeum Egyesület nemcsak tudománymívelő intézmény, hanem egyúttal
tudománypolitikai szervezet is. S ezt soha egy pillanatra nem téveszthetjük sze-
münk elől – annál is inkább, mert az eredményes tudománymívelést éppen a
bölcsen és célszerűen irányított tudománypolitika teszi lehetővé. Az a nemze-
dék, amelyik megajándékozott a háromnegyed század történetével, kicsinyesnek
és önzőnek mutatkoznék, ha megelégszik az elődök s önmaga munkájának
számbavételével s nem törekszik arra, hogy e munkának ne csak emléke ma-
radjon fönn, de legyenek folytatói is.” 

Az elszakított területek magyarságára éppen úgy érvényesek tehát Széchenyi
szavai a kiművelt emberfők jelentőségéről. A magyar közösségek tudományos-
sága pedig ennek alapfeltételét jelenti. A közösségüket fenyegető veszedelmek
közt élen jár az ún. proletarizálódás. Az említett kiadványnak felrója, hogy a
múlt eredményei mellett nem foglalkozik az elmulasztott lehetőségekkel és a
feledésbe merült feladatokkal. Állami háttér híján, társadalmi szervezetként, az
Erdélyi Múzeum Egyesületnek lenne feladata a tudománypolitika is. Annak
pedig a folytatás felé kell irányítania a tekinteteket, mert a csüggedés könnyen
vezethet a fent említett „proletarizálódás” lejtőjére. Ugyanakkor reménykedik
abban, hogy a kisebbség a nyomás alatt csak egy darabig enged, mert bekö-
vetkezik egy pillanat, amikor fellép egyféle spontán belső ellenállás, és elkez-
dődik az önvédelmi korszak. Ennek jeleit megpróbálhatjuk megkeresni az elmúlt
80 év alatt, de érdekes módon a nyomás alatt élő anyaországi magyarság ese-
tében is, az élet minden területén. 

A köröttünk élő elszakított kisebbségi magyar közösségeink életében Tria-
non után ez ténylegesen bekövetkezett. A Hitel megjelenése is ennek a folya-
matnak az egyik eredménye. A történelem azonban sajátosan nyúlt bele e
folyamatba. A visszaszerzett területeken a bécsi döntés átvágta mindezt, és el-
kezdődött volna egy újraegyesülés az állami háttérrel működő összmagyar tár-
sadalommal. A rövid szünetet azonban lezárta a Párizsban született újabb

békekötés, és visszaállt a Trianon utáni helyzet. Csakhogy ezúttal az internaci-
onalizmus jelszavát lobogtató kommunista világ égisze alatt. S országonként
más-más árnyalatokkal. Romániában, vagyis Erdélyben, egy valódi kemény és
agresszív diktatúra alatt.

Mégis, az egyenlőség látszatának őrizése miatt a magyar kisebbségek, el-
sősorban Erdélyben, de máshol is, némileg erőre kaptak a tudományosság és
művelődés terén. Ezt a lendületet utóbb megpróbálta a diktatúra – saját elkép-
zelései szerint – szekerébe fogni, de ez csak látszólag sikerült, mert felnőtt egy
igen komoly értékeket képviselő generáció. A Hitel egykor volt munkatársi gár-
dájának otthon maradt tagjai ehhez oroszlánrészben járultak hozzá, mert ennek
az új generációnak számos jelese tanítványukként nőtt fel. Miközben a Hitelről
beszélni sem volt tanácsos, annak szelleme tovább hatott, s kinél így, kinél úgy,
kimondatlanul, sőt olykor azt nem is sejtve termette gyümölcseit.

Ma ezek a küzdelmek a „proletarizálódás” új módon jelentkező veszélyei
ellen egészen más módon és más körülmények között zajlanak. A belső egység
megbomlása akadályozza, de ugyanakkor a külső segítség előmozdítja azt.
Alapvető kérdés marad továbbra is az iskolák helyzete és a felsőoktatás. De a
feladatot felvállalni hivatottak közül az egyházakat és – a diktatúra lecsengése
után – újra induló társadalmi önszerveződés különböző formáit sem szabad ki-
felejteni. Az elszakított magyar közösségek ma is vívják ezt a harcukat. Remél-
hetőleg növekvő „belső ellenálló képességgel”.

Ez a rövid megemlékezés még további gondolatokat is ébreszthet az ügyet
magáénak érző olvasóban.

y

Kompetens vélemény
Venczel József: A társadalomkutatás vitatása 1938/1.

„A társadalomkutatás az utóbbi időben sokat vitatott magyar kérdéssé lett.
A háború utáni új magyar nemzedék eszmei csatározása és a romantikus falu-
portyákról hazatértek adatközlése kezdi építeni azt az utat, amely végül is hal-
latlan könyvsikerekhez és hírhedt írói perekhez vezetett. Ez az út, amelynek
építésére egy évtized óta oly sokan vállalkoztak, arra lett volna hivatott, hogy
lehetővé tegye a magyar társadalom megközelítését s közvetlen megismerését;
a cél, mely építőit fűtötte, kevés szóba sűríthető: a magyar társadalom előtt le-
gyen kérdésessé a magyar társadalom. Fonák helyzetbe kerültek azonban a
»magyar önismeret« fanatikusai, s mikor már-már hihető volt a kitűzött cél el-
érése s az egymás után több kiadásban megjelenő könyvekhez kapcsolódó nagy
társadalmi rokonszenv a közszellem változásáról látszott tanúskodni, íme: nem
a cél, a tanulmányozott társadalom lett kérdésessé, róla elterelődött a figyelem,
hanem a tanulmányozás mikéntje, módszere, vagyis az eszköz fölött indult meg
a vitatkozás. Nem ismerünk egyetlen oly jelentős írást sem, amelyik érdemében
vita tárgyává tette volna Illyés Gyula, Szabó Zoltán, Féja Géza, Kovács Imre,
Erdei Ferenc és a többiek ténybeli megállapításait, de annál nagyobb port vertek
fel azok a megnyilatkozások, amelyek a Puszták népe, A tardi helyzet, a Vi-
harsarok, a Néma forradalom, a Futóhomok és más hasonló művek hasznos-
ságáról vagy haszontalanságáról, íróik módszerének helyességéről vagy
helytelenségéről szóltak. A művek tárgyilagos adathalmaza, a helyzetfeltárás
megdöbbentő képei háttérbe szorultak, s a személyes vonatkozások fejtegetése
nyomult előtérbe. Ezek a személyes vonatkozások nem jelentéktelenek, hiszen
a lelkesültség vagy az indulat, mely a kutatót munkára ösztönzi, a szempontok,
amelyek munka közben irányítják, a rendszer, melyet a feldolgozásnál zsinór-
mértékké tesz, erősen befolyásolják a mű lényegét, de mégis csak járulékos té-
nyezők. A lényeg az a társadalomkép, amely adatok és megfigyelések alapján
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a műben elénk tárul. Mindenesetre vitatkozni lehet mind a társadalomkutatóval,
ki ritkán annyira fegyelmezett, hogy véleményt ne mondjon a tanulmányozott
társadalomról vagy e társadalom érdekében, mind a művel, mely elénk tárja
ezt a társadalmat. Időszerű szóval élvén: perbe lehet fogni egyfelől az írót, más-
felől a művet. A magyar társadalomkutatás legújabb fejezetének tragédiája,
hogy csak az író került a bíróság elé, s a mű tárgyalását határnap megjelölése
nélkül egyszerűen elnapolták. 

A társadalomkutatás magyar kérdésének ez röviden a lényege. 
Hogy ezt a sajátságos jelenséget teljes mértékben megérthessük, tekintettel

kell lennünk a magyar társadalomkutatás minden más hasonló törekvéstől kü-
lönböző jellegére. A közbeszédben, amikor társadalomkutatásra kerül a szó, a
gondolattársítás folytán csak néhányan gondolnak a társadalomkutatásra, mint
tudományos módszerre s azokra az eredményekre, melyek ehhez a tudományos
tevékenységhez fűződnek, a nagyobb rész előtt az új nemzedék mozgalma jelenik
meg, mely magyar viszonylatban bizony hivalkodó hangossággal jelentkezik
immár több mint egy évtizede. Ez a mozgalom pedig – kereken kimondhatjuk –
csak részben tudományos, inkább politikai mozgalom. Az »önismeret« nem ön-
magáért fontos, hanem azért, ami belőle következik: a javulás és a javítás szem-
pontjából. A háború utáni új magyar nemzedék jobbjai Széchenyi tanításán
nevelkedtek s nem tudnak megbarátkozni a mai magyar társadalom időszerűtlen
struktúrájával. Ez a tény állandó nyugtalanságban és elégedetlenségben nyilat-
kozik meg, s a társadalomkutatás kezükben nem más, mint a megváltoztatásra
ítélt viszonyok feltárásának eszköze. A magyar társadalomkutató mozgalom –
közelebbről meghatározva – etikai célzatú politikai mozgalom. E fiatalok számára
a nemzeti önismeret, a magyarságtudomány a nemzeti lelkiismeret-vizsgálatot
jelenti, amelyet – hitük szerint s a valóságnak megfelelően – ők mások helyett
végeznek, azok helyett, akik az időszerűtlen társadalmi berendezkedés haszon-
élvezői. Természetes, hogy a ráolvasás kellemetlenül érinti mindazokat, akik ér-
dekeltek, olyannyira kellemetlenül, hogy az önismereti munka valós értékeit is
figyelmen kívül hagyják, s a figyelmet okosnak tartják ügyesen a lényegtelenre,
a könnyen támadható politikai tartalomra terelni. 

Így a magyar társadalomkutató mozgalom nehéz helyzetbe került. A »Ma-
gyarország felfedezése« és a »Szolgálat és Írás« c. könyvsorozat írói nyilván azt
szerették volna, hogy műveik tartalma fölött élénk eszmecsere induljon, vitat-
kozás, mely a helyzet javítását kikényszerítő közszellem szülőjévé lehetett volna.
A hatalomtól távol álló emberek írásairól van itt szó, akik a közszellemet akar-
ták maguk számára segítségül meghódítani, de nem gondoltak arra, hogy a
Hitel, Világ és Stádium Széchenyijének legfontosabb megállapításaira min-
den lelkiismeret-furdalás nélkül rámondták a kortársak, hogy nem többek,
mint szóvirágok. Úgy látszik: az elmúlt évszázad nem sok változást hozott a
frazeológiában, hacsak azt nem, hogy ma a »szóvirágot« némelyek a paragra-
fusok nyelvén izgatásnak minősítik. 

Egyszóval: a magyar társadalomkutató mozgalom komoly válságba jutott, s
kérdésessé lett, hogy vajon folytatható-e a munka a kitűzött cél érdekében?
Széchenyi annak idején az alkotások hosszú során keresztül győzte meg az el-
lenkezőket; de mi történik a mai nemzetélet bírálójával, kinek hasonló alkotá-
sokra nincs alkalma s ereje sincsen. A félreállás következik-e vagy van esetleg
kivezető út? Meggyőződésünk, hogy a magyar társadalomkutató mozgalom vál-
sága csak időleges, mert ha szakít eddigi magatartásával s továbbra is nem
áll közvetlenül a politikai cél szolgálatában, hanem mindenekelőtt tudományos
elmélyülésre törekszik; úgy a nemzetélet átépítésének hivatott munkájában
szerepének végrehajtását megakadályozni nem- igen lehet. Eddig ebből a szem-
pontból nem sok történt. Míg a Gusti-féle mozgalom egy évtizede szakadatlanul
csak arra törekszik, hogy a társadalmi valóság minél tárgyilagosabb megérté-
séhez anyagot gyűjtsön, addig ez évtized alatt számos magyar társadalomkutató
összefogás széthullását figyelhettük, mert nem a tudomány nyugodt alapjain ál-
lottak, hanem a politikának belső erők szaggatta laza talajára léptek. A magyar

nép életét tudományosan feltáró, elmélyült és teljesen tárgyilagos nemzedék
bizonyára hamarább célba jut, mint a politikai társadalomkutatók, mert a tu-
dománynak hitele van s valós tömeghatást ér el, példa rá a Három Nemzedék. 

Sokan vagyunk, akik hiszünk abban, hogy a magyar társadalomkutatásnak
fordulópontján állunk, s nemsokáig kell várnunk a hungarológia időszerű alko-
tásaira. Oly művekre várunk, melyek meggyőző erejüknél, tudományos hitelük-
nél, tekintélyüknél fogva lehetetlenné teszik az érdekeltek ügyeskedéseit, sőt
ezek is magukévá teszik a mondottakat – önmagukat ítélvén el, s ekkor érke-
zünk el az elnapolt tárgyalás határnapjához és a mű vita tárgyává lesz és a művel
együtt a magyar társadalom égető kérdései is. Ezt az elégtételt önmagunknak
megszerezni – el nem mulaszthatják társadalomkutatóink.” 

Tehát már akkor is előnyt élvezett a politika szolgálatában álló társadalom-
kutatás? Ezt követően jött az a korszak, amikor valódi társadalomkutatásról
szó sem lehetett, hiszen „épült a szocializmus”, és minden erről a soha be nem
fejezett erőfeszítésről szólt. Bírálni, de még „érte aggódni” is életveszélyes volt.
Azt hihettük, hogy ennek 1989 az egész magyar nyelvterületen véget vet. Saj-
nos, azonban a neoliberalizmus néven újjászülető liberalizmus (lehet, hogy a
kettőt majdan külön emlegetik) mára az őrületig fokozta a „politikai korrektség”
elvárásának gyilkos ötletét. Így a társadalomkutatás olyan újabb gátakkal kerül
szembe, amelyek egyelőre csak a megbélyegzés kockázatának felvállalásával
küzdhetők le. Hogyan lehetne pl. a roma társadalom gondjaival foglalkozni, ha
az is tilos, hogy valakitől megkérdezzük: roma-e? Miközben a magyarról, vagy
a németről, etnikuma megjelölésével beszélhetünk, észre sem veszik, hogy
éppen ők teszik ezt pejoratív jelzővé. Valaha a cigány szó a legnagyobb termé-
szetességgel jelentett nemzetiséget. Ma…?

Amit azonban mi és ma, a néhai Venczel Józseffel remélhetünk: „(…) hogy
a magyar társadalomkutató mozgalom válsága csak időleges, mert ha szakít
eddigi magatartásával s továbbra is nem áll közvetlenül a politikai cél szol-
gálatában, hanem mindenekelőtt tudományos elmélyülésre törekszik, úgy a
nemzetélet átépítésének hivatott munkájában szerepének végrehajtását meg-
akadályozni nemigen lehet.”

y

A politikai korrektség dilemmája
Albrecht Dezső: Vegyes házasságok Transylvániában
1938/1.

Az elszakított magyarság számára, homogenizálódása szempontjából, ma is
meghatározó kérdésről ír a szerző. Az olyan kisebbségi állapotok, melyekben
ennek jelentősége eltörpülne, nagyon hosszú ideig még az utópia világában ma-
radnak. Albrecht Dezső egy 17 éves román statisztika alapján mutatja be az
erdélyi magyar kisebbséget veszélyeztető beolvadás egyik útjának, a vegyes há-
zasság kérdésének pillanatnyi (1937) állását. Az együttélésnek mindenkor ve-
lejárója volt ez a jelenség, de egy homogenizációs nyomás alatt élő, az etnikai
tisztogatás minden módszerétől szenvedő közösség, sem akkor, sem most nem
tud igazán „európai” neoliberális szellemben gondolkodni és cselekedni. Ter-
mészetesen egy vegyes lakosságú településen kizárt, hogy ne forduljon elő ha-
sonló eset, hiszen az embereket érzelmek, vágyak mozgathatják, vagy olykor
érdekek mentén is történnek vegyes házasságok. Mégis a két társadalom tudati
állapota jelentős befolyást gyakorolhat erre az egyébként természetesnek mond-
ható jelenségre.

A politika és a közvélemény többségi és kisebbségi oldalról sokféleképpen
viszonyult ehhez. A többség politikai vezetői felismerték benne a homo ge ni -
zációs lehetőséget, és röviddel a hatalomátvétel után már arra ösztönözték
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pl. katonatisztjeiket, hogy magyar nőket vegyenek el. Ugyanakkor a közvéle-
mény és a nacionalista sajtó ezt főbenjáró bűnként kezelte. A kisebbségi tár-
sadalom egységesen ellene volt, s a magyar politikai elit és sajtó egyaránt
egyetértett az ellenkezéssel. Említést kell tenni még az egyes országrészek
közötti hangulati különbségekre, a történelmi tapasztalat befolyásától füg-
gően.

Most térjünk rá magára az ismertetőre:
„Ez év elején dr. P. Râmneanţu tollából érdekes statisztikai füzet jelent meg.

Szerző 48 transzilvániai városban 1920–1937-ig kötött vegyes házasságok
adatait gyűjtötte össze és dolgozta fel. (…) Meg lehet állapítani – írja
Râmneanţu –, hogy egész számra kerekítve minden harmadik román férfi ma-
gyar nőt vesz feleségül. (…) román nemzetiségű állami hivatalnokok 68,1%-a
román nővel, 23,2%-a magyar nővel (…) lépett házasságra. (…) Legmaga-
sabb a vegyes házasságok száma az iparosok között, akik közül csak 59,1%
kötött román nővel házasságot, míg magyar nővel 32,1% (…). Ezzel szembe
állítva a más nemzetiségű férfiak házasságának adatait, kitűnik, hogy ezek sok-
kal kisebb mértékben kötnek vegyes házasságot. (…)

Más államokban – írja a szerző – a szabály az, hogy kisebbségi férfiak a
többségiek közül választják nagyobb számban élettársukat, míg nálunk éppen
fordítva van.

A román sajtó érthetően sokat foglalkozott Râmneanţu füzetével, minden
lap rámutatott a veszélyre, ami a vegyes házasságokból származik és erélyes
közbelépést sürgetett, – egészen a törvény általi eltiltás követeléséig – a vegyes
házasságok megszüntetésére. (…) Különösen lealacsonyítónak tartják a román
lapok azt, hogy általában a román férfiak társadalmi állásuknál alacsonyabb ré-
tegből származó magyar nőt vesznek feleségül, rendszerint olyanokat, akik »a
magyarok által végzett kiválasztás után férjtelenek maradtak«.

Ritkán történik, hogy egyetérthetünk a román sajtóval, jelen esetben azon-
ban tökéletesen. Hátha a román sajtó eredményesebben fog harcolni a saját
körében a vegyes házasságok ellen, amit mi nem végeztünk, holott legalább
olyan érdekünk lett volna. Tapasztalataink szerint ugyanis a vegyes házassá-
gokból származó gyermekek még türelmetlenebb soviniszták lesznek, akik már
csak azért is, hogy a románság felé elfelejtessék származásuk gyengéjét, öntu-
datosan, vagy öntudatlanul, de a legtúlzóbb nacionalizmus hirdetőivé válnak.
Külön szerencse, hogy a vegyes házasságokból származó gyerekek száma fel-
tűnően csekély. (…)

A mi véleményünk is az: nincs szükség vegyes házasságra, maradjon meg
mindenki a saját fajtájánál. A janicsárságból elég volt.”

Napjaink fiatalabb olvasói közül biztosan sokan értetlenül olvassák ezt a vé-
leményt. Aki azonban megélte az erdélyi román valóságot, már sokkal inkább
felismeri ennek okait, megérzi és megérti indítékait. Ez a vélemény ma is élő
valóság, függetlenül attól, hogy természetesen sem Albrecht Dezső, sem az őt
aktualizáló, nem akar mindenben általánosítani.

y

Építő példa
Özv. Ady Lőrincné végrendelete 1938/1.

Amikor a Hitel emlékeinek megőrzésére tett erőfeszítéseimet látva sokan meg-
mosolyogtak, ezt a végrendeletet kellett volna kezükbe adnom. Mert bizony a
nemzet katedrálisa ilyen „holt kövekből” épül, s állandó karbantartása is ezek
ismeretén alapszik.

„Ady Endre édesanyja az alábbi végrendeletet hagyta hátra. Közöljük, nem-
csak, mint a nagy magyar költő édesanyjának megható és emberi megnyilvá-

nulását, hanem mint a felelősségérzetnek, a magánvagyon fölött álló erkölcsi
kötelezettségnek, a közvagyon igazi értékelésének felemelő és nemes jelét.
Talán okulnak belőle azok, akik birtokukban levő történelmi emlékeinket holt
köveknek tartják és az enyészetnek hagyják vagy lebontatják.”

„Özv. Ady Lőrincné, sz. Pásztor Mária, érmindszenti lakosnő – életem el-
háríthatatlan végére gondolással – egy hosszú életen át a Gondviseléstől nyert
segítségekért ki nem fogyó hálával, halálom esetére a következő írásbeli vég-
rendeletet teszem: 

Hálával gondolok mindenek fölött a Gondviselésre, amelyik életem folyamán
gyermekeimben nekem annyi igaz boldogságot nyújtott és szeretetükben annyi
értékkel ajándékozott meg. Hálával gondolok az azóta szertefoszlott boldog-
ságra, amit önfeledt gyermekkoruk, rajongó ifjúságuk és alkotó férfikoruk annyi
kicsiny és nagy dologban s annyiszor nyújtott felém – és hálával még a tövisekre
is, amikkel az élet ezeket az örömöket olyan hamar megsokallta, megsebezte,
boldogságom fáját oly hamar megszedte s hálával még az omló könnyeimre is,
amikkel a keserű megpróbáltatásokat kellett kísérnem. 

Most mégis, amikor itt számot vetek a múlt kevés örömével és sok fájdal-
mával, annyi megpróbáltatásával, lelkem előtt egyre jobban kiformálódó köte-
lességgé válik, hogy életem fogytán a megmaradó vagyonkám a messze jövőben
is elmulhatatlanul néhai szeretett gyermekem, Ady Endre emlékét szolgálja és
hogy az egymást váltó nemzedékek kezén ez a kis vagyon is a maga minden je-
lentőségével szolgálja, képviselje és a maga kis erejével is árassza azt a szere-
tetet, örök ragaszkodást, fölötte virrasztó hálát, amivel Ady Endre, néhai
szeretett gyermekem az ő ősi iskolája, a ref. Wesselényi kollégium iránt min-
denkor viselkedett. 

Lelkemnek ezt a vágyát kívánom rendelkezésszerűen megvalósítani tehát
azzal, hogy halálom esetére a tulajdonomat képező M. községben fekvő ún.
Peley-féle telken épült, Ady-emléktáblával megjelölt házingatlanomat, a hozzá-
tartozó belsőségterülettel együtt, – mint Ady Endre néhai szeretett fiam emlékét
szolgáló alapítványt – a Wesselényi kollégiumra hagyományozom, azzal a ki-
kötéssel, hogy ennek az ingatlannak a fenntartási költségein kívül előálló min-
denkori jövedelme a kollégium szegény tanulóinak segélyezésére szolgáljon, és,
hogy annak úgy a kezelése, mint hasznosítása, valamint az abból eredő segé-
lyezés kérdései fölött mindenkor a ref. kollégium elöljárósága határozzon. Ha
pedig – amitől a teremtő Isten óvjon – e kollégium fennállása, intézményének
áldásos működése a jövőben bármikor s bárminő indokokból megszűnnék, e
hagyományom egész állaga fölött – ugyanazon cél meghatározásával – a ren-
delkezési jog illesse a transylvániai ref. egyházkerületet, amely ezt a jogát fölötte
az Igazgatótanács útján gyakorolhassa. 

E végakaratomat legfőképpen sugalmazó lelki indokom az, hogy e családi
házam a messze jövőben se kerüljön soha olyan rendelkezés alá, ami szeretett
néhai fiam, Ady Endre emlékének kegyeletes szolgálatával bárminő ellentétbe
kerülne. Ez az alapítványom maradjon örökké ebben az állagban. Hasznából
időnként renováltassák, de maradjon el nem idegeníthető, meg nem terhelhető
tulajdona a hagyományos ref. Wesselényi kollégiumnak. 

Éppúgy néhai szeretett gyermekem, Ady Endre emlékének és emléke iránt
való kegyeletnek bocsátom át az M-i lakóházamban levő ún. »Ady Endre szo-
bának« összes tulajdonomat képező ingóit, könyveit és a reá vonatkozó iratokat,
amelyeket halálom esetére nyomban és minden megterhelés nélkül, e cél szol-
gálatára, szintén a ref. Wesselényi kollégiumnak hagyományozok és azokat az
intézetnek átadni rendelem. 

Kifejezem itt is azt a kívánságomat, hogy néhai szeretett gyermekem, Ady
Endre szülőházát, – amely előtt szobra is áll – és amelyet időközben irányom-
ban teljesített hűséges szolgálataiért Kovács Katalin M.-i lakosnak adtam át, a
ref. Wesselényi kollégium elöljárósága igyekezzék a tulajdonostól illő forgalmi
árban megszerezni és azt a fentebbi alapítványi vagyonhoz csatolni. Viszont
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Kovács Katalint a hozzám és irányomban a múltban tanúsított hűségre emlé-
keztetéssel, erkölcsileg kötelezem és kérem is arra, hogy ennek a szándékom-
nak a megvalósítását minden igyekezetéből elősegítse és szolgálja. 

A fentebbi s a ref. Wesselényi kollégium javára és az ingatlan vagyonra vo-
natkozólag tett végrendeleti intézkedésemet viszont azzal a korlátozással te-
szem, hogy azon ingatlan minden jövedelme, a fenntartási költségek levonásával
mindaddig, míg szeretett gyermekem, Ady Lajos és felesége, Kaizler Anna élet-
ben vannak, a hagyományos kollégium részéről az ő javukra engedtessék át. 

Minden egyéb bárhol található összes bárminő vagyonrészeim, ingóim,
követeléseim és jogosultságokból eredő értékeim általános örököséül szeretett
fiamat, Ady Lajos ny. tankerületi főigazgatót, budapesti lakost rendelem és
velem örökké együtt érző, ragaszkodó, szerető szívét kérem meg arra, hogy
segítsen e végakaratom megvalósításában. 

Végrendeletem végrehajtójául dr. Gazda Endre ügyvéd urat kérem föl, s e
végrendeletemet is az ő őrizetében hagyom. 

Legyen Istennek áldása szeretteimen és végrendeleti elhatározásomon.
Zălau, 1937. szeptember hó 9-én. 

Özv. Ady Lőrincné sk.”

Ady Endre, a nagy magyar költő, aki barátjának hihette Octavian Gogát,
vajon sejthette-e, hogy édesanyjának az ő emlékét is megörökíteni óhajtó vég-
rendeletében az erdélyi magyar helységneveket nem írhatja le eredeti magyar
formájukban? Vagy azt, hogy a zilahi Wesselényi kollégium egykor majd nem
viselheti ezt a nevet, és homlokzatáról levésik a szépséges magyar motívumo-
kat?

A többi részlethez nem szükséges magyarázat.

y

Korabeli felsőházi megszólalás
a legkényesebb kérdésről
Ravasz László: A zsidókérdés Magyarországon 1938/2.

Soha Magyarországon ezzel a kérdéssel nem volt nehezebb foglalkozni, mint
napjainkban. 1938-ban is bonyolult volt, de a közvetlenül utána történt tragé-
diák, majd a mindent szőnyeg alatt tartó diktatúra után kialakult ideológiai bi-
lincsek, a „politikailag korrekt” világa, végletekig fokozta egy kötelező módon
vizsgálandó kérdés tisztázására tett lépések ellehetetlenítését. Hogyan vizsgál-
hatjuk tárgyilagos hűvösséggel és ugyanakkor az empátia melegségével azt a
kérdést, amelyről szólni sem szabad?  

Az 1938. évi Hitel második száma kommentár nélkül közli le az Erdélyből
származó nagy szónok püspök 1938. május havának 24. napján elmondott
felsőházi beszédét. A beszéd az első zsidótörvény (1938. XV. törvénycikk:
„A társadalmi élet és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról”)
vitája kapcsán hangzott el.

Ravasz Lászlónak e felsőházi beszéde idején – saját szavai szerint – még
csupán az akkori „erőteljes és tömeges érzelmek”-től, illetve „közéleti hul-
lámzásoktól és idegizgalmaktól” terhes kor akadályaival kellett megküzdenie.
A mai olvasó a későbbiekben történt tragédia után azonban csak nagy erőfe-
szítésekkel lehet képes visszarepülni azoknak az éveknek a közhangulatába és
szellemi állapotába, honi és világviszonylatába, hogy helyesen értelmezze a püs-
pök és törvényhozó képviselő szavait. Vagyis úgy, ahogyan akkor és ott ő ezt
megértetni akarta.

Ezzel rá is térek a beszéd fontosabb részleteire: „(…) Mint törvényhozó
magam is érzem annak a szükségét, hogy vitás kérdésekben világos állást fog-

laljunk. Nem azt jelenti ez, hogy mindenestől fogva egyik vagy másik párthoz
csatlakozzunk. Ezzel személyileg nem is áltatom magamat. Az objektivitásnak
megvan mindig az a fájdalmas következménye, hogy a szenvedélyesen gondol-
kodó emberek rögtön egyetértenek abban, hogy az objektív véleményt kárhoz-
tassák és mondóját elítéljék. 

Ez a kérdés, amely itt előttünk fekszik, ez a törvényjavaslat csakugyan nehéz
kérdést tárgyal. Magyarországon a zsidókérdésnek százesztendős nyílt története
van, de a lappangó története ennél sokkal régibb. Magyarország azonban a zsi-
dókérdésben nem az egyetlen ország, ahol e felett tusakodnak. A zsidókérdés
az emberiségnek több mint kétezer esztendős komplexuma, egyszersmind sors-
kérdése. Egy nagy ügy, amelyet még csak ezentúl fognak megoldani, és még
nagyon sok szenvedés, nagyon sok küzdelem, nagyon sok kísértés fog hozzá-
járulni ahhoz, hogy valamikor megoldassék. 

Azok, akik a törvény ellen szólnak, hivatkoznak végső, mindenki által tisztelt,
örökkévaló eszményekre, az emberiség örök érvényű követelményeire, az em-
beri méltóság fenségére, hivatkoznak a szabadság és a jogegyenlőség nagy el-
vére, hivatkoznak az egyén örökkévaló jogaira és az emberi méltóság
mérhetetlenségére. Azok, akik mellette vannak a törvényjavaslatnak, szenve-
délyesen hivatkoznak a nemzeti szolidaritás, a népközösség, a rend, a biztosság
a nemzet faji és egész konstitucionális átlátszóságának és tisztaságának nagy
érdekeire. Ezen az alapon nehéz is volna a kérdést eldönteni. A mérleg nyelvét
végül is eldönti a mai napokban egy igen aktuális, igen egyszerű politikai meg-
gondolás: az tudniillik, melyik a jobb, az-e, ha nem fogadja el az országgyűlés
ezt a törvényjavaslatot, vagy pedig az-e, ha elfogadja ezt a törvényjavaslatot.
Meggyőződésem szerint ennek a törvénynek elfogadása nemcsak az ország bé-
kéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja, hanem javára válik végeredményé -
ben éppen azoknak, akik elfogadása ellen, – elismerem teljes joggal – de hevesen
tiltakoznak. (…) A forradalmakat és kirobbanásokat kivédeni bölcs és előrelátó
intézkedésekkel lehet csupán. És ha itt ebben az esetben nem is szabad és nem
is lehet forradalmi megmozdulásokról beszélni, egészen bizonyos az, hogy a
nemzet nyugalmának, a közéleti atmoszféra könnyűségének, egyenetlenségének
semmi esetre sem válik javára az, hogy egy olyan erőteljes érzést, mint amilyen
pl. az antiszemitizmus, egyszerűen erőszakkal próbálnánk visszanyomni. Az erő-
szakkal visszanyomott érzések mindig indokolatlan feszültségre vezetnek. 

(…) sajnálatosnak tartom, hogy zsidó származású magyar emberekre vo-
natkozólag, nem vallásukkal összefüggő vonatkozásokban, olyan rendelkezése-
ket kell kiadni, amely vallásos hovatartozandóságukat veszi alapul. (…) 

Szükségesnek tartom, hogy ezzel a törvénnyel az országgyűlés nem egy val-
lásról mond ítéletet, nem egy vallás elleni kifogásaiból indul ki a törvény meg-
hozásával, mert ha abból indulna ki, nem csak egy néhány életpályára
terjesztené ki a törvény keretét. Hogy nem onnan indul ki, azt abból is lehet
látni, hogy akkor nem a négyszeresében állapította volna meg a részvételi kon-
tingenst. Bármely kisebbségi csoportra, legyen az vallás vagy nemzetiség, nem
tartozik a legkedvezőbb megoldások közé, ha országos arányszámának négy-
szeresében engedik valamely közületi jogban vagy területen érvényesülni.

Ennek a törvénynek tárgyalásánál azonban lehetetlen bizonyos elvi alapokra
vissza nem menni és magáról a zsidókérdésről is nem beszélni.

Magyarországon mindig hiba volt az, hogy valami rosszul értelmezett udva-
riasság visszatartotta az embereket attól, hogy kényes kérdésekről beszéljenek.
(…) Állapítsuk meg azt, hogy a zsidókérdést az egész felvilágosodottság kor-
szakában, amely a barokk vége felé kezdődött és a liberalizmus érájában, a há-
ború előtt végződött, vallási kérdésnek tartották. (…) Ideje volna már a magyar
köztudatnak kiábrándulnia abból a gondolatból, hogy most a vallási közömbös-
ség korszakában a zsidókérdés vallási kérdés. (…)

A zsidókérdés nem vallási kérdés, bár kétségtelen igaz, hogy a vallásnak,
nemcsak a zsidó, hanem a keresztyén vallásnak is nagy része volt abban, hogy
a zsidókérdés mindmáig van és mindmáig megoldatlan.
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Nem vallás a zsidóság. De akkor mi? A második felelet azt mondaná, hogy
faj, illetve pontosabban fajta. Ez közelebb jár az igazsághoz. A zsidóság csak -
ugyan egy olyan fajta, amelynek éppen a fajisága rendkívül erős, nehezebben
olvadó, különösen tőle idegenfajiságúakkal keveredik úgy, hogy a maga faji tu-
lajdonságait különös következetességgel megtartja. De azért faji elmélettel a
zsidókérdés nincs megoldva. Hiszen Palesztinában a cionista zsidó államnak a
fajrokon arabokkal kell élet-halálküzdelmet vívnia, és az arab antiszemitizmus
vérrel és vassal támadja legközelebbi fajrokonát, magát a zsidót.

Azt hiszem, hogy a zsidóság gyökerében egy történelmi helyzet, történelmi
adottság, egy olyan tényszövedék, amely az emberi művelődés során állt elő,
itt görcsölődött össze és feloldhatatlannak látszó komplexusként kísért tovább
az emberi művelődés életében. Méltóztassanak elgondolni, adva van ezelőtt
évezredekkel egy rendkívül erős fajiságú, lobogó népi, nemzeti öntudatú em-
bercsoport, nép, amelynek vérévé vált egzistenciális meggyőződése, a kiválasz-
tottság. Ez együtt nő a maga népi Istenével és nő vele együtt a maga
életigényével. Óriási szenvedések és törések után nemzetállami mivolta egészen
sajátos alakot vesz fel: diaszpórává válik, amely finom, de elszakíthatatlan szá-
lakkal egy ős élettőkéhez, sporangiumhoz van fűzve, – abból táplálkozik – a je-
ruzsálemi nagy életközponthoz, a zsinagógához. (…)

És ekkor jön Titus és széttöri ezt az ős élettőkét, a jeruzsálemi centrumot.
Amikor megy haza, triumphusi útján, mindenütt fel van írva a három végzetes
betű: H. E. P. : »Hierosolyma est perdita«, Jeruzsálem elpusztult. Ez a három
betű egy szóval mondva: »HEP«, kétezer év óta az örök támadó antiszemitiz-
musnak a csatakiáltása. Ezzel a gyökere kitépetvén, egy nemzet széjjel
szóratik az emberiség egész testébe. Összetart hagyományai révén, bizonyos
vonatkozásban nyelve révén, összetart vallása révén, közös egy nagy remény-
sége. A »diaszpóra Israel« egy élő szövedék, de annyi meg annyi nemzetállam
testében van szétszórva és így egy világtörténelmi szükségszerűséggel kell
számolnia: mit csináljon? Tépje ki magát és állítsa fel újra ősi dicsőséges
nemzetállamát, vagy pedig olvadjon be mindegyik diaszpóra annak a befogadó
nemzetnek a testébe, amelyhez területileg tartozik? Így lesz tehát s zsidóság
terület, állami szervezet nélkül élő egységes népi közösség, a faj, a hagyo-
mány és a hit szálaival összetartott diaszpóra-nemzet a nemzeti államok tes-
tében.

Ebben én nem véletlent látok. Meg vagyok róla győződve, hogy ez egy fel-
sőbb kéznek az intézkedése és a nevelő munkája, és meg vagyok róla győződve,
– és ez a legfontosabb, amit itt akarok hangsúlyozni – hogy ennek a helyzetnek,
világtörténelmi adottságnak egyetlenegy helyes megoldása van: a teljes asszi-
miláció. Az az emberi európai művelődés, amely kétezer esztendő alatt szám-
talan nemzetet olvasztott be – az iskolában halljuk csak a nevüket –, be kellett
volna, hogy olvassza ezt az egészet behálózó, élő diaszpóra nemzetet is. Nem
tette. Vitakérdése lesz sokáig a történelemnek: ki a hibás benne? Énnekem az
a meggyőződésem, hogy ebben éppen olyan hibás a kizárólagos, magát
betokozó, a világtól elkülönítő zsidóság, mint ahogyan hibás az elzárkózó, az
idegent magával szembeállító és vele szemben oktalan ellenszenvet tápláló egye-
temes keresztyén művelődés. (…) 

Hogyha tehát egy ilyen élő szervezet a zsidóság, akkor azt is meg kell álla-
pítani, hogy minden nemzet területén az ott lévő zsidóság különböző képet
mutat abból a szempontból, hogy mennyire ment előre az asszimiláció útján.
Ez az út hosszú, változatos út. (…) ennek a beolvadási folyamatnak olyan kü-
lönböző fázisai vannak, amelyek a nemzettesthez, a nemzeti lélekhez való vi-
szonyulást egyes esetekben egészen másként állapítják meg és mutatják. 

Emiatt az állandó beolvadási folyamat miatt, amely a zsidóságnak, hogy úgy
mondjam, az ad intra mozgása, lehetetlen vállalkozás a zsidóságról végleges
és egyetemlegesen érvényes ítéletet mondani. Dialektikus a lénye magának a
zsidóságnak. Ez azt jelenti, hogy egymással ellentétes ítéleteket kell monda-
nunk, hogy a természetét valamiképp megközelítsük. (…) mert, ismétlem, az

asszimiláció szinte láthatatlan és felmérhetetlen fokozatainak a távolságától és
különbségétől függ mindenik. Mondja valaki azt, hogy nem magyar a zsidó:
akkor joggal elő fogják hozni negyvennyolcas honvédeiket, előhozzák hősi ha-
lottaikat, a lövészárokban megmutatott bajtársi érzületet és bátorságot. Magyar
a zsidó, állítja valaki, még azt is hallottam, hogy a református felekezet mellett
a legmagyarabb felekezet a zsidó. Üljön csak be egy Nyíregyházára menő har-
madosztályú kocsiba, amelyben 60–70 hernyósapkás, kaftános zsidó van, aki-
nek a szájában habzik a jiddis, kérdezze meg magától: ez a magyar, ez Árpád
népe, ez Arany János népe? (…)

Nem lehet tehát a zsidóságról egyoldalúan sem az egyiket sem a másikat
állítani. (…)

Csoda-e, ha egy nemzetben, amely kétezer esztendőn keresztül ilyen tör-
ténelmi helyzetben él, ez az állapot bizonyos lelkiséget, bizonyos minőséget
teremt? (…) A diaszpóra és a világkereskedelem egymást feltételezi, és nem
tudjuk, hogy melyik az előbbi és melyik az utóbbi. (…) Csoda-e, hogy egy
ilyen, az egész nemzetközi társadalmon keresztül húzódó szövedék a keres-
kedelem fő árucikkéül, legfőbb tárgyul a pénzt találja, ezt a legkisebb helyen
legtöbb energiát, legtöbb munkát, legtöbb erőt hordozó cseretárgyat és ezál-
tal a nemzetközi tőkeképződésnek és hitelnek lesz ura és gazdája? Csoda-e,
hogy egy ilyen népközösséggel szemben idegenkedő és elzárkózó, befogadó
nép művelődése szükségképpen olyan felfokozott, erőteljes iparkodást hoz
létre bennük, amilyent csak a fúró kagylókban lehet látni, amelyek akkor
élnek, ha a tengeralatti cölöpöket keresztülfúrják? (…) Ezért szoktak az el-
lenkező véleményen levők csodálkozni azután azon, hogy mennyire destruáló
törekvése van ennek a fajtának. Ez nem destruálni akar, esze ágában sincs a
destructió, mint program. Ez adottságból folyik, mert élni akar, és ha azt
akarjuk, hogy ez az élet ne legyen destruáló élet, akkor arra kell törekednünk,
hogy más viszonyba hozzuk a kettőt, a zsidóságot és a befogadó népet egy-
mással.

Az is természetes dolog ebből a tételből kifolyólag, hogy ez a népközösség
szükségképpen intellektuális pályára ment, intellektuális síkon mozgott, értel-
miséggé vált. Ne feledjük el, hogy egész lelkivilága gyökerében a betű, a könyv
áll. Egy könyv-vallás, a tóra az, amelyből állandóan táplálkozik. Legfőbb irá-
nyítója évezredeken keresztül az írástudó volt. Az írástudó kázusokkal, kazu-
isztikával kormányzott, tehát tételes jogeseteket alkalmazott. Lehet csodálkozni
azon, hogy a kázusok keresése és a kázusok elől való menekülés egész népi
ösztönné változott a zsidóságnál?

Az is tökéletesen világos dolog az elmondottakból, hogy az asszimiláció
nemcsak minőségi kérdés a népösszeolvadásoknak nagy kémiájában, hanem
mennyiségi kérdés is. Nem tudom most már bizonyosan, hogy Széchenyi István
mondotta-e és hol és mikor mondotta, hogy egészen különböző dolog, ha egy
üveg tintát a tengerbe öntök, vagy pedig egy tál levesbe. Ezer magyar család
asszimilál talán egy idegen családot. Ez nemcsak a zsidóságra, hanem minden-
kire áll, ahol asszimilációról van másutt szó. Egy bizonyos mennyiségű befogadó
nép asszimilál ennyi meg ennyi idegent. De ennél sokkal többet, tízszerte, száz-
szorta többet egyáltalában nem asszimilál. Már most, miután a zsidóság, amint
mondottam, tökéletesen intellektuális népréteg, az ő asszimilációja tulajdon-
képpen csak a középosztályban, csak az értelmiségi osztályban történhetik meg.
A zsidóság lélekszáma és a magyar értelmiség lélekszáma pedig olyan arányt
mutat, amelyből nem vonhatunk messzemenő következtetéseket a hirtelen való
és abszolút asszimilációra. Aggódni lehet afelől, hogy vajon nem a magyar kö-
zéposztály asszimilálódik-e, ami – ugyebár – nem tartozik a nemzetnek céljai
közé.

Az asszimiláció tehát szükségképpen magával hoz egy gondolatot, azt, hogy
ahol elégtelen az asszimiláció, ott a cionizmus gondolata kell, hogy életbe lép-
jen. A cionizmus alatt azonban nem azt értem, hogy az Magyarországon építse
meg és gyökereztesse meg az önálló nemzetiségi zsidóságot, hanem azt értem,
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hogy az ország határán túl valahol egy erőteljes új nemzeti államot létesítsen.
Minden olyan törekvés tehát, amely a zsidóságot az intellektuális pályáról más
pálya felé tereli –, ezáltal rétegződést létesít benne is, elősegíti azt, hogy ne
csak a középosztály asszimiláljon, hanem asszimiláljon a földmíves, a kisiparos,
a munkás is  –, magának a zsidóságnak válik javára.  – Mert ha minden zsidó
ügyvéd és színművész lesz, akkor századokkal később fog bekövetkezni az asz-
szimilálódás. Ha azonban aránytalanul több lesz más foglalkozású is benne,
sokkal nagyobb területen történik meg az érintkezés, sokkal biztosabb és tel-
jesebb lehet az asszimiláció. Csak azt nem tudom elfogadni, ismétlem, amely
egy, az ország határán belül levő cionista nemzetiségű alakulatot próbál felállí-
tani és megszervezni.

Akármit mond erre vonatkozólag a régi liberális doktrína, ma már minden
értelmes ember látja, hogy párszáz esztendő óta az országokat nem annyira
karddal foglalják el, hanem bevándorlással és szaporodással. 

(…) szükségesnek látom itt hangsúlyozni azt, hogy bármilyen divatos esz-
meáramlatokkal szemben a keresztény egyház soha le nem mondhat a zsidó-
sággal szemben a maga missziós hivatásáról és parancsáról. Nem képzelek el
a keresztyénséggel ellentétesebb gondolatot annál, mint amelyik azt mondja,
hogy nem szabad a zsidókat beengedni a keresztyén anyaszentegyházba. Jó
korán ki akarom jelenteni, hogy a keresztyén egyház Jézus Krisztus misszió pa-
rancsán épül fel, amely így hangzik:  »Menjetek el és tegyetek tanítványokká
minden népeket.« (…) Nem azért keresztelünk meg egy lelket, hogy az asszi-
milálódjék egy klubhoz, hanem azért, hogy asszimilálódjék Jézus Krisztushoz.
(…)

Én fájdalommal látom azt, hogy ebben a nagyon fontos, nagyon erős, az
emberi élet végső pontjait érintő vitában milyen kevés önismeretet és bűnbá-
natot tartottunk mindkét részről. A keresztyének újra meg újra vegyék revízió
alá, vajon idegenkedésük nem megy-e át túlságos hirtelen ellenszenvbe, és el-
lenszenvüket illetéktelen kezek nem gyújtják-e gyűlöletté? A gyűlölettől félni
kell, mert megaláz és kisebbé tesz. Akit nem szeretünk, azt nem tudjuk meg-
ismerni, akit nem ismerünk meg, azt félreismerjük. Ha félreismerünk valakit,
akkor nem tudjuk szeretni. Amint igaz az, hogy szeretni csak azt lehet, akit is-
merünk, éppen olyan igaz az, hogy ismerni csak azt lehet, akit szeretünk.

A második dolog pedig az, hogy milyen kevés bűnbánatot és önismeretet
tanúsít ebben a kérdésben a zsidóság. Úgy gondolja, hogy ez egy nagy per,
amelyet egy ragyogó ügyvédi replikával meg lehet oldani. Formális igazságot
keres benne, beleevődött a lelkébe és vérsejtjeibe, hogy ő ártatlanul szenved.
Az emberek butasága, irigysége és gonoszsága az, ami miatt szenved ő, az ár-
tatlan, a tiszta, a bűntelen.

Nem. Amíg itt, ezen a jogcímen mozog a zsidóság nagy önvédelme, addig
a zsidókérdés a megoldáshoz közelebb nem jön, mert ezzel a gondolkodás-
móddal saját magát lovalja bele a méltatlanul szenvedőnek lelki visszahatásaiba,
próbál aktív vagy passzív ellenállással a kérdésen segíteni, ez pedig nemcsak
fokozza, hanem ellenkező részről indokolja azt a polaritást és azt az ellenszen-
vet, amellyel vele szembefordulnak. (…) Szerettem volna, ha már rég meglátta
volna maga, hogy a többség jogait és ingerenciáját gyakorolja. Ehhez nagy le-
mondás, szelídség és alázatosság kellett volna s amely pillanatban ezeket az
erényeket mutatta volna meg, abban a pillanatban kiderült volna, hogy az el-
lenkező oldalon mennyi az igazság és mennyi a jelszó.

Ősi törvény az, hogy a rosszakért a jók szenvednek. Ez áll a zsidóságra nézve
is. Az, ami általában igaz a zsidóságra, amint elmondottam, az egyes zsidó szár-
mazású emberre nézve véres és fájdalmas igazságtalanság lehet. (…)

Olyan törvényt hozunk, amely sok zsidó származású embernek – akár ke-
resztyén, akár izraelita – fájdalmat okoz, a legmélyebb fájdalmat a legnemesebb
és legjobb ilyen származású embernek. Mi, keresztyének, ezt ne felejtsük el,
gondoljunk rájuk szeretettel s anélkül, hogy fitogtatnók vagy felkínálásával meg-
sértenők őket, érezzünk gyöngédséget és érezzünk szeretetet irántuk. Nyerjük

meg a zsidóságot, mint egyént, hogy küzdjön velünk együtt a zsidóság, a zsidó
végzet, az emberiség zsidókomplexuma ellen, hadd oldódjék meg ez a régi
sors, ez a régi kérdés és régi átok. Nekik is, nekünk is ez az érdekünk.”

Szükséges, de nehéz ezt a beszédet ma tárgyilagosan olvasni, felismeréseit
és tévedéseit boncolgatni, szándékát minősíteni. Ugyanis az addig – legalábbis
némileg – természetes mederben zajló történelmi folyamat, mely a két közösség
egymáshoz való viszonyulását jelentette, ekkor már az ismert kényszerpályán
mozgott, s néhány évvel ezen okfejtés után olyan drámai és tragikus külső be-
hatást szenvedett el, amelyik örökre megváltoztatta a nézőpontokat. Az akkor
történtek után, máig nem sikerülhetett a párbeszéd fonalát hideg fejjel felvenni.
Hogy ehhez még mennyi idő, egy, esetleg több nemzedék szükséges? Ki tudná
megmondani?  De lényeges változást hozott az ekkor még csak emlegetett
önálló zsidó nemzeti állam létrejötte is. 

Az elhangzott beszéd idején a püspök még egérutat remélt nyerni a komp-
romisszum által, de mint tudjuk, később már nem látott erre lehetőséget és el-
határolódott a további ilyen lépésektől.

Végül, de nem utolsó sorban kell megemlíteni, hogy mára a keresztyén és
a zsidó kultúrának – amelyik tulajdonképpen közös gyökerekkel szolgált Euró-
pának – egy közös nagy veszedelemben kellene egymásra találnia. Ez a vesze-
delem pedig már megérkezett Európába és hozzánk is. Erre gondolva írja
Ravasz püspök a fent olvasott mondatot: „Akármit mond erre vonatkozólag a
régi liberális doktrína, ma már minden értelmes ember látja, hogy párszáz esz-
tendő óta az országokat nem annyira karddal foglalják el, hanem bevándorlással
és szaporodással.”

y

Az örökös gond
Vita Zsigmond: Középiskolai nevelésünk és követelményei
1938/2.

I.
„A Vásárhelyi Találkozó az iskolai és iskolán kívüli népnevelés kérdésével fog-
lalkozva kimondotta, hogy a »nemzetnevelést egyetemes magyar kisebbségi fel -
adatnak tekinti, amelytől belső megújhodásunk és fennmaradásunk függ.« Ez
az alapjában nem új gondolat a kisebbségi életben felnőtt fiatal nemzedéknek
a felfogását fedi és ennek megfogalmazásában nyert különös súlyt és jelentő-
séget. Habár maga az iskolakérdés már az 1920-as években a transzilvániai
magyarság küzdelmeinek homlokterébe jutott, a nevelésnek ilyen életbe vágó
fontossága mégsem tűnt ki már akkor. Egyházaink a megváltozott idők köve-
telményeihez alkalmazkodva lázas sietséggel fogtak hozzá elemi iskolák felállí-
tásához, maga a felekezeti iskola létezése és általa a magyar nyelven való tanítás
vált céllá, de a nemzeti nevelésnek új feladatai nem járták át sem az iskolát,
sem az azt környező társadalmat. A még tapasztalatlan kísérletezgető kisebb-
ségi magyarság új formákat létesített élete megerősítésére; elvakultan hitt a
szellem, az irodalom kiáradó, megtartó hatalmában, de nem formálta át egész
emberi élet- és munkamódját. A keret önmagában még nem elegendő: belső
tartalommal kellett volna megtölteni. Ez azonban az első két évtizedben még
alig sikerült. Iskoláink sokszor nem külső rendelkezések, hanem belső erőtlen-
ségünk miatt zárultak be. A nemzeti és felekezeti nevelés jelentőségének, ki-
sebbségi, sajátos feladatainak felismerése Makkai: Magunk revíziója óta egyre
határozottabbá és általánosabbá válik. Nevelésünk kérdése kezd közérdekűvé
válni, talán lassanként szorosabb egységbe vonja az iskolát, a nevelőket és a
társadalmat és így a nevelés munkája is mind szélesebb hullámokat vethet.
Ebben a felfogásban már világos, hogy egyes intézményeink, anyagi vagy szel-
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lemi javaink megerősítése önmagában nem biztosíthatja a jövőnket, hanem
egyedül a céltudatos, egységes, az időhöz alkalmazkodó nemzeti nevelés és
ezzel egész közszellemünk átalakulása. 

(…) Imre Lajosnak: A kisebbségi élet erkölcstana c. munkája (…) az egyén-
nek a közösségekhez való viszonyát taglalja, majd rámutat a nemzeti közösség
igazi jelentőségére. »Az igazi nemzet tagjai a maguk élete számára kapott pa-
rancsot, az Isten által kapott rendeltetést a nemzeti közösség keretei közötti
szolgálat parancsa gyanánt ismerik fel.« Az embernek tehát világosan meg kell
látnia azt a hivatást, azt a rendeltetést, amelynek hűséges szolgálatára a nem-
zete keretei között el van híva. Maga a kisebbségi élet »attól függ, mennyire
van tudatában a kisebbség minden tagja annak a hivatásnak, amelyet neki meg
kell ismernie s amelynek engedelmeskedni kell«. A kisebbségi életet így élet-
forrásnak kell elfogadnunk, amelyre nevelni kell. A kisebbségi nevelés tehát az
együttes szolgálatra való nevelés lesz. Ennek a feladatnak a szolgálatában fog
állani: a megértés, megbecsülésre való nevelés, a sajátos értékek kifejtése, a
parancs iránti alázatra törekvés, a belső lelki közösség megteremtése. Ehhez
járul a csökkentértékűség, a meghunyászkodás kísértésének legyőzése. A ki-
sebbségi nevelés anyagára is kapunk útmutatást az Imre Lajos tanulmányában.
A nevelésnek meg kell mutatnia az embert, a közösséget, a világot, hogy az
ember így ismeretével megláthassa a szolgálat lehetőségeit, módjait, feladatait.
A nevelés szervezeteinek kell egységbe vonniok a nevelés munkáját és azt szoros
kapcsolatba hozni a néppel. 

Imre Lajos a nemzetnek létét, értelmét a keresztyén erkölcs szempontjából
világítja meg, természetes, hogy így maga a nevelés teljesen erkölcsi feladatot
nyer. Ez a felfogás távol áll a múlt század racionalista nemzeti felfogásától,
amely az embert elsősorban értelmiségi lénynek nézte és a nemzeti ismeretekre
építve akarta benne a nemzeti összetartozás és hazafiasság érzését kifejleszteni.
Az állami iskolának ez a ma is irányító szempontja nem elégítheti ki a felekezeti
nevelést, hanem magát a nemzeti irányú nevelést is egy átfogó erkölcsi gondo-
latba kell beágyaznia. A kisebbségi magyarságot ma pusztán ismereteinek fej-
lesztése és felhasználása nem tarthatja meg, hanem csak erkölcsi ereje, amely
a felelősségérzet és szolgálat parancsával zárt, fegyelmezett és öntudatos kö-
zösséggé tudja formálni a nemzetet. 

A kisebbségi nevelés céljának ilyen megfogalmazása megegyezik a nevelés
céljaival, de megegyezik egyúttal az egyetemes keresztyén valláserkölcsi nevelés
céljával is. Eszerint a nevelés célja arra nevelni az egyént, hogy az a maga egész
énjét Isten akaratának szolgálatába állítsa és előkészíteni arra, hogy a hivatását
be tudja tölteni. 

A kisebbségi nevelés céljának ilyen filozófiai meghatározása szükséges volt
ahhoz, hogy nevelésünk egészséges és határozott irányt vehessen. Nevelési fel -
adatainknak ez az alapra visszamenő, világos meghatározása öntudatosíthatja
csak nevelési munkánkat és adhat annak határozott építő jelleget. A nemzet
válságos, új utakat kereső időszakaiban szüksége van a nemzeti élet alapfogal-
mait, célkitűzéseit tisztázó vezető egyéniségekre, hogy azoknak útmutatása sze-
rint ki lehessen dolgozni az élet különböző vonatkozásaihoz alkalmazkodó
munkatervet. A magyar vezérférfiak hatása a múltban is csak akkor válhatott
egyetemessé, ha gondolatuk a nevelést is áthatotta és azon át a jövőt is alakítani
tudta. Ha ezt a kedvezőtlen körülmények sokszor akadályozták is, ma, vissza-
tekintve megállapíthatjuk, hogy pl. Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Eötvös gon-
dolatai a nevelés alapkérdéseit behálózták és fölfrissítve ma is felhasználhatók.
A transzilvániai magyarság viszont sokáig sajnálatosan nélkülözte, hogy vezető
férfiainak figyelme alig terjedt ki a nevelésügyre és annak kérdéseit nem pró-
bálták még tisztázni. Ma is kizárólag csak a neveléssel hivatásszerűleg foglal-
kozó férfiak foglalkoznak a kisebbségi nevelés kérdéseivel, pedig a nevelés olyan
egyetemes, a nemzet létét gyökerében érintő kérdés, hogy sokszor szükség van
a nem hivatásszerű nevelők elfogulatlan, tiszta meglátásaira is. A transzilvániai
magyar nevelés csak akkor tudja majd igazán áthatni a nemzet testét és tud

belőle megtisztult és megerősödött közösséget formálni, ha maga mellett érzi
a magyar társadalom megértő, segítő támogatását és így valóban egy szel-
lemben tud összetörni az iskola a környezetével. Ehhez azonban ma már túl
kell mennünk nevelésünk filozófiai megalapozásánál, Istentől szabott örök fel -
adatainak meglátásánál: meg kell keresnünk nevelésünk időszerű kisebbségi vo-
natkozásait is. Nevelésünk sajátos, kisebbségi vonatkozásainak megtárgyalásával
tehetjük nevelésügyünket olyan közérdekű, szélesebb érdeklődést megmozgató
kérdéssé, amelyben a neveléstől távol állók is megérzik felelősségüket.” 

Első olvasatra úgy tűnhet, hogy már meghaladott megoldásokról, sőt meg-
haladott célokról van szó. A valóság azonban egészen más. De az összmagyar
valóság is, mert egész nyelvterületünkön nyomás alatt van a nemzeti szellemben
történő nevelés. Míg a határokon túl a homogenizációs kényszert kell elviselni
minden ravasz módszerével, határainkon belül a neoliberális eszme megrögzött
híveinek nem csökkenő és gátlástalan támadása az, amit túl kell élni.  Ami pedig
az egyházi vezetés alatt álló nevelői munkát illeti, itt van a legnagyobb félreértés.
Annak idejét múltságáról ugyanis hiba lenne beszélni. Soha nem volt erre na-
gyobb szükség. A mai, értékeit elveszítő, sőt eldobáló világban aligha van ennél
jobb lehetőség arra, hogy emberközeli értékek mentén nevelhessük a következő
nemzedékeket.

II.
„Eötvös szerint: »A nevelés csak annyiban éri el célját, amennyiben az élet vi-
szonyainak megfelel.« Alapjában véve ugyanezt mondja a neveléstudomány mai
felfogása szerint Makkai Sándor: »A nevelőnek engedelmes lélekkel kell figyelnie
a valóság tényeit, hogy azokban az Isten parancsait meghallja és befogadhassa.
A nevelés csak akkor tud megfelelni a maga feladatának, hogyha szembenéz a
valóság követelményeivel... és a korhoz alkalmazni tudja a változatlan eszmé-
nyeket.« 

Az idő nem változtathatta meg felekezeti nevelésünk célját, csupán határo-
zottabban mutathatta meg annak erkölcsi követelményeit, azonban állandóan
módosítja az idővel kapcsolatos feladatait, módszerét, formáját és anyagát.
Magának a nevelésnek erkölcsi célja állandó és egyetemes, nemzetiségre való
tekintet nélkül, ha azonban számba vesszük nemzeti adottságainkat, hiányain -
kat, közösségi helyzetünket, nem volna szabad elmellőznünk az erkölcsi neve-
lés reánk háruló különleges feladatainak a kutatását. Ehhez azonban a
tanulóink között sokkal több részletekbe menő és összefoglaló egyéniség vizs-
gálatra volna szükségünk, és ezért most inkább a kisebbségi életnek nevelé-
sünkkel való társadalmi vonatkozásait, a nevelés és tanítás anyagával való
kapcsolatait kutatjuk. 

A transzilvániai magyar társadalom alakulása milyen formáló hatással van
középiskolai nevelési törekvéseinkre és viszont milyen célok szerint formálhatja
a jövendő transzilvániai magyar társadalmat a nevelésünk? A kérdés megszű-
kítése végett ezúttal kizárólag középiskoláink, főleg gimnáziumaink társada-
lomformáló nevelői jelentőségével foglalkozunk.”

Tehát a nevelésnek van egy egyetemes erkölcsi része, és van egy másik,
amely saját nemzeti közösségünkkel kapcsolatos. Ebben az állami és az egyházi
iskolák között nem lehet különbség.

„A középiskolából, a gimnáziumból kerül ki a középosztály, az értelmiségi
réteg, a nagyobbrészt – kisebb vagy nagyobb körben – irányító munkát végző
társadalmi réteg. A középosztály összekötő kapocs a legfelső réteg és a nép
között, leginkább tőle függ a nemzeti élet összekapcsolása, a nemzet rétegei
közötti állandó egymásra hatás, a nemzet vérkeringésének biztosítása.

A transzilvániai magyar középosztálynak állandóan tart a leszegényedési,
gyengülési folyamata. Az állami elhelyezkedési lehetőségek bezárultak a szá-
mára, és így az eddig legjelentékenyebb tisztviselői osztály egyre szűkebb térre
szorul a transzilván életben. A szabadfoglalkozásokban is – noha itt még sok
lehetősége van a magyarságnak – a legtöbb helyt csökken a magyarság szám-
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aránya. Az egyházi pályák jelentős rétegnek biztosítják a megélhetését és az, a
legnagyobb nehézségek ellenére, ma is mindent megtesz gyermekei taníttatása
végett. A nagyipar, nagykereskedés alig jöhet számba a transzilvániai magyarság
társadalmi összetételében, és sajnos, a kisipar és kereskedelem is olyan nehéz -
ségekkel küzd, amelyek miatt középiskoláinknak nem ad elegendő növendéket.
Végül említem a számánál fogva legjelentősebb gazdatársadalmat, amelyben a
középbirtok még ma is a belső átformálódás kérdéseivel harcol, a sok helyt
megerősödött kisbirtokos osztály pedig még nagyobbrészt középiskoláinktól
elzárt életet él. 

Középosztályunk lassan fogy és bizonytalansága miatt egy része folyton kal-
lódik. A középosztályra azonban szükség van, a reá háruló feladatok új, tisz-
tultabb társadalmi tudatot követelnek. Kisebbségi helyzetünk egy új szellemű
középosztály kialakítását rója gimnáziumi nevelésünkre, mert az iskolai életnek
már ma előre kell vetítenie a jövendő társadalom képét. Maga a célkitűzés már
megmondta azt, hogy milyen szellemet kell jövendő középosztályunkban meg-
gyökereztetnünk: a szolgálat szellemét. A szolgálat által válik egységessé, össze-
tartóvá, fegyelmezetté a nemzettest, a szolgálatban nyer új értelmet a
középosztály és a közös rendeltetés, de a reá bízott különleges hivatás tudatá-
ban olvad majd egészen egybe a néppel. 

A közösségi érzet és felelősségtudat kialakítását követeli tehát először
nevelésünk célja. A felelősségtudat alakíthatja ki könnyen ellankadó, szalma-
láng lelkesedésű tanulóinkban a fáradhatatlan, szívós kitartást, a kisebbségi
életben annyira szükséges ellenálló erőt. A felelősségtudó ember keresi a rá-
bízott feladatot és megoldására törekszik, az iskolának azonban önállóan ha-
tározni tudó, a gyakorlati követelményeket meglátó és azok között eligazodó
embereket kell nevelnie, hogy a felelősségtudás így a kisebbségi élet nyomo-
rúságai közt irányt tudjon szabni életünknek. A mai nevelési rendszer legin-
kább tiltással akarja a helyes útra vezetni növendékeinket, az iskola így
gyakran egészen elzárja tanítványait az élettől, nem mutatja meg annak vi-
szonylatait, és ezért a végzett diák sokszor évekig céltalanul botorkál az élet-
ben. Kisebbségi életünkben különösen szükség van reá, hogy a gyakorlati
feladatok, életkérdések felé fordítsuk tanítványaink figyelmét, ezt nemcsak
külső eszközökkel (szakiskolák stb.), hanem magával a nevelés szellemével
is előmozdíthatjuk. 

A határozott célkitűzésű keresztyén szolgálatra való nevelés meg fogja mu-
tatni, hogy hol találjuk tanítványainkban a legnagyobb hiányokat és milyen ké-
pességeiket fejleszthetjük ki leginkább és tehetjük építő hatásúvá. Ha megláttuk
a nevelés társadalmi szellem alakító hatalmát, kereshetjük most már, hogy mi-
lyen cél szerint és hogyan formálhatjuk társadalmunk összetételét. (…)

A falusi magyar lakosság nem ad elegendő tanulót sem a saját szükség -
leteire, sem pedig a középosztály felfrissítésére. (…)

A középiskolának vissza kell adnia a falu, valamint a városi gyakorlati (ipari,
kereskedelmi) pályák számára az onnan kikerült gyermekeket, olyan művelt-
séggel és tudással, amit hivatástudatuk a közösség számára gyümölcsöztetni
tud. A gimnázium a kisebbségi életben nemcsak az értelmiségi pályákra ké-
szíthet elő, hanem a gyakorlatiak felé is irányítania kell, különösképpen az alsó
tagozatnak, amelyben éppen ezért van szükség minél több növendékre! Ebből
a szempontból külön munkatervet kellene kidolgozni az alsó tagozat számára.
A gyakorlati pályáknak egyre növekvő jelentősége és a tudásnak egyre nagyobb
követelményei ezenkívül természetesen minél több szakiskola (földműves, ipar,
kereskedelmi) felállítását kívánja. 

A középiskola elsősorban tanítványai kiválasztásával és lehetőleg továbbse-
gítésével alakítja a társadalom színezetét, másodszor pedig tanítványainak a
pályaválasztásban való irányításával. 

(…) szükséges volna már a IV. osztályt végzett tanítványaink életének to-
vábbi alakulását figyelemmel kísérni, hogy abból magunknak az általános ta-
nulságokat levonhassuk. 

Másodszor a VIII. osztály elvégzésekor van nagyobb szükség pályaválasztási
tanácsadásra. A VIII. osztály osztályvezetői óráinak utasításaiban elő is van
írva, hogy az osztályvezető fordítsa az utolsó órákat a pályák ismertetésére és
lehetőleg tanácsadással tájékoztassa, irányítsa a fiúkat. (…)

Debreczy Sándor adatai szerint (…) az utolsó öt év alatt a Sf.-Gheorghe-i
Székely–Mikó Kollégiumban érettségizett 50 ifjú közül 26, azaz 50,2%  ment
jogi, tanári, papi pályára akkor, amikor ezek a pályák részben már ma is túl-
zsúfoltak. Más gimnáziumainkból éppen ilyen meggondolatlanul, szinte divat
szerint mentek egy-egy évben tömegesen tanári és jogi pályára és így sokszor
alig lehet reményük az elhelyezkedésre. Ezzel szemben gazdasági, kereske-
delmi, ipari, műszaki akadémiára 5 év alatt mindössze 5 érettségizett fiú ment,
azaz 10%. Hogyha pedig együtt vesszük az érettségizett és végzett növendé-
keket, még akkor is csak 21, azaz 23% ment összesen ezekre a gyakorlati pá-
lyákra. Teljesen indokolt tehát az a kívánság, hogy a gimnáziumot végzett ifjakat
határozottabban irányítsuk a gyakorlati pályák felé, mert ők, illetve szüleik még
ma is a középosztály régi felfogása szerint leginkább a tudományos, diplomát
adó pályák felé tódulnak. Még nyilvánvalóbb a tanácsadás szükségessége, ha
tekintetbe vesszük azt is, hogy főleg a nem érettségizett ifjak jelentékeny szá-
zaléka sokszor évekig cél nélkül lézeng, kallódik az életben és nem tudja helyét
megtalálni a társadalomban. Örvendetes, hogy ezzel ellentétes irányúnak látszik
az egyik cluji gimnázium tanulóinak pályaválasztása? Vajon miért? Vajon nem
magának az iskolának a hatása is látszik ebben?

Érdemes végül felekezeti középiskoláink és a magyar egyetemi hallgatók
számadataira tekintenünk, hogy abból egész középosztályunk utánpótlására
nézve fogalmat nyerjünk és a pályaválasztási tanácsadást ahhoz is szabjuk. (…)
Az utolsó évek tanúsága szerint ugyanis a tizennégy magyar felekezeti gimná-
zium növendékeiből évente alig lehet 120–140 érettségizett ifjúra számítani,
kedvezőtlen évben ez a szám könnyen a felére szállhat le. Ha tudjuk azt, hogy
a romániai ref. tanítóságnak évente 30 emberre van, mint utánpótlásra szük-
sége, akkor megérthetjük azt, hogy nem elegendő, ha 150–160 magyar ifjú
kerül fel évente az egyetemre. 

Magának a magyar egyetemi hallgatóságnak jelenlegi létszáma is mutatja,
hogy nagyobb utánpótlásra van évente szüksége. (…) A romániai főiskolák ma-
gyar hallgatóinak száma azt mutatja, hogy társadalmi alakulásunk még mindig
egészségtelen irányban halad, ifjúságunk nem törekszik a kisebbségi nép szá-
mára annyira fontos gyakorlati pályák felé. 

Gimnáziumainknak mindenesetre számolniok kell a transzilvániai magyarság
számára megmaradt pályaválasztási lehetőségekkel, valamint a magyar főiskolai
hallgatóság számarányának alakulásával. Az osztályvezetői órákban megadott
pályaválasztási tanácsadás természetesen a legkevesebb, amit megtehetnek ta-
nítványaik irányítására nézve, az igazi kisebbségi életformára való nevelésnek
az egész nevelés szellemében állandóan meg kell nyilatkoznia. Ennek formáit
minden iskola a maga sajátos helyzete és szellemisége szerint alakíthatja ki.” 

Ha az Erdélyben élő kisebbségi magyarság megközelítőleg 80 év előtti
gondjainak fenti részleteit olvassuk, gondolnunk kell a mai erdélyi és anyaor-
szági helyzetre is. A középosztály szerepe mit sem változott, sőt fontossága
csak nőtt. Máig érvényes Vita Zsigmond megállapításának igazsága a kor szük-
ségletéről, amely: „(…) új szellemű középosztály kialakítását rója gimnáziumi
nevelésünkre, mert az iskolai életnek már ma előre kell vetítenie a jövendő tár-
sadalom képét. Maga a célkitűzés már megmondta azt, hogy milyen szellemet
kell jövendő középosztályunkban meggyökereztetnünk: a szolgálat szellemét.
A szolgálat által válik egységessé, összetartóvá, fegyelmezetté a nemzettest, a
szolgálatban nyer új értelmet a középosztály és a közös rendeltetés, de a reá
bízott különleges hivatás tudatában olvad majd egészen egybe a néppel.” 

Ki kérdőjelezheti meg a Hitel-csoport alapgondolatának is számító igaz -
ságot a „szolgálat szelleméről”? Vagy a liberális ellenérvek dacára nem igaz-e
a következő mondat: „A közösségi érzet és felelősségtudat kialakítását köve-
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teli tehát először nevelésünk célja. A felelősségtudat alakíthatja ki könnyen
ellankadó, szalmaláng lelkesedésű tanulóinkban a fáradhatatlan, szívós kitar-
tást (…)”, avagy az a cél, hogy az iskolának: „önállóan határozni tudó, a gya-
korlati követelményeket meglátó és azok között eligazodó embereket kell
nevelnie (…)”. És nem naponta vitatott gond, és helyes meglátás-e, hogy:
„(…) a gyakorlati feladatok, életkérdések felé fordítsuk tanítványaink figyel-
mét, ezt nemcsak külső eszközökkel (szakiskolák stb.), hanem magával a ne-
velés szellemével is előmozdíthatjuk.” Vagyis az, hogy: „Teljesen indokolt
tehát az a kívánság, hogy a gimnáziumot végzett ifjakat határozottabban irá-
nyítsuk a gyakorlati pályák felé (…).”

III.
„Az állami tanterv nagy követelményei és középiskolai tanulóink szellemi túl-
terheltsége gátolja azt, hogy felekezeti iskoláink a maguk sajátos feladatainak
mindenben eleget tehessenek. (…) Éppen ezért igen nagy körültekintéssel kell
összeállítanunk a nevelés anyagát, vagyis azokat az ismereteket, amelyeket a
nemzeti nevelés és a kisebbségi életkörülmények szempontjából különösen
szükségesnek tartunk. A transzilvániai magyarság élete az ismeretek szem-
pontjából is különleges követelményeket állít elénk, ezeknek az ismereteknek
az állami tanterv keretein belül, a meglévő tananyagban, tanulóink külön meg-
terhelése nélkül kell helyet szorítanunk. Tulajdonképpen tehát leginkább a ki-
szabott tananyagnak sajátos szempontjaink szerint való feldolgozásáról és a
kisebbségi életre vonatkozó ismeretekről lehet szó. 

A magyar nemzeti nevelésnek különösképpen ma, a mi romániai viszonyaink
között, a népi kultúrára épített nemzeti kultúra kincseit kell öntudatosítania,
vagyis kultúránk gyökereit kell megismertetnie, föltárnia, hogy ezáltal egységes
nemzeti művelődésszemléletet alakíthasson ki. A háború előtti szemléletünk
még egészen elválasztotta a városi, magas kultúrát a népi kultúrától, ez utób-
binak értékeit elhanyagolta. (…) A háború utáni magyar néprajzi és társada-
lomkutatói láznak ma már megvannak az iskola számára is leszűrhető
eredményei. A pedagógia mára elfogadta azt, hogy a népi nyelvet, népdalt, nép-
mesét föl kell használni az elemi iskolai tanításban és nem lehet a cél ezeknek
elvetése, mint ahogy régen hitték. A középiskolai tanításnak szintén a régi kul-
túrából kell kiindulnia, hogy ne okozzon törést, különösen a falusi gyermekek
lelkében. A mese, a gyermekek képzelő erejének, mesélő hajlamának felkeltése
még a gimnázium alsó osztályaiban is eredményesen használható fel és fontos
lépcsője lehet a magyar nyelvi tanításnak. 

Legkönnyebben a magyar nyelv és az ének tanítása közben lehet megismer-
tetni a népi kultúra kincseit. A népdal, népmese népi szokások megismertetése
együtt haladhat az egész magyar vers- és elbeszélésanyag tanításával, amíg
végül felsőbb osztályokban a tanuló öntudatosan tudja meglátni a népi művelt-
ség egységes világát, annak egyszerű, tiszta értékeit. Maga az irodalomtanítás
is kimélyíti a népi kultúra megbecsülését, amikor századokon keresztül rámutat
kultúránknak a mélyben erőt gyűjtő és hatalmasan felcsapó hullámaira. Itt már
maguknak a tanulóknak megfigyelő, kutató munkájuk fogja föltárni a népi nyelv-
nek, a népdalnak stb. gazdagságát és fogja ahhoz való ragaszkodásukat öntu-
datosítani. 

A magyar irodalom tanítása a mi életünkben tulajdonképpen a magyar mű-
veltség folyamatának megismertetése lesz. Ezért nem pusztán irodalmi alkotá-
sokat és írókat kell magyaráznia, hanem a magyar nemzeti kultúra alakítóit kell
megmutatnia. Ebből a szempontból különleges jelentősége lesz pl. Apáczai
Csere Jánosnak, Zrínyi Miklósnak, Bessenyei Györgynek, gróf Széchenyi Ist-
vánnak, báró Wesselényi Miklósnak, báró Eötvös Józsefnek és így tovább. 

A romániai magyar ifjúnak meg kell ismernie a népi élet alapkérdéseit és az
itteni magyar társadalom, valamint az egymás mellett lakó népek életkérdéseit
is. Ezt valamennyire maga a tanterv is megkívánja, nekünk azonban ezen túl a
mi szempontunkból kell ezekbe a kérdésekbe bevilágítanunk. A gimnázium VI.

osztályának anyaga az ember-földrajz, heti 1 órában. Ennek keretében szóba
kerül az ember és környezete közötti viszony, a táplálék, ruházat, lakás, a nálunk
használatos gazdasági eszközök, a letelepedések formája stb. Ha a szűkre sza-
bott idő kevés lehetőséget is nyújt ugyan, mégis természetes, hogy itten a tanár
az egyes kérdéseket a mi életviszonyainkkal világítja meg és egyben felhívja a
figyelmet ezeknek a kérdéseknek a fontosságára. 

A gimnázium VII. osztályában heti 1 órában kerül előadásra a közgazda-
ságtan valamint a gazdasági földrajz. A gazdasági kérdésekben ma még annyira
járatlan magyar ifjúságunk számára ez is két rendkívül fontos tantárgy, amelyek
segítségével a jövő számára is tájékozódást kell nyernie. A gazdasági föld-
rajzban ismeri meg a tanuló a gazdasági erők hatását az egyes foglalkozások,
valamint az egyes országok jelentőségét és szerepét. A földgazdaságtan meg-
ismerteti a nemzetgazdaságtan alkotó elemeit, foglalkozik a termelés és keres-
kedelem módjaival, a szövetkezeti rendszerrel. Itten, valamint a VIII. osztályban
a társadalomtudomány keretei közt ismerkedhetik meg a tanuló a szövetkezeti
gazdasági rendszerrel és így annak a mi életünkben való jelentőségét már mos-
tan megláthatja. Az elméleti tudás régen kapott indítékot, természetesen azután
a gyakorlat kellene, hogy kiegészítse.

A VIII. osztály tananyagában több tantárgynak lehetnek kisebbségi vonat-
kozásai. Így pl. Románia földrajzában rá lehet mutatni az itt élő népek életvi-
szonyaira, azoknak különbségeire, gazdasági erőire. A népek közötti kölcsönös
megbecsülést elsősorban egymás munkájának megismerése szolgálja. A bioló-
giában ismét előkerül a környezet hatásának és az alkalmazkodásnak kérdése –
az állat- és növényvilágra vonatkoztatva. Talán az emberi élet alkalmazkodásá-
nak törvényeit is kapcsolatba lehet ezzel hozni. 

Igen fontos ismereteket ad végül a mi szempontunkból is a szociológia, amit
egy féléven át tanítanak heti 2 órában és az azt kiegészítő etika. A nagy tan-
anyag felöleli a társadalmi egységek: a nemzet, az állam ismertetését. Foglal-
kozik a társadalmat kutató monográfia módszerrel, annak alkalmazásával,
tárgyalja a falu élettani és kulturális fölemelésére szükséges eszközöket és mó-
dokat. Ez a tananyag tehát, ha mindjárt vázlatosan is, magába foglalja a társa-
dalomkutatás módszerét és annak jelentőségét. A tanár feladata, hogy a
tanítványainak adott ismereteket a transzilvániai magyar élet szolgálatába állítsa
be. Ha ezekből az ismeretekből valóban a nemzetnek való szolgálat kötelezett-
sége lesz, akkor a transzilvániai magyar társadalomkutatás további építő fejlő-
dését várhatjuk. 

A különböző szaktanárok az egyes tantárgyak tanítása közben fogják meg-
látni, hogy hol és milyen formában szükséges vagy lehet a mi életünk vonatko-
zásaira rámutatni. Utoljára egy pár szóval még csak az osztályvezetői órák
jelentőségét említem kisebbségi életünk szempontjából. A heti 1 osztályvezetői
órát a hivatalos teendőknek és az erkölcsnevelésnek kell szentelni. Itten lehet
egyúttal megkísérelni a közösségi munka begyakoroltatását. Az osztály itten
alakulhat ki szervezett, egymást támogató munkaközösségé, amely különböző
munkák együttes elvégzésére következik (gyenge tanulók segítése, téli madár-
védelem, gyógynövénygyűjtés, néprajzi tárgyak gyűjtése, iskola- vagy otthon-
szépítés, közös cél érdekében való takarékosság stb.). Az osztályvezetői
órákban adhatjuk meg ezenkívül a transzilvániai magyar élet legfontosabb kér-
déseinek ismeretét tanítványainknak, itt tájékoztathatjuk őket a romániai ma-
gyarság számos egyházi, kulturális, társadalmi, gazdasági intézményének
munkájáról. Különösen az életbe kilépő VIII. osztályos diákoknak nélkülözhe-
tetlenek ezek a legelemibb kisebbségi ismeretek. Mindezeket a kérdéseket ki-
szélesítve, a tanulók életén át közvetlenül megvilágítva és a tanulóknak önkéntes
munkájával lehet a munkaközösségekben megtárgyalni. 

Mindez egyelőre csak néhány szempont, hogy nevelésünk kisebbségi vonat-
kozásait, mai életünkhöz szabott követelményeit megtaláljuk. Csupán maga az
erkölcsi célkitűzés szilárdan irányító ereje áll határozottan előttünk és tudjuk,
hogy ma annak kell irányítania egész nevelésünket. A közösségi életre előkészítő
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nemzeti nevelésnek formáját, anyagát, különböző feladatait azonban még ke-
resgéljük és a keresésnek is csak a kezdetén vagyunk. A keresésnek azonban
ma már lázasnak, nyugtalannak, minden kérdést és minden szempontot mér-
legelőnek kell lennie, hogy egy új magyar embertípust tudjunk kialakítani.” 

Ezt a fejezetet talán a mai erdélyi pedagóguskar mellett az anyaországi is
érdeklődéssel olvashatja. Az akkori tantervben érdekes és fontos ismeretek ok-
tatását látták célszerűnek. Akkor és ott csak arra kellett figyelni, hogy ez a ki-
sebbség helyzetének megfelelően történjen. A mai tanterveket nem ismerem,
de a cél szempontjából nem lehet más a helyzet. Ugyanakkor a hazai szakember
is elgondolkodhat Vita Zsigmond szavain, amikor tanterveket készít az egyes
korosztályok számára.

y

Emlékezés a felfedezőre
Kiss Jenő: Dsida Jenő emlékezete 1938/2.

A következő sorokban az a Kiss Jenő emlékezik Dsida Jenőre, akit az iroda-
lomtörténet éppen az ő felfedezőjeként ismer.

„Eggyel újra megapadt azoknak a száma, akik itten a magyar irodalom foly-
tonosságát vannak hivatva biztosítani: Balázs Ferenc, Koós Kovács István és
Kováts József után most itt hagyott Dsida Jenő is. Elmúlásában hajlandók len-
nénk nemzedéki sorscsapást látni, ha e kilombosodott élet derékbetörése nem
szórná be roncsaival az egész magyar irodalmat, minden nemzedéki és területi
elhatárolástól függetlenül. De hát Dsida transzilvániai jelentőségén túl komo-
lyan számon tartott értéke volt az egyetemes új magyar lírának is, és ez a tény
nemzedéki nagy fájdalmunkat önkénytelenül is átkapcsolja a részvétnek abba
az átfogóan tág áramkörébe, mely az ilyen eseményeknek szélesebb, vagy
éppen nemzeti jelentőséget ad. Dsidát nem sajátíthatja ki magának egyetlen
korosztály – még ha az nemzedéknek vallja is magát – mikor érvénye térben
és időben régen túllépett minden nemzedéki kategórián – viszont költészetének
ez a tágabb jelentősége korántsem teheti kétségessé, hogy mint ember s mint
költő igenis egy nemzedékhez tartozott, melyhez az esetleges adottságokon túl
közös eszmékből táplálkozó, mély lelki gyökerek kötötték és amellyel az »Új
erdélyi antológia« oldalain kifelé is közösséget vállalt. Ha azt mondjuk, hogy
elmúlása legfájóbb és legpótolhatatlanabb veszteséget mégis ennek a fiatal
transzilván írónemzedéknek jelent, elismertük a veszteség általánosságát, a fel-
állított fokozat ebben az esetben nem más, mint érzelmi fok, amitől teljességgel
független az esztétikai értékelés fokmérője. 

Az esztétikai felmérés Dsida költészetét három jól elhatárolható korszakra
oszthatja fel: a lelkesedés (idealizmus), a lemondás (pesszimizmus) és a meg-
szilárdulás (realizmus) korszakára. Fejlődésének e három határjelzőn átfutó vo-
nalát követve két irányba kell tekintenünk, mert ahogy indulása súlytalan
fellengései után egyre közelebb száll a valóságok mélypontjaihoz, hangja, fel-
fogása, írásművészete úgy halad mind tágulóbb vonalban a humánum és
katolikum emelkedettsége felé. A művész élete a fény törvényeit követi: a su-
gárzó magból kitörve egyre tágulóbb ragyogással vész bele korába, és nagysá-
gát sugárkévéjének szögével mérik. Dsida nem tartozik a merész szögekben
mérhető írótehetségek közé, de átfogó kitárulását megnyugtatóan pótolta fé-
nyének tiszta, a dolgok mélyéig leható élessége. 

A mag, amelyből e fény előtör, már kora ifjúságában kigyúlt: még el sem
hagyta a középiskola padjait, már figyelmet keltő versei jelennek meg különböző
ifjúsági lapokban, sőt irodalmi folyóiratokban is. Az ez időben írt versei fiatalos
lelkesedés és derűlátás fehérségében izzanak, nem csoda, ha a tanulóifjúságra
erős hatást gyakoroltak. Mindenki a fiatalság hivatott lírikusát látta benne, és

a titokban verselő diákpoéták előtt, mint elérendő eszménykép lebegett. Versei
külső kialakításában már ekkor nagy formakészséget árul el, a zárt, vagy enyhén
megbontott szakaszokban a mondanivaló szinte zenei megfogalmazást nyer. Tu-
datosan írtam, hogy mondanivaló, mert e versekben, formai csiszoltságukon
túl, itt-ott már komoly mondanivalók húzódnak meg, nemegyszer új színt, új
meglátást is hozva. 

Mindezek ellenére Dsidában ekkor még van valami anakronizmus, valami a
századelő iskolai lelkesedéséből, mely az élet vaskosabb vonatkozásaitól távol,
»magasztos« eszményekért lobog. Típusában is nagyon közel áll ahhoz a fél-
tetten nevelt, minden gyakorlattól gondosan távol tartott, mindent csak elmé-
letben ismerő, kétségbeejtően fehér lelkű diáktípushoz, aki átlépve az iskola
küszöbét, nem lévén előkészítve és kellően felvértezve, a tényekkel való első
nyílt szembesülésnél megzavarodik és összekuszált világa gúzsai között ide-
oda botorkálva végül is az ellenkező végletben keres megoldást. Az időpont,
amikor Dsida búcsút mond az iskolának, e lélektípus számára a lehető legked-
vezőtlenebb: megváltozott történelmi viszonyaink merőben új helyzetek elé ál-
lítanak, közéletünket pedig még mindig az a háborús utópszichózis tartja fogva,
mely fütyölve az eszményekre, hozzászokott, hogy minden mögött aljasságot
szimatoljon. Ma már az idealizmus is gyakorlatibb készségű, ám akkor, az is-
kolapadból kikerült fennkölt lelkű diákpoétára mi más várhatott volna, mint
hogy szembe kerülve az élet érdes tényeivel, minden ifjúi elképzelése egyszerre
nevetségessé válik az összehasonlítás közvetlen élességében…

A felismerés hidegzuhanyként ömlik végig rajta és az idealizmusa lobogá-
sának arányában felcsapó gőz egészen elborítja. Ez az időszak Dsida költésze-
tében a visszahatás korszaka, amikor természetes folyamatként a lobogó
idealizmust előbb kapkodó zavar, majd csüggedt, koravén ború váltja fel. Ön-
magába vetett hite megingott, a maga ítéletével szemben most egyszerre döntő
jelentőséget nyer a mások véleménye, magatartása. Sohasem volt Dsida annyira
kitéve költői és emberi hatásoknak, mint ebben a korszakában! Hogy a legkü-
lönbözőbb tartalmi, hangulati és formai hatásokat feldolgozhassa, rengeteget
ír, minden újabb versében egy-egy új formával, új fordulattal, vagy modorral kí-
sérletezve. 

E korszak hajlékony alkalmazkodási készsége természetesen nem marad-
hatott hatás nélkül emberi magatartására sem, s tehetsége simuló modorral
párosul s ennek köszönhető, hogy az alig 19 éves ifjú irodalmi és társadalmi
előkelőségek barátságával dicsekedhetik, akik a helyzeti adottságokhoz könnyen
idomuló fiatalsága előtt rövidesen megnyitják az érvényesülés útját. Dsida a
»Pásztortűz« szerkesztői posztján igyekszik is megfelelni a belé helyezett bi-
zalomnak: munkaköre lelkiismeretes betöltésén túl lázas irodalmi tevékenységet
fejt ki, s egy időben nincs számottevő irodalmi lap Transzilvániában, melynek
hasábjain ne fordulna meg a neve. Fémes művészettel befuttatott versek kerül-
nek ki ez idő tájt keze alól, melyek első pillanatra a nemesfém benyomásával
hatnak, a tartós használat azonban csakhamar fölfedi szedett-vetett anyaguk
olcsóságát. Az erőtlen szenvelgés, a világfájdalom öreges maga-elhagyása, fel-
oldozást csak a formátlanságban lelő bűntudat, ez és még annyi eltanult, vagy
utánérzés formájában felbukkanó század eleji közhely egyáltalán nem alkalmas
anyag Dsida mindent bearanyozó művészete számára, ám egyelőre még távol
áll attól, hogy ezeket egyénisége hozzáadásával nemes ötvözetté gyúrja át.
Dsida ekkor még a kezdet-kezdetén van minden komolyabb önismeretnek, ér-
deklődése egyelőre csak a dolgok felületéhez köti s így minden jelenséget asze-
rint bírál el, ahogy az előtte külső formájában megjelenik. Ez alól önszemlélete
se kivétel, mintegy tükörben keresi a magához leginkább illő magatartást s mi-
közben pózai között válogat, jóleső öncsodálattal adózik egy-egy szépen ívelt
mozdulata kecsességének. Nem tudom, a póz kedvéért-e, vagy pedig önkény-
telen visszahatásként arra a túlzott dédelgetésre, amit nagyszámú jóakarója ré-
széről tapasztalt, – de végül is a magány elhárító mozdulata mellett állapodik
meg, s kinyújtott karján a »magányosság szentelt madarával« szertartásosan
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hátat fordít minden fiatalos életörömnek... »Az ember mindig egyedül van« –
énekli mintegy önmaga igazolására, ám ugyanakkor érzi azt is, hogy elvonult-
ságából hiányzik a magány lényege, a magány őt nem belső erejével, de kívülről
tartja hatalmában, »leselkedik« reá... Helytelen önszemléletének ez a visszaütése
volt az, mely végül is rávezette a másik útra, s el kell fordulnia az egyoldalú
magaszemlélés tükrétől, hogy önmaga képe helyett végre a közösség vonagló
arcába tekinthessen. S ez az elfordulás nemsokára be is következik s megírja
a »Hammelni legenda nyomán« című versét, mely a »leselkedő magány« igéze-
téből az első öntudatos szabadulási kísérlet s megszólaltatva varázsfurulyáját
kivezetni e világból a gondok, bűnök, fájdalmak mindent szétrágcsáló patkány-
seregét! 

E korszak sok zavaros benyomásának azonban mégiscsak megvolt a maga
fontos alakító szerepe: a külső hatásokra túlságosan érzékeny költő előtt bizo-
nyos mértékig közömbösítette a jelenségeket, legalábbis annyira, hogy azokkal
bátran szembe merjen nézni. Dsida a minden oldalról reá törő hatások ostroma
alatt izmosodott férfivá, a Nagycsütörtök sorsvállaló, felelős, komoly költőjévé.
E kötet versei – néhány visszajáró emléktől eltekintve – már az önfegyelem
mértékével, egyéni költőgonddal készültek remekbe, formakészségének és gya-
korlatának teljes latba vetésével. E kötetben már egész valójában áll előttünk a
művész Dsida, akit sajátos kisebbségi sorsunk anélkül avat felelősségteljes köl-
tővé, hogy ezzel a gyakran hangoztatott l’art pour l’art megtagadására kény-
szerítené. Most már nincs szüksége az elvonultság magára öltött pózára,
minden befolyástól függetlenített egyénisége anélkül is különálló jelenségévé
lett szűkebb irodalmi világunknak. A hammelni legenda nyomán haladva az
egyéni problémák szűk köréből itt már kiért a nagy közösségi sorskérdések
síkjára is, korunk halálos reménytelensége, a kishivatalnoksors, a szegénysors,
itt-ott elcizelláltan ugyan, de mind gyakrabban jelenik meg verstémái között. E
verseit vizsgálva könnyen adódik a megállapítás, hogy Dsida még nem jutott el
a teljes szociális átélés fűtöttségéig és hangja sem elég átütő erejű, jóllehet hu-
manizmusának őszintesége és a szavaiból kiáradó meggyőződés legtöbbször
feledtetni tudja erőbeli hiányait. Felmerül azonban a kérdés, hogy hiánynak mi-
nősíthetjük-e azt, aminek adottságát természetének alkata nem bírta meg? Mert
kétségtelen s Dsida minden korszerűsége mellett sem volt köznapi értelemben
vett programköltő, de talán nem is lehetett az, szálainak finom kuszáltsága, ar-
tisztikus bonyolultsága, hangja, mely az édes játsziság és búgó férfibánat között
alkotott gazdag átmenetet, választékos és válogató ízlése – mindezek a tulaj-
donságai kizártak minden nyersebb, vagy kiáltóbb megfogalmazást. Nála az
erő csak a férfias humánum hangjáig és magatartásáig terjedt. 

A férfiasodás egyik legbiztosabb jele a csüggedetlen életvállalás. Dsida iz-
mosodó költészetét is ez a csüggedetlenség jellemzi: bár tudja, hogy »élni ma
itt lehetetlen, meg kell halni ma itt«, az egyén veszendőségén nem esik kétségbe,
mert »én elmúlok és te is elmúlsz, de a föld és az ember megmarad«. Csodá-
latos – vagy talán természetes? – hogy a korábbi nagy kilengések után mennyire
biztosan meg tud állni a két véglet között a középúton. »Tudom, az ösvényt«
vallja öntudattal s valóban, útja ettől kezdve nem mutat úgyszólván egyetlen ki-
térőt sem, egyenes irányban halad. Ekkor még ő maga is csak ösvénynek mi-
nősíti ezt az utat, – ám később, hovatovább mind szélesedve, csakugyan úttá
nő meg az, melyen, ha szorosan is, de megférnek egymás mellett a sokféle és
különböző irányú tevékenységek. Mert Dsida nem csak egy irányban foglalta
el magát: a költői alkotómunkán túl, kihasználva páratlan nyelvkészségét – a
magyaron kívül még hét nyelvet beszélt – állandóan fordítgatott, latin és görög
klasszikusokon kívül angol, francia, német és román verseket ültetett át ma-
gyarra. Különösen Catullus, Propertius és Horatius-fordításai, valamint a román-
ból fordított költemények érik el azt a színvonalat, melyet Tóth Árpád és
Kosztolányi húzott volt meg a modern versfordító számára. Ám Dsida nem csupán
a versátültetés terén követte nagy barátjának, Kosztolányinak az iránymutatását,
de az övéhez hasonló lelkesedéssel ültette át ide nyelvtisztító mozgalmát is.

Ez irányú ténykedését azonban mindjárt össze kell kapcsolnunk azzal a másik
fontos feladatkörrel, amely elé újságírói hivatása állította, mert anyanyelvünk
pallérozására és szebbé tételére vonatkozó elképzeléseit az újságírás segítsé-
gével és annak keretei között valósította meg. Lapjában, ezen kérdések napi-
renden tartása céljából, »Anyanyelvünk« címmel állandó rovatot nyitott, s mint
szerkesztő, ő volt az első, aki jó példával szolgált a tiszta és helyes magyarság
törvényeinek a gyakorlatban való alkalmazására. 

Dsida, aki hét nyelv birtokában nemzetek lelkébe pillantott bele, mindeddig
még egyszer sem írta le versben ezt a szót: magyar. Előtte is, mint annyi sok
előtt, azoknak a nagy nyugati költőknek a példája lebegett, akik anélkül voltak
angolok, vagy franciák, hogy azt egyszer is hangoztatták volna. Ám nem tudta,
vagy elfelejtette Madách mélységesen igaz megállapítását, hogy: »a hazafiság
csak a magyarnál lehet költészet tárgya, hol létünkért küzdünk, semmi nagy
költő azt nem használta.« Mennyivel inkább igaz ez, ha a magyarság kisebbségi
életsorba jutott nemzetrészeiről van szó! Azokról a leszakadt nemzettömbökről,
melyek számára a magyarságuk, az új körülmények között, egyszerre jelent éle-
tet és halált. Kisebbségi sorshelyzetünk különleges kényszerei alatt össze kell
roppannia a legfölényesebb művészi magatartásnak is, mert hogyan maradhatsz
meg minden szűkebb elhatároláson felülálló művésznek akkor, midőn szemed
előtt vergődik szülőd: a nemzeti közösség, »midőn anyád sikolt«?! Az egyre
szorítóbb kényszerek között őrlődő magyarság élet-halál küzdelmét látva Dsi-
dában is összeroppannak a köznapi szempontok fölé emelő tartóoszlopok, és
a leomló falak tövében Jeremiás-i hangokon szakad föl belőle a jogaiból kitudott
magyar fájdalma és keserűsége. A »Psalmus Hungaricus« a maga alaktalan pá-
toszában is, túlzott, majdnem a szélsőségességig éles állásfoglalása ellenére is,
fontos állomás Dsida költészetében, mert a maga eruptív módján előkészítője
annak a lehiggadtabb, kisebbségi életünk lehetőségeivel is számoló és ugyan -
akkor egy tisztultabb erkölcsiség fényébe állított nemzetszemléletnek, mely
utolsó és legnagyobb szabású versében, a »Tükör előtt« című lírai regényében
nyer – nyugodtan mondhatjuk így – klasszikus megfogalmazást. A »Tükör
előtt«, amelynek megjelenését már csak részben érhette meg, minden szem-
pontból a Dsida-i életmű betetőzését jelenti. Ez a művészileg kissé egyenlőtlen
költemény mintegy összegezi és kiegészíti Dsida jellegzetes költői tulajdonsá-
gait. Hangjának finom játszisága, mely alkalomadtán oly zavartalanul tud átol-
vadni a férfibánat méla zengésébe, kedélye, ez a pillanatonként formálódó felleg,
mit át- átszínez a naplemente véres vöröse, modorának símulékonysága, mely
oly könnyen talál dicsérő szavakat, verskultúrája, az a gazdagon hangszerelt
szózene, amelynek szinte egyedülálló mestere volt a fiatal magyar lírában, –
költészetének ezek a régebbről is jól ismert vonásai most kiteljesednek, humor,
irónia s ostorozó gúny ad férfias élet nekik, mintegy e dacos vitalitással ellen-
súlyozva azt az állandó haláltudatot, mely magasrendű bölcseletbe ringatva
ugyan, de szüntelenül ott kísért sorai között. 

Kevés költő érezte meg annyira a közeledő véget, mint Dsida, ami érthető
is, ha tudjuk, hogy már kora ifjúsága óta súlyos szervi szívbajban szenvedett, s
különösen, ha tudjuk azt is, hogy e betegségét mennyire elmérgesítette az utóbbi
évek önpazarló életmódja, amikor a késő éjszakába nyúló idegfeszítő szerkesz-
tőségi munkát nap-nap után hajnalig tartó kimaradásokban oldotta fel. A nagy-
beteg szív kihagyó dobbanásaiból már pontosan kihallhatta a közelgő »keserű
vándor« lába dobogását s hogy ez mégsem tudta éberebb vigyázatra bírni, annak
talán az a magyarázata, hogy Dsida egyáltalán nem félt a haláltól. »Nem rettenek
meg, bár a keserű vándor kilincsemet halkan lenyomta« – jelenti ki egy helyen
ő maga is s tovább, mintegy indokolásul, mélységes hitére hivatkozik, mint ami-
ből e nyugalom erejét merítette. »Zarándok lettem és hívő keresztény. – Kedves
virágom: zsenge barkaág. – Hiszem, hogy Krisztus és a szent kereszt tény és
rajta kívül minden hiúság«. Igen, Dsida a hívő keresztény férfi bátorságával te-
kintett elmúlása elé, s a végleges eltávozásra való lassú és tudatos készülődés
alatt egyetlen egyszer sem tört fel lelkéből a lázadó számonkérés s mért ily
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korán?! De hát miért is lázadozott volna, hiszen az ő szemléletében »ég és föld«
fogalma nem két véglet megjelölésére szolgál, a halál nem az élet megszakadása,
hanem annak megnyugtató kiteljesedése csupán, az élet egyensúlyba hozott és
éppen ezért állandóbb formája, maga az Örök Élet. 

Élet, halál, most látod, egy a kettő!
Mondja oktatva két jó mesterem –
Ugyanazon mag sarjasztotta egy tő, 
melyen a reggel és az est terem 
s ha mit a balkezével visszavett Ő, 
a jobbkezéből ismét elnyerem. 

Az élet ilyen felfogása mellett csodálkozhatunk-e azon, hogy a halni tanuló
Dsida utolsó szavaival életre tanít? Mert a »Tükör előtt« záróstrófái a legne-
mesebb kisebbségi élettanítás. Nagy leszámolás és összeszámolás ez a néhány
nagyszerű versszak, leszámolás a múlt tévedéseivel és azoknak meddő boncol-
gatásával, és összeszámlálása erőinknek, melyeket nemzeti jövőnk szolgálatába
állíthatunk. Az alapindíték mi lehet más, mint a történelem nagy biztatása:
»...csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull«, ez az évezredek falára felírt
jelmondat, melynek kétségtelen igazolását most láttuk éppen a háború után,
amikor olyan kis népek bukkantak fel a történelem tölcséres mélyéből, megőr-
zött nemzeti kultúrájuk kincseivel együtt, akikről azelőtt azt se tudtuk, hogy a
világon vannak. Mit kell tennie a kisebbségi magyarságnak, ha hasonlóképpen
meg akarja tartani önmagát, – erre próbál Dsida e tömény versszakokban fe-
leletet kristályosítani. »Mondják, apáink bűne, ami történt. – Mindegy, Mienk
a végzet és a sors.« Az oknál tehát mindjárt előbbre helyezi az okozatot, az
adott helyzetet, mely minden sorsvállalás első mozdulata. Ha bűnbakot kere-
sünk valamire, az már bizonyos mértékű elhárítása az adott helyzet vállalásának,
pedig a kisebbségi életépítmény egyik záróköve éppen ez az ige: vállalni. A fe-
lelősség kérdése nem egyéb, mint nyitva hagyott rés a kényelmes kibúvásra,
melyen át sürgető feladatok elől menekül a hivatását felismerni nem akaró ma-
gyar. A bűnöst egész életén át vonzza bűnének színhelye, ahová önkénytelenül
is mindegyre vissza-visszatér. Ha apáink vétkeztek, e szuggesztív módon bűn-
hődnek vétkeikért: nyugtalan szellemük minduntalan fel-felkeresi félrelépésük
színhelyét, a múltat, és árnyaival viaskodva próbál leszámolni azzal. Az új nem-
zedék, melyet ily patologikus kényszerek már nem nyűgöznek, ehelyett a jelen
élő tényei közt érzi magát otthon és az eleven formák között keresi azt az eleven
törvényt, melyet nem elméleti fontoskodás, de a mindig új arcú szükségszerűség
ír eléje. 

Ők még a múltba révednek tükörként, 
mi már a sodró víz tükrén, a gyors 
jelenben látjuk arcunkat s a törvényt: 
Tűrni – a bölcsek ételén a bors, 
okulni – szükség, megbocsátni – jóság, 
dolgozni – ez a legnagyobb valóság – 

sűríti jelszavakba Dsida ezt a gyakorlatibb magatartást, hogy aztán mindjárt
fel is oldja s mint nemes szérumot fecskendezze vérünkbe, a bőrünk alá, ellen -
állóbbá, ruganyosabbá téve ezáltal minden külső és belső támadással szem-
ben.

Bolyongani faluról-falura. 
Durva darócban gazdag, tiszta szellem. 
Egymás szolgája mind és nem ura. 
Csecsemő csámcsog minden anyamellen, 
Így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen, 
sót párolunk és vásznakat szövünk 
s míg kisebbitnek, lassan megnövünk. 

Hová módosult a Psalmus Hungaricus »alaktalan pátosza«! Mily józan prog-
ramszerűség párosul itt a legmagávalragadóbb lírai hevülettel, mennyi céltuda-
tosság az önkénytelen mozdulat bájával! Dsida itt már túlemelkedett önmaga
érdekkörén, ez már nemzedéki hang, annak a fiatal szellemiségnek a formába
öntése, mely a »faluról falura bolyongást« nem szociológiai ihletforrásnak tekinti
csupán, hanem egyetemesebb jelentőséggel az egész kisebbségi életünk újjá -
alakításának lehetőségét látja benne. E szakasz nyolc sora mintegy metszi egy-
mást: egy központi gondolatban találkozva mindenik más-más irányba mutat,
mindenik más-más feladatra hívja fel figyelmünket. E feladatok azonban nem
mind gyakorlati jellegűek, hanem lelkiek is. Leszámolni a külsőségekkel, mindig
a lényeget helyezve előtérbe, lerombolni az előítéleteket, melyek választófalat
vonnak ember és ember közé, mindez nem lapos gyakorlat dolga, ehhez belső
megújulásra van szükségünk. A »szelíd háborút« szigorú lelki forradalomnak
kell megelőznie, mely elsöpör minden kicsinyes akadályt s megnyitja az utat az
egységes felvonulásra. Mert minden kisebbítés ellenére is hogyan növekedhet-
nénk még másképpen, ha nem az egységben, a közösen vállalt magyar munka
egységében. A munka egységét kell megteremtenünk s nem a világnézetét, vagy
pártállásét, így kisebbségi erőfeszítésünk megszűnik helyi érdekűnek lenni,
előbb-utóbb áttöri nemzeti keretét s a példa erejénél fogva egyetemes jelentő-
séget nyer. Erre gondolhatott Dsida, mikor felmérve helyzetünket »világgyó-
gyító« rendelésről beszél s e magasabb rendeltetés tudatában »a sós torok vad
szomjával« köszöni »ezt a sorsot«. 

Mosolygok immár. Hallom, mint kopácsol 
az ismeretlen kéz. De nem bitót, 
nem vérpadot és nem koporsót ácsol, 
templomot épít, meghitt házikót, 
– s tán minket edz és bennünket kovácsol 
kemény acéllá, tűzben izzított 
pengévé s rája vési rendelését: 
Te gyógyítod meg a világ kelését! 

Úgy érzem, itt találkozik Dsidában a magyar és a katolikus, a részleges és
az egyetemes, hogy a kettőből egy legyen: hívő ember. 

Valahogy úgy vagyunk Dsidával is, mint a pusztuló csillagok fényével: maga a
csillag már régen megsemmisült, midőn sugara, fényévek távolán át, szemünkig
leért. Csak most, mikor sugárzó élete kilobbant már, csak most látjuk, hogy szű-
kebb égtájunknak micsoda éles fényű csillaga volt. De talán éppen ez mutatja,
hogy mennyire magasan fölöttünk állott! Fölöttünk nemcsak írásművészetének
kivételes arányaiban, de őszinte emberségében is s gyöngéit sohasem takargató,
kedvteléseiben csak a természetesség mértékét tekintő közvetlen egyénisége, gaz-
dag s éppen ezért csapongó kedélye, megértése, mellyel minden bántásnak, mél-
tánytalanságnak fölébe tudott kerekedni, emberi természetének ezek az elszórt
vonásai olyan valakit rajzolnak elénk, akiből csak azért nem lett »nagy jellem«,
mert tudatosan és következetesen meg akart maradni egyszerűen csak embernek.
Ezek után meglepődhetünk-e azon, ha valóban az ember sorsa lett az övé? Mert,
ahogy Dsida az utóbbi néhány évben fokozatosan – és mind kietlenebbül – ma-
gára maradt, ahogy a baráti lelkesedést lassanként felváltotta a távol tartó közöny,
a magasztalást a fölény lekicsinylő mosolya, abban – éppen megszokottan min-
dennapi voltánál fogva – van valami kegyetlenül, könyörtelenül emberi. 

Valamikor önmagának kedveskedett, midőn – mintegy tükör előtt – a ma-
gány pózában tetszeleghetett. Tíz év múlva ugyanazon helyzetben találjuk őt s
»Tükör előtt« ül ekkor is, a »soronként gazdagodó«, egész életét tükröző nagy
költemény előtt, csak éppen magányt mímelő pózából lett megrendítő lelki va-
lóság, csak éppen már nem önmagának, hanem másoknak kedveskedik. Nem
tudom, vajon tudatában volt-e ennek ő maga is, – én mindenesetre e burkolt
ellentétre épített drámaiságában látom életét is művészinek, szinte egy írásmű
befejezettségével bíró zárt egésznek.” 
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Alábbi néhány mondatom talán elfogultságot árul el, de mind a szerző,
mind tanulmányának alanya, túlságosan közel állnak hozzám. Kiss Jenő, szá-
momra Jenő bácsi, aki utcaszomszéd, otthon maradt Hiteles, apám barátja s
halála után apám helyett apám is volt, a felfedezett, aki ezzel az írással rója
le adósságát felfedezőjének. Ez a tanulmány számomra nem csupán a Hitel-
csoport egyik kedvencének, Dsida Jenőnek alkotói és emberi mélységeibe
segít betekinteni, de azt egyben Kiss Jenő egyik, ha nem a legjobb írásának
tartom. A magyarság, a magyar nyelv és a megmaradásunkért való aggódó sze-
retet, mely olykor átokszórásig magasztosult, Kiss Jenőnek elválaszthatatlan
sajátjai voltak. Az életét, s így tehetsége kifejtésének lehetőségét jelentő évek
legnagyobb részét gúzsba kötő kommunista éra megfosztotta attól, hogy saját
művészetével odáig szárnyaljon, ameddig arra elhivatott volt. De így sem kevés
az, amit az adott körülmények között reánk hagyott, és még több az elfeledett
cselekedete, amelyekkel a vele együtt megbéklyózott kisebbségi magyar társa-
dalom egyes ismert vagy ismeretlen tagjainak megpróbált segítséget nyújtani.
Nem véletlen tehát, hogy tanulmányát teljes egészében emeltem be a kötetbe.

Zárásul azonban még ki kell emelnem Kiss Jenő egy mondatát: „A munka
egységét kell megteremtenünk s nem a világnézetét, vagy pártállásét, így ki-
sebbségi erőfeszítésünk megszűnik helyi érdekűnek lenni, előbb-utóbb áttöri
nemzeti keretét s a példa erejénél fogva egyetemes jelentőséget nyer.”

Ami pedig Dsida Jenőt illeti, róla mindent elmondott Kiss Jenő!

y

Megtartó hagyomány
Domokos Pál Péter: A magyar népzene és énekkari
műveltségünk 1938/2.

A nemzet zenei kultúrájának ápolása a hagyományőrzésen át is sokkal fonto-
sabb része a megmaradást szolgáló tevékenységeknek, mint sokan hiszik. Ha
valahol van mód erről meggyőződni, akkor ez Magyarország, ahol Bartók és
Kodály egyedülálló módon tették ezt lehetővé. Domokos Pál Péter az alábbi
sorokkal igazít el ebben minket.

„A komoly tudománnyá fejlődött néprajz szemünk elé állítja az írás előtti
ősember világát, amelyben felfedezi a hiedelmek és a hit csíráit, a logikus gon-
dolkozást megelőző formákat, a család ősi szerkezetét, a költészet, zene, tánc
kezdeteit. Állítja, hogy a legkezdetlegesebb népeknek egyenletes műveltség-
szintjük, közös, általános műveltség vagyonuk van, melynek hagyományozása,
öröklése a maga vonalán zavartalan. Az egység csak a műveltebb népek szom-
szédságában bomlik meg. Az ősi réteg fölé folyvást szélesedő műveltségrétegek
települnek, melyek a régivel nincsenek közösségben. A tanultabbak, művelteb-
bek az idegenek műveltségét eltanulják, lemásolják, átplántálják saját hazá-
jukba, de jó szemmel minden időben megkülönböztethető »magas kultúrának«
nevezett rétegük a népi, ősi »mély kultúra« nagy múltat jelentő rétegétől. Úgy
élnek ezek a sávok egymás fölött, mint a földtörténet egymást takaró és tartó
beszédes lapjai. Mától az ősemberig vezethető korok tárgyi és szellemi emlé-
keiből látnunk kell, hogy a ma élő népek vadász, halász, pásztor, földmíves osz-
tályaiban évezredek emlékei élnek. Az emlékek a legműveltebb népek megfelelő
osztályaiban is annál nagyobb számban találhatók, minél bolygatatlanabbul élték
ősi szabású életüket, folytathatták ősfoglalkozásukat. 

Kezdeti jelenségeket más kezdeti jelenségekkel magyarázhatunk. A magyar-
ság a történelem folyamán nemegyszer kapcsolódott keverék népű törzsszövet-
séghez. Hozzá is csatlakoztak más népek. Sorsa változatos földrajzi környezetbe
sodorta, más műveltségű szomszédok mellé vitte, nomád életéből kiszakította,
míg nyugat szomszédságában végleges otthont talált. Művelődéstörténetünk

minden mozzanata ősi tárgyi hagyatékunknak, becsben tartott hagyományaink-
nak sorvadását, pusztulását jelentette. Csoda-e ezek után, ha ma, az örök ma-
gyar szellem izmosítása idején, közép- és felső osztályunkat a népiség jelenvaló
és a múlt történeti tényeivel akarjuk magyarságában megerősíteni; ha azt akar-
juk, hogy a magyarabb szellemiség gyökerei az ősi műveltségre rátelepült réte-
geken keresztülhatoljanak s a magas kultúrák figyelembevételével életerőt
szívjanak onnan, ahonnan megszámlálhatatlan nemzedékek óta omlik az egyarcú
magyar, ahol sajátos tárgyi és szellemi kincseink rejtőznek. Azért kutatjuk és kell
kutatnunk az önelvű és öncélú magyarság fejlődéstörténetét, hogy konkrét is-
meretek és eredmények alapján alkothassuk meg a magyarabb magyar szelle-
miséget a ma és a holnap számára. Szekfű mellett bizonyára Széchenyi is
meglepetten kiáltana fel és nagy megelégedéssel mondaná ki, hogy a magya-
rabbá levéshez vezető út első, alapvető munkáját, reformtevékenységét – nem
várt helyen – a magyar népzenével tette meg Bartók Béla és Kodály Zoltán. 

Konkrét ismeretet és eredményt régi zenei szakértőink nem adhattak. Nagy
szent Gergely pápa zenei tevékenységéről, Palestrináról, a klasszikusok műve-
iről és hatásáról, a IX. szimfónia apró részleteiről, Brahms magyar táncairól
tudtak, sőt a maláji szigetlakók zenéjét is érdemesnek tartották ismerni, csak
éppen a saját népzenéjükről nem voltak még értesülve. Az ősi magyar lélekre,
a változatlan szellemiségre az idő rongyokat, bécsi, budapesti, cigányos,
gentrys, hivatalos kendőket aggatott, és a sértett igaz érték az eltévedt helytelen
úton járó koroknak meg sem mutatta többé való szépségeit. A két tudós tehát
az élő könyvtárakhoz fordult, s a nótafák jól emlékező évgyűrűiről leolvasta a
magyar muzsika monumentáit. Megállapította, hogy megvan a magyar zene-
történet, csak olvasni kell tudni belőle. Való ismeret és eredményként 10000
éneket viaszba írattak és a hatalmas anyagot megtanulva kimondották, hogy a
magyar zenei mustármag a magyar népdal, melynek szerepe lesz a nyolcadik
milliónak a hét millió néphez való visszavezetésében és abban, hogy a nyolc
milliós nép végre nemzetté legyen. 

A népdal, a népi kultúra virága, remekmű. Tudatlanok kincse és tanultak
élő csodája. Nem kezdetlegesség, hanem évezredes fejlődésben kiérlelt, leszű-
rődött művészet. Tökéletes, mert kiegyensúlyozott az a kultúra, amely létre-
hozta. »Kis arányaiban éppoly tökéletes, akárcsak a legnagyobb szabású
mestermű. Valóságos klasszikus példái annak, miképpen lehet valamely zenei
gondolatot a maga frissességében, arányosan, egyszóval a lehető legtökélete-
sebben kifejezni« – mondja Bartók Béla. A népdal zengő ajkakon él. Előadása
etikailag tiszta. Nem hatást keres a nótafa, nem a közönségnek énekel, hanem
a természetnek, a világmindenségnek, Istennek tárja fel szívét. A népdal és a
klasszikus zene közeli rokonok. Egy igazi népdalmelódia teljesen egyenértékű
a legszebb Beethoven-témával. A magyar népdal összessége, lényegükkel
egybekapcsolódott teljessége minden megírt szimfóniánál hatalmasabb és ér-
tékesebb, mert belőle úgy alakul ki a magyar nép belső világa, mint a szimfó-
nia-tételekből egyetlen emberé. Rend és szabály nélkül virulnak, de rétté
nyílnak, virágos rétté, melynek teljessége és harmóniája mérhetetlen. 

Mégis csak a cigányzene az igazi magyar zene – mondják sokan. Igen, sokan
és főképp azok, akik csak és kizárólag mámoros állapotban döbbennek magyar
mivoltukra. Mekkora tévedés! A cigány túlfűtöttsége, túlzott cikornyássága, az
időmérték állandó ingadozása, az érzelgősségtől a vadságig vitt ellentétek csak
torzképét mutatják a magyar zenének; beletartoznak ugyan a magyar zenekul-
túrába, de mivel csak a középosztály »nótáit« ismerik, annak jelentéktelen részét
alkotják. 

Lássuk ezek után a magyar népdalt és útját. Az összegyűjtött magyar dal-
lamanyag két fontos részre: régi és új dallamok osztályára oszlik. Most csak a
régi dallamanyaggal foglalkozunk, mert a régi dallamok a legértékesebb zenei
kincseink. Jellemző sajátságaik: 
1. a) Az eurázsiai gyökérre valló félhang nélküli ötfokú hangsor. (Olyan ter-
mészetes – vagy lefelé haladó melodikus – moll hangsor, melyből kimaradt a
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2. és 6. fok.) A legtöbb dallam ezen az öt hangon kívül érinti a tonika alatti f’-
et, a tonika oktávját, g”-t és igen ritkán előfordul a felső terc, b” is. Ez a hang-
sor az orosz síkságon át Kínáig a török–tatár népeknél otthonos. (…)
1. b) Olyan dallamszerkezet, melyben a második rész hangról hangra pontos
kvinttávolságra követi az elsőt. Ez a tulajdonság a rokon cseremisz dallamkincs
fő jellemzője. 
2. Olyan négyszakaszos, vagyis négy dallamsorból álló szerkezet, melyben a
négy szakasz zenei tartalma általában, az 1. és 4. szakaszé minden esetben
eltér. Képlete ABCD. (Dallamsoron egy-egy verssorra énekelt dallamrészt ér-
tünk.) A dallamszerkezet nyitját a dallamsorok záróhangja adja. 
3. A dallamsorok izometrikusak (egyenlő szótagszámúak). Fő cezúra a máso-
dik sor végén b3. A 12 szótagszámúak dallamai kivétel nélkül kötetlen, ún.
parlando ritmusúak, melyek a magyar népdalra nagyon jellemzők, egyetlen
szomszéd nép sem vette át őket. 
4. Ritmusuk beszédszerűen szabad, parlando-rubato, és tánclépésszerűen vál-
tozatlan, tempo giusto. 
5. A . – végződés erdélyi, a – 

.
pedig más magyar vidékek jellemzője.

6. A lassú, parlando dalok, a keserves énekek feltűnő sajátsága a gazdag dí-
szítés, ornamentika. Fontos régiség, melynek minden hangja figyelmet érdemel.
Ez a dallamstílus nálunk, főképp a székelylakta területeken él és egységes. A dal-
lam és szöveg viszonyát illetően a székelység ősrégi állapotok maradványait
őrzi: a dallam nincs meghatározott szöveghez kötve, azonos szótagszámú szö-
vegek közül bármelyikre éneklik. (Jakocs János zetelaki vak koldusnak minden
szótagszámra megvan a nótája; a szótagokat ujjain számolja ki és azonnal énekli
a dallamot.) Gyakran négy dallamsorra csak két szövegsor jut, ilyenkor a nótafa
a szövegsort egyszerűen megismétli. Minél parasztibbak a dalok, annál kevésbé
kapcsolódtak egyes szövegekhez. Dallam és szöveg elválaszthatatlansága a
műdal jellemzője. 

Hogy a ma gyermeke a magyar népdal elméletét csaknem az egzakt tudo-
mányokéhoz hasonlóan kristálytisztán, készen kapja, az Kodálynak és Bartók-
nak köszönhető. Kriza még 1863-ban Vadrózsáinak csak szövegét közli. Így
is feltűnést keltett irodalmi körökben és belőlük a látott kincseknél még igazabb
gyöngyök létezésére lehetett következtetni. Szini Károly, Bartalus István és fő-
képpen dr. Kiss Áron már meglátják a szöveg és a dallam szoros összetartozá-
sát, de feljegyzéseikben sokat adnak saját képzett zenész mivoltukból s ezért
anyaguk alig használható. Fabó Bertalan nagy munkája is csaknem teljesen
hasznavehetetlen. A tudomány főképp azért kezdte ki munkáikat, mert a közölt
adatokat kísérletileg nem lehetett ellenőrizni. Kísérletezésre Edison 1877-ben
feltalált fonográfja mutatkozott alkalmasnak. Könnyű hordozhatósága, egyszerű
kezelése miatt csakhamar elterjedt. Gép volt, melynek segítségével már a fel-
vett, viaszba írt dallamot százszor is újra lehetett játszani, a kísérletet meg le-
hetett ismételni, nehéz részeket lassan, lassabban énekeltetni, hogy a legkisebb
hangot is pontosan le lehessen jegyezni, Vikár Béla 1492, Garay Ákos 47,
Kodály Zoltán 2700, Bartók Béla 2721, Molnár Antal 307, Kodály Zoltánné
348, Lajtha László 260 dallamot vettek fel az új eszközzel. Seprődi János nagy
anyaga, Veress Gábor felvételei még a mai napig ismeretlenek. De a fonográf-
felvételek sem felelnek meg ma már a tudományos követelményeknek. A viasz-
hengerekbe írt tű utak nem időállók, penészednek, porosodnak és így feltűnően
torzítanak, romlandók is, de főképp akusztikailag nem adnak tökéletes képet.
Helyét a gramofonlemezre való felvevés pótolja, ahonnan már csak a nótafa
környezete hiányzik. A legutolsó idők magyar népdalfelvételeit már gramofon-
lemezekről hallhatjuk. 

Mit érnének azonban a legtökéletesebb népdalfelvételek is szekrénybe zárva,
vagy néhány tudós munkaterületén szép rendbe helyezve? Új magyar zenét kell
teremteni, melyben a fő hangsúly a magyar népdalon van. Az új magyar zene
európai színvonalú legyen, de olyan, amelyben a magyar nép fölismeri önmaga
szívét; melyben találkozik a nemzet legnagyobb és legkisebb fia; mely Vas

megye és Ciuc megye gyermekét, Amerika magyarját és Moldva csángóját tu-
lipántos ládára ülteti, egymás mellé helyezi, hogy meghallják, megértsék, meg-
szeressék a nagy időkről beszélő dalt és megérezzék bennük az egy gyökérből
indult szívek egy ritmusú dobbanását. Ezt az új magyar zenét csak nagy művész
írhatja, mert a zenemű értékét nem a népi elem, hanem annak mikénti alkal-
mazása dönti el. Idegen szellem számára a népdal hangváz csupán. Nemzeti
gyökerű művész biztosíthatja formájának nemzeti mivoltát. Emberileg is része-
sévé kell válnia egy embercsoport életének. Nem írhat új magyar zenét, aki nem
fogadta be és nem virágoztatta ki magában az élő zenei hagyományt és azt nem
folytatja a maga módján. Az új magyar zeneíró lelkülete azonos a magyar nép-
daléval, mint Palestrináé a feldolgozott gregoriánéval, Baché a koráléval. Nem
átvétel, hanem azonosulás az ily alkotásmód titka. 

Az elmondott szellemben írt alkotások, Bartók és Kodály, valamint Bárdos
Lajos, Kerényi György, Veress Sándor, Nádasdy Kálmán, Halmos László, Ker-
tész Gyula stb. új magyar zenéje, Molnár Antal, Tóth Aladár és Szabolcsi Bence
e szellemet sugárzó írásai nem maradhatnak többé csak a zenetudomány kér-
déseként. Mindnyájunknak közös lelki ügye ez, melynek maradék nélküli dia-
dalra vivésében mindenkinek, akiben magyar szív dobog, közre kell működnie.
A magyar mivolthoz az is hozzátartozik, hogy ki hány éneket tud, mennyire
énekli azokat és mennyit ad azokból tovább. A magyar falu gyermeke azért ma-
gyarabb a magyar város gyermekénél, mert életszükségleteként játszotta a ma-
gyar játékot, annak tevőleges résztvevője volt, megtanulta társaitól vagy a
nagyszülők térdén az öröklendő és tovább adandó anyagot. Akik csak beszélnek
a magyar ének szépségeiről, de maguk nem tudják és nem éneklik, hasonlók a
régi magyar főurakhoz, akiknek ruhájuk, jólétüket biztosító földjük és parasztjuk
volt – bár ez utóbbi sem mindig – magyar, de ők maguk még csak beszélni sem
tudták őseik nyelvét. A közös nyelvből még pusztán csak értelmi egység fakad,
az pedig egyoldalú. Nekünk érzelmi egység kell, ezt pedig a népkultúra legna-
gyobb közössége, a nemzeti zenélés adhatja, melynek legfőbb eszköze és alapja
az énekkari művelődés. A munkát Kodály tanítása szerint már a gyermekkorban
kell kezdeni, 6–16 év között a legfogékonyabb az emberi elme, tehát ebben a
korban járja át a gyermeket a zene éltető árama. Egyetlen élmény megnyithatja
a fiatal lelket. Ezt az élményt kell megszerezni a gyermeknek. A magyar nem
szeret kollektív munkára tömörülni. Ez végzetes nemzeti hiba, amelynek javí-
tására mindent el kell követni, minden eszközt meg kell ragadni. Lehet-e erre
a munkára alkalmasabb eszközt elképzelni is, mint a kórust, de főként a gyer-
mekkórust. Szemléltető eszköze a társadalmi szolidaritásnak. Sokan egyesülnek
valaminek a megvalósítására, amit egyes ember – ha még olyan tehetséges is –
nem oldhat meg. Itt mindenkinek munkája egyaránt fontos. Egyetlen ember hi-
bája mindent elronthat. Gondokkal küzdő tanítók, lelkes tanárok, tanuló és már
kenyérkereső gyermekek lelkes munkájából csak áldás fakadhat. A csillogó
szemű gyermeksereget készen várják Kodály tréfás kánonjai: Tyúkkergető, Új
kőkút, Lencse-borsó kása: két szólamú énekei mennyi víg és feledhetetlen per-
cet szerezhetnek – nem is tudom, hogy a Bicinia Hungarica-ból a víg Ez a
lábam-at, vagy a szép gyermekimádságot, a Miatyánk-ot említsem-e; három
szólamú énekei közül talán a könnyekig kacagtató Süket sógor-t vagy a hang-
utánzó Gólya nótát sorolhatnám fel; gyermekkórusaiból a Villő, Túrót eszik a
cigány, Lengyel László játék – szinte Mária éneknek nevezhető, mély hitről ta-
núskodó része: »mi elmegyünk Boldogasszony kis kertjébe, kérvén kérjük,
adván adja« már világhíresség – a Pünkösdölő, Vízkereszt, Gergelyjárás, Új
esztendő köszöntő, Horatii Carmen stb., stb. gyermekseregnek írt nagy alko-
tások. Bartók Béla egy könyvnyi énekkel örvendeztette meg az énekes magyar
gyermekvilágot. Csak egy kis tanulás, készültség, akarat kell, hogy a legegy-
szerűbb eszközökkel a legmagasabb művészi eredményt előteremtsük. 

A gyermekkórusok után a vegyeskar töltheti be az érzelmi egység felé vezető
út legfontosabb munkáját. A vegyeskar az egész emberiség tolmácsa minden
vonatkozásban. A Mátrai képekben a szólamok vonalai egymásból nőnek tömör
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testté, nyoma sincs a harmóniába való öltöztetésnek, a népdal szinte önmaga
látja el magát hátterével; Székely fonó, Köszöntő, Molnár Anna, Öregek meg-
elevenítik a címet: ott a nehéz életet élő székely sok körülményű bolyongását
és sorsát halljuk; majd a köszöntők virágfüzéreit látjuk; a balladában a kivont
kard mesteri hangutánzásán vagy a gyermekét szoptató anya boldog ringásán
merengünk; vagy azon csodálkozunk, hogy a foghíjas, biccenő öreget is elmú-
lásában bátorítja s halódó szemét anyagyöngédséggel fogja le. A Kodály-művek
szemlélésénél csodálatunkat nem fokozhatjuk tovább. A Jézus és a kufárok-at
hallani kell, hogy a szerzőt a maga nagyságában láthassuk. 

Énekkari feldolgozásaiban, színpadi műveiben, hangszeres alkotásaiban egy-
formán teljes diadalra juttatta a magyar népdalt. Egyházához sem volt hűtlen.
A nagyszombati templom gyermekemlékei nem múltak el nyom nélkül fölötte.
Ave Maria-ja mélyen magyar, de amellett gregorián hangvételű zene; a Harma-
tozzatok-ban minden szólam önállóan szól az Üdvözítőhöz; öt Tantum ergo-ja
magyar alkotás az egyház utolsó öt százada számára. Boldog Isten, Jelenti
magát Jézus, Angyalok és pásztorok, a 150. zsoltár megannyi beszédes doku-
mentum Kodály vallásossága mellett. 

Kodály és Bartók emberek, művészek, akik értékelnek, alkotnak, újjáterem-
tenek, akik embertársaikat a hétköznapokból ünnepbe ragadják, a robotból a
magasságok felé. Ők kultúrát teremtettek, énekkarkultúrát, mely mindenki szá-
mára nyitva áll, mely nevel, jobbít, lelket gazdagít, erkölcsi erőt ad és művelt-
ségbeli fölényt biztosít. Hogy az ország nem kesereg már tovább és nem vigad
sírva cigány mellett, hanem a munka boldogító tudatában dolgozik, hogy a ma-
gyarabb új nemzedék ma már boldogan énekel, ez az ő érdemük. 

Az új magyar zene transylvan kezdeteire – bár kínálkozó alkalom volna – itt
nem térünk ki, valamint a múlt kritikáját is mellőzzük, csak annyit állapítunk
meg, hogy a helytelen zenei közszellem és nevelés ellenére az ifjú magyar lel-
keket mégis átjárta a Kodály-Bartók-iskola élesztő és megtartó szelleme. 

(…) a mozgalom nálunk sem mai keletű. Hogy nem vált általánossá, az a
hivatalos és egységes támogatás hiányának tudható be. Azt a dicséretes törek-
vést, melyet a dalápolás hivatalos szerve, az Országos Magyar Dalosszövetség,
a régi szellemben írt magyar dalkultúra, főként a férfikarok gondozásában, ki-
fejt, elismerjük, de az elmondottak alapján érthetően nem követjük. A dalár-
dáktól még mindig idegen a magyar múltba gyökerező új magyar zene. (…)

Ezek után úgy érezzük, nem szükségtelen néhány pontban összefoglalnunk
azokat a kívánalmakat, amelyek a magyar zenekultúrában ma már általánosan
ismertek és elfogadottak, de nálunk mégis ismételten hangsúlyozandók: 
1. az egyházi zenében kívánatos a népének nagyobb térfoglalása s az új magyar
zene szellemében írt művészi karének bevezetése; 
2. a világi énekek előadására vegyeskarok szervezését kell előmozdítani, a
templomi karéneket pedig csak fiú vegyeskarok adják elő; 
3. elérkezett az ideje az idegen szellemű kompozíciók kiküszöbölésének; a ma-
gyar énekes a német dalt németül, a románt románul, a latint latinul, a magyart
magyarul énekelje; 
4. zeneíróink az európai tájékozódás mellett mélyüljenek el a transylvan magyar
népkultúrában és az új magyar zene szellemében; 
5. végül dalkultúránk szervezőinek meg kell gyökereztetniök a népének építő
erejébe és jövőjébe vetett hitet.” 

Ha összehasonlítjuk helyzetünket más országokéval, akár dicsekedhetnénk
is. Azonban e helyett inkább arról kell beszélnünk, hogy a Kodály-módszer ki-
használtsága nem elégséges, a kórusmozgalom pedig nem fejlődik, hanem in-
kább visszafejlődik, amit eltakar néhány nagyszerű magyar kórus világhírének
fénye. Hatalmas lehetőségek vannak ezekben a tevékenységekben, olyanok,
amelyek messze meghaladják a zene, a zenei műveltség, a zene élvezetének ha-
tárait. Már az oktatáspolitikának nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie erre, mint
lehetőségre. A civil szerveződések, a kisközösség építésnek pedig igen hatékony
módja a kórusmozgalom terjesztése.

Nem a sírva vigadó magyart sírnám vissza, hanem a családi és társadalmi
események során egyre ritkuló népi elemeket, a közös nótázást. Hihetetlenül
szerencsésen párosult számunkra a más népeknél sokkal gazdagabb anyag
fennmaradásának utolsó pillanataiban megjelenő csodálatos nemzedék gyűjtő
szenvedélye. Eredményeik nem szabad, hogy holt anyaggá váljanak, s csak arra
legyenek elégségesek, hogy büszkélkedjünk: nálunk jegyezték le a legtöbb nép-
dalt.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a szomszéd népek értékeinek megmen-
tésében is oroszlánrészt vállaltunk. S nem csupán a népzene területén.

y

Ismét egy nemzedéki kérdés
Kéki Béla: Írás és nemzedék 1938/2.

Ha a Hitelt olvassuk, az új erdélyi nemzedék szól hozzánk, annak leginkább
tenni akaró szellemiségű kiválóságai. Kéki Béla, az egyik alapító szerkesztő
ezúttal az irodalom művelőivel foglalkozik nemzedéki alapon. De a transz szil -
vá nizmus megismeréséhez is közelebb visz írása.

„A múlt esztendő őszén váratlanul és minden időszerűség nélkül kitört a
háborúság az idősebb és a fiatal írónemzedék között. Szemlér Ferenc, aki min-
tegy a fiatal írók nevében szólt, támadta a jelszóvá duzzadt transylvánizmust,
mire Kós Károly mély meggyőződéssel védelmére kelt régóta hirdetett állás-
pontjának. Szenczei László hozzászólását olvashattuk ezután a Korunk hasáb-
jain, s az ő írásából, amely jórészt a két írónemzedék különbözőségének a
jegyeit vizsgálta, már jobban megvilágosodott, hogy lényegében miről van szó:
az idősebb nemzedék irodalmi alkotásaival és írói magatartásával szemben bi-
zonyos kritikai szemlélet ütötte fel a fejét, ami mindig első mozzanata az új
irányba fordulásnak.

E vita zajlása közben készült el a mi nemzedékünk szépíróinak az antológiája,
melyben hat költő és nyolc prózaíró mutatta be java termését. (…) a bírálók –
mint írták – minden igyekezetük ellenére sem tudtak rálelni a nemzedéki se-
reglést indokló közös vonásokra. (…) 

Az előttünk járó nemzedék költőiről, főként az élen Reményikről, Áprilyről
és Tompa Lászlóról irodalomtörténetileg kialakult vélemény állítja, hogy irányuk
formai tekintetben a Nyugat mozgalmába gyökerezik, de új, időszerű,
Transylvániához kötött mondanivalójuk révén sorsformáló erővel hatottak a
transylvan magyarság életében. Váteszi jelleget visel a költészetük, olyan hangot
és eszméket szólaltatnak meg, melyeket a történelmi sorsfordulat mondott
tollba nekik. A Transylvánia földjéhez kötő hűséget hirdették s mélyítették a ra-
gaszkodás érzését a transylván tetők, fenyőerdők, havasok szerelmes szerete-
tének a sugallásával. Ezt a váteszi hangot teljességgel nélkülözzük fiatal
költőinknél, még csak a kortárs politikai nemzedék bontakozó eszméi sem
eresztettek gyökeret költészetükben. (…) mi a tünetet észleljük, hogy a ma-
gyarázatot is megkeressük. (…) úgy találjuk: a transylván magyarság sorsvál-
tozása, mint költői ihletforrás elapadt, kiaknázottá vált. (…) Ma idősek és
fiatalok, ha költők, csak transylván magyarságuk fogyó erejének, pusztulásának
siratásában, keserűségünk jeremiási panaszlásában találhatnak egymásra, amire
jellemző szép példát tudunk idézni (…): A marosszentimrei templomban című,
megrázó hatású költeményt Jékely Zoltántól. De az új nemzedék hivatása távo-
labbi célok felé int. (…)

Sorsformáló hivatás vár (…) minden fiatal transylván lírikusra, bár hozzá
kell tennem, hogy ez az előtérbe állított nemzetpolitikai szerep nem föltétele
senki költőmivoltának. Ám miközben egyre tisztultabban bontakoznak ki az új
transylvan magyar típusának jegyei s a közélet változott formái, költőink, akik
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érzékeny átélői mindennek, nem kétlem, hogy visszhangozni fogják, sőt részt
vesznek nemzetrészünk életének e gyökeres átalakításában, betöltve rendelte-
tésüket, amint betöltötte Áprily és Reményik, vagy egyetemesebb magyar példát
említve, Kölcsey és Petőfi. 

Prózaíróink olvasásához, írásmódjuk elemzéséhez már bizonyos teherté-
tellel kezdünk, fiatal íróink ugyanis életlátásukról és írói módszerükről meg-
határozásokat adtak, egyre többször halljuk tőlük a transylván realizmust
emlegetni. (…) az általánosítás erőszaktételével élve, a transylván irodalom
egész első nemzedékéről elmondhatjuk, hogy idealisztikus vonások jellemzik
őket. (…) Rábukkanunk lassan az első közös vonásra: fiatal íróink munkái
egészükben valami kiábrándultságot árulnak el. (…) nem lelkesednek s az ol-
vasóból sem akarnak lelkesedést kiváltani; ki-ki azt a társadalmi réteget,
amelyben él és amelyet feldolgoz, hideg tárgyilagossággal szemléli, úgy is áb-
rázolja, sőt a polgári konvenciók ellen már kíméletlenebb hang, a gúny hangja
is megszólal (…).

Az elmondottakból könnyű a realizmus irodalmi jelentkezését kiolvasni, de
amint az idősebbeket nem lehet egyszerűen a romantika címszava alá sorozni,
úgy a fiatalok írói szándékai is szétágazóbbak, semhogy egy fogalomba gyö-
möszölhetők volnának. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy az első nemze-
dék idealisztikus felfogásával szemben a fiatalok irodalmi működése a
tárgyilagosság jegyében áll, amit, ha úgy tetszik, realizmusnak is nevezhetünk.
Ehhez kapcsolódik az az átfogó, részletekre nem tekintő megállapítás, hogy az
első írónemzedék nemzetünknek a történelmi megrázkódtatást szenvedett lelki
törésétől elfordulva, – mintegy a biológiai törvények parancsa szerint – a lázas
eszménykereséshez menekült, hősöket állított, a hideg számvetésnek ritkán en-
gedett szót, vagyis csodálatos tökéletességgel válaszolt a sorsfordulatra; de a
nemzet nem tudott hasonlóan lázas, önmagát építő cselekvésbe lendülni, át-
szerveződése késik, erői külső és belső bajokban emésztődnek. A kezdeti hir-
telen felszökött láz visszazuhant, s az új nemzedék társadalmunk lesújtottságára
eszmélt, a nemzettest betegségtüneteinek kiábrándító sorával került szembe;
nyilvánvaló, hogy írói ezt a valóságélményüket fogják könyörtelen módon az
irodalmi élmény síkjára emelni, s közben ezáltal lesznek a változás eszközeivé.” 

A magyar költő és író alig élhetett meg olyan történelmi korszakot, amikor
alkotói tehetségét ne a nemzetet létében veszélyeztető események késztették
volna munkára. Mondhatnám, hogy a magyar irodalom alkotóinak fő ihletője a
számunkra majdnem mindenkor vészterhes történelem volt. De arra is van
példa, hogy ez a túlfeszített szükségállapot kimeríti, refrakter, reakcióképtelen
állapotba hozza az alkotót.

Kéki Béla az 1938. évi állapotokat vizsgálva úgy látja, hogy miközben az
előttük járók „(…) olyan hangot és eszméket szólaltatnak meg, melyeket a tör-
ténelmi sorsfordulat mondott tollba nekik” a fiataloknál, tapasztalata szerint:
„(…) a transylván magyarság sorsváltozása, mint költői ihletforrás elapadt, ki-
aknázottá vált.” Közel két évtizeddel a tragédia után, az azt személyesen is
megélő erdélyi irodalmi elit ifjú generációja új utat keresne, de lelkiállapota
igen vegyes. A szerző szerint nehéz lenne a próbálkozások eme többszínűségét
egyetlen jellemzővel illetni.  

Kéki mégis állít és remél: „Sorsformáló hivatás vár (…) minden fiatal
transylván lírikusra” illetve: „(…) nem kétlem, hogy visszhangozni fogják, sőt
részt vesznek nemzetrészünk életének e gyökeres átalakításában”.

A próza helyzetét ekképpen összegzi: „(…) fiatal íróink munkái egészükben
valami kiábrándultságot árulnak el.” Megállapítása szerint az első írónemze-
dék:„(…) lázas eszménykereséshez menekült, hősöket állított, a hideg szám-
vetésnek ritkán engedett szót, vagyis csodálatos tökéletességgel válaszolt a
sorsfordulatra” viszont: „(…) a nemzet nem tudott hasonlóan lázas, önmagát
építő cselekvésbe lendülni”, mégis reméli: „(…) hogy írói ezt a valóságélmé-
nyüket fogják könyörtelen módon az irodalmi élmény síkjára emelni, s közben
ezáltal lesznek a változás eszközeivé.” 

Ma is ott áll a magyar élet minden határok szaggatta területén az a fekete
múzsa, mely a közös pusztulás veszedelmével riogatja a magyar írót és költőt.
Irodalmunk gazdagságára nem panaszkodhatunk. Sajnos azonban a nemzet
sorskérdéseit csak egyesek tekintik magukénak, sőt e téren nem ritka a közöny
semlegességét túllépő jelentős alkotó sem. 

Ha irodalmunk jelesei „a változás eszközeivé” válhatnak, vajon milyen vál-
tozást ösztönöznek, vagy fájó sokféleségükkel milyen zűrzavart kelthetnek a
világ őrültségétől egyre bizonytalanabb nemzet gondolkodásában? 

y

Világnézetek és transzszilvánizmus
Szenczei László: Világnézeti túlbuzgóság 1938/2.

Szenczei rövidebb eszmefuttatása a Metamorphosis Transylvaniae rovatban ol-
vasható.

„A XX. század morbusa a világnézeti baj, mely ahol felüti a fejét, járványszerű
pusztítást végez a szellemi életben és a fennálló vallási, társadalmi, politikai in-
tézmények között. A modern szellem egyre divatosabb eltévelyedése, hogy az
embert és a természetet érdeklő problémákat egyetlen áttekinthető rendszerbe
foglalják össze, illetve van egy-egy vezéreszme, amelynek minden egyéb elvet
és eszmét alárendelnek. Hogy az elveknek és a problémáknak ebben a hierar -
chikus rendjében mennyi a kényszer és a lappangó ellentmondás, azzal a világ-
nézetek megszállottai nemigen törődnek, a rend esztétikus, külső kereksége és
az egyetemességbe való bepillantás kecsegtető ábrándképe eltompít bennük
minden kritikai érzéket. Pedig az élet jelenségei mögött felfedezhető elvek száma
nem egy és nem kettő, hanem sok s ezért heroikusan hiú kísérlet egyetlen ve-
zérelvnek alárendelt eszmerendszerek alkotása. Különösen hiú és veszedelmes
a sok monista igényű történetfilozófia, melyeknek mindegyike egy-egy betegesen
megnagyított és körülrajongott elv működését látja a történelemben s nem akar
tudni a történelem immanens sokelvűségéről. Amíg ezek a történetfilozófiák a
hozzáértők zárt köreiben maradtak, kártékonyságuk nem derülhetett ki, de mi-
helyt a demokrácia és az általános művelődés csatornáin mind szélesebb rétegek
tették magukévá, kimutatták méregfogaikat. A történetfilozófia megnyergelte a
szociális vagy a nemzeti engedetlenséget s olyan eszeveszett iramban sarkan-
tyúzza, hogy szinte kikerülhetetlennek tetszik a modern civilizáció katasztrófája.
A történetfilozófia a meghódított tömegek eszméletében elvesztette filozofikus
sallangjait s morális célzata annyira előtérbe került, hogy a morálison túl egye-
nesen valami új-religiózus kábulatba való bukás fenyeget. Nem túlzás, ha azt ál-
lítjuk, hogy az emberiség egy új teologikus korszak előtt áll, mely tűzzel-vassal
magába fogja olvasztani azokat a laikus intézményeket és azt a laikus szellemet,
amely a renaissance óta uralkodott. Minthogy a kereszténység és az iszlám az
ókor végén és a középkor elején magába olvasztotta a görög–római civilizáció
laikus kultúrkincsét, éppen úgy a kommunizmus és a fasizmus új vallási áram-
latok, a modern civilizáció megemésztésére törekszenek. Amikor minduntalan
»marxista tudományról« vagy »német tudományról« hallunk perorálni, voltakép-
pen az történik, hogy egyetemességére és részrehajthatatlanságára büszke tu-
dományunk az új, vaskezű dogmatikák igájába hajtja a fejét és belenyugszik a
meretrix ecclesiae (az egyház kirekesztettje) szerepébe. Mert amilyen hódolattal
viseltetünk azzal a kereszténységgel szemben, mely akár mint katolicizmus, akár
mint evangéliumi kereszténység, lankadatlan buzgalommal törekszik a krisztusi
eszményre, éppen olyan aggodalommal kísérjük ezeket a sokszor pogány szel-
lemű, de minden esetben vakbuzgó dogmatizmustól fűtött mozgalmakat, melyek
nemcsak a társadalom laikus rendjére törnek, de a keresztény egyházak meg-
semmisítésére is.
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A világnézetek elszaporodása korunk beteges jelensége s veszedelmes voltát
csak növeli, hogy e világnézetekkel egyáltalán nem lehet egyezkedni. Gyökeré-
ben kell tehát elvetni azt a szellemet, azt a módszert, mely újabb és újabb »vi-
lágnézetet« termel. A keresztény ember megelégszik hite parancsaival és
titkaival s ösztönösen kerüli, hogy hite summáját, divatos terminológiáknak en-
gedelmeskedve »keresztény világnézetnek«  keresztelje el. (…) a keresztény-
ségnek a saját terminológiájában és a saját évezredes szellemi módszereivel
kell felvennie a harcot.

Időszerű törekvésnek tűnik küzdeni a világnézeti túlbuzgóság vadhajtásai ellen,
s ezért őszinte meglepetésünkre szolgál, hogy egy fiatal közírónk (…) még a
transylvánizmust is világnézetnek tartja! Akár igaz a transylvánizmus, akár nem,
egy hajszálnyit sem változtat az embernek embertársához, társadalmához, Istené-
hez való viszonyán, következésképpen nem nevezhető világnézetnek, mint a mar-
xizmus, fasizmus, hitlerizmus, amelyek az egyén és a társadalom minden viszonyát
gyökerében akarják újraönteni. A transylvánizmus nem egyéb, mint a három
transzilván nemzet kulturális és egymásra hatásáról szóló történelmi tanítás; mely
tökéletesen híján van a morális egyetemességnek, ami világnézetté – torzíthatná
(…) a transylvánizmus lényegénél fogva nem világot néz, hanem csak egy tájat és
azon a tájon belül sincs, ismétlem semmi egyetemes erkölcsi igénye. (…)

Ha a transylvánizmus világnézet, mennyivel inkább az az »antitran syl vá niz -
mus« vagy a transzilván realizmus! – gondolja a világnézetek szövevényében el-
tévedt szerző. Az igazság az, hogyha van egyáltalán »antitransylvánizmus«, az
csak egy egyszerű kritikai szemlélet, mely az erdélyi művelődéstörténet
transzilvánista beállítását bírálja, de már kritikai jellegénél fogva is távol van
tőle mindenféle dogmatizmus, főképp az oly gyermeteg és darabos, amilyent a
»világnézet« feltételez. (…) a Vásárhelyi Találkozó, mely kissé ennek a tran -
szil ván realizmusnak az emanációja (…) éppen az elzárkózásra késztető, el-
meszesedett világnézeti burkok felolvasztása körül tett megfizethetetlen
szolgálatokat szellemi életünknek, akkor amikor képes volt az egymással szem-
ben álló világnézeti táborokat a reáliák talaján kibékíteni. De a transzilván re-
alizmus nem utolsó sorban esztétikai követelés, mely a transzilvánizmus
romantikus expresszionizmusával szemben egy realista irodalom jogai és idényei
mellett tör lándzsát. (…)

Kár mindenütt destruktív világnézetek árnyaival viaskodni, s főképp kár vi-
lágnézeties ügybuzgóságban a transzilvánizmust, minden logikai és szellemtu-
dományos tájékozottság ellenére, világnézetté magasztosítani.”  

A végén kezdem s megállapítom, hogy ismét pontosítást kaptunk a
transzszilvánizmus (íme, ma már az írásmódja is megváltozott) mibenlétéről,
mégpedig annak egy igen fontos aspektusát illetően, s az olvasó még közelebb
kerülhetett annak megértéséhez.

Amit viszont Szenczei az első részben a világnézetekről ír, igen figyelemre-
méltó álláspont: „(…) baj, mely ahol felüti a fejét, járványszerű pusztítást végez
a szellemi életben és a fennálló vallási, társadalmi, politikai intézmények között.
Mert: „van egy-egy vezéreszme, amelynek minden egyéb elvet és eszmét alá-
rendelnek.” Ez, ezek aztán: „(…) mihelyt a demokrácia és az általános műve-
lődés csatornáin mind szélesebb rétegek tették magukévá, kimutatták
méregfogaikat.” És itt drámai kijelentést tesz: „szinte kikerülhetetlennek tetszik
a modern civilizáció katasztrófája.”

Azóta az általa akkor kárhoztatott és veszedelmesnek nevezett világnézetek
minden következményükkel együtt, történelmi hengerként pusztítottak felettünk,
mint már akkor jól látja: „(…) kommunizmus és a fasizmus új vallási áramlatok,
a modern civilizáció megemésztésére törekszenek. Amikor minduntalan »mar-
xista tudományról« vagy »német tudományról« hallunk perorálni, voltaképpen
az történik, hogy egyetemességére és részrehajlhatatlanságára büszke tudomá-
nyunk az új, vaskezű dogmatikák igájába hajtja a fejét.” És sajnos nem tanultunk
belőle. Ma is, mint akkor írta: „(…) egyenesen valami új-religiózus kábulatba
való bukás fenyeget.”

Egy újabb, valóban szinte vallásos őrületig fokozott világnézeti teher hatásait
napjainkban kezdjük megtapasztalni és megszenvedni, s távolabbi következmé-
nyeit nem csupán nem tudjuk, de nem is akarjuk felismerni. Sőt, aki erre tö-
rekszik, azt minősíti az új világnézettől megszédült-megszédített világ ördögtől
valónak. A neoliberalizmus hamis bálványimádása így terpeszkedik el mindenek
felett. Ma Európa értelmiségének jelentős része, Szenczei akkori szavait hasz-
nálva: „(…) új, vaskezű dogmatikák igájába hajtja a fejét és belenyugszik a
meretrix ecclesiae (finoman fogalmazva: az egyház kirekesztettje) szerepébe.”
Vagy éppen annak élharcosává lesz.

Csak remélni szeretnénk, hogy ama következmények mindennapi hatásai a
tömegeket arra fogják késztetni, hogy választottnak képzelt vezetőiket leváltsák,
és utolsó pillanatban még a kijózanodás felé fordítsák kontinensünk (világunk)
szekerét.

y

Az EGE-ről (EMGE)
Csiki Ferenc: Arányszám és érték 1938/2.

Ezúttal sem titkolhatom elfogultságomat. Ez a szubjektivitás azonban nagyon
jogos és indokolt lehet. Apám, az EMGE ügyvezető alelnöke révén, az ő kál-
váriáját ifjú emberkeként végigélve és emlékeit, történeteit ismerve bizton állít-
hatom, hogy a magyar mezőgazdaság szervezés történetében páratlan
intézményről van szó. Olyanról, amelyet számos európai állam megirigyelt a
maga idején. Olyanról, melynek – a parasztság időközben történt felszámolása
ellenére – nem egy tapasztalata ma is hasznosítható lenne. 

A Metamorphosis Transylvaniae rovatban Csiki Ferenc számol be az 1938.
évi közgyűlés során fellobbant egyik nagy vitáról, az erdélyi magyar falusi és
városi lakosság arányáról, s mindarról, ami ebből következik.

„Az EGE ez évi közgyűlését követő hetekben a napi sajtó hasábjain szen-
vedélyes vita zajlott abból a statisztikai kérdésből kiindulva, hogy vajon falusi
magyarságunk 90, avagy csak 70%-os többség-e. A kívülálló csodálkozásra
nyílt szemmel olvasta a harag és a gúny szavait, s várva várta, hogy holnap vagy
holnapután kiviláglik: miért a sok betű s a hadállások miért alakulnak. Csaló-
dásunkra azonban a vita lezárult azelőtt, hogy a Metamorphosis Transylvaniae
egyik fontos kérdésében a helyzettisztázást elvégezte volna. Őszinte fájdal-
munkra szolgált ez, mert igen alkalmas volt a pillanat rámutatni a falusi és vá-
rosi, gazda és nem gazda-társadalmunk egymásmellettiségéből folyó szerfölött
elhanyagolt nemzetpolitikai problémák néhányára. Későre bár, de még mindig
idejében sorra veszünk egy néhányat ezek közül: 
1. Mi is volt a vita alapkérdése? Az arányszám Dr. G. Banu segítségével meg-
állapítást nyert, hogy a városi magyar lakosság népességünk 29%-át jelenti.
Banu statisztikájának idézője azonban mintha felejtette volna, hogy a statisztikai
szám mindig értéket fejez ki, s ezért nem is számolt azzal, hogy a magyarság
városon lakó több mint egynegyede társadalmi és gazdasági értékként eléri-e
számbeli nagyságát. A társadalmi értéket a szervezettség, a gazdasági értéket a
termelésben való hatékony részvétel jelzi. Városi magyarságunk bizony mindkét
szempontból elmarasztalható. A transylván magyar iparos és kereskedő társa-
dalom szervezetlenül áll kisebbségi magyarságunk egyik igen fontos stratégiai
pontján, s a tőkeképzés területein is nélkülözi a megfelelő szociális szerveket.
Szerettük volna, ha a vita valamennyi résztvevője – idáig fejlődvén az eszme-
csere –, egyformán rámutatott volna, hogy az EGE mellett elodázhatatlan annak
a szervezetnek életre hívása, melyről egy időben Szabó Béni oly sokat értekezett. 
2. Ennek a kérdésnek különösképpen közgazdasági oldala megszívlelendő.
A 29% városi lakosság jelentőségét nem csupán magasabb szellemi színvonala
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adja meg, de az is, hogy nagyobb a tőkeképző ereje, erősebb fogyasztó, s így in-
kább megvan a lehetősége arra, hogy a nemzeti vagyon alakulására és felhaszná-
lására befolyást gyakoroljon. Ehhez azonban szükséges, hogy úrrá váljon
gazdasági erőforrásai felett s gondoskodjék arról, hogy végzett munkájának gyü-
mölcse nemzeti vagyon maradjon. Nehéz feladat egy olyan társadalomnál, amely-
nek tagozódása nem arányos, gazdasági élete fejletlen, élete egyre szűkebb
keretek közé van szorítva. A városi lakosság különféle rétegeinek gazdasági ér-
dekei sokfélék és igen sokszor ellentétesek egymással. Nehezebb itt a közös kap-
csokat megtalálni s az érdekvédelmi szerveket kiépíteni. Egyben azonban
találkozik valamennyi társadalmi réteg: mindnyájan fogyasztók. A falu inkább ter-
mel s így természetes, hogy az érdekeit szolgáló szervezetek feladata is elsősor-
ban a termelés színvonalának, mennyiségének és minőségének emelése. A város
ezzel szemben inkább fogyaszt, akár a maga élelmezésére, akár feldolgozás cél-
jából szerzi be a falu termékeit. A városlakó magyarság száma Romániában meg-
haladja a 400000-et. Ha egy lélek havi fogyasztását (ruházati cikkek és piacon
beszerezhető élelmiszerek leszámításával) ma csak 100 lejre tesszük, ez is már
40 millió lejt jelent havonta, közel 500 milliót évente. Ennek a nem lekicsinyelhető
fogyasztásnak szövetkezeti megszervezése jelentős pénzfeleslegeket biztosítana,
melyek bizonyára hozzásegítenének néhány közösségi intézményünk fenntartá-
sához. A városi fogyasztó magyarság azonban a termelésnek is bizonyos irányt
szabhat, meg is keresheti a kapcsolatot magukkal a termelőkkel. Itt fűződik össze
a gazdatársadalom szervezete a városi lakosság kiépítendő szerveivel, s így ala-
kulhat ki ezek között egy mindkettőjükre igen hasznos népi együttműködés. Adó-
dik azonban a városi lakosság szervezésével kapcsolatban sok más probléma is,
különösen a kisiparosság megerősítése szempontjából (pl. nyersanyagbeszerző
és -feldolgozó szövetkezetek stb.) s ezek egyaránt arra intenek, hogy komolyan
kutassuk, miként tudnók különböző, de egyformán jelentős társadalmi rétegeink
életét eredményesebbé, ellentállóbbá, hasznosabbá tenni. 
3. Az arányszám-vitatással kapcsolatosan azonban van egy harmadik megszív-
lelendő nemzetpolitikai kérdés is és ez: falusi népfölöslegünk állandó mozgása
s a városszéli magyar proletáriátus számának következetes növekvése. Egy
ízben már leírták e lapokon, hogy egy új társadalmi réteg kialakulásának va-
gyunk szemtanúi: a falvak kereset után bolyongó fiait és leányait mágnesként
vonzzák a város kenyérbiztosító lehetőségei. Nem jelentéktelen ezrekről van
szó: tízezrek korrigálják évről évre az arányszámot. S ki törődik velük: útvona-
laikat ki szervezi, a városszéleken ki telepíti le őket, gyökérverésüket lelkiis-
merettel ki gondozza? Pedig nem érdektelen, hogy ezek az új hódítók kinek a
számára szerzik meg a városok kültelkeit! 

A seregnyi probléma sorából mindössze hármat emeltünk ki, de már ezek
is, úgy hisszük, eléggé nyilvánvalóvá teszik, hogy a helyzet alakulásának érde-
kében, az igazi Metamorphosis Transylvaniae vonalán vajmi kis elismerésre
számíthat a nyers féltékenykedés izgatott és meddő szóhadjárata. A fölösleges
kipellengérezés, az ártalmas huzavona helyett üdvösebb volna a hiányok pót-
lásán gondolkodni, az együttműködés lehetőségeit egyengetni. Mert nemde
nevetséges Magyar Szövetségről, Gazdasági Tanácsról és Közművelődési Ta-
nácsról beszélgetni akkor, amikor a szövetség lélektani feltételeit saját magunk
irtogatjuk, a tanács összeülését egyéni szempontoknak rendeljük alá, a nemzeti
érdekért magánérdeket feláldozni nem akarunk. Az egyik és a másik oldalon
egyaránt érvényes Széchenyi alapelvének igazsága s célravezető nemzetpolitika
csak a zarándoki magamegtagadás nyomában születhetik.” 

E rövid figyelmeztető a falu és a város viszonyának örökös kérdését hozza
látóterünkbe. Emlékezetemben él még a szocialista éra jelszava, miszerint a
mezőgazdaságban dolgozók arányát 3% alá kell szorítani, s ez a fejlett mező-
gazdaság egyik kritériuma. Ez egyben azt is jelentette, hogy a faluról a „városok
kültelkei” felé gravitáló elvándorlás támogatott volt. Akkor senki sem mert a
szó másik értelmében arról beszélni, hogy ez a „proletarizálódás” a paraszti
sorból történő alább süllyedést jelenti. 

Arról sem esett szó akkoriban, pontosabban még senki sem tudta, hogy a
majdan esetleges munkaerő-felesleg felvételére sokkal alkalmasabb egy meg-
felelő struktúrájú mezőgazdaság, s azt ebben támogatni szükséges. Napjaink-
ban is él az a neoliberális felfogás, amely szerint a falu felesleges, fel kell
számolni. Erről könyv jelent meg, irodalma van. És milyen árulkodó módon
kapcsolódik ez pl. a Ceauşescu-éra bukott faluromboló terveihez!

A világ iparosodása, a rohamos és megállíthatatlan fejlődés, valóban teljesen
új helyzeteket teremt, s csak előre tekintve, folyamatos felkészüléssel leszünk
képesek az újabb kihívásokhoz alkalmazkodni. Mi történhet, ha az automatizá-
lás a városi munkaerő-felesleget a végletekig fokozza? Hova tudnák azt irányí-
tani? Hiszen a munka társadalmának felszámolódása végzetes lehet az egész
emberiségre.

Ha 1938-ban az EGE közgyűlésen – a magyar szokásokhoz híven – meg-
osztó vitát is gerjesztett az akkor már felmerülő kérdés, mégis elmondhatjuk,
hogy felfigyeltek az adott körülmények között feltételezhető következményekre.

y

Megállt az idő
Dr. Mikó Imre: A román kisebbségi statútum 1938/3.

Kiváló kisebbségi jogászunk tárgyilagos kalauzolása mellett érdemes foglalkozni
ezzel a statútummal, hogy még jobban megismerhessük a mai román álláspont
gyökereit. Az anyag olvasása közben természetesen tudnunk kell, a királyi dik-
tatúra nem sokkal ez előtt történt bevezetéséről Romániában, melynek nagy át-
rendező kísérletéhez tartozik maga a statútum is. Olvassuk hát:

„Európa nyílt sebének nevezte néhány évvel ezelőtt egy német író a nemze-
tiségi kérdést, s az idegen államhatalom alatt élő kis népcsoportok helyzetének
rendezése ma a nemzetközi politika legfőbb gondja, különösen akkor, ha olyan
hatalmas anyaállam szomszédságában laknak, mint Németország. A párizsi bé-
kekonferencián merült fel legelőször a nemzetiségi kérdés általános és nemzet-
közi rendezésének gondolata, s az öt szövetséges és társult főhatalom részben
külön kisebbségi szerződések, részben a békeszerződés útján, később pedig a
Népszövetség előtt tett nyilatkozatok útján gondoskodott a faji, nyelvi és vallási
kisebbségekről. E kisebbségek jogai a Nemzetek Szövetsége védelme alá ke-
rültek, s a Tanács tagjainak volt szánva az a szerep, hogy a kisebbségi egyez-
mények és nyilatkozatok megsértésére vagy annak veszélyére felhívják a
népszövetségi tanács figyelmét. Ezeknek az államoknak a képviselői egyrészt
nem szerezhettek értesülést minden apró részletkérdésről, másrészt nem is
mutattak érdeklődést más nemzetiségű kisebbségek iránt. Amikor pedig a ki-
sebbségvédelmi kötelezettségeket vállalt államok képviselői is bekerültek a Ta-
nácsba, a Nemzetek Szövetségénél az a gyakorlat alakult ki, hogy nem a
kisebbségeket, hanem az államot kell megvédeni a kisebbségektől. A nemzet-
közi kisebbségvédelem a Népszövetség válságával egyenes arányban gyengült,
s bár a kisebbségeknek is megadatott az a jog, hogy panaszokat adjanak be,
ezek csak akkor kerülhettek Tanács elé, ha valamelyik tanácstag magáévá tette
azokat, ellenkező esetben hármas és ötös bizottságok útvesztőin sikkadt el a
petíciók túlnyomó többsége, A kisebbségi szerződéseket aláíró nagyhatalmak
közül az Amerikai Egyesült Államok sohasem léptek be a Nemzetek Szövetsé-
gébe, Japán és Olaszország időközben kilépett, s ma már csak Anglia és Fran-
ciaország maradt Genfben. Mivel így a csonka Népszövetség erőtlennek
bizonyult a kisebbségek megvédésére, az általános kisebbségvédelem a kollektív
biztonság és osztatlan béke szétfoszlásával vált illuzórikussá.

A világháború befejezése óta eltelt húsz év alatt az európai hatalmak szö-
vetségi rendszerében is nagy átcsoportosulás ment végbe, s a nemzetiségek
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ügyét a Népszövetség helyett azok az államok tartották nyilván, amelyeknek
fajrokonai kisebbségi sorsban élnek vagy ezeknek az államoknak a politikai szö-
vetségesei. Ott pedig, ahol két baráti viszonyban élő szomszéd államnak köl-
csönösen vannak kisebbségei, ezek rendszerint a viszonosság elve alapján
külön megállapodásokat létesítettek. Így kötött kölcsönös kisebbségvédelmi
szerződést Ausztria Csehszlovákiával, Lengyelország Danziggal, Németor-
szággal és Csehszlovákiával, a balti államok egymás között és Románia Ju-
goszláviával. A népszövetségi kisebbségvédelem mellett tehát fokozatosan
kialakult egy új kisebbségvédelemi szövetségi rendszer, ami felett a szerződésre
lépett államok barátsága és jószomszédi viszonya áll őrt.

Erre az útra lépett Magyarország is, amikor először Jugoszláviával, majd
Romániával vette fel a baráti kapcsolatok fonalát s legutóbb a bledi konferencián
tettek előzetes nyilatkozatokat (…). 

E tárgyalások előterében Erdély áll, ahol a magyarság legnagyobb kisebb-
ségi csoportja él olyan sajátos földrajzi elhelyezkedésben és a többi nemzettel
közös történelmi múlttal maga mögött, amelyek mind az erdélyi kérdés külön-
leges és a reális adottságoknak megfelelő rendezése mellett szólnak.

Az az országrész, amelyben élünk, régóta ismeri a nemzetiségi küzdelmeket.
Szent Bertalan éjszakája előtt öt évvel már meghonosította a vallásszabadságot,
a nemzetiségi szabadság megvalósításával azonban nemhogy megelőzné, hanem
lekési korát. A nemzetiségi törekvések itt először a románság politikai küzdel-
meinek formájában jelentkeznek és arra irányulnak, hogy a románokat Erdély
negyedik nemzetének és ötödik, illetve hatodik bevett felekezetének ismerjék el.

A Supplex Libellus Valachorumtól az 1848-as balázsfalvi határozatokig ez
minden román program és emlékirat alapgondolata. A románok nemzeti, vallási
és nyelvi egyenjogúsága rövid időre meg is valósul az 1863–64-i szebeni or-
szággyűlésen az abszolutizmus alatt, de Erdély uniójának másodszori kimon-
dása és a kiegyezés után a rendiség végső nyomai eltűnnek, s országrészünk a
liberális Magyarországhoz csatlakozik. Az 1866: XLIV. törvénycikkről »a nem-
zetiségi egyenjogúság tárgyában« még ellenfelei is elismerik, hogy korának szín-
vonalán álló alkotás és a nemzetiségi nyelvhasználat kérdését a lehető legjobban
oldotta meg, de végrehajtásának előfeltételei hiányoznak, mert akiknek szól,
azok ezen jóval túlmenő követelésekkel állanak elő. Amikor a románság a po-
litikai aktivitás terére lép és 1881 májusában Szebenben megalakítja nemzeti
pártját, a pártprogram első pontja Erdély autonómiája s minden egyéb kívánság
csak azután következik. Ennél kevesebbel a román nemzeti párt nem elégedhet
meg, ezért futnak zátonyra Tisza István tárgyalásai a románokkal, s amikor ezt
Jászi Oszkár felajánlja Aradon a román nemzeti komiténak, már késő, mert a
győztes háború után a románok a teljes elszakadást akarják. A gyulafehérvári
határozatokban még utoljára felcsendül román részről a régi szólam, most már
mint az új román állam nemzetiségeinek szóló ígéret: »Teljes nemzeti szabadság
az együtt lakó népek számára. Mindenik népnek joga van a maga neveléséhez
és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből
választott egyének által. A törvényhozó testületekben és az ország kormányzá-
sában való részvételre minden nemzet népességének számarányában nyer
jogot.« Rá egy évre pedig Románia megköti a Szövetséges és Társult Főhatal-
makkal az alaptörvény jellegű párizsi szerződést (1. cikk) amiben a kisebbségek
számára az élet, szabadság és vallásszabadság (2. cikk), az állampolgárság
megszerzése (3–7. cikk), a jogegyenlőség és nyelvhasználati jog (10. cikk),
székely és szász kultúrautonómia (11. cikk), a Nemzetek Szövetségének vé-
delme mellett biztosíttatik (12. cikk). Amikor ez év februárjában az Uralkodó
új alkotmányt adott az országnak, amely nem elvont liberális elvek alapján,
hanem a nemzet és a nép fejlődési fokának és reális szükségletének megfelelően
alakította át Nagyrománia államszervezetét, a nemzetiségi kérdés rendezésének
is fel kellett merülnie.

Az alkotmány a román nemzet elsőbbségének kimondása mellett az állam-
polgárok hazafias kötelességeinek ellenértékeképpen a kisebbségi polgárok

számára is biztosította a törvény előtti egyenlőséget, valamint azokat a közsza-
badságokat, amelyek a románokat megilletik. Az alkotmányos jogok továbbfej-
lesztésére pedig nyitva hagyta az utat Őfelségének a népszavazással
kapcsolatban kiadott szózata, amely szerint »az új alkotmány egyenlő jogokat
biztosít minden más fajú nemzetiségnek, mely az egyesült Románia területén
évszázadok óta él,« Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a király itt az alkotmány
és kisebbségi szerződéssel ellentétben nem olyan állampolgárokról beszél, akik
faji, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez tartoznak, hanem más fajú nemzetsé-
gekről, vagyis a nemzetiségeket nem kisebbséghez tartozó egyének sokaságá-
nak, hanem népi egységnek, nemzetiségnek határozza meg. Emlékezhetünk
reá, hogy Őfelsége már egy 1931-ben tartott trónbeszédében országa népeihez
szólott és közös államépítő munkára hívta fel őket.

Ma, amikor az alkotmány 27. cikke a román nemzet elsőbbségéről beszél,
ami magától értetődően más nemzetiségeket is tételez fel, amelyek között a
román első lehet, a román nemzethez tartozó kisebbségi egyének sokáig divatos
elmélete már a múlté. Az pedig, hogy az egyesült Románia területén évszázadok
óta élő kisebbségi nemzetek s közöttük elsősorban a magyar, mint legősibb és
legnagyobb nemzetiség ennek az új helyzetnek ne csak hátrányát, hanem elő-
nyét is élvezze, a királyi szózatban bejelentett országépítési tervnek egyik prog-
rampontjává emelkedett. Ezen a téren az első kísérlet már meg is történt, s ez
a kísérlet hűen kifejezi a nemzetiségi kérdés fejlődésének azt a fokozatát, amely-
ben a karlsbadi pontok és bledi konferencia idejében állott.

Előttünk fekszik három törvényszerű rendelet, ami együtt kisebbségi statú-
tum név alatt ismeretes. Húsz év óta az első törvénykomplexum, amely egyrészt
fórumot teremt a nemzetiségi kérdés számára, másrészt összefoglalja és kiegé-
szíti a kisebbségi kérdés egyes részleteit szabályozó rendelkezéseket. A nem-
zetiségi hármaskönyv első része (…), mely a Kultuszminisztérium kisebbségi
ügyosztályát a Miniszterelnökséghez helyezi át és főkormánybiztossági jelleggel
ruházza fel. A második rész (…) nem más, mint az előző rendelettörvény vég-
rehajtási utasítása. A harmadik rész (…) a kisebbségi főkormánybiztosság mű-
ködésének irányelveit foglalja magában. 

Az ún. kisebbségi statútum tehát az eddig a Kultusz- és Művészeti minisz-
térium mellett működő kisebbségi ügyosztályt, mely természetszerűen a nem-
zetiségi kérdésnek csak egyik ágával foglalkozott, a Miniszterelnökség mellé
helyezi át, és kibővített hatáskörrel kisebbségi főkormánybiztossággá emeli.
(…)

A főkormánybiztosság szerves kapcsolatot fog fenntartani a közhatóságok-
kal, s e célból az illetékes hatóságok ki fogják kérni a főkormánybiztosság vé-
leményét mindazon intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a kisebbségeknek
az állam keretében való életével kapcsolatban tenni szándékoznak. (…) a vezető
tisztviselőknek és referenseknek ismerniök kell annak a kisebbségnek a nyelvét,
amelyik hivatalukhoz tartozik. (…) A főkormánybiztosság költségeit a minisz-
terelnökség költségvetéséből fogják előirányozni. (…)

Amint e rövid ismertetésből is nyilvánvaló, a kisebbségi főkormánybiztosság
hatásköre a nemzetiségi kérdés minden vonatkozására kiterjed, de ezen a széles
munkamezőn csak adatgyűjtő és ellenőrző hatásköre van, közbe léphet ugyan a
törvények pontos végrehajtása érdekében, de javaslatokat az egyes minisztéri-
umoknak csak a miniszterelnök útján tehet. Erre a nagy felelősségű állásra királyi
dekrétummal Silviu Dragomir kolozsvári egyetemi tanárt nevezték ki, akinek ki-
váló szakismeretei és nemzetiségekkel szembeni lojális magatartása mind a több-
ség, mind a kisebbségek részéről általános megelégedést váltott ki.

A kisebbségekre vonatkozó intézkedéseket a kisebbségi főkor  mány biz tos -
ság létesítéséről szóló törvény végrehajtási utasítása és a főkormánybiztosság
működési irányelveit meghatározó minisztertanácsi napló tartalmazza. (…)
egyébként amint a román sajtó is megállapította a statútum érdembeli rendel-
kezéseinek nagy része csak megismétli és új rendszerbe foglalja azokat a ki-
sebbségekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek eddig egyes törvényekben
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voltak szétszórva. (…) A 3. cikk 3. szakasza megállapítja, hogy az életben levő
törvények minden román állampolgárnak nyelvre, fajra vagy vallásra való tekin-
tet nélkül ugyanazon polgári és politikai jogokat, ugyanazon biztosítékokat tar-
talmaznak, amelyeknek a részletezéseképpen az egyes jogok felsorolásába kezd.

Első helyen a nyelvhasználat kérdése áll, mint a legfontosabb probléma (…)
csak a kisebbségi többségű községekben lehet kisebbségi nyelven felszólalni,
amikor is a felszólalást románra kell fordítani (…) A románul nem tudó kisebb-
ségi polgárok a községi elöljárósághoz anyanyelvükön is nyújthatnak be kéré-
seket, amelyekhez azonban hitelesített román fordítás mellékelendő. (…) 

Általános megnyugvást keltett annak az intézkedésnek a végrehajtása, hogy
a lapok címlapján a megjelenési hely az illető kisebbség nyelvén is feltüntethető,
a szövegben pedig kisebbségi helységnevek is használhatók (18. cikk). Több
éves szünet után a magyar helység, megye és tartományi elnevezések ismét
megjelentek a sajtóban és a kisebbségi szerződésben biztosított egyik fontos
jogunkat adták vissza. Annak a kimondása is régóta esedékes volt, hogy a csa-
ládneveket eredeti helyesírás szerint kell írni (19. cikk). De szabályozást nyert
a címtáblák kérdése is (…) a román felírás mellett és azzal egyenlő betűkkel
és terjedelemben magyar felírás is használható. (…) a kisebbségek kereske-
delmi vállalatai saját nyelvükön vezethetik könyveiket, amikor is az egyenes adó-
törvény 30. cikke értelmében ezért külön pótadót kell fizetniök, amit
10–12%-ban szokás megállapítani. (…)

A hivatalos levelezés az állam nyelvén történik (15. cikk), a kisebbségi köz -
ségek hivatalnokainak pedig ismerniök kell az illető kisebbség nyelvét (16.
cikk), ami – azt jelenti, hogy ezután a községházán a tisztviselők a kisebbségi
lakosság nyelvén is beszélhetnek a felekkel.

A második – hasonlóképpen fontos – kérdéscsoport a kisebbségi iskolák,
egyházak és intézmények, vagyis a nemzetiségek saját közösségi szerveinek
kérdése. A végrehajtási utasítás erre vonatkozó rendelkezése a következőképpen
szól: »a kisebbségi állampolgárok a többi román állampolgárokkal azonos fel-
tételek mellett örvendeznek annak a jognak, hogy jótékonysági, vallásos és tár-
sadalmi intézményeket létesíthetnek, vezethetnek és azokra felvigyázhatnak,
valamint iskolákat és bármiféle nevelőintézeteket azzal a joggal, hogy ott saját
nyelvüket használhatják és vallásukat zavartalanul gyakorolhatják a törvény ér-
telmében« (3. cikk, harmadik szakasz, b. pont) (…).

Az iskolák létesítése a magánoktatási törvény keretei között történhet (…).
Elvi jelentőségű az a megállapítás, hogy »a gyermek neveléséért törvényesen
felelős személyek (apa, anya, vagy gyám) egyedül jogosultak a gyermek etnikai
hovatartozandóságának megállapítására és beírathatják őt felekezeti iskolába,
állami iskolába vagy bármely más felekezet iskolájába.« (5. cikk). Ez az egye-
dül helyes elv azonban közelről érinti az állami elemi oktatási törvény 8. cikkét,
mely kimondotta, hogy »a román származású állampolgárok, akik anyanyel-
vüket elfelejtették, tartoznak gyermekeiket csakis román előadási nyelvű nyil-
vános vagy magániskolába íratni«. (…) azok a szülők, akik felekezeti elemi
iskolába akarják íratni gyermekeiket, kötelesek a szeptember 1-től 10-ig tartó
beiratkozások alatt erről a megfelelő állami iskola igazgatója előtt nyilatkozatot
tenni, aki arról bizonylatot ad, s a legtöbb felekezeti iskolába csak ennek fel-
mutatása után írják be a tanulót. Az állami iskola igazgatóira volt bízva annak
a megállapítása, hogy a tanulók szülei milyen nemzetiségűek, amint azok a
név hangzása, vallás vagy az elődök után eszközöltek, s ami szerintük nem fe-
lelt meg, annak nem adták ki a bizonylatot, ha pedig mégis beiratkozott a fe-
lekezeti iskolába, a tanulót iskolakerülőnek nyilvánították és szüleit
megbírságolták. Ennek a rendszernek véget vet a statútum 5. cikke, amikor
egyedül a szülőnek vagy gyámnak enged beleszólást a tanuló nemzetiségének
megállapításába (…). Hosszú az út a törvényes elvektől a gyakorlatig s a leg-
jobb szándékú elhatározás is, amíg a végrehajtó közeghez lejut, mélyreható
változáson megy át. Az érdekelt egyházak tömegesen jelentették be a kisebb-
ségi főkormánybiztos úrnak azokat az eseteket, amikor a szülők óhajtását nem

vették tekintetbe, és a névelemzés ma már erkölcsileg hatálytalan módszeréhez
folyamodtak egyesek, s a kisebbségi főkormánybiztosság csak a törvény által
reá ruházott hivatását gyakorolja, amikor ezeket a nagyszámú eseteket ki fogja
vizsgálni, és a jövőre vonatkozóan – remélhetőleg – a minisztertanácsi napló
5. cikkének alkalmazása érdekében a szükségesnek vélt intézkedéseket meg
fogja tenni. (…) 

A kisebbségi felekezetek középiskolai vallástanárainak saját teológiai aka-
démiájukon szerzett diplomája elismertetik s ennek alapján kinevezhetők és
véglegesíthetők, de az általános képesítő (capacitate) vizsgát nekik is le kell
tenniök (7. cikk). Éppen ezért a jövőben is ennek a rendelkezésnek a végre-
hajtása súlyos nehézségekbe fog ütközni.  A felekezeti iskoláknak szintén állami
bizottság előtt kell bakkalaureátusi vizsgát tenniök, ahol megfelelő tanár hiá-
nyában igen gyakran nemcsak a felekezeti iskolákban is román nyelven előadott
nemzeti tárgyakból (román nyelv, irodalom, történelem, földrajz és jogi isme-
retek), hanem azokból a tárgyakból is az állam nyelvén kérdeztek, amelyeket a
tanulók az iskolában anyanyelvükön tanultak, s bizonyára ez is oka a kisebbségi
tanulók aránylag nagy bukási arányszámának. Ezen óhajt segíteni a napló, ami-
kor kimondja, hogy a bakkalaureátusi bizottságokban az utóbbi tárgyakból a
jelölteket anyanyelvükön fogják kikérdezni, s e célból olyan tanárokat fognak a
bizottságba kinevezni, akik azt a nyelvet ismerik (8. cikk).  

A nemzetiségek közösségi szervei közül a legrégibbek az egyházak, s a
napló ezeknek szabad működését helyes közigazgatási intézkedésekkel akarja
megkönnyíteni. Nevezetesen a közigazgatási hatóságok a történelmi kisebbségi
egyházak képviselőinek kötelesek tiszteletben tartani azt a jogát, hogy önkor-
mányzati úton vezessék és oldják meg egyházi, pénzügyi, alapítványi kérdése-
iket, szervezeti szabályaik szerint, amennyiben azok nem állanak ellentétben a
közrendi törvényekkel (9. cikk). A közigazgatási hatóságok a jövőben nem avat-
kozhatnak be az Istentisztelet kérdéseibe (10. cikk). A lelkészek államsegélye
felekezeti különbség nélkül a kultusztörvény értelmében ugyanazon fokozatok
szerint történik (11. cikk) (…). Az új alkotmány által teremtett rendszer külö-
nös jelentőséget tulajdonít az egyházaknak, s így a lelkészi kongruák arányosí-
tása is megindult, a protestáns lelkészekét pedig annyira emelték, hogy ma már
az orthodox lelkészek államsegélyének a felét is meghaladja.

A nemzetiségi közösségi szervezetek harmadik csoportja a gazdasági, tár-
sadalmi és közművelődési egyesületek. A napló kimondja, hogy a kisebbségi
bankok és szövetkeztek teljes szabadságban és a románság megfelelő szerve-
zeteihez hasonló feltételek mellett fejlődhetnek (4. cikk) (…). Érdemes ki-
emelni, hogy a nemzetiségi kérést általában rendező minisztertanácsi napló
csak  magyar testületeket sorol fel név szerint (…). A kisebbségeknek a politikai
pártok feloszlatása óta megszűnt egyetemes képviseleti szerveiről nem tesz em-
lítést a statútum. 

A kisebbségi intézmények közül eddig az egyházak és az iskolák részesültek
közsegélyben. (…) A napló ezzel kapcsolatban azt ígéri, hogy az állam a költ-
ségvetés útján a felekezeti iskolák fenntartóinak könnyítéseket fog tenni (2.
cikk). Az iskolai segély másik formája a községi költségvetésből való részesedés
(…). 

Nem feledkezik meg a végrehajtási utasítás a kisebbségi szerződés és az ál-
lami elemi oktatási törvénynek arról az intézkedéséről sem, hogy »ami a nyil-
vános oktatást illeti, a kisebbségek által nagymértékben lakott területeken, a
román kormány minden könnyítést megad, hogy ezen kisebbségi polgárok gyer-
mekeiknek biztosítsa az állam elemi iskolákban a saját anyanyelvükön való ok-
tatást« (…). A fokozatosan megszületett állami magyar iskolák és tagozatok
visszaállításának azonban számos előfeltétele van, mint az állami tanítóképzés
átszervezése, ahova most már kezdik bevezetni a magyar nyelv tanítását, a
felekezeti tanítóképzők diplomáinak az államiakéval való egyenjogúsítása, az
ó-királyságbeli, magyarul nem tudó kultúrzónás tanítók elhelyezése és helyükbe
magyarul tudó vagy magyar állami tanerők kinevezése. 
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A kisebbségnek az állami hivatalokhoz és tisztségekhez való viszonyának
tárgyalásával zárul le a végrehajtási utasítás anyagi része. »A kisebbségi román
állampolgárok végül az állam többi polgáraival azonos feltételek mellett űzhet-
nek különböző foglalkozásokat, közszolgálatokban, hivatalokba felvehetők stb.«
(3. cikk, 3. szakasz, e-pont). Az utasítás itt az alkotmány 27. cikkére hivatko-
zik, de nem említi azt az alkotmányos korlátozást, hogy a közhivatalok és tiszt-
ségek betöltésénél tekintettel kell lenni a román nemzet többségi és államalkotó
jellegére, a végrehajtási utasítás pedig sem törvényt, de még kevésbé alkot-
mányt sem változtathat meg. A minisztertanácsi napló sem teheti meg ezt, ami-
kor kimondja, hogy faji, vallási vagy nyelvi különbség nem képezhet akadályt
állami, megyei vagy községi állás betöltésénél (12. cikk). Ha kisebbségi tiszt-
viselőknek a jövőben való alkalmazása kétséges is, megnyugtató, hogy azok az
állami és községi tisztviselők, akik állami román iskola által kiállított diplomával
rendelkeznek, nem állíthatók nyelvvizsga elé. (…)

Azokban a községekben, ahol az etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségek je-
lentős arányban laknak, a bíró vagy annak helyettese közülük fog kineveztetni
(17. cikk), amit az új közigazgatási törvény 41. cikke pontosabbam úgy határoz
meg, hogy »azokban a községekben, ahol a lakosság többsége valamely etnikai
kisebbséghez tartozik, a bírót közülük fogják kinevezni«. Ilyen bírói kinevezés
már úgy a határmentén, mint Székelyföldön történt is. Végül a »történelmi
kisebbségek« képviselve lehetnek az illető tartomány kereskedelmi és iparka-
maráiban, mezőgazdasági kamaráiban és munkakamaráiban (23. cikk). A kép-
viselet eddig is helyenként megvolt, az újítás tulajdonképpen itt az, hogy a napló
történelmi kisebbségekről beszél a történelmi egyházakhoz hasonlóan, ame-
lyeket a kultusztörvény egyenként sorol fel. A történelmi kisebbségek kifejezést
első ízben Őfelsége használta az új alkotmány megszavazásával kapcsolatban
kiadott szózatában s alatta elsősorban a magyarság, mint e föld legősibb ma
kisebbségi lakója értendő.  (…)

A kisebbségi főkormánybiztosság létesítése és működési irányelveinek ösz-
szefoglalása valóban keretet képez ahhoz, hogy a nemzetiségi kérdésről komo-
lyan és illetékes helyen tárgyalni lehessen; ablak, amelyen keresztül a jövő
fejlődési lehetőségei tárulnak fel előttünk. Amint a román sajtó is egyhangúan
megállapította, alapjában véve igen kevés újítást tartalmaz, és csak új rend-
szerbe foglalja azokat az intézkedéseket, amelyeket a párizsi szerződés, új al-
kotmány és egyes törvények tartalmaznak. Mint első kezdeményező lépés nem
is törekszik a teljességre s így mellőzi pl. a román állampolgárság megszerzé-
sének kérdését (…) nem tér ki a kisebbségeket közelről érintő vagyonjogi kér-
désekre (…). 

A keret arra szolgál, hogy azt belső tartalommal töltsék meg, a kisebbségi
jogok pedig csak úgy válhatnak valósággá, ha az egész kisebbségi nemzet, mint
kollektív jogalany mögötte áll és egységes szervezetben őrködik végrehajtásuk
felett. A statútum által megnyitott fejlődési iránynak egy következő fokozata,
ami a nemzetiségi kérdés mai közép-európai állásának is megfelel, két legkö-
zelebbi feladat megoldását sürgeti. A mi szempontunkból egyik a magyarság
hiányzó képviseletének a megalkotása.

A másik kérdés, amit a statútum nyitva hagy, de ami a népképviseleti elvből,
törvényes intézkedésekből és legmagasabb helyről jött kijelentésekből önként
következik, a népszemélyiség gondolatának elismerése s az ebből folyó követ-
kezmények levonása volna. A kisebbségek jogai csak ott érvényesülhetnek a
gyakorlatban, ahol szervezett népközösség tudhatja azokat magáénak, ahol nem
szétszórt és magára hagyott kisebbségi egyének, hanem maga a nemzetiség e
jogoknak birtokosa és élvezője. Ezért harcoltak egy évszázadon át az erdélyi
románok, ezt mondották ki Gyulafehérváron húsz évvel ezelőtt, ezt biztosította
a székelységnek és szászságnak a párizsi szerződés, erre hivatkozott Őfelsége
fentebb idézett 1931. évi trónbeszédében, ez következik az új alkotmány szel-
leméből, erről beszél Őfelsége legújabb szózatában. Hogy kiket illet meg ez a
népszemélyiség, az még pontosan sehol sincsen meghatározva. (…) Húsz éve

annak, hogy a gyulafehérvári határozatokban kimondották az erdélyi nemzeti-
ségi küzdelmek hagyományának megfelelő elvet: teljes nemzeti szabadság az
itt lakó népeknek! Az egyesülés huszadik évében végre legilletékesebb helyről
halljuk a már szinte elfelejtett lényeget: egyenlő jogokat minden más fajú nem-
zetségnek, amely az egyesült Románia területén évszázadok óta él. Lehet-e
ezek után Románia nemzetiségeinek egyéb kívánsága, mint hogy a kisebbségek
statútuma azon az úton fejlődjék tovább, amelyeket Őfelsége kiáltványa a jubi-
láló gyulafehérvári pontok irányába számára kijelölt?”

Az írás elején szerzőnk a Nemzetek Szövetségének gyengeségeit mutatja
be. Így már érthetjük, hogy az a maga korában mivel érdemelte ki a sóhivatal
gúnynevet. De ennél is tovább ment, mert mint olvassuk, a: „Nemzetek Szö-
vetségénél az a gyakorlat alakult ki, hogy nem a kisebbségeket, hanem az álla-
mot kell megvédeni a kisebbségektől.”

Mikó Imre a nemzetiségi statútumról szóló összefoglalójában tulajdonkép-
pen arról ír, hogy előrelépést lát az előző két évtized nemzetiségi politikájához
viszonyítva, további fejlődés lehetőségét, tárgyalási pontot, ablakot a még jobb
megoldás felé. Az anyag és a korabeli királyi beszédek minden szavát megpró-
bálja felhasználni, hogy mintegy saját kijelölt útjaként mutassa fel a többségi
hatalomnak a remélt fejlődést.

A törvények és rendeletek, beszédek és szózatok sorából próbálja Mikó ki-
bontani, hogy a magyar kisebbség immáron nem kisebbségi egyének halmaza,
hanem közösségként, népi egységként ismertetett el. Erre példa a következő
két idézet: „(…) a király itt az alkotmány és kisebbségi szerződéssel ellentétben
nem olyan állampolgárokról beszél, akik faji, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez
tartoznak, hanem más fajú nemzetségekről vagyis a nemzetiségeket nem ki-
sebbséghez tartozó egyének sokaságának, hanem népi egységnek, nemzetiség-
nek határozza meg. Emlékezhetünk reá, hogy Őfelsége már egy 1931-ben
tartott trónbeszédében országa népeihez szólott és közös államépítő munkára
hívta fel őket.

Szerzőnk igen optimista módon folytatja: „Ma, amikor az alkotmány 27.
cikke a román nemzet elsőbbségéről beszél, ami magától értetődően más nem-
zetiségeket is tételez fel, amelyek között a román első lehet, a román nemzethez
tartozó kisebbségi egyének sokáig divatos elmélete már a múlté.”

Mielőtt azonban túlságosan lelkesedni kezdenénk az 1938-as királyi dikta-
túra eme fontos előrelépése láttán, főként az anyaországi olvasó számára ke-
véssé érthető módon, tudomásul kell vennünk, hogy mindez a bizánci módon
gondolkodó Romániában került papírra. Ami mást jelent, mint a szokványos
jogállamokban. A román király, bár származása szerint nem volt román, már
jól ismerte népét. Amikor diktatúrájának alapjai között ezt a statútumot is az
új alkotmány mellé helyezte, tudta, hogy esetükben ez a gyakorlatban mit és
mennyit jelent. 

Olvassuk csak, hogyan ír óvatosan Mikó az egyik helyen: „Hosszú az út a
törvényes elvektől a gyakorlatig, s a legjobb szándékú elhatározás is, amíg a
végrehajtó közeghez lejut, mélyreható változáson megy át.” 

Ennek a finoman és kellő körültekintéssel felvezetett mondatnak akkor
(akárcsak ma) óriási igazságtartalma volt, és sok mindent megváltoztatott a
mindennapokban. Az óvatosság pedig teljesen indokolt lehetett mindkét érte-
lemben. Óvatosan kellett fogalmaznia a királyi diktatúrában és óvatosnak kellett
lennie optimizmusában is. Ha pedig mégis elgondolkodunk azon, hogy milyen
fontos új jogokról szólhatnak a megismert cikkelyek, ne feledjük a következő
sorokat:  „(…) egyébként amint a román sajtó is megállapította a statútum ér-
dembeli rendelkezéseinek nagy része csak megismétli és új rendszerbe foglalja
azokat a kisebbségekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek eddig egyes törvé-
nyekben voltak szétszórva”. Tehát a gyakorlatban nem sok változás volt remél-
hető. Fontos lehetett mégis Romániának egy átláthatóbb rendszerben bemutatni
a külföldnek s az akkor már egyre tekintélyesebb és nyilvánvalóan revíziós igé-
nyekkel fellépő szomszédos Magyarországnak ezeket az ígért jogokat.
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Néhány érdekesebb idézettel mégis térjünk vissza a tanulmányhoz, hogy
még egyszer észrevételezzük a kilógó lólábakat. Először is lássuk, mit tanult
Románia a főhatalmaktól, a Népszövetség létrehozóitól, akik – mint azt láthat-
tuk – annak már előkészítésekor eleve belefogalmazták szabályzatába elvárt
gyakorlati impotenciáját. Ugyanis ez tapasztalható a nagy örömmel üdvözölt
román főkormánybiztosság esetében is: „(…) a kisebbségi főkormánybiztosság
hatásköre a nemzetiségi kérdés minden vonatkozására kiterjed, de ezen a széles
munkamezőn csak adatgyűjtő és ellenőrző hatásköre van, közbe léphet ugyan
a törvények pontos végrehajtása érdekében, de javaslatokat az egyes miniszté-
riumoknak csak a miniszterelnök útján tehet”.

Ami ellenőrizhetően megvalósult, azt a Hitel hasábjain is észlelhetjük a to-
vábbiakban, ugyanis: „Általános megnyugvást keltett”, hogy ezután a helység-
és földrajzi elnevezések magyar változata is megjelenhetett a nyilvánosság előtt
nyomtatásban. Az olvasó az eddig bemutatott írásokban észlelhette ennek visz-
szásságait. De maradt bőven egyéb megkötés, mint pl. a következők: „(…)
csak a kisebbségi többségű községekben lehet kisebbségi nyelven felszólalni,
amikor is a felszólalást románra kell fordítani”. Ami komoly pénzbe került, s
így inkább románul készítették el beadványaikat. Vagy: „(…) a kisebbségek
kereskedelmi vállalatai saját nyelvükön vezethetik könyveiket, amikor is az egye-
nes adótörvény 30. cikke értelmében ezért külön pótadót kell fizetniök, amit
10–12%-ban szokás megállapítani (…). (…) ezután a községházán a tisztvi-
selők a kisebbségi lakosság nyelvén is beszélhetnek a felekkel”. 

Mert kifelé a gyulafehérvári ígéretekkel parádézó Romániában, a székely
falu községházáján ennek előtte elvárták, hogy románul beszéljenek az ügyfe-
lekkel. Tragikomikus kép, ha elgondoljuk, hogy a székelyek nagy többsége addig
román szót sem hallott. Mi több – amint olvashattuk részletesebben is – eleddig
a gyermek nemzetiségét nem a szülő határozta meg, ami ezután feloldást nyert:
„(…) a gyermek neveléséért törvényesen felelős személyek (apa, anya vagy
gyám) egyedül jogosultak a gyermek etnikai hovatartozandóságának megálla-
pítására és beírathatják őt felekezeti iskolába, állami iskolába vagy bármely más
felekezet iskolájába”. Konkrét példák igazolják, hogy a fentebbi rendelkezést
sok helyen ezt követően sem tartották be.

Vagy egy másik aspektus: „(…) a bakkalaureátusi bizottságokban az utóbbi
tárgyakból a jelölteket anyanyelvükön fogják kikérdezni s e célból olyan taná-
rokat fognak a bizottságba kinevezni, akik azt a nyelvet ismerik (8. cikk)”.  Az
Erdélybe beözönlő, magyarul nem tudó, regáti román tanárok meggazdagodá-
suk egyik forrására leltek az érettségi bizottságokban vállalt szerepükkel.
Magam is több ilyen családot ismertem, akik Kolozsvár legszebb negyedeiben
kezdtek villákat építeni, s azok évente bővültek egy-két szobával az érettségi
időszakot követően. 

És a következő megállapítás mekkora kegyről számol be a lelkészek állami
támogatásával kapcsolatosan: „(…) a protestáns lelkészekét pedig annyira
emelték, hogy ma már az orthodox lelkészek államsegélyének a felét is megha-
ladja”.

S az alacsonyabb szintű intézkedést semlegesítő magasabb szintű okos el-
rejtésére, vagy tudatos elfelejtésére is van jó példa:  „(…) »A kisebbségi román
állampolgárok végül az állam többi polgáraival azonos feltételek mellett űzhet-
nek különböző foglalkozásokat, közszolgálatokban, hivatalokba felvehetők stb.«
(3. cikk,3. szakasz, e-pont). Az utasítás itt az alkotmány 27. cikkére hivatkozik,
de nem említi azt az alkotmányos korlátozást, hogy a közhivatalok és tisztségek
betöltésénél tekintettel kell lenni a román nemzet többségi és államalkotó jel-
legére, a végrehajtási utasítás pedig sem törvényt, de még kevésbé alkotmányt
sem változtathat meg. A minisztertanácsi napló sem teheti meg ezt, amikor ki-
mondja, hogy faji, vallási vagy nyelvi különbség nem képezhet akadályt állami,
megyei vagy községi állás betöltésénél (12. cikk)”.  

Ez is egy olyan eset, ahol aztán végeláthatatlan jogi huzavonák évei kö-
vetkezhetnek, s minden marad a régiben. A metódus máig használatos. Kiváló

mai példa erre a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tagozatának kér-
dése. Kifelé felmutatott törvény biztosítja ennek működését, de az egyetemi
autonómia a szenátus kezébe helyezi a döntést, az viszont hosszú évek óta
ellenáll. A magyar tagozat próbál küzdeni jogaiért, de közben vészesen sor-
vadozik.

Ami talán a legfontosabb, az néhány másik mondattöredékből érthető meg,
ez pedig a kollektív jogok azóta is tartó elfogadatlanságáról szól: „A (…) kérdés
(…) a népszemélyiség gondolatának elismerése s az ebből folyó következmé-
nyek levonása volna. (…) Hogy kiket illet meg ez a népszemélyiség, az még
pontosan sehol sincsen meghatározva”. (…)

„A másik kérdés, amit a statútum nyitva hagy, de ami a népképviseleti elvből,
törvényes intézkedésekből és legmagasabb helyről jött kijelentésekből önként
következik, a népszemélyiség gondolatának elismerése s az ebből folyó követ-
kezmények levonása volna. A kisebbségek jogai csak ott érvényesülhetnek a
gyakorlatban, ahol szervezett népközösség tudhatja azokat magáénak, ahol
nem szétszórt és magára hagyott kisebbségi egyének, hanem maga a nemze-
tiség e jogoknak birtokosa és élvezője”. Mint jól tudjuk, ma is itt tartunk még.
Az autonómia – bár már beszélhetnek róla – ördögtől való gondolat ott az or-
todox törésvonalon túl.

Az olvasó eme száraz paragrafusokkal foglalkozó írást végigrágva, ismét
bepillanthatott Románia folyamatosan és töretlenül ravasz kisebbségpolitikai
világába, melynek egyetlen rejtett célja a már középtávon óhajtott és hosszú
távon biztosnak remélt homogenizáció. De mit szól mindehhez az Európát most
megrengető migrációs válságot kitervelő erő? És főleg mit szólnak a román
szándékok mai képviselői? Észreveszik-e a homogenizáció hiábavalóságát a
közös nagy veszedelem árnyékában? Vagy inkább belepusztulnak, de előtte a
régi vágyálmot még minden áron megvalósítják. 

y

Hagyomány, mely Erdélyben tovább élt
Albrecht Ferenc: A patriarchalizmus 1938/3.

Amikor Erdély és az anyaország összetartozása mellett, a különbözőségekről
is szó esik, gyakorta fordul elő az erdélyi patriarchális hagyomány máig élő ma-
radványainak kérdése. A patriarchális lét a maga korában sokfelé lehetett a mű-
ködő társadalmi élet alapja és így Magyarországra is jellemző volt, de a
történelem – fejlődésnek nevezett – előrehaladásával, feltételei felszámolódtak.
Erdély a maga elzárkózottságában, vagy talán más okokból is tovább őrizte ezt
a hagyományt, s annak szellemi-lelki töredékei máig hatnak, természetesen
egyre nehezebben fellelhető formákban. 

Albrecht Ferenc rövid tisztázó írása ennek megértéshez szolgál segítségül,
az ilyen jelenségeket napjaink életében felfedezni vélők számára.

„(…) A társadalom, mint élő szervezet, áll ma előttünk s a politikai tudo-
mány éppen azért nem nélkülözheti a társadalomtudományi megismerés ered-
ményeit, mert anyaga és tárgya ma szerves egész és az egészet csak a részletek
pontos megvizsgálása után lehet megismerni. (…)

A statikai és dinamikai erők állandó kölcsönhatásából ered a társadalom
adott helyzete, mikor is a legfontosabb és leglényegesebb statikai erő a múlt,
a hagyomány, a történelem, de nem objektíve, hanem szubjektíve, amiképpen
azt az adott társadalmi közösség felfogja és éli; a legnagyobb dinamikai tényező
viszont a korszellem. (…) Egészséges és életképes közösségben természetesen
a korszellem hatása kevésbé érvényesül, mint az alkati hibáival sújtott társada-
lomban; a statikai energiáknak csökkenése mindig a korszellem kártékony be-
folyását idézi elő. (…)
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A társadalom élete állandó mozgásban és átalakulásban van. Azonban nem
minden változás haladás: az időben történő változások nem mindig a haladás
felé visznek. (…) hogy az fejlődés-e és haladás-e vagy pedig visszafejlődés és
hanyatlás, mindez egyéni megítélés dolga és nem a történelemből tárgyilag is
megállapítható tény. A változások állandók lévén, a társadalom is állandó vál-
tozáson megy át, de statikai erői a változás mértéke tekintetében a dinamikai
erők reperkussziós intenzitásának hatása alatt állanak. (…)

Magyar társadalmunk – egységes egészében szemlélve végtelenül konzer-
vatív és ez a konzervativizmus bár egyik életformáló ereje, egyúttal fejlődésének
akadálya is. (…) De szűkítsük tovább a kört! Magyar társadalmunk konzerva-
tivizmusának egyik lényeges eleme az a százados társadalmi életforma, a
patriarchalizmus, amely megváltozottan és átalakultan is, de még mindig tár-
sadalmunk egyik ható ereje. Erre az erdélyi magyar társadalmat is annyira jel-
lemző patriarchalizmusra kívánjuk a figyelmet felhívni, és a társadalomkutatókat
arra ösztönözni, hogy a helyes és teljes magyar társadalomkép megalkotásánál
ezt – az életünkben még mindig ható, de egykor egész társadalmunk jellegét
megadó – fogalmat tekintetbe vegyék. 

(…) a magyarság a honfoglalás óta a keresztény középkorban, majd Mátyás
és az erdélyi fejedelemség egész ideje alatt a patriarchalitás társadalmi életfor-
májában élt. Amikor azonban megszűnik a magyarság öncélú élete és egy na-
gyobb politikai világnak válik részeséve, a patriarchalitás elveszti a magasabb
életviszonyokat meghatározó jellegét és ekkor már csak a társadalom keretében
él egyre csökkenő hatóerővel tovább. A habsburgi német–római császárság a
hierarchikus társadalomszervezés elvét követi, és ezzel is megbontja a magyar
társadalomnak azt a zárt egységét, melyet patriarchalitása jellemzett. A politikai
patriarchalizmus bukása után azonban még sokáig él a gazdasági patriar cha -
liz mus, amely a munkás és munkaadó közötti viszonyt nemcsak gazdaságinak
tekintette, hanem erkölcsinek is. A politikai patriarchalizmus lényege ugyancsak
erkölcsiekben volt, az államhatalom nem a maga tárgyilagos hidegségével és
könyörtelenségével hat, hanem éppen ellenkezően, a közösségi szempontok, a
rokonsági, szomszédsági, törzsi, vérségi motívumok azok, amelyek az állam-
hatalom gyakorlását befolyásolják. A patriarcha »jóságos családfő«, – az egész
fogalom ebből keletkezik – éppen ezért a szigor mindig csak atyai, és az intéz-
kedések mindig csak az alattvalók, a »gyermekek« javát szolgálják. A magyar
közösség a vérközösség elvén épülvén fel, ez a rokoni és családi motívum az,
amely a politikai patriarchalizmust jellemezte. A közösség egyetemes érdeke
természetes közvetlenséggel kihat az egyesre, az egyéni érdek viszont a kö-
zösségivel soha nem kerülhet szembe, mert a közösségen belül megnyilatkozó
legmagasabb parancs mindig tekintettel van az egyeseknek a közösség szem-
pontjából figyelembe veendő érdekeire.

A százados magyar politikai és gazdasági patriarchalizmus az abszolút ki-
rályi hatalom, a hierarchikus államrendszer bevezetésével politikailag jelentő-
ségét veszti, a munkabérrendszer, a mobil kapitalizmus berendezkedésével
gazdaságilag is. De a magyar társadalom lelkületében, felfogásában és élet-
módjában nagyon sok megmaradt az elmúlt korszak patriarchalitásából: a falu
és az egyházak életében még ma is rengeteg, a társadalomkutató által kitapint-
ható, felismerhető és feldolgozható nyoma van. Meglepő az erdélyi társadalom
életének közvetlensége s a közösségi érzés fejlettsége. Az egyház ügye mindig
közelebb feküdt az emberek lelkéhez, mint a politikai közösségeké. Az erdélyi
gazdatársadalom és a cselédség viszonya sok lelki motívummal átszőtt, a cseléd
egynek érzi magát gazdájával. És így tovább. Az ősi patriarchalitás nemzeti éle-
tünk lényeges elemévé lett, mélyen és szervesen itatódott be életrendünkbe.
Igaz, hogy sokakban már csak hagyomány, csak előítélet és ennyiben anakro-
nizmus, de ugyanakkor – midőn végső eredetét az ősi vérközösséghez tudjuk
visszavezetni – meg kell látnunk benne a napjaink államrendszerében megje-
lenő, új, népi közösségi elvet is, amely ma modern és idegen számunkra, de
patriarchális formájában ezeréves örökségünk. (…)

A patriarchalitás elvéből – a közösség vérségi, faji összetartozásán kívül –
a társadalom jogi és gazdasági berendezésének számos elve következik. Így a
jog terén az, hogy igazgatásunk elvei sohase lehetnek merevek, szigorúan ren-
delkezők, hanem ellenkezően, az általános meghatározások keretein belül az
intézkedések közvetlenségének biztosítandó minél szélesebb tér; a gazdaság
terén viszont az, hogy a gazdálkodás nem maradhat nyereséghajsza, a munkás
és munkaadó közösséget alkot, a munkaadó a jó családfő gondosságával ügyel
a munkás életkörülményeire is. (…)

Carlyle a kölcsönös megértésnek és az érdekközösség tudatának kiemelé-
sével vélte a társadalmi kérdéseket megoldani. Carlyle nyomán az oxfordi egye-
temről el is indul az a mozgalom, amely az 1870-es 1880-as angol közéletet
annyira jellemz,i s amelyet a Toynbee-Hall és Oxford-house mozgalmaként is-
merünk. Vezérei a társadalom felsőbb osztályainak az alsóbbakkal szembeni
fontos erkölcsi kötelességeit hangsúlyozták, s csak azért nem tudott mélyebb
és maradandóbb hatást gyakorolni, mert a marxi osztályharc és az uralkodó
osztályok közönye egyaránt a válság felé sodorták a világot. (…)

A patriarchalizmus jelentőségére, társadalmi szervezetünkben még mindig
élő voltára kívántam rámutatni.  Az erdélyi magyar társadalomkutatás nem
hagyhatja figyelmen kívül ezt a nagy elvet, amely a régi Erdély társadalmát oly
mélyen és annyira jellemzően átitatta. (…)” 

Amikor a mai napig gyakran vizsgálgatják az erdélyi és az anyaországi ma-
gyarok gondolkodásában fellelhető különbségeket, annak legrégibb, történelmi
gyökerei erre keresendők. Ha az új genetikai kutatásoknak igazuk van, akkor
ez a patriarchális modell bizonyára már genetikailag kódolva él az erdélyiekben.
De amennyiben nem téved ez az elmélet, az újabb – ellenkező előjelű – hatások
ugyanolyan gyorsasággal épülnek be az új meg új generációkba.

y

Már akkor is
Dr. Debreczy Sándor: Irodalmi műveltségünk néhány
kérdése 1938/3.

A kicsiny erdélyi világ ismét közelálló szerzővel örvendeztet meg. A Hitel mun-
katársa, Debreczy Sándor a szomszédunkban lakott, felesége francia tanárnőm,
gyermekeik a híres Vulcan utcai (magyar időkben Cserey) ródlipályán évekig
társaim voltak. Debreczy tanár úr akkor már javakorabeli tudós és tekintélyes
ember volt. Ritkán láthattuk személyesen, feltehetően a kevéssé meredek ke-
resztutcán közlekedett, talán azért is, mert az Ady nevét viselte. Most azonban
egy fiatalabb korában írt tanulmányával ismerkedhetünk.

„A világháború lezajlása óta új nemzedék nőtt fel s került kisebbségi köz-
életünk számos őrhelyére. Ennek a nemzedéknek bölcsője még a világbéke
utolsó évtizedének nyugalmában és fejlődésében ringott, de zsendülő gyermek-
kora már az emberi idegek túlfeszítésének és lassú összeroppanásának zűrza-
varos korában telt el. Ez a nemzedék középiskolai, majd egyetemi tanulmányait
a már megváltozott idők szellemében és a neveléstudomány újszerű kísérlete-
zéseinek jegyében végezte el. Nevelése nem gyökerezett az idősebbek átörökölt
hagyományaiban, nem táplálkozott az irányszabó múltból, hanem egy új világ-
ban teljesedett ki s a jelen politikai és társadalmi érverésének lett kifejező és
hű lázgörbéje.

Ez a 25–35 év közötti diplomás nemzedék ma már vezető szerepet visz ki-
sebbségi közéletünk irányításában. Felelős munkát végez és tényleges eredmé-
nyeket akar. Fontos tehát, hogy szaktudásán túl részese legyen annak az igazi
faji műveltségnek, melynek alapos elsajátítása és szellemétől való teljes átita-
tódása nélkül építeni kevésbé, de rombolni annál többet tud. Irodalmi művelt-
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ségének áttekintése ezért erdélyi kisebbségi sorskérdéseink közül nemcsak
egyik legérdekesebb, de egyszersmind legfontosabb feladat.”

Megjegyzendő, hogy a szerző itt tulajdonképpen a Hitel nemzedékéről ír.
Arról a nemzedékről, amely már a hatalomváltás után végezte el tanulmányait,
amelyik már jobban bele tudott látni az új körülmények balkáni bugyrainak ho-
mályába.

„Húsz fiatal diplomás barátomhoz néhány körkérdést intéztem. Elsősorban
világirodalmi jártasságuk iránt érdeklődtem, hogy megfelelő bepillantást nyer-
hessek azokba a keretekbe, melyek között tetszésük szerint mozoghatnak. Fe-
leleteikből (…) megállapíthatjuk, hogy általában keveset olvasnak (…).
Egymástól elszigetelten, függetlenül olvasnak, érdeklődési körük csak saját
könyveikre szorítkozik. 

Ennek a kényelmes olvasási módszernek valószínű oka abban rejlik, hogy
kérdezettjeink számára az olvasás nem tudatos tervszerűség, nem belső hi-
ányérzet szükségszerű vagy ösztönös kielégítésére való törekvés, nem céltu-
datos önképzés, hanem a napi munka végzése közben vagy befejezése után
jóleső felüdülés, esetleg jobb hiányában kellemes időtöltés és gondtalan pihe-
nés, egy szóval: szórakozás. Hogy a világirodalom olvasásának végcélja szá-
mukra az egyszerű szórakozás, mutatja az a tény, hogy nem egy olvasó
gyönyörködik Rachmanova írásaiban, míg Shakespeare, Goethe, Ibsen, Mae-
terlinck, Leopardi, Gogol, Turgenyev, Pirandello, R. Rolland és a többi, szóval
a világirodalom legértékesebb íróinak munkássága érdeklődési körén kívül
esik. De ha az olvasás végcélja a szórakozás, az olvasó nagyon könnyen a
rendszertelenség zűrzavarába esik. A rendszertelen olvasás annak a kénye-
lemszeretetnek az eredménye, mely a legtöbb olvasót arra készteti, hogy csak
azt a könyvet üsse fel, mely a keze ügyébe kerül. (…) olvasóink ötletszerűen
olvasnak, határozott irányelvük nincs, s így alkalom szerint különböző tárgyú
és különböző értékű könyveket forgatnak. Több révbe jutott diplomás barátom
rendelkezik olyan anyagi erőkkel, hogy magának nagyobb szabású és értékes
könyvtárat is beszerezhetne, de legtöbbször olyan könyveket vagy könyvsoro-
zatokat vásárol meg, amelyeket a könyvkereskedő vagy utazóügynök megvé-
telre ajánl. Innen a magánkönyvtárak tarkabarkasága, értékes könyvek
szomszédságában selejtes árucikkek színes kirakata. Olvasóink kevésbé for-
gatják szépirodalmi folyóiratainkat, azokban ritkán olvassák el az újonnan meg-
jelent könyvekről írt hosszabb-rövidebb beszámolókat, azért nem ismerhetik
a világirodalom nagyságainak tárgykörét, sem a maguk szaktudományával eset-
leg kapcsolatban vagy bizonyos eszmei érintkezésben levő könyvek anyagát;
mindent összegezve: a világirodalom olvasása terén teljes tájékozatlanságot
és járatlanságot árulnak el. 

Ennek az irodalmi tájékozatlanságnak azonban nem saját maguk a kizáró-
lagos okai. Legalább elsősorban nem. Szépirodalmi tekintetben ki vagy mi tá-
jékoztatja, vezeti, irányítja ezt a már többszáz főre rúgó fiatal magyar
értelmiségi osztályt? Irányítás nélkül a maga ügyes-bajos dolgaival elfoglalt ügy-
véd, orvos, tanár, gyógyszerész, pap nem tudhatja, hogy mit olvasson, milyen
könyvet vásároljon, melyik író, irány vagy könyv áll legközelebb világszemléleté -
hez, gondolat- és érzésvilágához, benső sugallataihoz, egyéni adottságaihoz.
Az irodalmi tájékozatlanságnak első következménye a rendszertelenség, amit
fennebb láttunk, de később beköszönthet az érdeklődés fokozatos csökkenése,
a közönyösség fellépése s végül az olvasási ösztön teljes kihalása. 

A világháború zajlása alatt és után felnőtt nemzedék feltétlen irodalmi irá-
nyításra szorul. Nem középiskolai vagy egyetemi módszerre gondolok. Az ilyen
irányítás untatná az olvasást alapjában véve mégis csak szomjúhozó fiatal ér-
telmiségünket, mely különösen vidéki városokban keresi az olvasás alkalmát,
mint az egyetlen csendes, de építő és a benső, szakadatlan előrehatolást biz-
tosító magánfoglalkozás lehetőségét. Az irányítás nemcsak a jobboldali, balol-
dali vagy tudom is én melyik világnézet előnyeire, illetve hátrányaira való
utalásban, sem egy-két irodalmi szempont felismerésében, sem a ma már szám-

talan izmusban megnyilvánuló eszmetan útvesztői között található esetleges ki-
igazodás megkönnyítésében, hanem mindezeken túl minden európai, sőt a vi-
lágegyetem minden szellemi, társadalmi, lélektani, széptani, történeti stb., azaz
az irodalomban kifejezésre juttatott megmozdulásának a mi kisebbségi életvi-
szonyainkra, sorskérdéseinkre, létfeladatainkra való öntudatos alkalmazásában
áll. Mai életkörülményeink szigorúan megkövetelik, hogy ne egyoldalú utakat
tapossunk, hanem hivatásunk kereszthordozásában, felelősségérzetünk teljes
tudatában gyökeresen faji szellemtől áthatott egyetemes műveltséget szerez-
zünk. 

Ilyen természetű irányítást nem találnak olvasóink az erdélyi magyar kisebb-
ség napi sajtójának irodalmi rovatában. Napi sajtónk foglalkozik ugyan itt-ott
könyvekkel, írókkal, ismertetésekkel, de olyan rendszertelenül, mint ahogy fiatal
diplomásaink olvasnak. Ezek a könyvismertetések (hol baráti dicséretek, hol
üzleti hírverések) rendesen szem elől tévesztik azt az erdélyi közös magyar
gondolatot, amelynek minden író, minden olvasó, minden sajtótermék alá kell,
hogy rendeltessék. Az egységes irányítás elvét figyelmen kívül hagyják szépiro-
dalmi folyóirataink is. Valamennyiben bőven olvashatunk eredeti novellát, ren-
geteg elbeszélést, költeményt, megemlékezést, fordítást, könyvismertetést, igen
egyéni látásokat és értékeléseket. De folyóiratainkból is hiányzik a magyar kö-
zösség gondolata, a magyar faji öntudat látókörének európaivá szélesedő távlata
s az európaiság magyar erőforrásokká tömörülő tartaléka. Ha ez az egységes
közös magyar szempont hatná át mind a napi sajtót, mind szépirodalmi folyó-
iratainkat, fiatal diplomás vezetőink nemcsak a világirodalom sodrába kapcso-
lódnának bele könnyebben és több érdeklődéssel, nemcsak magukat képeznék,
fejlesztenék a világirodalom rendszeres olvasásával, de megtanulnák európai
szemmel látni a maguk kicsi szülőfajának minden fogyatkozását és minden ér-
demét. Ezzel együtt érdeklődésük, olvasási készségük hatványozódnék, nem
olvasnák egymástól elszigetelten csupán a kezük ügyébe eső könyveket, hanem
olyan egészséges és egységes áramkörbe kapcsolódnának bele, amelyben min-
den olvasó előtt tisztán rajzolódnék fel a maga egyéni –, de a magyar közösség
keretében kifejtendő hivatása, felelőssége, egész élete.

Fiatal diplomásaink világirodalmi olvasottságához hasonló helyzetképet
mutat magyar irodalmi jártasságuk. A rendszertelenség és tervszerűtlenség itt
is szembeszökő. Régi irodalmunkat nem ismerik, következésképp nem is ol-
vassák, nem is szeretik. Kizárólagos szaktudománynak tekintik, mint ilyent
unják és kerülik. Unják, mert szerintük a régi irodalom világa többé nem kor-
szerű, elavult szemlélete legfennebb muzeális értéket képviselhet. Kerülik, mert
középiskolás korukban nem érezték át annak sem szépségét, sem jelentőségét.
Nem akarom mindenben a középiskolát s annak irodalomtanítási módszerét hi-
báztatni, de az bizonyos, hogy azok az olvasók, tanulók vagy végzettek, akik a
régi magyar irodalomban – szerencsés irányítással – meg tudták vagy meg tud-
ják látni, hogy a mai irodalmi jelenségek megértése a régi ismerete nélkül egy-
oldalú és többnyire hamis, akik észrevették, hogy régi irodalmunk a magyar
szellemtörténet fejlődése tekintetében az a talapzat, melyre a későbbi századok
felépítették a magyar szellem fellegvárát, akik határozott állást tudtak foglalni
a magyarság régi, de még ma is korszerű sorskérdéseiben, akik megérezték,
hogy régi irodalmunk nemzettörténetünk leghamisítatlanabb tükörképe abban
az első vergődésében, amikor a magyar lélek kezdett kereszténnyé, majd euró-
paivá válni, de ugyanakkor ádáz és tartós harcot vívott az ősiséggel, akik egy
szóval át tudták élni mindazt, amit őseik magukból kitermeltek s ebből maguk-
nak részt tudtak kérni, azok az olvasók folytatják és folytatni fogják a régi iro-
dalom remekeinek olvasását, s úgy térnek vissza azokhoz, mint az egyedüli és
tiszta ősi forráshoz, mely napjainkban, mint mindig, felüdít, táplál és erősít. Az
ősiség az a hatalmas párolókészülék, amely faji jellegünkből minden idegen
anyagot kiválaszt és kiküszöböl. Régi irodalmunkkal is, mint minden külső
erőmegnyilvánulással szemben, egységes állást kell foglalnunk. Ha ez a nem-
zedék nem is ismeri és értékeli régi irodalmunkat, már buzgóbban érdeklődik
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a XIX. század. írói iránt, és még szorgalmasabban merül el mai irodalmunk ol-
vasásában. Igaz ugyan, hogy a XIX. század írói közül mindössze három névvel:
a Jókaiéval, Aranyéval és Mikszáthéval találkozunk. Az utóbbit és Jókait szóra-
koztató mesemondása és humora, Aranyt pedig nyelvének tiszta magyarsága,
a népiség kidomborítása és higgadt világszemlélete miatt kedvelik; mind a
három írót állandóan olvassák, nagyra becsülik és igazán élvezik. Ha Petőfi a
népé, Arany a középosztályé. Sokkal több név található azonban a mai irodalom
képviselői közül. A legkedveltebb írók sorrendje a következő: Kuncz, Zilahy,
Szabó Dezső, Reményik, Kós, Ady, Tamási, Móricz, Herczeg, Móra, Mécs,
Nyírő, Áprily, Karinthy, Harsányi, Komáromi, Földi Mihály, Makkai, Molnár Fe-
renc, Molter, Bánffy, Szánthó, Karácsony Benő, Kosztolányi, Gulácsy, Féja, Ko-
dolányi, Bibó, Juhász Gyula, Kassák, Hegedüs L., Erdős René. Terjedelmes
névsor, az olvasásbeli szorgalom jegye. Azonban az örvendetes érdeklődés nem
magáért a lényegért, hanem inkább a formáért történik. A mai írók olvasása –
amint megkérdezett barátaim írják – könnyű, szórakoztató, érdekes; stílusuk
élvezhető; tárgyuk a mai társadalom élete; tehát állandó olvasásuk által az ol-
vasó színvonalon marad, sőt haladhat a korral. Az ilyen természetű érdeklődés
hamar általánossá és határozatlanná válik, ritkán megy túl az egyszerű isme-
retszerzés hasznossági elvén, legtöbbször az egyéni szórakozás kielégítésére
szolgál, s mint ilyen, terméketlen a kisebb körű környezet s az egész magyar
közösség szempontjából. Fiatal nemzedékünk a mai irodalommal, mint a jelen
élettel s ennek a jelen életnek kérdéseivel, nagy horderejű feladataival, ezeknek
megoldásaival, tehát az irodalommal, mint állandóan ható, irányító és egy egész
népfaj életsorsát elhatározó tényezővel szemben nem tanúsíthat közömbös ma-
gatartást.”

De jó lenne, ha egy mai felmérés is azt mutatná, hogy ezek az írók és mai
utódaik, ilyen számban szerepelnek az olvasottsági listákon. Lassanként már
annak is örvendhetünk, ha valaki egyáltalán könyvet vesz kezébe.

„Fentiekből önként adódik a kérdés: hogyan kell hát ma olvasni? Az olvasás
művészet, írták a régiek. A mai olvasás hajtó erő, valljuk mi. Minden olvasónak,
aki magát bizonyos mértékben megismerte, előadások vagy sajtó, szépirodalmi
folyóiratok vagy irodalmi társaságok, mindezek hiányában személyes kutatás
segítségével meg kell keresnie, ki kell választania azokat a könyveket, amelyek
legelső sorban lelkének benső sugalmaival, hajlamaival, szükségleteivel, egy-
szóval a maga lelki berendezettségével állnak szoros kapcsolatban, szerves kö-
zösségben. De ez még nem minden. Az olvasónak módját kell találnia, hogy az
olvasás útján szerzett értékeket abban a szűkebb környezetben, amelyben él és
munkálkodik, szétossza és hogy az egyéni értéktőke közkinccsé, állandóan ható,
építő és irányító hajtó erővé fejlődjék. Ebben a tekintetben az a kérdés, hogy
ki a kedvenc írója és irodalomtörténetünk melyik korszaka érdekli, a feleletek
alapján az itt következő névsort kaptam: Szabó Dezső, Nyírő, Kós, Tamási,
Wass Albert, Móricz, Mikszáth, Karácsony Benő, Móra, Reményik, Makkai,
Zilahy, Zweig, Hamsun, Haukland, Áprily, Ady, Balzac, Flaubert, Montaigne,
Pascal, Zola, Tolsztoj, Kuncz, Zsigrai, Mathers, Salten, Jókai. Megkérdezett
barátaim egy részének nincs kedvelt írója s a legtöbben a könyvet csak szóra-
koztató eszköznek tekintik. Néhány olvasó azonban azért kedveli íróját, mert
írásaikban az ős magyar tehetség s a népiség legerőteljesebb kibontakozását
látja, másfelől azért, mert művei »nem fellegekben járnak, hanem emberiek, vi-
lágosak és érthetők«. Szabó Dezső elsőbbsége annak tulajdonítható, hogy leg-
sajgóbb sebeinkre mutat rá, mint kiáltó szó; Móriczot társadalmi rajzaiért,
Mikszáthot magyar tárgyaiért és szórakoztató, humoros előadásáért,
Reményiket őszinteségéért, Áprilyt természetrajongásáért, Kóst Kalotaszegért,
Makkait merész röptű képzeletéért szeretik. Szóval egyetlen írót sem kedvelnek
azért, mert műveikben saját maguk benső világának kifejezését találták meg.
Irodalomtörténetünk korszakai közül pedig szinte egyhangúlag a mai irodalmat
jelölték meg kedvenc korszakuknak. Három olvasó a XIX. század irodalmát is
méltatja, mivel ez a korszak a nemzeti gondolat kibontakozásának történetét

tünteti fel. Egy olvasó a kuruc korban, mint az öntudatra ébredés első meg-
nyilvánulásában gyönyörködik. 

Régen elég volt, ha az olvasó helyes olvasási módszerrel értelmi tehetségét
okos és helyes ítélkezéshez szoktatta s érzéseinek helyes sugallatait önmagában
kifejlesztette. Ma a hangsúly az akaraterőnek a szűkebb körű közösség javára
történő érvényesítésére esik. Ennek a végcélnak eléréséhez nem szükség más,
mint önfegyelmezettség és tudatos ránevelés. 

Az önnevelés első alapelve a könyvről alkotott eddigi véleményünk felülvizs-
gálata. Minek tekintjük a könyvet? Egyszerű szórakozásnak? Ismeretszerző
gyorstalpalónak? Az egyéni hiúság kielégítésének? A divat vagy a környezet be-
folyására történő felbuzdulásunk levezetőjének? A könyv mindezeknél több. A
könyv hivatásunk, tehetségünk, életpályánk egyik elhatározó és formáló alap-
eszköze. Iránytű, amely kihat egész életünk alakulására. Babits Mihály így ha-
tározta meg a könyvet: 

Oh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az Élet és az Ember, 
mert a könyv is Élet és él, mint az Ember – 
így él: emberben könyv s a könyvben Ember. 

Ha a könyv életünk legbizalmasabb barátja és tanácsadója, igen fontos,
hogyan válogassuk meg. Itt az olvasó segítségére napi és szépirodalmi sajtónk
siethetne. Számtalan jó könyv olvasható, amelyet az irodalmi kritika agyonhall-
gat, számtalan rossz könyv, melyet a kéz-kezet-mosó bírálat a jó könyvek sorába
emel. A selejtezés munkája tehát az olvasót állítja nehéz feladat elé, oly feladat
elé, amely tulajdonképpen az idő kérdése. Várnunk kell, míg egy-egy új könyv
megjelenése után bizonyos idő eltelik. Ez alatt az idő alatt azonban legyünk
résen: élénk figyelemmel kísérjük az új könyvről megjelent összes bíráló ismer-
tetéseket és hozzászólásokat, sőt tartsuk számon még a mindennapi társas
érintkezés folytán hallott magánvéleményeket is. Hadd forogjon a kérdés keserű
levében. Ne aggasszon az a gondolat, hogy az új könyveknek nem mi vagyunk
legelső olvasói: aki elsőnek olvassa el a friss könyveket, rendszerint hiúságból
teszi, s az ilyen olvasás felszínes és meddő. Ellenben ha az új könyvről szerzett
benyomásaink kedvezőek, vásároljuk meg és olvassuk el. A mostani olvasás
már élmény számba megy. Az élmény nem suhan el nyomtalanul múló per -
ceinkkel együtt, hanem még sokáig ott él bennünk, tovább kavarog, esetleg
újabb tanulmányozásra, gyakran vággyal tele kutatásra késztet. A kutatás az
olvasót már önálló működés felé sodorja, s a könyv feszítő ereje tettek szikrái -
ban robban ki. Ha évente csak néhány könyvet veszünk ilyen tüzetes nyomozás
alá, önként bekapcsolódunk az irodalmi közélet áramkörébe, megismerjük
összes folyóiratainkat, az ezek mögött álló szellemi és anyagi erőket, a rovat -
vezetők, bírálók, könyvismertetők egész sorát, a kiadókat, sokszor a kulissza-
titkokat, végül mindezekből s magából az elolvasott könyvből íróinkat értékük
szerint. Irodalmi naplót is készíthetünk, ahová bevezetjük személyes tapaszta-
latainkat, jó vagy rossz benyomásainkat, kialakult meggyőződéseinket. Így las-
sanként olyan kiegyensúlyozott ítélőképességet szerzünk, amely előítéletek,
könnyelmű vélemények, röpke ismertetések vagy elfogult bírálatok káros befo-
lyása ellen védelmez. S ugyanakkor a tisztánlátás ama érzékére teszünk szert,
amely csalhatatlanul sugalmazza, hogy ezentúl melyik írótól mit várjunk, vagy
mit várhatunk. Tájékozottságunk ezen a pontján a jó könyvek kiválasztása már
nem nehéz feladat. 

A fentiekből önként adódik még a következő kérdés: hogyan kell olvasni a
jól megválasztott könyveket? A válasz egyszerű: rendszeresen, pontosan és gon-
dolkozva. Láttuk, hogy a rendszertelenül csapongó olvasás céltalan és gyü-
mölcstelen. A rendszeres olvasás bizonyos törvények szerint történik – mindig
megfelelő kérdés, tárgykör vagy szempont körül forog. Az emberi elme okszerű,
következetes gondolkodású, tehát az új ismereteket is csak úgy tudja kellőkép-
pen rögzíteni, ha azokat szorosan egymáshoz kapcsolva gyűjtötte össze. Ha az
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elolvasásra szánt jó könyveket egymással bizonyos összefüggésben vagy vi-
szonylatban, bármilyen vonatkozásban vagy mellérendeltségben olvassuk el, a
bennük hullámzó kérdés, tárgykör, szempont lelkünkben elmélyül, minden könyv
világát egyszerre több oldalról és több szemmel látjuk meg, benne élünk mi is,
cselekvő részt veszünk annak kifejtésében, érzelmeink mélyülnek, s végül aka-
raterőnk bizonyos tettek végrehajtása felé utat tör magának. 

A jól olvasás második feltétele: a pontosság. Maradék nélkül értsük meg
mindazt, amit az író a könyvében elénk tár. Ha egy éjszaka végigolvassuk a
Puszták népét, haszontalan munkát végeztünk. A pontatlan olvasás olyan, mint
az álom: felébredéskor képei tovatűnnek. Akit csak az elolvasásra szánt könyv
cselekménye érdekel, múló szórakozást keres. Ne siessünk; gondolkozzunk,
vegyünk lélegzetet. Ez a jól olvasás harmadik feltétele. Szálljunk le a könyv
mélységeibe, emelkedjünk fel magaslataira, szárnyaljunk lendületében, szóval
éljünk benne – nyitott szemmel és gondolkodó fővel. Mintha léggömbről tekin-
tenénk alá, meg kell figyelnünk az összes látható részecskéket, s egységben
kell látnunk a könyv egész világát, mint egy kiterített hatalmas térképet. Ha si-
kerül az író világát így meglátnunk, hasonlítsuk össze azt a magunkéval. Nézzük
meg, hogy mennyire viszonylanak egymáshoz: vonzzák vagy taszítják egymást?
Ne vegyünk mindent hamar készpénznek. Minden gondolat után tegyük fel ma-
gunknak a kérdést: miért? Bíráljunk. Nemcsak az író világát, de mesterségét
is. Mérlegeljük az író jellemformáló és szerkesztő erejét, képzeletgazdagságát,
megszólaltatott érzéseinek mélységét és őszinteségét, művének erkölcsi világát
s nyelvének magyaros és művészi voltát. Ha a jól olvasás fenti három feltételét
betartjuk, egy-egy könyv elolvasása után megtelünk életörömmel, s tenni, al-
kotni vágyunk magunk is, építeni és teremteni kicsiny világunkban: ügyvédi iro-
dánkban, orvosi rendelőnkben, tanári katedránkon, templomi szószékünkön. 

Utolsónak adtam azt a kérdést, hogy fiatal nemzedékünk szükségesnek
tartja-e az irodalmi s elsősorban a magyar irodalmi önképzést. Válaszunk
őszinte, jellemző és valószerű. Egyesek az önképzés szükségét az egyén szel-
lemi fejlődését biztosító eszköznek tekintik, de többen látták és látják meg azt,
hogy kisebbségi életsorsunk egyik legjelentősebb erőforrása szépirodalmunk
alapos ismerete, amely nélkül faji öntudatunk megteremtése és kifejlesztése le-
hetetlen. Irodalmunkat az egyénre háramló hasznossági elven túl az egyetemes
magyarság fejlődésére gyakorolt roppant hatásában fogják fel. Emiatt elenged-
hetetlen szükségét érzik a szakszerű irányításnak. »Szükséges, – írja az egyik
olvasó, – hogy olyan könyveket olvassunk, amelyek hozzásegítenek minket
ahhoz, hogy az egészséges magyar szellemi arcvonal kialakításában részt ve-
hessünk, de ugyanakkor szükséges az olvasók szakszerű tájékoztatása, hogy
csak valóban értékes könyveket vásároljunk meg s olvassunk el.« 

Fiatal végzettjeink természetes és jogos kérésének teljesítése elől ma már
nem lehet mereven elzárkózni. Felelősségük teljes tudatában kérésük indokolt
és feltétel nélkül teljesítendő faji kötelesség. Kérésüket hallgassák meg első-
sorban irodalmi társaságaink, amelyek legjobb íróinkat számlálják tagjaik so-
rába, hallgassák meg szépirodalmi folyóirataink, melyek elterjedésüket, de
egyszersmind igazi hivatásukat csak a középosztályunk lelkében megnyilvánuló
szükségletek és hiányok pótlásával s egy egységes, létérdekünket mindenben
szolgáló közös magyar látókör kialakításával biztosíthatják, végül hallgassák
meg napi sajtótermékeink, melyek nem egy szegényebb sorsú fajtestvérünk
egyetlen szellemi táplálói és irányítói. Ha azonban fiatal értelmiségünk kérése
pusztába kiáltott szó marad, vállalják ők maguk az egyéni munkát és egyéni
önképzést még áldozatok árán is. Az eredmény előbb-utóbb bekövetkezik. Ha
pedig ellenkező útra térnek, feltétlenül elharapózik – különösen vidéki váro-
sokban – a közönyösség,a melynek térfoglalása mind az egyén, mind a közös-
ség szempontjából bomlasztó és pusztító hatású.”

És hol tartunk ma? Remélhetjük-e az olvasáskultúra életben maradását, s
ha igen, lehetséges-e az, hogy egy nemzeti jellegű, de mégis egyetemes mű-
veltség alapjait rakja le az olvasás szeretete?  Ami pedig az ilyen irányba terelést

jelenthetné, ott még nagyobb a hiány. Az irodalmi divat ma nem erre mutat.
Már íróink be- és felmutatása, hazai és nemzetközi menedzselése is évtizedes
elirányítást szenvedett. Nagyon tudatosnak kell lennie annak az olvasónak, aki
a jó irányba tájékozódik. A többi, és az a nem kis réteg, amely akár a sznob-
ságtól is eljuthat a műveltség útjára, szintén egyoldalú irányjelzéseket kap.

Hol van a mai magyar kritikai sajtó világában „egységes magyar szempont”?
Olyan, amely aztán nemcsak az értékek terén igazítana el, hanem tovább ösz-
tönözne az olvasásra?

Fontos megállapítása Debreczynek a következő: „Régen elég volt, ha az ol-
vasó helyes olvasási módszerrel értelmi tehetségét okos és helyes ítélkezéshez
szoktatta s érzéseinek helyes sugallatait önmagában kifejlesztette. Ma a hang-
súly az akaraterőnek a szűkebb körű közösség javára történő érvényesítésére
esik. Ennek a végcélnak eléréséhez nem szükség más, mint önfegyelmezettség
és tudatos ránevelés.” 

Jó volna tudni, hogy a mai ifjú generáció hány tagjának jut eszébe az önne-
velés fogalma, s különösen az, hogy ennek milyen fontos módszere a tudatos
olvasás. Debreczy ezt is mondja: „(…) egy-egy könyv elolvasása után megte-
lünk életörömmel s tenni, alkotni vágyunk magunk is, építeni és teremteni ki-
csiny világunkban (…)”

Végül ne feledkezzünk meg a talán mindennél lényegesebbről, arról, hogy
az egészséges, önkritikus és ugyanakkor önbizalmat is adó nemzettudat építé-
sében az olvasásnak kitüntetett szerepe van. Gondoljunk csak egyetlen példára,
az Egri csillagokra. Az elolvasott könyvek között talán első helyen áll. Tudatépítő
hatása pedig felmérhetetlen.

y

Azonos sors
Vita Sándor: A szudétanémetek 1938/3.

A Csehszlovákiához került mintegy három millió német sorsa nem érdektelen
a magyarságnak, mert megközelíti a Magyarországtól elcsatolt területeken élő
magyarok számát. A kor magyar közvéleménye érdeklődéssel figyelhette az ott
történteket.

„A »szudétanémet« szó új keletű kifejezés, mindössze a századforduló óta
kezdik németek és csehek egyaránt használni. Hosszú ideig a Szudéták Szilézia,
Morvaország és a régi Csehország határán csupán egy hegyláncot jelentettek,
később azonban a cseheknek jutott egész volt osztrák terület németeit szudé-
tanémeteknek nevezik. Ezek a németek, régebben németcsehek (Deutsch -
böhmen), patkó alakban veszik körül a cseheket és morvákat, s a köztársaság
területén négy kerületben alkottak zárt tömböt: Deutschböhmen, Böhmerwald,
Südmähren és Sudetenland kerületekben. Az itt lakó németek nyelvjárásra
nézve is négy csoportba tartoznak, délen a középbajor, Eger vidékén az észak-
bajor, az Elba folyótól a Szudétákig a felsőszász és tovább keletre a sziléziai
nyelvjárás az uralkodó. 

A szudétanémet vidék sehol sem lapály, de igazi magas hegységet sem ta-
lálunk itt. Mezőgazdasági szempontból ezek a területek inkább szegények, mint -
egy harmadrészüket erdőség borítja, önellátásra nem képesek. Az északi rész
azonban még az osztrák időkből tele van ipari telepekkel, míg a délnyugati rész
fürdői révén világhírű. Azok a területek, ahol a németek abszolút többséget
képviseltek 27 793 négyzetkilométert ölelnek fel, s a legutóbbi népszámlálás
szerint az egész Csehszlovákia területén élő 3231688 német lakosból
2823537 élt e zárt német nyelvterületen, vagyis a köztársaság németségének
87,4%-a; a terület összes lakossága viszont 3272799 lélek, a köztársaság la-
kosságának 22,2%-át jelentette. A köztársaság németségének számában az
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utolsó 10 évben bizonyos emelkedés mutatkozott, ugyanakkor azonban arány-
számuk tíz év alatt egy százalékkal visszaesett. A születések száma csökkenő
irányzatot mutatott, s 1934-ben elérte azt a határt, amelyen alul már fogy a
népesség (1000 lélekre 13,83 élve születés). Csehszlovákia területén a néme-
teknek volt a legkedvezőtlenebb népesedési szaporulatuk, a házasságok
54,54%-ánál háromnál kevesebb a gyermek (a cseheknél 54,01% ) A szudé-
tanémetségnek 51%-a élt falun és kisebb ipari telepeken, 23%-a  kisvárosok-
ban, 21%-uk százezer léleknél kevesebbet számláló városokban, míg 5%
nagyvárosok lakója volt. Ez a megoszlás nem különbözött lényegesen a csehe-
kétől. A két nép társadalmi rétegeződésében nincs nagyobb eltérés. (…) 

A két nemzetiség foglalkozási csoportjaiban történt változások (…) érde-
kesek, még beszédesebbekké válnak azonban, ha – ugyancsak a hivatalos cseh-
szlovák statisztikák adataira támaszkodva – az egyes társadalmi rétegekben
1921 és 1930 között történt eltolódásokat figyeljük meg. (…)

A csehek és németek foglalkozási rétegeit összehasonlítva, mindkét népnél
egyaránt a mezőgazdasági lakosság feltűnően erős csökkenését állapíthatjuk meg.
(…) a németség óriási arányban szorult ki az állam és községek szolgálatából és
kényszerült ezzel egyidejűleg szabad pályákon keresni megélhetését. Más adat-
közlésből tudjuk, hogy ezalatt a németek 40000 közalkalmazotti állást veszítettek
el; a Národni Listy 1934-ben számításokat közölt s ezek szerint Csehszlovákia
összes orvosai közül 44% német, a történeti Csehország német ügyvédeinek ará-
nya 41%, s a mérnöki kamarában is a csehek 2%-kal országos arányszámukon
alul vannak képviselve. De ez az átrétegződés nem járt áldozatok nélkül. Erről a
napszámosok aranyszámában beállt változások beszélnek érthetően. 

Régi igazság, hogy minden nép életlehetőségeinek a gazdaság az alapja.
Egészséges gazdasági élet hiányában szellemi és politikai tekintetben sem ma-
radhat független egy nemzet. Egy kisebbségi sorsba jutott népnek pedig a jövője
dőlhet el azon, hogy mennyire tudja a gazdasági élet irányítását kezében tartani
s milyen mértékben képes a népi érdekekkel összhangba hozni gazdaságpoli-
tikáját. A népmozgalom alakulása mellett talán ezt a kérdést tekinthetjük min-
den nemzetkisebbség sorsdöntő kérdésének. Ebből a szempontból kell tehát a
szudétanémetek évtizedes elégedetlenségét is megítélnünk. Lehet, hogy politi-
kai tekintetben a csehszlovák állam több jogot biztosított részükre, mint Közép-
Európa némely más állama a maga kisebbségeinek. Nyelvhasználatuk alig volt
korlátozva, egyetemük, két technikai főiskolájuk, 70 középiskolájuk, 10 taní-
tóképzőjük, 53 gazdasági és 51 kereskedelmi iskolájuk, 441 polgári és 3177
népiskolájuk volt, és csehszlovák iskolát mindössze tizenkét-tizenháromezer
gyermek látogatott. Mit ért azonban mindez, ha az életlehetőségeket lassan ki-
húzták alóluk, s a németség százezreit döntötték nyomorba? A módszer humá-
nusnak látszott s bizonyára demokratikusnak is. Felemelt fejjel lehetett Eger
vagy Aussig egy nyelvű, német cégtábláira hivatkozni vagy rámutatni arra, hogy
az összes vasutasoknak még mindig 30%-a német (igaz, hogy nagyobbrészt a
rosszabbul fizetett és jelentéktelenebb állásokban), s közben meg lehetett fe-
ledkezni a 300000 német munkanélküliről s arról a 20000 németről, aki a
szudétaföldön 1920 és 1935 között öngyilkosságot követett el. Pedig ez a
szám már önmagában is sokat mond és mindennél jobban érzékelteti az ipari
vidékek nyomorát, anyagi és lelki elesettségét. 1919 és 1935 között a köztár-
saság területén 65 442 öngyilkosság történt, s ezekből 19696 esett a német
vidékekre. 120 bírósági körzetről van szó 3117920 lakossal, akik a köztársa-
ság lakosságának 21,17%-át jelentik; az öngyilkosságok aránya viszont 30,1%.
A két szám közötti különbség jellemzi a helyzetet, bár az is igaz, hogy – amint
ezt dr. Korcak cseh statisztikus megállapítja – a régi Ausztriában is a cseheknél
kedvezőtlenebb öngyilkossági arányt mutatnak fel a német területek. Figyelemre
méltó azonban, hogy amíg az öngyilkosságok arányszámát illetőleg mindig ve-
zető helyen álló Hamburgban 10000 lélekre 5,3 öngyilkosság esett, addig
egyes szudétanémet kerületekben (pl. Weipert, Leitmeritz, Lobositz, Auscha,
Zwittau stb.) az 1932 és 1935 közötti évek átlaga 7. 

Tervszerű elszegényítő politikával állunk itt szemben. Első lépése a földre-
form volt, amikor is a németség 480000 hektár földet és 20000 munkahelyet
veszített el. Ez azonban nem volt döntő, s még a második lépés, a németségnek
a közalkalmazotti pályákról való visszaszorítása sem volt az. A németséget az
állam gazdaságpolitikájának azok az intézkedései érintették legsúlyosabban,
amelyek az ipari vidékek termelését szorítottak egyre szűkebb keretek közé,
évről évre növelve a munkanélküliek számát. A német ipar katasztrófáját a
munkanélküliek számának alakulása érzékelteti legjobban. 1935 januárjában
a nyilvántartott munkanélküliek száma 818005. A munkanélküliek 35,3%-a,
289099 ember, az abszolút német többségű vidékekre esik, s ez az arányszám
később még növekszik, s 1936 végén már eléri a 47,7%-ot is.  (…)

Még ha tekintetbe is vesszük, hogy az ipari vidékek jelentős része németek
által lakott területeken feküdt, lehetetlen észre nem vennünk, hogy itt nem csu-
pán általános válsággal állunk szemben, hanem tervszerű akcióval, amely a ke-
nyeret akarta a német munkásság kezéből kiütni. Tizenhat kerületből, ahol ezer
lélekre száznál több munkanélküli esett, 15 kerület német többségű volt s csu-
pán egy volt cseh. A legnagyobb munkanélküliséget Graslitz vidéke mutatta fel
1000 lakos közül 236 munkanélkülivel. A nagymértékű munkanélküliség csök-
kenthetésére alkalmas közmunkákból, állami beruházásokból a német vidékek
számára alig jutott valami. A német nyelvterületen a lakosságnak csupán
15,7%-át tette ki az államalkotó nép, ennek ellenére az állami szállításokból
1933. január 1-jétől 1936. szeptember 30-áig 81,9%-os arányban részesültek
cseh cégek s csak 18,1%-ban németek. A német vidékekre 1937-ben az összes
beruházásoknak csupán 7,7 százaléka esett. 

Az ipari termelés a meg nem értő gazdaságpolitika és a világszerte jelent-
kező válság következtében évről évre csökkent. A külkereskedelmi forgalom
1920-ban még 52,4 milliárd Kc, 1930-ban már csak 33,1 milliárd és 1936-
ban alig éri el a 16 milliárd Kc-t. A kiviteli lehetőségek összezsugorodtak s
ezzel egyenes arányban csökkent az ipar termelése is. (…) A külföldi piacok
elvesztése s a belföldi gazdaságpolitika hatása alatt az egykor virágzó szudéta-
német iparvidékeken üzemek, gyárak, műhelyek százai szüntették be működé-
süket, a lakosság jelentékeny része más vidékekre volt kénytelen vándorolni,
hogy megélhetését biztosítsa, az otthon maradtak pedig napról napra nehezebb
viszonyok közé jutottak. A nyomorral együtt nőtt az elkeseredés, s aligha téve-
dünk, ha az aktivista politikai pártok népszerűtlenségét s a Henlein-mozgalom
sikerét részint a gazdasági nyomorúság folytán előállott nagyfokú elégedetlen-
ségben keressük.” 

A Trianonban kreált államok közül Csehszlovákiát szánták a virágzó demok-
rácia mintaállamának. A fentieket olvasva észlelhetjük, hogy mekkora hatásfok-
kal lehetett folytatni homogenizációs politikát még az állítólagos demokratikus
keretek között is. Mennyi hasonlóságot találunk az azonos célt szolgáló intéz-
kedéseket sokkal nyíltabban és durvábban folytató Romániával. Ennek fényében
még jobban megérthetjük a Trianon utáni erdélyi magyarság helyzetét.

„Nehezen lehet ma még megítélni, milyen mértékben tudja majd Németország
a hozzácsatolt szudétanémet vidékek gazdasági életét helyreállítani. Bizonyos,
hogy okos gazdaságpolitikával rövid idő alatt is jelentősen fokozhatja ezeknek a
területeknek jólétét, hiszen általában gazdag területekről van szó. A szudétanémet
vidék dúskál erdőkben és ásványi kincsekben. Ez utóbbiak közül a barnaszén, a
kaolin foglalja el az első helyet, utánuk következnek a különféle fémek, amelyeknek
feltárása az utóbbi időben egyfelől szünetelt, másfelől nagymértékben fejleszthető.
A barnaszén telepek 180 kilométer hosszúságban Aussigtól Eger vidékéig hú-
zódnak. A kibányászható szénmennyiséget 12 milliárd tonnára becsülik. (…)
A szudétanémet vidék vasércbányái azonban jórészt kimerültek, gazdag ellenben
a vidék ónban, rézben, mangán- és wolframércben, de elég jelentékeny a cink-,
ólom- és grafitelőfordulás is. A nagy értékű kaolintelepek tették világhírűvé a
karlsbadi porcelánt. Joachimstal környékén vannak a világhírű urán ércbányák,
ahonnan 1936-ban 25000 milligramm elemi rádiumot termeltek ki.
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A szudétanémet vidéknek igazi gazdasága azonban még ma is hatalmas
ipara. Természetesen igen nehéz lenne ennek az iparnak nemzetiségi jellegét
meghatározni, hiszen főleg az utolsó években jelentékeny részesedést vállalt a
cseh tőke is a szudétanémet vidéken. (…)

Ennek a hatalmas iparnak a sorsa nagymértékben meghatározta a szudéta-
németség életszínvonalát. Bizonyos, hogy a csehszlovák kisebbségpolitika nem
dolgozott brutális eszközökkel, de – amint Runciman lord is kiemeli jelentésé-
ben – a kormánypolitika által előidézett gazdasági helyzet a szudétanémet kér-
dés megoldásánál döntő tényező szerepét játszotta. (…)

A gazdasági kérdés mellett a szudétanémet kérdés Csehszlovákiában első-
sorban politikai és alkotmányjogi síkon jelentkezett. Csehszlovákia az ún. elő-
zetes békeszerződésekben a népek önrendelkezési jogának a keresztülvitelére
vállalt kötelezettségeket. A békekonferenciához intézett és ma olyan sokat em-
legetett III. memorandum a német vidékeknek Csehszlovákiához csatolását stra-
tégiai és gazdasági okokkal indokolja, de ígéretet tesz arra nézve, hogy »a
németek ugyanazokat a jogokat fogják élvezni Csehszlovákiában, mint a csehek,
a német nyelv második hivatalos nyelv lesz«. Ez az emlékirat, valamint Benešnek
1919. május 20-án kelt jegyzéke azt az ígéretet tartalmazza, hogy az új állam
megalapításánál mintául a svájci alkotmányt tartják szem előtt, s a kormányzati
szellem hasonlatos lesz a svájcihoz. A sokat hangoztatott »Keleti Svájc« jelszava
azonban hamarosan feledésbe merült, és olyan fejlődés indult meg, amely a
svájci kantonális és nemzetiségi decentralizáció helyett a centralizált állam felé
haladt. Ebben a helyzetben a nemzetiségek számára aligha maradt más eszköz
rendelkezésre, mint a merev ellenzékiség álláspontjára helyezkedni s kiépíteni
a maguk belső szervezeteiket olyan mértékben, hogy az államhatalom nyomá-
sának ellent tudjanak állani.”

Mennyire ismerős ez a helyzet. Gyulafehérvár ígéreteit hasonló módon kö-
vette a gyors feledés. S arra is gondoljunk, hogy a tanulmány születésekor még
1938-ban vagyunk, jóval a Beneš-dekrétumok előtt.

„Mi az oka annak, hogy a német–cseh együttélés, amelyet a csehszlovák
állam megalkotói 1919-ben svájci alapon véltek megoldhatónak, még rövid
évekre sem tudott összhangossá s mindkét nép számára egyaránt termékennyé
válni? Az okokat bizonyára nem csupán a világpolitikai helyzetben vagy egyes
államférfiak rövidlátásában kell keresnünk, hanem elsősorban a két nemzet egy-
mással szemben álló állam- és nemzetszemléletében. A liberális és individualista
csehszlovák államszemlélet nem akart az államon belül autonom népi közössé-
gekről tudni, még kevésbé közjogilag elismert nemzettestekről, hanem válto-
zatlanul az egyént tartotta az állam alkotóelemének. A németek ezzel szemben
úgy látták, hogy a magános kisebbségi egyén teljesen erőtlen és súlytalan az
államhatalommal szemben, érdekei megvédésére képtelen, s ezért törekvésük
hosszú éveken át a nemzetkisebbség közjogi személyiségének elismerésére irá-
nyult. A cseh államfogalom változatlanul kitartott a régi liberális és nemzetiségi
fölfogás mellett s mindenek fölé helyezte az állam erejét s az állampolgári ön-
tudat fontosságát, nem akart azonban arról tudomást venni, hogy az állam te-
rületének egyötöde németek által lakott föld. De ha erről tudomást is vett volna,
akkor is kötelességszerűen harcolnia kellett a németség visszaszorításáért, egy-
részt mert minden más államnál jobban kellett éreznie a német népi gondolat
megerősödésének hatását, másrészt mert a múlt század két nagy cseh törté-
netírója, Hanka és Palacky megfogalmazta cseh hivatástudat, amelyet reálpo-
litikai síkon eszmeileg Masaryk műve tetőzött be, azt vallotta, hogy a cseh
nemzetnek Isten és Husz János által elrendelt küldetése, hogy a németség
közép-európai terjeszkedése elé gátat állítson. Ez a felfogás úgy látta, hogy a
csehek és németek végzetszerűen állnak egymással szemben, s a csehek sorsa
a németséggel való tragikus küzdelem, ahol a németség képviseli a barbár erő-
szakot, a csehek pedig a felvilágosodást, a nyugati civilizációt és az emberi jo-
gokat. A huszita kor hagyományai éltek tovább abban a felfogásban, amely nem
számolt azzal, hogy a cseh–német együttélés a történelem folyamán igen sok-

szor mutatott békés és harmonikus képet, sem azzal, hogy a német szellemi-
ségnek mekkora nevelő és termékenyítő hatása volt a cseh életben. Hiszen a
múltban a közös cseh–német állam eszméje uralkodott, melyet mindkét nép a
maga hazájának vallott, s a cseh nemzeti állam gondolata alig tekinthet egy év-
százados múltra vissza. Érthető, ha ez a felfogás, – amely különben a cseh tra-
gédiának is okozója lett azáltal, hogy a figyelmet saját népének belső problémái
helyett a hatalmas szomszéd felé irányította, anélkül, hogy az együttélés kér-
dését meg tudta volna oldani –, nem tudott az önálló cseh állam megalkotása
után a szükséges tárgyilagossággal és elfogulatlansággal a németek felé fordulni
s számukra a köztársaság keretei között szabad fejlődési lehetőséget biztosítani.
A cseh nacionalizmus a történeti országokat jogi és történeti egységeknek te-
kintette s ha el is ismerte, hogy nem tekinthető valódi nemzeti államnak, úgy
érezte, hogy ennek a nemzeti államnak valóságos kialakítása a feladata. Ter-
mészetes, hogy ebben az államban a németség jelenléte zavaró és kellemetlen
volt. Ez a németség beékelődött ide, a csehek nemzeti államába, hosszú karéj-
ként fogta körül a cseh népet, puszta jelenlétével is zavarta a csehek nemzeti
életének kialakulását. Talán ma természetesnek látszik, hogy legokosabb meg-
oldás a nemzeti állam fejlődése érdekében az lett volna, ha az idegen testként
beékelődött németektől megszabadulnak. Ennek azonban ellene mondtak a tör-
téneti hagyományok. A csehek az egész történeti Csehország területére igényt
tartottak, igényt tartott azonban annak egy részére a németség is. Ladislav
Rieger már 1880-ban, a Národni Jednota Severoceská alapítási felhívásában
azt hirdeti, hogy »a csehek Csehország területén mindenütt otthon vannak«, és
»Csehországnak, éspedig az egész Csehországnak a cseh nemzet kizárólagos
otthonává kell válnia«. Ez a felfogás azt vallotta, hogy az állam a cseheknek,
mint államalkotó népnek, kizárólagos tulajdona, s ha a nemzetiségeknek bizo-
nyos jogokat biztosít, azt korántsem kényszerből vagy kötelességből teszi,
hanem csupán nagylelkűségből. Ennek a nacionalizmusnak az volt az érdeke,
hogy a német népiség minél szűkebb határok közé szoruljon össze, s ezért va-
lóságos nemzeti küldetésnek tekintette a német vidékek népi egységének meg-
bontását tervszerű cseh betelepítések által. 

A csehek munkája nemzetük felébresztésére, irodalmuk, nyelvük, műveltsé-
gük megerősítésére 1831-ben indult meg, a Malice ceská megalakításával, s
hosszú évekig csupán saját népiségük védelmére szorítkozott. Néhány évtized
múlva azonban már megindul a küzdelem a csehek és németek között népiségük
védelméért, és 1880-ban a német és cseh egyletek szinte egymás munkáját
megtermékenyítve, ugyanazokon a területeken dolgoznak. Iskolák alapítása, óvo-
dák létesítése, hetilapok, folyóiratok kiadása tanácsirodák szervezése, hitelszö-
vetkezetek életre hívása, különféle szociális kezdeményezések jellemzik ezeknek
az egyesületeknek tevékenységét. A németek már a század első évtizedében kez-
denek arról panaszkodni, hogy a csehek munkája a védekezésből a német népi-
ség elleni támadásba kezd átmenni és veszélyezteti nemzeti érdekeiket Ha ebben
az időben tervszerű elnemzetlenítésről vagy a német nyelvterület nemzeti egy-
ségének megbontásáról még nem is lehetett komolyan beszélni, annál inkább
lehet a háború óta, amikor megindult a cseh vándorlás a német területek felé s
tíz év alatt már 150000 cseh telepedett meg. A német „élettér” megbontására
irányuló törekvés nem volt éppen eredménytelen, amint a statisztika adatai bi-
zonyítják, 1921 és 1930 között a szudétanémet területen a német lakosság
2,6%-kal, a cseh lakosság viszont 28,9%-kal növekedett. A kérdés a németség
szempontjából nem csupán az asszimiláció lehetőségei miatt vált veszedelmessé,
hanem azért is, mert a szudétanémet terület mezőgazdaságilag inkább szegény,
élelmiszer-behozatalra szorul, felületét egyharmadában erdőségek borítják. Az
iparosodás itt évszázados kényszer, de éppen emiatt a terület túlnépesedettnek
tekinthető, ahonnan állandó elvándorlás folyik. A népsűrűség négyzetkilométe-
renként 123, amíg a köztársaság többi részén mindössze 101,5 volt.” 

Egészen különös, hogy milyen párhuzamokat találhatunk a szudétanémetség
és az erdélyi magyar nemzettest sorsa között. Természetesen nem véletlen, hi-
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szen a hasonló helyzetben levő többség és kisebbség viszonylatában a megoldás
érdekében hasonló módszerek merültek fel s fordítva, a védekezés terén is.
Lássuk ezeket sorban:

A bizantin román szemlélet az ortodoxiától is támogatva valósággal
szakralizálta a románság egységes nemzetállamba tömörítésének és a kisebb-
ségek asszimilálásának feladatát. Mit olvasunk a demokrácia fellegvárának szánt
Csehszlovákiáról: „(…) valóságos nemzeti küldetésnek tekintette a német vi-
dékek népi egységének megbontását tervszerű cseh betelepítések által”. 

Trianon után azonnal, s a második világháború után különösen, főleg a dik-
tatúra éveire jellemzően, megindult a románok beáramlása, majd tervszerű be-
telepítése Erdélybe. A Ceauşescu-érát is követően, mára ez legalább három
millió román beözönlését jelenti. Ugyanez amott, akkori adatok szerint: „(…)
megindult a cseh vándorlás a német területek felé, s tíz év alatt már 150000
cseh telepedett meg”. 

Az alábbi két mondatban csak a Székelyföld szót kellene a szudétanémet
terület helyére írnunk: „(…) a szudétanémet terület mezőgazdaságilag inkább
szegény, élelmiszer-behozatalra szorul, felületét egyharmadában erdőségek bo-
rítják. Az iparosodás itt évszázados kényszer, de éppen emiatt a terület túlné-
pesedettnek tekinthető, ahonnan állandó elvándorlás folyik”.

A magyar–román együttélésre is érvényes az alábbi megállapítás, bár nem
hinném, hogy a románok ezt valaha is komolyan gondolták volna: „(…) a
német–cseh együttélés, melyet a csehszlovák állam megalkotói 1919-ben svájci
alapon véltek megoldhatónak, még rövid évekre sem tudott összhangossá s
mindkét nép számára egyaránt termékennyé válni?”. 

Mai napig nem sikerült sem Romániával sem Európával elismertetni a kollektív
kisebbségi jogokat. Az autonómiáért folyó küzdelem meddőnek bizonyul. Szudé-
tanémet vonatkozásban erről Vita Sándor 1938-ban így ír: „A liberális és indivi-
dualista csehszlovák államszemlélet nem akart az államon belül autonóm népi
közösségekről tudni, még kevésbé közjogilag elismert nemzettestekről, hanem
változatlanul az egyént tartotta az állam alkotóelemének. A németek ezzel szemben
úgy látták, hogy a magános kisebbségi egyén teljesen erőtlen és súlytalan az ál-
lamhatalommal szemben, érdekei megvédésére képtelen, s ezért törekvésük hosz-
szú éveken át a nemzetkisebbség közjogi személyiségének elismerésére irányult.”

A román történészek mindent megpróbáltak, hogy ügyüknek valamiféle
szent hivatás jelleget adjanak. Egyesek odáig is elmentek, hogy Európa védel-
mezőinek igyekeztek feltüntetni magukat. Hogy nézett ki ez a csehek esetében:
„(…) Hanka és Palacky megfogalmazta cseh hivatástudat, amelyet reálpolitikai
síkon eszmeileg Masaryk műve tetőzött be, azt vallotta, hogy a cseh nemzetnek
Isten és Husz János által elrendelt küldetése, hogy a németség közép-európai
terjeszkedése elé gátat állítson.”

A román tudatba azt sulykolták, hogy a barbár magyarok Erdélyben fejlet-
tebb, civilizáltabb román államalakulatokat számoltak fel, s durva, ezeréves
nemzeti elnyomással vádoltak meg. A csehek szerint viszont: „(…) a németség
képviseli a barbár erőszakot, a csehek pedig a felvilágosodást, a nyugati civili-
zációt és az emberi jogokat.”

Erdélyben, nem is olyan régen, a közös államban megvalósult együttélés
természetesnek tűnt, a román nemzeti állam gondolata még meg sem született.
Ugyanez a cseheknél: „(…) a múltban a közös cseh–német állam eszméje ural-
kodott, amelyet mindkét nép a maga hazájának vallott, s a cseh nemzeti állam
gondolata alig tekinthet egy évszázados múltra vissza.”

És mennyire érdekes az, amint a csehek a németeket, a románok pedig a
magyarokat tekintik zavaró tényezőnek nemzeti életük kialakulásában. A romá-
nok ráadásul már céljaik megvalósulása előtt is egységes nemzetállamról be-
szélnek alkotmányukban. „A cseh nacionalizmus a történeti országokat jogi és
történeti egységeknek tekintette, s ha el is ismerte, hogy nem tekinthető valódi
nemzeti államnak, úgy érezte, hogy ennek a nemzeti államnak valóságos kiala-
kítása a feladata. Természetes, hogy ebben az államban a németség jelenléte

zavaró és kellemetlen volt. Ez a németség beékelődött ide, a csehek nemzeti
államába, hosszú karéjként fogta körül a cseh népet, puszta jelenlétével is za-
varta a csehek nemzeti életének kialakulását.”

A románok a Nagy-Románia álom, vagy a Kerek-Románia cél felé törekedve,
a zavaró nemzetiségektől minden áron szabadulni akartak, s ehhez részben az
etnikai tisztogatás megannyi módszere, másrészt a homogenizációs módszerek
széles skálája állt rendelkezésükre. Ezeket a megoldásokat egy xenofób szellem
és bizantin gátlástlanság támogatták és támogatják a mai napig. Csupán a mód-
szerek ravaszságában kellett alkalmazkodniuk az egyes korok lehetőségeihez.
A csehek szándékairól Vita így ír: „(…) legokosabb megoldás a nemzeti állam
fejlődése érdekében az lett volna, ha az idegen testként beékelődött néme-
tektől megszabadulnak. Ennek azonban ellene mondtak a történeti hagyomá-
nyok. A csehek az egész történeti Csehország területére igényt tartottak, igényt
tartott azonban annak egy részére a németség is”.
• Mértékadó román körök véleménye, hogy ősi román föld minden olyan te-

rület, ahol csak egy román is él. „Ladislav Rieger már 1880-ban, a Národni
Jednota Severoceská alapítási felhívásában azt hirdeti, hogy »a csehek Cse-
hország területén mindenütt otthon vannak« és »Csehországnak, éspedig az
egész Csehországnak a cseh nemzet kizárólagos otthonává kell válnia.” 

• Román vélemény szerint a nemzetiségek jogai a román nép nagylelkűség-
ének köszönhetően biztosítottak minden téren. A földkerekség
legnagylelkűbb kisebbségpolitikájáról máig sűrűn hallhatunk. Mit gondoltak
a csehszlovákok: „Ez a felfogás azt vallotta, hogy az állam a cseheknek,
mint államalkotó népnek, kizárólagos tulajdona, s ha a nemzetiségeknek bi-
zonyos jogokat biztosít, azt korántsem kényszerből vagy kötelességből teszi,
hanem csupán nagylelkűségből”.

• Románia nemzeti programnak fogadta el a Bra˘ tianu-tervet, amely szerint
a magyar–román határtól a székelyföld felé, tehát nyugatról keletre haladva
kell megoldani a magyarlakta városok elrománosítását. Csehszlovákia pedig:
„(…) valóságos nemzeti küldetésnek tekintette a német vidékek népi egy-
ségének megbontását tervszerű cseh betelepítések által”. 

• A magyar népiség elleni szervezett hadjáratot a románok már a XIX. szá-
zadban tudatosan folytatták. Még az unió utáni években is, sőt akkor igazán,
miközben elnyomatásukat hirdették Európa-szerte. A magyarok sajnos nem
vették észre, vagy nem vették komolyan. A német–cseh viszonylatban ez
kissé később kezdődött: „A németek már a század első évtizedében kezde-
nek arról panaszkodni, hogy a csehek munkája a védekezésből a német né-
piség elleni támadásba kezd átmenni és veszélyezteti nemzeti érdekeiket”.
Ha ezeket a párhuzamokat végigkövettük, azt is megállapíthatjuk, hogy Er-

délyben semmi sem változott, ma is ezen a vonalon halad a homogenizációs
román politika.

Közben a szudétanémetek sorsa ennél is tragikusabbra váltott, amire a hit-
leri korszak rémtettei által lehetővé vált kollektív bűnösséget büntető kollektív
módszerek adtak alkalmat.

„A német politikai pártok kezdettől fogva közös alapon álltak abban a te-
kintetben, hogy az új államon belül nemzeti autonómiát akartak kivívni. Amilyen
mértékben érezték ősi lakóhelyük, a »német élettér« veszélyeztetettségének nö-
vekedését, olyan mértékben követelték ennek az autonómiának megvalósítását
s a »német élettér« elismerését. Igaz, hogy a cél felé vezető utat nem egységesen
választották meg, s a németség politikai pártjainak egy része 1926-ban politi-
kailag a kormányban való aktivizmust vállalta. A negativisták azonban a cseh
előnyomulással szemben a kemény védekezés álláspontjára helyezkedtek, s nem
akartak a cseh kormánnyal addig együttműködni, amíg külső vagy belső nyo-
másra nem adja meg a szudétanémeteknek az autonómiát. Eleinte az aktiviz-
musnak kedvezett a helyzet mind külpolitikai, mind lélektani szempontból,
amikor azonban a pár éves kormánytámogatás nem hozott enyhülést, az akti-
vista pártok hamarosan elveszítik tömegeiket.”
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Aki az erdélyi magyar pártpolitika történetének valamelyest ismerője, itt új-
fent egy párhuzamot követhet a védekező mechanizmusok működése terén.
Akkor és ott is próbálkoztak megoldást találni, együttműködve az „aktivizmus”,
vagy a „negativizmus” kemény álláspontját képviselve. Ami ezután következett,
az már a korszak történelmi változásainak jegyében zajlott.

„A németség általános elégedetlenségéből megszületik az ellenzéki pártok
szövetkezése, a szudétanémet párt, Henlein Konrádnak, a német tornászmoz-
galom megszervezőjének vezetése alatt.  Ez a párt az 1935. évi választásokon
a parlament legnagyobb pártjává nőtt, s egyre erélyesebben követelte a német
népiség anyagi és szellemi önrendelkezési jogának megvalósítását. Nyilvánvaló
volt már kezdettől fogva Henlein pártjának kapcsolata a birodalomban uralomra
jutó új szellemmel, s természetes, hogy nem csupán a gazdaságpolitika által
előidézett nyomor, hanem az újjászülető nemzeti érzés ereje is hajtotta Henlein
táborába a szudétanémetséget. A mozgalom ereje egyre nagyobb, 1938-ban
már havonta tízezrével iratkoznak be e pártba a németek, s májusban, amikor
a helyzet már szinte a pattanásig feszültté válik, a szudétanémet párt tagjainak
száma meghaladja a 800 000-et s ez a szám a köztársaság összes német la-
kosságának egynegyedét jelentette. De voltak olyan körzetek, ahol a németség
30–34%-a beiratkozott párttag volt, s a karlsbadi gyűlésen beszámoltak olyan
helységekről is, ahol március hónapban a tagok száma megkétszereződött. Ter-
mészetes, hogy egy ilyen mozgalom az állammal szemben is erősebb igényeket
emelt, s nem látta a nemzetiségi kérdést megoldhatónak sem a régi jogok ko-
difikálásával, sem a közművelődési autonómia biztosításával, hanem követelte
az égető kérdések alapvető megoldását.

Henlein 1937. április 27-én hat fejezetből álló törvényjavaslatot terjesztett
a parlament elé, amelyben a nemzeti kisebbség közjogi személyiségének elis-
merését, a német élettér szabad fejlődésének biztosítását és közművelődési
autonómiát követelt a csehszlovákiai németség számára. Prága nem volt ezen
az alapon hajlandó tárgyalni, a nemzetiségi kérdés megoldását tovább halogatta.
A kérdés megoldása bizonyára még sokáig késett volna, ha Ausztriának beke-
belezése a birodalomba nem teremt új helyzetet. Ausztria megszűnte azonban
még közvetlenebb kapcsolatba hozta a cseheket a birodalommal, melynek nyo-
mása most már három oldalról nehezedett a köztársaságra, s természetes
módon fokozta a szudétanémetség igényeit is. Az Anschluss folytán az öntuda-
tában megerősödött szudétanémetség elégedetlensége a tavasz folyamán véres
zavargásokban robbant ki, s a feszült helyzetet fokozta, hogy a kormány által
kilátásba helyezett nemzetiségi statútum egyre késett. A szudétanémet párt ál-
láspontjának és igényeinek pontos megszövegezése céljából Karlsbadban április
23 és 24-én nagygyűlést tartott, ahol már leléptek az alkotmányosság alapjáról
és kijelentették, hogy ők nem kisebbségek, melynek kisebbségi jogok járnak, s
ha nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, amelyeket a csehek élveznek, nem
vállalhatják ugyanazokat a kötelességeket sem. Henlein híres karlsbadi beszé-
dében a németség követeléseit nyolc pontban foglalta össze: 1. A német nép-
csoport a cseh néppel teljes egyenjogúságot és egyenrangúságot élvezzen az
államban; 2. Abból a célból, hogy ez az egyenjogúság érvényre is jusson, a
német népcsoport közjogi személyisége elismerendő; 3. A német településte-
rület (a sokat emlegetett »élettér«) elismerése és megállapítása; 4. A közélet
minden ágában a németség önkormányzatának kiépítése, amennyiben a német-
ség érdekeit és ügyeit foglalja magában; 5. Azoknak az állampolgároknak ré-
szére, akik a maguk népének nyelvterületén kívül élnek, törvényes védelmi
intézkedések foganatosítása; 6. A németséggel szemben 1918 óta elkövetett
igazságtalanságok megszüntetése és az ezáltal okozott károk jóvátétele; 7. El-
ismerése és keresztülvitele ennek az elvnek: német vidéken német közhivatal-
nok; 8. A német néphez és a német világnézethez való tartozás teljes
szabadságának elismerése. Henlein hangoztatta, hogy nem maximális követe-
léseket állított fel, hanem elengedhetetlen feltételeket, nem akar előjogokat
egyetlen csehszlovákiai népcsoporttal szemben sem, de azt sem akarja, hogy

kevesebb joga legyen a németségnek, mint másoknak. »Nem akarunk meghó-
dítani cseh lakosságú területeket, de a saját területeinket nem akarjuk elvesz-
teni. Semmi olyant nem követelünk, ami nem lenne összhangban a népek
önrendelkezési jogával, bár meg kell állapítanunk, hogy nemcsak a cseh népnek
és a cseh államnak van integritása, hanem a szudétanémetségnek és a szudé-
tanémet területnek is, s ezt az integritást húsz év óta folytonosan sértik.«

A helyzet gyors cselekvést követelt, hiszen május 21-én, két Eger-vidéki
német földmíves lelövése után, a feszültség szinte háborús kirobbanásig feszült.
Tárgyalások indultak és tervezetek készültek a nemzetiségi kérdés megoldá-
sára, de ezek a törekvések már elkésetteknek látszottak. A nemzetiségi kérdés
Csehszlovákia régi keretei között már nem volt megoldható. A tárgyalások rend-
jén Henlein még egyszer leszögezte minimális követeléseit, melyek nagyjában
a karlsbadi pontok keretei között mozogtak. A követelések között szerepelt az
állami terület átépítése és a cseh, szlovák, német és magyar népterületek hatá-
rainak megállapítása, a nemzetiségek saját közigazgatásának és adószedésének,
valamint külön országgyűlésének engedélyezése; az állam területén a végrehajtó
hatalom a köztársasági elnök és a kormány kezében van, de minden nemzetnek
külön vezetője is van, aki a kormánynak hivatalból tagja. A felsőbb bíróságokon
nemzeti osztályok állítandók fel. Minden nemzetnek csak hozzá tartozó közal-
kalmazottja lehet. És így tovább. A tárgyalások ebben az időben már kilátásta-
lanoknak látszottak, s nyilvánvaló volt, hogy a kérdés rendezésével a csehszlovák
kormányzat elkésett, megoldást már csak a szudétanémetségnek a birodalom-
hoz csatolása hozhat. A kérdést végeredményben nem a szudétanémetség és a
csehszlovák kormány, hanem a világpolitikai tényezők döntötték el.” 

Henlein pontjainak tartalmán érdemes elgondolkodni. Természetesen annak
szomorú tudatában, hogy azóta még a Beneš-dekrétumok is európai elfoga-
dottságot nyertek. A Csehszlovák állam kitartó ellenállása a nemzetiségi kérdés
megoldása dolgában, a kor jól ismerten hatalmas német birodalmi nyomása
alatt, nem a nemzeti integritás hősies őrzésének példája, hanem a jogtalanul
szerzet területekhez való mániákusan makacs ragaszkodásra utal. Ha
Csehszolvákia határai nem azok lettek volna, természetesen erről másként vé-
lekedhetnénk, de akkor nem is került volna sor a szudétanémetség elégedet-
lenkedésére. Ez természetesen Hitlert – még fokozottabb módon mániákus –
céljaiban valószínűleg nem akadályozta volna.

Amit viszont ezután olvasunk nem a HA világába tartozik, mert az már tör-
ténelem. 

„Amilyen tévedés a szudétanémetség törekvéseinek sikerét kizárólag
Henlein mozgalmának tulajdonítani, éppen annyira helytelen ennek a mozga-
lomnak jelentőségét lebecsülni, csupán azért, mert a döntést végeredményben
a német birodalom állásfoglalása hozta meg. A németség Csehszlovákiában
számos erős és eredményesen működő szervezetet épített fel magának, melyek
nélkül aligha léphetett volna fel komoly súllyal a hatalommal szemben.
Kultúrverbandjuk – melyet Emkénk-kel lehetne célkitűzés szempontjából ösz-
szehasonlítani – nevelési és iskolaügyekkel foglalkozott s valamelyes államse-
gélyt is élvezett. Bevételeinek nagy részét azonban a tagok adták össze, de a
tagdíjakon kívül adományok, tíz perces gyűjtések stb. is növelték a jövedelmét.
Az egyesületnek megközelítőleg félmillió tagja volt, és évi költségvetése ötven
millós keretben mozgott. A Bund der Deutschen főleg a németség gazdasági
védelmét tartotta céljának s kezdeményezéséből születtek meg az utolsó évek
ínségakciói, a gyermekvédelmi munka és az állásközvetítés. Tagjainak száma
megközelítette a 300 000-et. A német tornászmozgalom a német politikai egy-
ségek előkészítője; a szervezet 110 000 tagja, belső fegyelmet illetően, szinte
külön hadseregnek volt tekinthető. Ezek az intézmények egymástól függetlenül,
bár hasonló szellemben működtek; központi szervük a Deutsch Politisches
Arbeitsamt. Ezt valamennyi polgári alapon álló német politikai párt támogatta.
Itt történt külön szakosztályokban a népszervezés, a jogvédelem, az anyanyelv
védelme, a statisztikai adatok feldolgozása. A politikai egység megvalósulása
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után ez a szerv beolvadt a szudétanémet pártba, s 50 tisztviselőt foglalkoztató
irodáiból indult ki a németség minden politikai akciója. A többi közművelődési,
tudományos és társadalmi jellegű szervezetek továbbra is egymástól függetlenül
dolgoztak ez év tavaszáig, amikor Aussigban gyűlést tartottak, s leszögezték,
hogy a németség ellen irányuló totális jellegű támadásokkal szemben csak to-
tális eszközökkel és szervezetekkel lehet védekezni, s ebből a célból kimondták,
hogy az összes szervezetek és intézmények egységes elv, terv és célok szerint
irányítandók, s ezért szükséges az összes szervezeteknek az összefogása egy
szudétanémet szövetségben. Ezek a szervezetek szervezetileg továbbra is meg-
tartották önállóságukat, e lényegében azonban működésüket a szudétanémet
párt szempontjainak rendelték alá. De ennek a határozatnak gyakorlati jelen-
tősége már alig lehetett. Pár hónap múlva a szudétanémetség egyesült a biro-
dalommal s történelmének új korszakába lépett.”

Azonban az az összefogás, szervezettség és áldozatkészség, még ha egy
erős német birodalom állt is már a hátuk mögött, példa értékű a mai elszakított
magyar közösségek számára.

y

Tűz a vízzel?
Dr. Dániel Antal: Egy évvel a Vásárhelyi Találkozó után
1938/3.

MAGATARTÁS ÉS HITVALLÁS
„Három ével ezelőtt, miután beutazta Románia jelentősebb vidékeit, megismer-
kedett intézményekkel és emberekkel, Németh László megírta keserű útirajzát,
s lemondóan állapította meg, hogy az erdélyi magyarságnak nincs komoly had-
rendje, melybe beleállni férfipróba. (…)  De alig múlt el két év Németh László
romániai útja után, mintegy válaszként a lemondó és reménytelen megállapítá-
sokra, erjedni kezdett az erdélyi magyar közélet, s e szenvedélyes jóslások zu-
hatagában az erdélyi magyarság közvéleménye komoly várakozással és általános
érdeklődéssel fordult az erdélyi fiatal magyar szellemiség marosvásárhelyi ta-
nácskozása felé. (…)

A Vásárhelyi Találkozó vállalta a súlyos feladatot: megcáfolni azokat, akik
meghúzták a lélekharangot az erdélyi magyarság felett s megszédülve a kisebb-
ségi sors kemény levegőjének szokatlan nyomásától, a küzdelem feladását hir-
dették. (…)

A Vásárhelyi Találkozó nemzedéke a kényszerű életproblémákkal viaskodó
kisebbségi magyar ember elé állította Széchenyi tételét: vétkesek és betegek
voltunk és vagyunk, s bajainkon kisebb kezdeményezés nem, csak lelki meg-
tisztulás, belső átalakulás segíthet. Valóságérzetünk parancsa volt, hogy a Vá-
sárhelyi Találkozó elsősorban kritika legyen múlttal és jelennel szemben, egy
teljesebb, igazságosabb, ellentétes végletekbe csoportosult magyar tömegek
összeállásán felépülő kisebbségi életrend érdekében, a nemzeti gondolat, a ke-
resztény erkölcs és a népi demokrácia jegyében. Ebben a gondolatban egy vé-
leményre hangolódtak a különböző álláspontok (…). A fiatal magyar
társadalom (…) rálépett arra az útra, melyet nemzedékünk nagy tanítómestere,
Szekfű Gyula, nagymagyar útnak nevezett s amelyen a magyarabb és humánu-
sabb szellemiség megtalálta méltó hivatását: tágítani nemzetiségünket horizon-
tális és elmélyíteni vertikális irányban.

Csaknem két évtizedes kisebbségi múlt tanulságaival a háta mögött, a Vá-
sárhelyi Találkozó szűrte le először, nyílt sisakkal folytatott viták után, a való-
ságos helyzetünkből adódó következményeket. Hirdette, hogy az olyan nemzeti
kisebbség, amelynek társadalmi osztályai egymástól idegenül, az önáltatás ké-
nyelmes, de veszélyes útját járják, idők során elveszíti ellenálló képességét s

gyámoltalan eszközévé válik hatalmi tényezők önkényének. (…) A nemzeti élet
szabad és zavartalan fejlesztésének igénylése előfeltételként követeli a belső
szervezettség kialakítását, a szellemi önállóság és vagyoni jólét megteremtését.
Tehát figyelmünknek és munkakészségünknek – a magyar valóság, sors és ma-
gatartás teljes és igaz megismeréséből kiindulva – az egységes és egészséges
magyar társadalom eszméjének gyakorlati megvalósítására kell irányulnia.

A Vásárhelyi Találkozó felismerte a kisebbségi állampolgár dualisztikus al-
katát s megállapította az abból folyó kötelességeket. Egyfelől méltányosságot
hirdetett az államhatalom felé, másfelől vallotta a magyarság szellemi egységét
s az erdélyi magyarságnak az egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képező közép-
európai magyarsággal való felbonthatatlan kapcsolatát. Kinyilvánította a több-
ségi néppel való őszinte kibékülés készségét, a kölcsönös megbecsülés és
elismerés jegyében, hogy a két nép betölthesse magasabb rendű hivatását a
Duna-medencében. Ugyanakkor azonban félreérthetetlenül igényelte a kisebb-
ségi jogok elismerését, intézményes biztosítását s a Gyulafehérvár szellemében
sugárzó eszmék gyakorlati megvalósítását.  

(…) a Vásárhelyi Találkozó meghatározta az erdélyi magyar kisebbség
közjogi és nemzetközi jogi helyzetét, kielemezte a kisebbségi élet tartozik és
követel oldalának tételeit, majd a keresztény erkölcs és nemzeti demokrácia
vállalásával kijelölte a belső megigazulás, az erkölcsi, nemzeti és szociális
megújhodás alapelveit. A kisebbségi életforma kiépítésével, nemzeti egységet,
becsületes együttműködést, az osztálykülönbségek, felekezeti és nemzedéki
ellentétek megszüntetését követelte. Külön hangsúlyozta, hogy az erős nemzeti
testet a földművesség és a munkásság alkotja – a nevelő értelmiséggel együtt.
Mint népszervezeti eszmény, a Magyar Szövetség lebegett szeme előtt. (…)

Kiindulópontként az a felismerés szolgált, hogy egy más nemzetiségű kör-
nyezetben élő kisebbségi népcsoport fennmaradása és fejlődése jórészt attól
függ, hogy milyen közművelődési és gazdasági erőket tud szembeállítani a több-
ségi közület, számszerű súlytöbbletéből következő nagyobb népi egyéniségével,
magába olvasztó törekvésével. Ezért a Vásárhelyi Találkozó egyetemes kisebb-
ségi feladatnak tekintette a nemzetnevelést s ezen a téren kiemelte a család, az
iskola és az egyház különösen nagyjelentőségű szerepét. Követelte az iskolán
kívüli népnevelést, a szakoktatást és a népnevelési központ megvalósítását. Az
alkotó szellemnek a kisebbségi magyarság nemzeti és erkölcsi érdekeit kell hor-
doznia s levetve a romantikus önszemlélet terhét, európai tájékozódását kell kö-
vetnie. A sajtó szerepét a nemzet nevelésében látta a Vásárhelyi Találkozó, s azt
az igényét fejezte ki, hogy a kisebbségi magyar sajtó az önvédelmi egység és ta-
nítás napi megnyilvánulása legyen. Az egységes magyar gazdaságpolitika ten-
gelyévé tette azt az erkölcsi parancsot, hogy minden gazdasági tevékenységnek
a nemzeti vagyonállomány megtartására, fejlesztésére és védelmére kell irányul-
nia. A kisebbségi önvédelemből megfelelő részt kell vállalnia a magyar munkás-
nak és iparosnak is, akivel együtt küzd a nevelő értelmiség – a szociális igazság
érvényesüléséért. (…)  Marosvásárhelyről közel kétszázan mentek szét Erdély
minden tája felé s magukkal vitték a Hitvallás komoly fogadalmát (…).”

NEHÉZSÉGEK ÉS FESZÜLTSÉGEK
„Alig zárta be Tamási Áron a Vásárhelyi Találkozó tanácskozásait, az egyetemes
magyar közvélemény megnyilatkozása határozottan bizonyította, hogy a szél-
fúvás iránya megfordult. Az aggodalmaskodók és félénk óvatosak hangja elhal-
kult. (…) Készségesen ismerte el, hogy a Vásárhelyi Találkozó valóban komoly
munkát végzett, emelkedett szellemben s az ellentétes vélemények egybehan-
golásával az erdélyi magyar jövőnek olyan megfogalmazását adta, amely meg-
nyugvással töltheti el a kisebbségi népközösség minden árnyalatát. Általános
vélemény szerint: a Vásárhelyi Találkozó komoly kísérlet volt saját értékeink
megvédésére és elősegítésére.

Egy év elteltével nemcsak jogunk, hanem kötelességünk számot vetni ön-
magunkkal s megállapítani nyíltan és őszintén: mi következett a Vásárhelyi Ta-
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lálkozó után? Beteljesültek-e a várakozások s valóra váltak-e a remények? Meg-
mozdult-e az aggódás vagy a félelem, a lelkiismeret vagy a reálpolitika sürgette
józan cselekvőkészség? S vajon a belső revízió és megújhodás szándéka kiszé-
lesedett-e közvéleménnyé? A kisebbségi magyarság a szakadatlan őrállásban
fogékonnyá lett-e a reform befogadására, a különbbé válásra, ami az élethez
való jogának egyetlen igazolása vagy a virrasztás elnyűtte nemcsak nemzeti tes-
tét, de lelkét is? Egyszóval a Vásárhelyi Találkozó méltónak bizonyult-e arra az
értékítéletre, hogy legjelentősebb megnyilatkozása volt a kisebbségi sorsot vál-
lalt erdélyi magyarságnak? (…)

Mondjuk ki hát nyíltan, hogy az elmúlt év tanulsága szerint a Vásárhelyi Ta-
lálkozó nem lett cselekvő mozgalommá; megállott a feladatok megismerésénél
s a teendők feltárásánál. (…)

Keresem a meddőség okait, kutatom az események és jelenségek tárgyi ösz-
szefüggéseit, mert tudnunk kell, hol van szükség beavatkozásra (…) kétségte-
len, hogy a belpolitikai viszonyok, a nemzedéki ellentétek s a belső feszültségek
járultak hozzá a leghatékonyabban a megtorpanáshoz. 

A múlt év őszn bekövetkezett belpolitikai változások, gyors egymás utánban
váltakozó fontos események nyomában jelentkeztek. Válságokkal teli hónapok
újabb és újabb fordulat elé állították az erdélyi magyarságot. (…) Az új kormány
Miron Cristea pátriárka elnökletével alakult meg, s kormányzati terve az ország
belső átépítését tűzte ki célul. A tekintély kormány kemény kézzel látott hozzá
a régi rendszer eltakarításához. Új alkotmánytörvényt dolgozott ki, amely gyö-
keresen megváltoztatta az állami élet belső szervezetét, rendelettörvényekkel
biztosította a veszélyeztetett köznyugalmat s a kifogástalan rend helyreállítását.
Törvényalkotásokkal nyúlt bele az ország sürgős megoldást igénylő kérdéseibe;
feloszlatta a politikai pártokat, biztosította a közintézmények politikamentes-
ségét, új alapokra fektette a közigazgatást s nagy lépésekkel vitte előre a tör-
vényegységesítés megvalósítását. (…) 

Egy alig lábra kapott mozgalom: a Vásárhelyi Találkozó, amely a szellem
erejével és eszközeivel akarta erjedésbe hozni az erdélyi magyar közéletet, meg-
torpant a nehézségek közepette s eszméinek terjesztésében tétlenségre kény-
szerült. Még a baráti körök megalakítását is fel kellett függeszteni, nehogy a
katonai hatóságok által kiadott gyűléstilalmi rendeletekkel összeütközésbe ke-
rüljön (…) A kezdet biztató jelenségei, (…) elerőtlenedtek s folytatás nélkül
maradtak. Egyszóval: A Vásárhelyi Találkozó (…) kátyúba jutott olyan esemé-
nyek és körülmények hatására, melyeknek irányítását rajta kívül eső erők vé-
gezték. Amikor meglevő szervezetek működését függesztették fel hatósági
intézkedésekkel, új mozgalom szervezése reménytelen próbálkozás lett volna.

A Vásárhelyi Találkozó jól látta, hogy a kisebbségi önvédelmi harc nem tűr
társadalmi, nemzedéki és felekezeti tagozódást, ha az elkülönüléssé vagy az ér-
dekellentétek kiszélesedésévé mélyül. Éppen ezért az egységes magyar társada-
lom kialakítását sürgette, amelyben a különbözőségek értékgazdagságot, az
elzárkózások pedig erőcsökkenést eredményeznek. A társadalmi átalakítás ér-
dekében határozatilag ki is mondta, hogy nem ragaszkodik az ifjúsági korhatár
megjelöléséhez s munkájában részt kíván juttatni korhatár nélkül bárkinek. (…)
A gazdanemzedék azonban a korstílushoz akart alkalmazkodni s a felkészült fiatal
erők mozgolódását veszedelmesnek és szükségtelennek tartotta. (…) Helyét és
tekintélyét védte és féltette a saját testéből kiszakadt fiatalokkal szemben, akiknek
fel kell adniok véleményüket s az új élményekből fakadó elveiket, hálából a nekik
juttatott szűkös megélhetésért. A konzervatív közszellem hordozói szigorúan
megkövetelik, hogy a szólásra jelentkező fiatalok érdemdús múltat hozzanak tar-
solyukban, anélkül azonban, hogy lehetőséget nyitnának ennek megszerzésére.
A társadalmi színtéren az új korosztályoknak szolgálniok kell elődeiket. (…)

Igaz ugyan, hogy az éltesebb szemek hunyorgattak a Vásárhelyi Találkozó
láttán, de azért elismerték, hogy a fiatalok komoly munkát végeztek s józan po-
litikai ítélőtehetséggel fogalmazták meg az egész erdélyi magyarságnak azt a
cselekvési tervet, amely az elvitathatatlan alárendeltséget jelentő kisebbségi

helyzetben a magyar nép széles tömegeit akarja megszervezni a szüntelen fo-
kozódó nyomással szemben. (…)

Hiábavaló volt azonban a Vásárhelyi Találkozó elismerése és igazolása, a
nemzedéki ellentétből adódó meggondolások elítéltek minden olyan mozdulatot
vagy kísérletet, amely a jónak és hasznosnak ítélt elvek gyakorlati alkalmazását
akarta vagy javasolta. Társadalmi helyzetét vagy megélhetését kockáztatta az,
aki sürgette társadalmi átépítésünket. (…)

A gazdanemzedék keményszívűnek mutatkozott s mereven elzárkózott min-
den újítás elől (…).”

A TAVASZI PARLAMENT NYOMÁBAN
„A belpolitikai nehézségeken és a nemzedéki feszültségeken kívül a meddőség
és mozdulatlan tétlenség további okát a Vásárhelyi Találkozó belső ellentéteiben
kell keresnünk. (…)

Különösen nagyjelentőségűnek mutatkozott annak a csoportnak a magatar-
tása, amelyik – ha oldalakban fejezzük ki a világnézeti állásfoglalást – erős bal-
oldali fémjelzéssel jelentkezett Marosvásárhelyen. Egyesek a »trójai faló«
veszélyét látták ennek a csoportnak a felvonulásában s a felismert veszély le-
küzdését nem vállalva, távol maradtak a Vásárhelyi Találkozótól. A hivatalos
erdélyi magyar közvélemény sem nézte jó szemmel, hogy a nemzeti érzésű
fiatalság közös megbeszélésen tanácskozik a nemzetközi alapon állókkal – a
nagy népi feladatokról. A legtekintélyesebb intézmények és szervezetek meg-
tiltották fiataljaiknak, hogy a Vásárhelyi Találkozón részt vegyenek. (…)

A fogalmak nyílt tisztázása után a Vásárhelyi Találkozó minden árnyalata az
erdélyi magyarság erkölcsi, nemzeti és szociális megújhodási alapjául ismerte
el a keresztény erkölcsöt s a népi demokráciát. Igényelte a nemzeti öntudat fo-
kozását s a népi közösségből kizárandónak jelentette ki azt, aki az erdélyi ma-
gyarság nemzeti érdekeivel összetűző tevékenységet fejt ki. A Vásárhelyi
Találkozó nyíltan vallotta, hogy életünkben, a krisztusi elvek és tanítások alapján,
a szociális igazságnak érvényesülnie kell, s vállalta a közösséget a munkássággal
a kizsákmányoló tőke elleni küzdelmében, de ezzel szemben elengedhetetlennek
tartotta, hogy a munkásság teljes erejével küzdjön saját soraiban minden
elnemzetlenítő kísérlet ellen, s minden alkalommal nyilatkozzék meg a magyar
kisebbségvédelem egyetemes érdekei mellett. (…) A munkástömegek és kis-
iparosok nemzeti, erkölcsi és magyar kulturális nevelése a magyarság megfelelő
szerveiben és intézményeiben történjék. (…)

Az egyik oldal kinyilvánította szociális érzékét s feladta a munkásság és ipa-
rosság tömegeivel szembeni elzárkózás elvét. Nyíltan hirdette, hogy az életké-
pes nemzeti testnek egyenlő jogú tagja a földműves, iparos, munkás és nevelő
értelmiség. A másik oldal lekötötte magát a keresztény erkölcs és nemzeti gon-
dolat eszméjéhez, feladta az osztályharcot s a magyar nemzeti szellemtől idegen
szervezkedésben való részvétel jogosságát csak szakmai érdekvédelmi szem-
pontból ismerte el. (…) Az önvédelem s a nemzeti fejlődés terén közös mun-
kára vállalkoztak a nemzeti és nemzetközi irányzatok. (…) 

A Vásárhelyi Találkozó nemzeti érzésű csoportja feltétel nélkül vállalta, hogy
a megegyezések köteleznek – még akkor is, ha ezáltal egyéni érdekek soha ki
nem köszörülhető csorbát szenvednek. A Hitvallás fogadalmát nem adta fel
egy pillanatra sem, bár a baloldali fiatalokkal való szoros együttműködés miatt
kétségbe vonták nemzeti érzéseit. De elviselte a társadalmi előítéleteket, a gya-
núsítgatásokat s nyugodtan állta a kétkedők tekintetét, bár nemegyszer kényel-
metlenül érezte, hogy egyoldalúan tartja a vállalt kötelezettségeket. A túlsó oldal
fogalmi körében ugyanis a Vásárhelyi Találkozó mind kevésbé jelentette a ke-
resztény erkölcs és a nemzeti eszme vállalását. A hangsúly áttevődött az öncélú
demokrácia gondolatára s az osztályöntudat kidomborítására. A marxi szocia-
lizmus kézzel fogható társadalompolitikai célkitűzéseket termelt ki s uralkodó
szerepet igényelt az erdélyi magyarság életében. A nemzeti kisebbség igényei
pedig, történelmi hagyományaiból eredő kívánságai s a közép-európai magyar-
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ság nyelvi és kultúrközösségéből származó követelményei csak annyiban jelen-
tenek számára fontosságot, hogy a Duna-medencében döntő tényezőivé vál-
hatnak a demokrácia és fasizmus párviadalának. Ami ezen a két világpolitikai
irányzat hatalmi versengésén kívül esik, az csak másodsorban, de annak mindig
alárendelve és azt kiszolgálva kerül be érdeklődésének sugárkörébe.

Bár a Vásárhelyi Találkozó megállapította, hogy a munkástömegek és iparo-
sok nemzeti, erkölcsi és magyar kulturális nevelésének a magyarság megfelelő
szerveiben és intézményeiben kell történnie, munkásifjakat zárt sorokban vonul-
tattak be a nemzetközi szervezetbe, noha megfelelő magyar intézmény szervezeti
lehetőségei kínáltak megfelelő elhelyezkedést és kulturális nevelést. Az indoklás
igen egyszerű volt: nem bízhatják olyan szervezet nevelésére a munkásfiatalságot,
amelynek vezetői történetesen az erdélyi magyarság akkor már feloszlatott po-
litikai szervezetének is vezetői voltak. A Vásárhelyi Találkozó baloldali csoportját
nem zavarta, hogy utóbbi magatartása és egész ténykedése szöges ellentétben
áll az elfogadott elvekkel. Ellenkezőleg, az utóbbi időben elcsodálkozva látta az
erdélyi közvélemény, hogy a Vásárhelyi Találkozó kizárólag csak bennük és tény-
kedéseikben nyilatkozik meg. Kétségtelen, hogy ezen a ponton rá kell mutatnunk
a nemzeti érzésű fiatalok cselekvőképességének elkedvetlenedésére. Két nyomás
között szükségtelen és értelmetlen szélmalomharcra vállalkozott volna, ha akti-
vitásra határozza el magát, aminek sikertelenségét a gazdanemzedék megoko-
latlan közömbössége s a baloldali csoportoknak a Vásárhelyi Találkozó elveivel
ellentétes magatartása – egymást szinte akaratlanul kiegészítve – kétségtelenül
egyengették és biztosították volna. (…) a kalandoktól való távol maradását sokan
hajlandók voltak határozatlanságra, cselekvési képtelenségre magyarázni. (…)
A nemzeti érzésű fiatalság (…) bízott abban, hogy a baloldalnak komolyan vég-
rehajtott önrevíziója nyomán, a belső ellentéteket kiküszöbölve, cselekvőképessé
válhat a Vásárhelyi Találkozó (…).

Féja Géza egyik nyilatkozata azonban a közvélemény elé terítette a belső
egyenetlenséget. Keményen elítélte a baloldaliak magatartását és elsőnek mu-
tatott rá arra, hogy a Vásárhelyi Találkozót a politikai szektáriusok előbb-utóbb
kompromittálni fogják (…).

A baloldalon nagy megrökönyödéssel fogadták (…). Ámde elfogultságukra,
helytelen taktikájukra Féja kegyetlen kritikájának nyomán sem döbbentek rá,
bár látniok kellett, hogy szembekerültek azzal, akit maguk előtt járó vezérnek
tartottak. (…) 

A brassói megbeszélés terve (…) a fiatal erdélyi írókat és közírókat akarta
összehozni, akik elfogadták a Vásárhelyi Találkozó határozatait (…) írói szö-
vetkezetbe akartak tömörülni. (…) már az előkészítési munkálatok legelején
látniok kellett, hogy a cselekvő akarat már nem mozdul meg olyan készséggel,
mint egy évvel azelőtt. (…) az ellentét a két világnézeti csoport között már any-
nyira elmélyült, hogy végül is az előkészítő bizottság (…) a brassói megbeszé-
lések tervét bizonytalan időre levette napirendről. 

(…) a brassói megbeszélések tervének bukása után már nem mutatkozott
semmi remény. (…) a Vásárhelyi Találkozó első évfordulója előtt az állandó
bizottság visszaadta megbízását Tamási Áronnak, a Vásárhelyi Találkozó el-
nökének.

Tűnődve olvasom az Ország Útja különszámában a csehszlovákiai magya-
rok húszesztendős történetét. Az új nemzedék mozgalmairól írva, Sinkó Ferenc
megemlékezik a Tavaszi Parlamentről is, melynek a gondolata a Kisebbségi
Társaság köréből indult ki s a különböző világnézeti csoportokat akarta közös
munkára megnyerni. A Tavaszi Parlament tényleg összehozta a különböző cso-
portokat s bizonyos emelkedett szellemű megértést teremtett, az ankét után
azonban nem következett komolyabb munka a megértés elmélyítésére, s a vállalt
feladatok elvégzésére. Kísértetiesen egyezik e Tavaszi Parlament és a Vásárhelyi
Találkozó története: mind az egyik, mind a másik, a különböző világnézeti cso-
portok tartós együttműködését akarta megvalósítani, de ez sem az egyiknek,
sem a másiknak nem sikerült.”

MAGYAR SZÖVETSÉG FELÉ
„A Vásárhelyi Találkozó állandó bizottságának szeptember végén kelt határozata
nem jelenti a Vásárhelyi Találkozó önkéntes feloszlását. A Vásárhelyi Találkozó
eszméi ma időszerűbbek, mint akár egy évvel ezelőtt, s azoknak értékét nem
az egyes emberek személyi magatartása szabja meg. (…) A Vásárhelyi Talál-
kozó Hitvallását mindig vállalni és állani fogják azok, akik becsületesen elfo-
gadták (…). S itt gondolunk arra, hogy a Vásárhelyi Találkozó nyomatékkal
igényelte a Magyar Szövetségnek, mint népszervezeti közösségnek megalakí-
tását, amely a nemzeti önvédelem átfogó keretét adja. (…) A jelenlegi szerve-
zetlenség állapota mind befelé, mind kifelé veszedelmet jelent.  Kifelé csökkenti
a magyarság ellenállóképességét, holott a nemzeti kisebbségnek a legfelsőbb
határig kell azt fokoznia; befelé pedig állandó nyugtalanság, bizonytalanság és
feszültség forrása, ami könnyen bonyodalmakhoz és elégedetlenségekhez ve-
zethet.

A Vásárhelyi Találkozó eszméiben él tovább, függetlenül az egyéni vagy kö-
zösségi állásfoglalásoktól. A körülmények alakulása következtében a Vásárhelyi
Találkozó eszmeköréből ma a Magyar Szövetség gondolata emelkedik ki, s ami-
kor a Találkozó nemzeti érzésű fiatalsága kezdeményező lépést tett a népszer-
vezeti közösség megvalósítására, bebizonyította, hogy felelőssége tudatában
vallja és állja a Vásárhelyi Találkozón tett fogadalmát. Igaz, nem vállalkozik
közös akcióra azokkal, akik magatartásukkal s megnyilatkozásaikkal ellentétbe
kerültek a Vásárhelyi Találkozóval, de a közös munka megtagadásáért egy pil-
lanatig sem okolható. (…).”  

Gondoljuk el az akkori helyzetet. A magyar kisebbség új, Trianon után fel-
nőtt generációja ekkor eszmél, és az első idők passzív, majd aktív reménykedése
után egy csüggeteg stádiumban levő össztársadalmi állapotot észlelhet maga
körül. Nem véletlen a Makkai-féle „Nem lehet” hangulata, nem véletlen, hogy
a két nagy püspök, Makkai és Majláth is eljut erőinek végéhez.

A Vásárhelyi Találkozóval nemzetmentő feladatot vállalna a „nevelő értel-
miség” fiatal élcsapata. Sok nehézség után, kétségek között és ellenszélben si-
kerül is megszervezni és sikerre vinni az egyedüli megoldást jelentő egységet
létrehozó Találkozót. Erdély magyar fiatal értelmisége elfogadja a Szekfű által
kijelölt utat, melyet ő: „(…) nagymagyar útnak nevezett, s amelyen a magya-
rabb és humánusabb szellemiség megtalálta méltó hivatását: tágítani nemzeti-
ségünket horizontális s elmélyíteni vertikális irányban.”

A vásárhelyi Hitvallás mindent összefoglal, ami a megmaradás útjához nél-
külözhetetlen.

És ekkor rövid időn belül kiderül, hogy meddő volt a próbálkozás. Akadá-
lyozza a külső világ változásával járó romániai belpolitika nagy váltása a királyi
diktatúrába, akadályozza a „gazda nemzedék”, vagyis az idősebbek gyanakvó
tartózkodása, de főleg – megoldhatatlannak látszó okokból és módon – a nem-
zeti gondolattal szemben álló „nemzetközieknek”, a baloldalnak a magatartása,
amely nem képes elfogadni a nemzeti ügyet s mindenekelőtt az osztályharcot,
a nemzetközi proletariátus törekvéseit látja egyedül üdvözítőnek. Magyarul:
nem törődik a nemzeti megmaradás gondjával. Közömbös iránta.

Ma nemzeti veszélyeztetettségünk még az akkori lokálisnál is hatalmasabb.
És a külső támogatást soha nem észlelt módon élvező baloldal – az ezt vesze-
delmesen kiegészítő és hatásában fokozó liberalizmussal összeházasodva – nem
csupán mellőzi, de egyenesen tagadja és megtagadja a nemzeti ügyet. Már nem
egy osztály, a nemzetközi proletariátus nevében, hanem ellenkezőleg, éppen és
egyenesen az egykor általa a kapitalizmus legrothadtabb formájának nevezett
imperializmusnak a zsoldjában. Az új Hitvallásra várók pedig a „nevelő értelmi-
ség” egy jókora, s ugyanakkor igen értékes és hadra fogható részét, a „politikai
korrektség” megítélésétől való félelem béklyóiban látják vergődni. De legyünk
optimisták, mert a pillanatnyi helyzetben, talán egyre csökkenő mértékben.
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Tisztázó sorok
Albrecht Dezső: Újból: a Magyar Szövetség 1938/3.

Albrecht Dezső a lap e számának Metamorphosis Transylvaniae rovatában ismét
visszatér a sokat emlegetett Magyar Szövetség kérdéséhez. Az olvasó ebben a
rövid írásban nem csupán egy eltűnt korszak meg nem valósult óhajával ismer-
kedhet, hanem szembesülhet máig visszatérő összmagyar gondjainkkal is. El-
sősorban az összefogásra képtelenség okozta gyengeségünkkel.

„Pár héttel ezelőtt lapjaink beszámoltak arról, hogy Brandsch Rudolf szá-
mára a belügyminiszter engedélyezte a Romániai Német Népközösség megala-
kítását. (…) Annál nagyobb meglepetésként hatott a hír, hogy a németség
kebelében dúló ellentétek elsimultak, az egymással ádáz harcban álló csoportok
kibékültek, és közösen, minden német csoport bevonásával alakították meg a
Romániai Német Népközösség vezetőségét. (…)

Ha a németség az ádáz testvérharcot megszüntette és egységbe tömörült,
valószínűleg tudta, miért teszi. (…) A totális nemzetállam koncepció érvé-
nyesülése bebizonyította, hogy az a liberális jogrendszer, mely csak az egyén
számára biztosít jogokat, de elmellőzte a kisebbségeknek, mint nemzetszemé-
lyiségeknek kollektív jogait, még betartása esetén is elégtelen arra, hogy a nem-
zetszemélyiségek megmaradását és fejlődését biztosítsa. A németség temesvári
nagygyűlése már ennek az új eszmekörnek jegyében zajlott le. (…)

Dr. Mikó Imre a Hitel e számában közölt vezető tanulmányában részletesen
kifejti és támadhatatlan érvekkel indokolja, hogy a kisebbségi statútum első kö-
vetkezménye a kisebbségek s így a magyarság népképviseleti szervének és nép-
személyiségének elismerése kell, hogy legyen. (…)

A magyarság minden rétegében, de különösen a fiatalság körében mind
gyakrabban elhangzó s ma már feltartóztathatatlan óhaj az, hogy intézménye-
inknek felelős vezetői tegyenek meg mindent a magyarság népképviseleti szer-
vének engedélyezése érdekében. (…) A kormányzatnak – ha a kisebbségi
kérdést megnyugtató befejezéshez kívánja juttatni – engedélyeznie kell a né-
metséghez hasonlóan a magyarság számára is egy nemzeti szervezet megalko-
tását. 

(…) a népképviseleti szervnek szélesnek, átfogónak és a népközösség min-
den elemi igényeit kielégítőnek kell lennie. Fel kell használniuk ezt az alkalmat
arra, hogy visszatérjünk a magyarság kezdeti, de az akkori kormányzat által
megszüntetett szervéhez: a Magyar Szövetséghez. Ami akkor talán ösztönös
volt, ma már tudatossá vált. Alapvető szervezési elvvé kell alakulnia annak a
felismerésnek, hogy a népközösség szerves egység, melynek nemcsak közjogi,
hanem erkölcsi, közművelődési, gazdasági és egészségügyi igényei vannak, s
ezek szervesen kapcsolt működési irányok. (…) 

Ezeknek a tevékenységeknek, amelyek a társadalomnak, ennek a nagy szer-
vezetnek igényeit elégítik ki, éppúgy észrevétlenül együtt kell működniük, mint
ahogy az emberi szervezet különböző szerveinek működése sem választható el
egymástól. Csak egy ilyen összefogó szervezet: kisebbségi csúcsintézmény te-
heti tervszerűvé életüket (…). 

Soha az erdélyi magyarság nem volt még ilyen egységes és közös munkára
vágyó: ezt meg kell értenie minden vezetőnek. A fiatal magyarság magára vál-
lalta, hogy ennek az igazi, kemény és öntudatos egységnek érvényesülését elő-
segíti és ha kell, megvalósítja.”

A bevezetésben említett gondon kívül még egy, az erdélyi magyarság hely-
zetével kapcsolatos, érdekes tapasztalatra hívhatom fel a figyelmet. Sokan mon-
dogatták, amikor Klaus Iohannist (eredetileg Johannis) elnökének választotta
Románia: ugye, most majd milyen jó lesz a magyaroknak, meg lám, a romá-
noknál javul a nemzetiségi politika. Nehezen hitték el, hogy semmi jóra nem
számíthatunk. A szászság (németség) romániai helyzete egészen más, mint a
magyaroké. Tőlük a románság nem tartott, velük nem voltak megoldandó nagy

problémáik. Miképpen a fentiekből láthatjuk, már akkor sem, amikor számuk
megközelítette a milliót. Sőt azért sem, hogy egységesebbnek bizonyultak a
magyaroknál.  Mára, amikor pár tízezer – főleg idős – szász maradt ott, még
kevéssé jelentenek gondot. Ráadásul  kiváló lehetőséget kínálnak a helyes nem-
zetiségi politika látszatát kelteni a külvilág számára.

Nem könnyű megérteni azt a világot, amely ama ortodox törésvonalon túl
működik. Megismerhettük, hogy az erdélyi magyarság is csak egy új nemzedék
felnövekedése után kezdte átlátni: milyen környezetbe sodorta a történelem.
Erre született aztán a kétféle válasz, a „Nem lehet”, s a „Lehet, mert kell”.

y

Alapvető igazságok
Juhász István: Közösségi életünk erkölcstana 1938/3.

A továbbiakban egy letűnt évszázadból olvasható vélemény a közösségi erkölcs
aktualitását soha nem vesztő kérdéséről, amely ma, soha nem látott sérülékeny-
ségről árulkodik, el odáig, hogy az individualizáció hirdetése közepette, már-
már maga a közösség – általában, mint olyan – kérdőjeleződik meg. De tisztázó
sorokat találhatunk benne az örök kisebbségi gondról, a közösségi jogokról,
melyeket sem akkor, sem napjainkban nem ismert még el a nagypolitika.

„Egy évvel Makkai Sándor korszakot nyitó megállapításának leírása után:
»nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elren-
dezését, mert magát a kisebbségi >kategóriát< tartom emberhez méltatlannak
és lelkileg lehetetlennek« -jelent meg Imre Lajos tanulmánya. Az Erdélyi Heli-
kon 1938. január, február és március havi számában közölt írás azonban nem
folytatja az azelőtt egy évvel Makkai ellen megírt prófétai hangú, meddő vita-
iratok sorát, hanem rendszeres feleletet ad magára a sokat vitatott kérdésre.
(…)

A kisebbségi élet erkölcstana négy kérdéssel foglalkozik: 1. a közösségi élet
alapelvei, 2. a nemzet mint közösség, 3. a kisebbségi élet szempontjai, 4. a
kisebbségi élet mint feladat.

A kisebbségi élet létrehozója a felelősség, mely a legmélyebb meghatározó
vonása az emberi életnek. »Az emberi élet nem egyedüli, magános és magának
való élet, hanem másra vonatkoztatott, másért való felelősséget hordozó lét.«
Ez a felelősség, mely nem a vezetők előjoga, hanem minden emberi életnek Is-
tentől adott rendeltetése, ez az, ami összekapcsolja az egyeseket közösséggé.
(…) a közösségi élet e vázolt erkölcsi tartalma nem valósítható meg a közösségi
élet kategóriáin kívül. E kategóriák: a család mint népközösség, munkaközös-
ség, kultúrközösség. (…)

Makkai Sándor »Nem lehet«-jének egyik legtöbbet kifogásolt tétele: »az
ember csak a saját nemzeti közösségében érezheti és teheti magát emberré«.
Ennek az igazságát mondja ki Imre Lajos is, a tanulmány alapgondolatát kö-
vetve, amikor vallja: »a nemzeti lét az az egzisztencia, amelyben az ember a
maga életparancsát megláthatja és szolgálhatja«. (…) A nacionalizmusról és
az internacionalizmusról e pontnál leírt szavait minden magyar keresztény – fe-
lekezeti különbség nélkül – magáévá teheti: »A nemzeti hovatartozás kérdése
hitvallás kérdése. Az tartozik egy nemzethez, aki hitvallást tesz az életével arról,
hogy az élete alapját képező isteni életparancsot annak a nemzetnek a kebelé-
ben, körülményei és feladatai között akarja szolgálni és teljesíteni. Azt az in-
ternacionalizmust, amely ezt nem akarja a saját nemzete kebelében vállalni,
meg kell vetni, mert ez a szellem nemcsak káros, de mivel az ember rendelte-
tésének a parancsát utasítja vissza, erkölcstelen is. Az emberi hivatástudattal
szakított ilyen lelkek árvák. Gondtalanok és éppen ezért károsak az emberi kö-
zösségben, mert közösségbontó hatást gyakorolnak.« 
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(…) az erkölcsi magatartásnak a kiépítésével kell új, bevehetetlen bástyát
állítanunk magyar voltunk számára. (…) ennek az erkölcsi magatartásnak a
megvalósítása csak a teljes (totális) nemzetlétben juthat teljesedésre. »A nemzeti
élethez, hogy benne a kapott isteni rendeltetést szolgálni lehessen, hozzá tar-
tozik az államban való élet, a gazdasági munka, a kultúra, a tudomány, szóval
mindazok, amelyekben, mint a nemzet tagjai, egzisztenciájának külső vonásai -
ban a nemzet munkája és élete lefolyik. A nemzeti élet valóságához elválaszt-
hatatlanul odatartoznak s ezeknek a kifejtése, az ezekben folyó munka az,
ahogyan és amelyekben a szolgálat történik.« 

(…) A kisebbségi élet tulajdonképpen nemzeti élet. Egy sajátos helyzetben
levő nemzet élete. (…) A nemzeti közösség tehát nem bomlik fel azáltal, hogy
egyes csoportjai vagy esetleg maga az egész nemzet egy idegen nép által veze-
tett és arról az idegen népről elnevezett állam főhatósága alá kerül. Ez az át-
kerülés külsőleges tény, amely nem végez olyan elszürkítő, egyéniségtől és
rendeltetéstől megfosztó munkát, amilyenről álmodoztak a háború utáni Európa
áldemokráciái. Ezek az áldemokráciák – a maguk igazságtalan nemzeti elva-
kultságukban – csak egy emberkategóriáról beszéltek az állam keretein belül:
a faji, nyelvi, nemzeti, vallási hovatartozástól függetlenített »állampolgár« kate-
góriáról. Romániai magyarságunk politikai vereségei, veszteségei szinte mind
ez elvvel való megalkuvásunk terhére írhatók. Olyan mondvacsinált politikai elv-
vel próbáltunk kiegyezni, mely nemcsak ma és nemcsak nálunk nem alkalmaz-
ható, hanem amelyik egyenesen egy hitetlen és az embernek adott isteni
rendelésre nem tekintő állambölcselet torzszülöttje. Idézzük azért újból a ta-
nulmányt: »Amikor arról beszélünk, hogy egy kisebbségi és egy többségi nemzet
áll egymással viszonyban, nem szabad elfelejteni azt, hogy itt közösségekről
van szó. A kisebbség nem úgy áll ott, mint egyének csoportja, akik külön, a
saját felelősségükre és kezdeményezésük alapján próbálják helyzetük kéréseit
tisztázni és életlehetőségüket biztosítani, hanem úgy áll ott, mint nemzetközös-
ség.« A kisebbségi nemzetközösség azt jelenti, hogy a nemzet azoknak a kö-
zössége, akik rendeltetésüket a nemzeti élet formái között kívánják szolgálni.
Ez a rendeltetés azonban áll a többségre is, nem csak a kisebbségre. (…)
»Minél mélyebben látja mindegyik ezt a rendeltetést és minél jobban odaadja
magát ennek a maga sajátosságaiban és adottságai között való megvalósítására,
annál közelebb jutnak egymáshoz.«

Íme, ez a kisebbségi élet, amely erkölcsi impériumában – testvériesül a
többségi nemzettel. A kisebbségi élet azonban nemcsak elmélet, sőt elsősor-
ban nem elmélet, hanem naponkénti súlyos gyakorlat. Ezért érzi szükségét a
tanulmányíró annak, hogy bővebben kifejtse a kisebbségi életre vonatkozó ál-
talános alapelveit. »A kisebbségi élet mint feladat« című fejezetében egész
sor naponta felmerülő kérdésre ad választ. Kiragadjuk ezek közül a kisebbség
és az állam viszonyának a kérdését.  Álláspontja ebben a kérdésben is dia-
lektikus: a kisebbség számára a keresztény erkölcsi felfogás tilt minden for-
radalmiságot és az anarchia lehetőségének a keresését, mivel a felelősség
Istentől van. Az állam ezzel szemben ugyancsak a keresztény felfogás szerint
olyan szolgálati rend, amelynek a kebelében közösen kell, hogy folyjon az ál-
lamot alkotó összes nemzeti közösségek munkája. Az államban nemcsak az
egyes állampolgároknak, hanem az egyes nemzeti közösségeknek is egyenlő
elbírálásban, szabadságban, felelősségben, feladatokban és megbízásokban
kell részesülniök.

A továbbiakban a kisebbségi nevelés alapkérdéseit tárja elénk a tanulmány.
Közösségi életünk erkölcstana azonban nemcsak nevelésünk meghatározója

lehet, hanem egyúttal kiinduló pontja romániai magyarságunk magatartásának és
programjának. A »kisebbségi politika« – ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni –
a pillanatnyi erőalakulások, a folyton változó helyzetek és örök egy nemzeti tö-
rekvések eredője. (…) A tanulmány (…) címe szerint felvilágosítást kíván nyúj-
tani a kisebbségi életről. A tanulmány olvasása közben azonban igaz örömmel
észleljük, hogy ennél sokkal többet ad – nemcsak egy méltatlan életforma, a

»kisebbségi« élet erkölcstanát találjuk benne, – hanem soraiból valóban egész
közösségi életünk, a romániai magyar nemzetközösség életének az erkölcstanát
ismerjük meg.” 

A rövid, de fontos ismertetőben alapvető tételekkel találkozunk. Mindenek -
előtt megfellebbezhetetlenül szögezi le a nemzeti hovatartozás kérdését: „A nem-
zeti hovatartozás kérdése hitvallás kérdése. Az tartozik egy nemzethez, aki
hitvallást tesz az életével arról, hogy az élete alapját képező isteni életparancsot
annak a nemzetnek a kebelében, körülményei és feladatai között akarja szolgálni
és teljesíteni.”

De igen lényeges a nemzeti és az internacionalista, mai életünket alapjaiban
meghatározó ellentétpárossal kapcsolatos véleménye is. Ebből is idézzünk visz-
sza néhány sort. Imre Lajos az előbbi definíciónak megfelelni nem akaró inter-
nacionalizmust így ítéli meg: „Azt az internacionalizmust, amely ezt nem akarja
a saját nemzete kebelében vállalni, meg kell vetni, mert ez a szellem nemcsak
káros, de mivel az ember rendeltetésének a parancsát utasítja vissza, erkölcs-
telen is.” Majd így folytatja: „Az emberi hivatástudattal szakított ilyen lelkek
árvák. Gondtalanok és éppen ezért károsak az emberi közösségben, mert kö-
zösségbontó hatást gyakorolnak.”

Figyelemreméltó megállapítása még a következő: „A nemzeti közösség tehát
nem bomlik fel azáltal, hogy egyes csoportjai vagy esetleg maga az egész nem-
zet egy idegen nép által vezetett és arról az idegen népről elnevezett állam fő-
hatósága alá kerül.” Ezután egy – a minket még mindig érintő – értetlenségre
világít rá: „Európa áldemokráciái (…) – a maguk igazságtalan nemzeti elva-
kultságukban – csak egy emberkategóriáról beszéltek az állam keretein belül:
a faji, nyelvi, nemzeti, vallási hovatartozástól függetlenített »állampolgár« kate-
góriáról.” A legalapvetőbb problémára, a közösségi jogokra, visszatérve pedig
ezeket írja: „A kisebbség nem úgy áll ott, mint egyének csoportja, (…) hanem
úgy áll ott, mint nemzetközösség.”

Ez a rövid ismertető, egy kiváló írás fő gondolatainak a tolmácsolását és el-
magyarázását vállalta magára. Néhány oldalas anyagában ott találhatjuk az
azóta is megoldatlan kisebbségi kérdés felgöngyölítését ellehetetlenítő értet-
lenségeket, a szerteszaggatott magyarság alapvető gondjait.

y

Nem új a csúsztatás
Szerkesztőségi nyilatkozat: Él-e vagy halott a Vásárhelyi
Találkozó? 1938/3.

A Keleti Ujság 1938. október 30-án elégedetten közölte, hogy a Vásárhelyi
Találkozó aktáit végleg lezárták. A hír nem volt igaz, hiszen csak az előkészítő
bizottság adta át mandátumát az elnök Tamási Áronnak. A Hitvallás szövegét
senki meg nem tagadta, hozzájárulását vissza nem vonta. Mai újságolvasó ezen
már nem csodálkozik. Csupán annyit állapíthat meg, hogy lám: már akkor is!

Ezt követően a Hitel szellemi köre nyilatkozatot adott ki a fenti címmel.
Ennek szövegéből lássunk részleteket:

„A Keleti Ujság ez évi október 30-i vasárnapi számában »Évforduló« címen
vezércikket közölt, melyben a Vásárhelyi Találkozó eltemetésével foglalkozik.
Előttünk ismeretlen hírforrás alapján gyanakvás nélkül arról értesíti olvasókö-
zönségét, hogy »a Találkozó aktáit végleg lezárják, az e néven ismert ifjúsági
közösséget feloszlatják, és többé kísérletet sem tesznek a mozgalom folytatá-
sára«. Hozzá teszi még, bizonyára ügyvitelünk dicséretére, hogy e szomorú do-
logról jegyzőkönyvet vettünk fel, melyet aláírás céljából elküldtünk a Találkozó
összes résztvevőihez. A vezércikk további részeiben a kimúláshoz megjegyzé-
seket fűz, melyekben az újság a maga jövendöléseinek beteljesülését ünnepli.
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Majd záradékul bölcs tanácsokat ad az ifjú nemzedéknek a helyes munkamó-
dozataira nézve.

A magunk részéről, mint egyedüli illetékesek, tudatjuk a Keleti Ujsággal és
olvasóközönségével, hogy a »Vásárhelyi Találkozó« aktáit sem mi, sem mások
le nem zárták, és az e néven ismert ifjúsági közösséget nem oszlattuk fel. Ha
akarnók, úgy sem tehetnők ezt, hiszen a Találkozó nem egyesület és nem szer-
vezet, hanem szellemi közösség. Ennek feloszlása, illetőleg megszűnése csak
úgy képzelhető el, ha a Találkozó háromnapos megbeszéléseinek száznyolcvan-
hét résztvevője mind megtagadná a megbeszéléseken hozott határozatokat és
hitvallást, és senki más nem akadna, aki azokat újból magáévá tegye. Ez nem
történt meg és nem fog megtörténni soha. Ellenben minden szellemi közösség,
bárhol és bármilyen, ki van téve annak, hogy lelki hozzátartozóinak a száma nő
vagy apad. A Találkozó építő szellemét és egyetemes célkitűzéseit is sokan tet-
ték magukévá, akik nem voltak jelen annak idején Vásárhelyen. Viszont akadt
néhány résztvevője, akinek elvi magatartása nem mindig födte a határozatok és
a hitvallás elveit. (…)  Ezt a kérdést mi, akik előkészítői, majd őrizői voltunk
a Találkozó szellemi közösségének, úgy oldottuk meg, hogy az előkészítő bi-
zottságot, mely a közrend mai állapotában különben sem fejthet ki semmiféle
ténykedést: egyszerűen feloszlattuk és teljes hatáskörét a »Vásárhelyi Találkozó«
elnökére: Tamási Áronra ruháztuk át. (…)

Ami pedig a közösségi munkára és annak módozataira vonatkozik, a Keleti
Ujság serkentése közöttünk meghallgatásra talált. Reméljük, hogy ilyen termé-
szetű törekvéseinkben és cselekedeteinkben senki nem fogja jobban támogatni a
Találkozó szellemének érvényesülését, mint éppen a Keleti Ujság és szellemi köre.

Kolozsvár, 1938. november 1. Dr. Jancsó Elemér, Venczel József, Szűcs
Elemér, Vita Sándor, Albrecht Dezső, Dr. Asztalos Sándor, Tamási Áron, gróf
Teleki Ádám. 

A Keleti Ujság (a továbbiakban: K. U.) természetesen e nyilatkozat után is
fenntartotta a maga álláspontját, de további véleményváltásra nem került sor.
(…)

Állapítsuk meg mindenekelőtt, hogy az ún. hivatalos vélemény szócsöve a
K. U. soha egy percig sem érezte kötelességének – bár a nemzeti érzésű fia-
talság legjava joggal elvárta volna tőle – hogy a szellemi eredményeiben határ-
jelző Vásárhelyi Találkozó jelentőségét felmérje és rideg hátsó gondolatok nélkül
méltassa. (…) a fiatalság, melynek álláspontját a múltban lehetett figyelmen
kívül hagyni, ma már szellemi és erkölcsi súlyánál fogva, állások és tisztségek
nélkül is az erdélyi magyarság közéleti tényezőjévé vált. (…) A tömegek igénye
és a fiatalság törekvései szorosan kapcsolódnak. De ki kell jelentenünk, hogy
amilyen mértékben ölt valóságos testet az a találkozás, épp olyan mértékben
támad űr a konzervatív politikai nemzedék és a fiatalság gondolkodása közt s
ebben nem kis része van – a K. U.-nak. (…) Hallgattunk egy évig, most azon-
ban leszögezzük, hogy a K. U.-nak nem ez a feladata, hanem a nemzetrész
összekovácsolása, az ellentétek eltüntetése, az előítéletek elvetése és kitárulás
a valóság, az igazság és az élet felé.

S ha ez a kitárulás a valóság, az igazság és az élet felé megtörténik, akkor
fog rádöbbenni a K. U. is, hogy a fiatalság fülében milyen hamis csengése le-
hetett a tanácsadó mondatnak: »Nem a konferenciázás, nem az üres vitatkozás
mutatja a helyes irányt, hanem a célok világos kitűzése, a tett lendülete«  (…)
minden önáltatás nélkül, szerényen állíthatjuk, – hiszen az egyetemes magyar-
ság legilletékesebbjei állították –, hogy a Vásárhelyi Találkozó legnagyobb ér-
deme a célkitűzések pontos megfogalmazásában, a teljes igényű nemzetterv
kinyilvánításában áll. (…)

A K. U. furcsa és ügyetlen szerepre vállalkozott: elkedvetleníteni éppen azt
a csoportot, amely ma gondolkozik, s nem éppen utolsó sorban: a maga helyén
és munkakörében lelkiismeretesen teljesíti népközösségi feladatát.”

Ha bevezetőmben a csúsztatás immáron hagyományos sajtómódszerére fi-
gyelmeztettem, most más érdekességekre is felhívhatom a figyelmét azoknak,

akik a Vásárhelyi Találkozó körüli szabadalmi vitáról valamit már hallottak.
Ugyanis, ha figyelmesen olvasták, megállapíthatták, hogy itt a Hitel szellemi
köre, mint a Vásárhelyi Találkozó „egyedüli illetékes” gazdája tesz nyilatkozatot
annak szellemét és hitelességét védelmezve és e szavakat is használva: „(…)
mi, akik előkészítői, majd őrizői voltunk a Találkozó szellemi közösségének (…)”.
És ami még érdekesebb, az aláírók között ott van első helyen Jancsó Elemér,
akit annak idején az Erdélyi Fiataloknak a Hitellel presztízs csatában levő cso-
portjából ismerhettünk meg.

Az ékeket verő, ismert vagy ismeretlen háttér érdekében bizalmatlanságot
gerjesztő, tehát a magyarság egységét megbontó szándék örök jelenlétének
nyolcvan évvel ezelőtti – nem első és máig nem utolsó – ezen megnyilvánulása
is figyelmeztető lehet számunkra.

y

És most?
Tamási Áron: A magyar sajtó magatartása 1938/3.

„A kolozsvári »Ellenzék« 1938. november 13-i számából vesszük át Tamási
Áron »Lelki Közösség« c. cikkének álláspontot kijelentő részét. 

Azt mondottam, hogy az erdélyi magyar sajtót belülről és kívülről egyaránt
alkalmassá kell tenni arra, hogy nemcsak magyarul legyen írva, hanem tükrözze
is ennek a magyarságnak érzelmi és gondolatvilágát. Sajnos, egy idő óta és na-
gyon kevés esettől eltekintve, ezt nem mondhatjuk a sajtóról. Ha csupán a
magam nevében mondanám ezt, a hivatalos oldalról és a mi részünkről egyaránt
könnyen elintézhető volna, de tömegek elégedetlenségét nem lehet következmé-
nyek nélkül figyelmen kívül hagyni. S ezek a következmények máris mutatkoznak
abban, hogy a sajtónak jó része és a magyarság között lelki szét szakadás mu-
tatkozik. Természetesen, magyarságnak és sajtónak közös akarata az, hogy
szegény viszonyainkhoz mérten megélhető sajtónk legyen, de ez a közös akarat
megbomlik rögtön, ha a sajtónak hatalmi, üzleti vagy más szempontból olyan
áldozatokat kell hoznia, amelyben elsikkad a magyar közösség hangja és aka-
rata. Mindnyájan figyelemmel olvastuk pl. hogy a kisebbségi újságírók nevében
a szervezet elnöke ennek a sajtónak hűségéről biztosította az illetékes miniszter
urat s mindössze annyit kért tőle, hogy az »idegen« megkülönböztetést vegyék
le rólunk. Én nem osztom azt a véleményt, hogy felelős ember felelős helyen
ezzel az egyetlen és általánosságban mozgó érzelmi kéréssel álljon elő. A hang
és a magatartás nem az enyém és nem a kisebbségi tömegé, mert mi sohasem
vettük és sohasem vesszük tudomásul azt, hogy »idegenek« vagyunk ezen a föl-
dön. A mi sajtónknak másfajta rakásba hordható gondjai is vannak, amelyeket
ilyen alkalommal és adatszerűen fel kell tárni; s hogy kívánság vagy követelés
formájában kell-e ezeket cselekedni, ez már magatartás dolga. Ezzel kapcso-
latosan figyelmesen olvastuk a sajtóminiszter úr kétrendbeli beszédét, melyben
az elismerés legzavartalanabb hangján emlékezett meg a kisebbségi sajtóról.
Ennek a sajtónak dicséretére felhozta, hogy az utóbbi és történelminek mondott
időkben egyetlen hanggal sem jelentkezett, amely sérthette volna az összhangot;
jól viselte magát ez a vendégsajtó, de nincs is semmi oka az ellenkezőjére, hi-
szen mindent megkap, ami vendégeknek kijár. Mindez magyarul annyit jelent,
hogy mi a sajtónkkal együtt vendégek vagyunk itt s a vendégnek pedig csak
egyhez van joga: jól viselkedni. Ezt a gondolkozást öntudatos erdélyi magyar
ember sohasem vállalja, s így erről a dicséretről még akkor is lemondana, ha
azt a magyar sajtó magáévá is tenné. Igaz, nem bontotta meg az összhangot a
magyar sajtó, de ami lényegesebb: nem bontották meg a magyar tömegek sem.
Azonban nem a vendég illendő magaviselete volt ez, hanem a józan és okos be-
látása annak, hogy egy államnak vagyunk a polgárai, együtt és a közös jólét ér-
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dekében kell élnünk és cselekednünk. A vendég ki van szolgáltatva a házigaz-
dának s vagy jól viselkedik vagy eltávozik a háztól. Mi azonban otthon vagyunk
ezen a földön és ha történelmi időkben megtaláljuk az egyetlen helyes utat, azt
nem illendőségből, hanem öntudatosan cselekedjük. Ezért nem dicséret jár,
hanem egyenlő jog.”

A külföld felé lobogtatott gyulafehérvári ígéretek és a valóság már ekkor is
fényévekre volt egymástól, s ez végigkísérte az erdélyi magyar kisebbség éle-
tének és benne sajtójának közel évszázados történetét. Az együttműködésre
való hajlandóság, az európainak nevezett lojalitás és a megalkuvás, vagy éppen
kiszolgáló szellem közötti skálán széles mozgástere volt az erdélyi magyar saj-
tónak, csak éppen az nem valósulhatott meg, ami a közösség megmaradását
igazán szolgálhatta volna. Ezért írta Tamási, hogy: „Természetesen, magyar-
ságnak és sajtónak közös akarata az, hogy szegény viszonyainkhoz mérten meg-
élhető sajtónk legyen, de ez a közös akarat megbomlik rögtön, ha a sajtónak
hatalmi, üzleti vagy más szempontból olyan áldozatokat kell hoznia, amelyben
elsikkad a magyar közösség hangja és akarata.”

A mai Romániában a sajtószabadság terén az uniós tagság valóban hozott
változást, de inkább a szólás- és véleményszabadság vonatkozásában és sokkal
szerényebb módon az ehhez szükséges állami támogatás szempontjából. Már
annak is örülhetünk, hogy miközben még mindig vendégnek tekintik a másfél
milliónyi magyart, ezt központilag nem vágták a fejéhez. Kimondatlanul azonban
ezer jel utal erre.

y

Megállíthatatlan-e?
Nagy Ödön: Szórvány és beolvadás 1938/4.

Ha bárkinek is kétsége lenne azzal kapcsolatosan, hogy egy 80 év előtti, szór-
ványosodással foglalkozó írás mondhat-e valamit a mának, fussa végig e soro-
kat, s minden magyarázat nélkül jön majd rá, hogy a folyamat, mely azóta csak
még előrehaladottabb szakaszaiba lépett, a legnagyobb veszedelmek egyikét
jelenti a nemzetre nézve.

Az utódállamokban élő elszakított nemzetrészeink maguk is tekinthetők
szórványainknak, melyek a nagy egész olvasztókatlanjában éppen úgy viselked-
nek, mint egyébként a rajtuk belül (mellettük) létező kis szórványok. Eltűnésük
– történelmi távlatban – végzetesen gyengítheti meg az anyaország tömbma-
gyarságát. Az összmagyar gondolatot – más formában – Erdély fejedelmeinek
legjobbjai már ismerték, s legelőször Bocskai István írta le 1606-ban kelt vég-
rendeletében.

A többségben levő uralkodó nemzet úgy oldja fel a szórványszigeteket, mint
víz a jégkockákat, s amennyiben ismerjük a homogenizációnak az etnikai tisz-
togatás változatos módszereivel kiegészített mesterséges folyamatát, akkor az
a víz ráadásul forrónak is mondható. Egy szándékosan támogatott természetes
folyamat pedig magától értetődő módon mutat gyorsuló tendenciát. Amire a
beolvadást siettetők természetesen számítanak.

Sajnos, az sem vigasztaló számunkra, ami a rendszersemlegesen folyó mes-
terséges homogenizálás mellett zajló természetes asszimiláció eddigi nagy ered-
ményeit biztosan és legvalószínűbben felülírhatja, s amire a homogenizálók nem
akarnak figyelmet szentelni. Ugyanis az a beolvasztót és beolvadót egyaránt
veszélyeztető harmadik nagy erő lehet. Ez pedig két alakban jelentkezhet a jö-
vőben: vagy hosszú távon, a mindenkire érvényes demográfiai örvény formájá-
ban, vagy Európa, akár már középtávon lezajló, iszlamizálódásával. Az új,
agresszív terjeszkedő ugyanis – az átmenetileg akkor még talán élő – kelet-euró-
pai keresztény szigetünk felszámolását is célul fogja kitűzni. Ismerjük az ellen-

érveket. Tudós elmék figyelmeztetnek, hogy ezek a feltevések csak történelmi
távlatban bizonyosodhatnak be. Ebben az esetben azonban már történelmi táv-
latban is van megélt tapasztalat. Nem is egy. Ezért érdemes folyamatosan fi-
gyelmeztetni: a homogenizáció nem csupán veszedelmes, de egyenesen
öngyilkos vágyának feleslegességére.

Nagy Ödön a fenti cím alá Földes Károlytól vett mottót illesztett: „Életet
akarok a romok felett”. Ismerkedjünk hát meg a kérdéssel magával, s ama ro-
moknak a Mezőség jellegzetes területén történt felmérésével.

A SZÓRVÁNY FOGALMI MEGHATÁROZÁSA
„Szórványnak nevezzük fajtestvéreinknek olyan kisebb-nagyobb közösségét,
települését, mely idegen fajú népek közt vagy a magyar nyelvterület romániai
szigeteinek középpontjain kívül létesült, illetve a történet folyamán elpusztult
magyar területen kívül maradt fenn. A szórvány fogalmában a közösségi élet-
nek, a településnek a szétszórtsága is benne van, de benne van főként az a
vonás, hogy a szórvány fogalmával jelölt közösségek kis számuknál és szer-
vezetlenségüknél fogva nem élnek benne szervesen a magyar közösségben.
A szórványnak ezt az elsődleges jelentését átvisszük minden olyan magyar
településre is, amely nincs benne népközösségünkben. Szórvány, illetve szór-
ványterület pl. a moldovai magyarság, noha összefüggő nyelvterületen, te-
kintélyes számban él, de közösségi életünkből kiesett és a nyelvi beolvadás
útján van. A szórvány tagjai nem a népközösség fókuszai iránt rendeződnek
el, mint valami mágneses erővonalon, hanem azokon kívül élnek és így a
nemzet építő munkájában semmi részt sem vesznek. Virtuális lélekszám,
rendezetlen tömeg a népközösség testében, amely – szerves kapcsolatai a
nemzettesttel és annak műveltségével nem lévén – mint súlyos tehertétel
szerepel, vagy s kárunkra történő állandó beolvadás miatt úgy tekinthető,
mint csatorna, amelyen évről évre a népesség ezrei folynak ki és ömlenek
bele egy idegen faj életerős folyamába. Ez utóbbi csoportba főként azok az
ó-királyságbeli gyár- és ipartelepek tartoznak, ahova a csatolt területek min-
den részéről az uralomváltozás óta népünk tízezreinek állandó bevándorlása
történik.

Maga a »szórvány« kifejezés egyházi, illetve egyházjogi eredetű, és latinos
megfelelője a »diaszpóra« szó. (…) a szórvány kifejezés nemcsak egyházi,
hanem faji szempontból is eléggé fedi a magukra hagyott, idegen faj közössé-
gébe ékelődött, gondozatlan magyar települések vagy egyesek fogalmát. Ezért
használjuk dolgozatunkban mi is ezt a kifejezést.”

A SZÓRVÁNYOK KELETKEZÉSE ÉS TÍPUSAI
„Két módon keletkezik szórvány. Az egyik az, amikor egy vagy több magyar
család telepedik meg idegen nyelvű területen mint napszámos, munkás, iparos,
földműves, hivatalnok. A másik mód az, amikor egy történeti magyar település
(falu, város, vidék) lassanként annyira elnéptelenedik, hogy szervezetei, intéz-
ményei meggyöngülnek, megszűnnek, s így az ilyen közösség többé nem képes
műveltségük életében számottevő szerepet vinni, későbbi nyelvével együtt faji
öntudatát is elveszíti s megindul a beolvadás útján. (…) Egyszerűen arról van
szó, hogy egy népközösség fogalmának bizonyos tartalmi jegyei vannak, mint
amilyenek: az anyanyelv, a szerves anyagi, szellemi és lelki műveltség, a nép-
közösségi öntudat és nemzeti hivatástudat. Miután a mi szórványaink e tartalmi
jegyekkel nem rendelkeznek, természetszerűen beolvadnak abba a más fajú
népközösségbe, amelynek műveltségterületén élnek.

A szórványképződés tehát két irányú: egyrészt idegen nyelvterületre való
beköltözés, betelepedés által, másrészt valamely nagyobb település elpusztu-
lásával keletkeznek szórványok.  

A szórványképződés első típusába ma főként az ó-királysági, nem csak
magyar települések sorolhatók, míg a másodikba főként az erdélyi szórvá-
nyok.”
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ROMÁNIAI MAGYAR SZÓRVÁNYTERÜLETEK
„(…) Eljárásunk legjobb igazolását a moldvai csángóság helyzetében nyerjük.
Közismert, hogy minden e kérdéssel foglalkozó a moldvai csángók földjét szór-
ványterületnek tekinti, – s úgy emlegeti őket, mint a tömeges nyelvi beolvadás
példáját – holott ezek egy tömegben élnek. Ugyanígy egész tájakat szórvány-
területnek kell tekintenünk Erdélyben is. Annak tekintjük pl. a Mezőséget, Hu-
nyad vármegyét, jóllehet mindkét területen vannak virágzó életű, pezsgő
magyarságú települések, falvak is. De e falvak körül elpusztult, halódó és meg-
szűnt magyar települések tízei feküsznek erős nemzetiségi öntudattal rendel-
kező, hódító szándékú románság között. S az eddigi példák azt bizonyítják,
hogy a beolvadás pusztító kór, amely egyre jobban terjed, és elharapódzik aze-
lőtt még egészséges magyar közösségekre is, ugyanazon a területen. (…)

Ha egy pillantást vetünk valamely néprajzi térképre, rögtön látjuk azokat a
területeket, amelyeken ma már vagy egyáltalán nincsenek magyarok, vagy ha
vannak, nem élnek összefüggő egységes tömegben. Több ilyen terület van, ame-
lyeken a szórványosodásnak egészen más, történeti okai ismeretesek. Egy te-
rületnek vehető a Királyhágó melléke és a Bánság, mert magyarsága jórészt a
török háborúk idején, azok miatt vagy azok révén pusztult el. Egy másik ilyen
terület Hunyad vármegye és környéke, amely háborús okok mellett főként a ro-
mánság pihent erőinek hódítása miatt lett szórvánnyá. Egészen külön területnek
kell vennünk a Mezőséget, amely a Marostól egészen Szolnok-Dobokáig fel-
nyúlik s amelynek magyarsága a mongol pusztítás, az 1437–38 évi paraszt-
forradalmat, magát a jobbágyságot, mint gazdasági és társadalmi formát, Básta
és Mihály Vajda kegyetlenkedéseit, a II. Rákóczi György lengyelországi hadjá-
rata miatt bekövetkezett török–tatár pusztításokat s a kuruc–labanc mozgal-
makat sínyli. Az ó-királyságbeli szórvány terület egészen más – mind helyzetét,
mind történeti kialakulását tekintve, de az sem egységes. A bukovinai csángóság
1764 után menekült ki a Székelyföldről s hozta létre telepeit; a moldvai csán-
góság évszázadok óta él egy tömegben, tehát mindkettő külön szórványterü-
letnek tekinthető. A harmadik ó-királyságbeli szórványterület Olténiától a
Fekete-tengerig terjed, magyar iparosokkal, szervezetlen munkásokkal, a pet-
róleumvidék, a dunai kikötővárosok és Bukarest magyarjaival.  (…)

A kérdés olyan hatalmas, a rávonatkozó adatok, források annyira hiányosak,
ellentmondók és rendezetlenek, hogy ez idő szerint a maga teljességében fel-
dolgozni lehetetlen. Ezt az óriási feladatot, kb. 300 000 (?) ember életének
földerítését nemcsak egy ember, de még munkaközösségek sem tudnák hama-
rosan elvégezni. Ide külön e célra felállítandó tudományos intézet, a történeti
okok feltárása, képzett szakemberek tervszerű munkája, minden irányú, meg-
bízható adatgyűjtés szükséges, hogy a szórványkérdés összefüggő tudománya
megalkottassék s ennek nyomán az orvoslás megtörténhessék. 

(…) a Mezőségnek egy részét vesszük vizsgálat alá anélkül, hogy egyetemes
törvényeket, minden szórványterületre érvényes tételeket akarnánk levonni. Ele-
mezni szeretnők 81 mezőségi település adatai alapján a mezőségi szórvány-
kérdést a maga megdöbbentő és kétségbeejtő mivoltában, mert hisszük, hogy
a beolvadás megállítható, a széthulló magyar családok a nemzeti munkába szer-
vesen bekapcsolhatók, s bízunk abban, hogy dolgozatunk is hozzájárulhat a
szórványok iránti egyetemesebb érdeklődés és okos szolgálat felkeltéséhez.”  

A MEZŐSÉG 81 KÖZSÉGÉNEK HELYZETE
„A Kolozsvártól keletre eső, a Maros és a Szamos folyók által határolt terület
elég tekintélyes számú (nyolcvanegy) községének adatai állanak rendelkezé-
sünkre. (…) Vannak közöttük erős telepek, jelentős lélekszámmal és vannak
széthulló csoportok. Három osztályba soroltuk őket aszerint, hogy milyen erős
a népközösségünkkel és ezáltal műveltségünkkel való szerves kapcsolatuk, azaz
a beolvadás szempontjából milyen fokozatot mutatnak.

I. Életképes, erős magyar települések. Ebbe a csoportba azokat a közös-
ségeket soroztuk, amelyekben a szervezett intézmények magyar közösségi te-

vékenységet fejtenek ki s ennélfogva a magyar műveltségben ténylegesen benne
élnek. (…)

Az adatok megvizsgálása után kénytelenek voltunk az első csoportot is két
részre osztani. Az (…) első csoportba (I. a) azokat a községeket soroljuk, ame-
lyek erőforrásai, középpontjai a mezőségi magyar életnek – tömegük és szer-
vezettségük folytán.  De azt kellett látnunk, hogy vannak olyan közösségek,
amelyek ezt a hivatást és természetes irányító szerepüket valami gátló körül-
mény miatt jelenleg nem képesek teljesíteni, noha adottságaik folytán alkalma-
sak volnának erre (I. b csoport).

II. A beolvadás útján levő közösségek. Ide azokat a településeket soroztuk,
amelyek nem rendelkeznek az első csoportba tartozó közösségek vonásaival,
azaz szegények, műveletlenek, szervezetlenek, s emiatt öntudatlanok. Nyers
magyar tömegnek nevezhetnők őket. (…)

A faji határok leomlóban vannak, társadalmi életét jórészt a románsággal
közösen éli, a vegyes házasság igen gyakori, a közösségi gondolatot elhanya-
golja.  (…) 

III. Reménytelen esetek. A teljes (vérségi) beolvadás állapotába jutott ma-
gyar közösségek. Ide tartoznak azok a közösségek, amelyek feltartóztathatat-
lanul porladnak és népközösségünkbe való bekapcsolódásuk teljesen
reménytelennek látszik. (…) Tulajdonképpen csak jogilag van érvünk arra, hogy
mégis megkíséreljük érettük a lehetetlent megtenni: magyarrá tenni őket, mert
ténylegesen talán nem magyarok már, hanem románok. (…) Az asszimiláció
vizsgálata minden elfogulatlan embert arról győz meg, hogy a nemzetiséget,
legalábbis az ilyen kevert népiségű területen, elsősorban nem a faji, illetve vér-
ségi hovatartozás dönti el, hanem a népi sorsközösség vállalása és a nemzeti
műveltség. (…)

A beolvadásnak ilyen szempontok szerinti vizsgálata alapján azt találtuk,
hogy a 81 magyar településéből csak 11 sorolható az I. a) csoportba, mert
csak ennyiben van olyan szervezett közösség, mely népi erejénél és virágzó népi
műveltségénél fogva ténylegesen vezető szerepet visz a gyengébb települések
között. Az I. b) csoportba 10 település tartozik, mert ezek képesek lehetnének
ugyan a vezetésre, de belső gátlásaik cselekvési képességüket lekötik. A 81 te-
lepülésből tehát összesen 21 mondható bizonyos fenntartással életképes kö-
zösségnek. A II. csoportba 24 település tartozik, mert ezek vagy megindultak
a beolvadás útján, vagy olyan körülmények között élnek, amelyek a beolvadásra
alkalmassá teszik őket. A III. csoportba, a reménytelen esetek közé 25 tele-
pülés sorolható. Itt a folyamat már a befejeződéshez közeledik, megdöbbentően
kollektív jelenség. Végül: 11 olyan helység van területünkön, ahol okleveles és
egyháztörténeti bizonyítékok szerint magyarok éltek, de ma már egy fia magyar
sincs egyikben sem.

Az adatok általánosságban egy felbomló szervezetlen magyar néptestről s
annak erőtlen műveltségéről tanúskodnak. Azt az általános benyomást nyújtják,
hogy a magyarság, mint nemzettest – haldoklik a Mezőségen. (…) Egyébként
a beolvadás legutolsó stádiumába jutott településeink kivételével a beolvadás
mindenütt megállítható, mert a magyar közösség és műveltség létrehozásához,
illetve megerősítéséhez még megvannak a legszükségesebb adottságok, így:
számba vehető lélekszám, gazdasági alap, valamelyes egyházi szervezet és
anyanyelvünk ismerete.”

MI A BEOLVADÁS ?
„(…) Bizonyos, hogy mint minden közösségi jelenségnek, a beolvadásnak is
több tényezője kell, hogy legyen, és feltehetőleg éppen olyan bonyolult, mint a
másik nagy népbetegségünk: az egyke. De melyek ezek a tényezők és hogyan
hatnak?

Időrendben Kossuth Lajos az első, aki hozzászólt ehhez a kérdéshez. 1877
tájt mozgalom indult meg a Hunyad megyei elrománosodás meggátlására, s
ebben az ügyben Herman Ottó levélben kereste fel Kossuthot, akinek azt a né-
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zetét fejtette ki, hogy a beolvadás folyamata a »történelmi tudat« csökkenésével
magyarázható. Szerinte a magyarság beolvadása lényegében műveltségi süllye-
dés következménye,  de a folyamatot a történelmi öntudat hiánya indítja meg.
Kossuth más véleményen volt: »Erdélyt nemzeti tekintetben a legkomolyabb ve-
szély fenyegeti. És miért? Azért mert Kolozsvárt és a székelységet kivéve,
mintha az erdélyi magyar népnél a faji öntudat veszendőben volna…Én midőn
tova nem mozgó tömegekre alkalmazva faji önérzetről szólok, az ősi nyelvhez,
ősi nemzeti jelleghez ragaszkodásnak megszokottságát, ösztönszerűségét
értem.« Kossuth szerint a faji önérzet veszendőségének oka a román nővel kö-
tött vegyes házasságban van. Majd ezeket mondja: »Az erdélyi magyarság el-
románosodása oly tünemény, amely zavarba hozza fogalmainkat a népélet
psychologiája s fajtánk nemzeti jelleme felől…A kútforrás az, hogy a magyarság
ott nem bír faji önérzettel.« »És abban az elrománosodásban organikus beteg-
séget látok. Beteg a szíve annak a népnek.«

Mindkettőjük nézetének az a hibája, hogy a beolvadásnak csak egy-egy té-
nyezőjét veszik észre. Herman Ottó a történelmi öntudat hiányát, amelyet mi
inkább közösségi öntudatnak neveznénk (a parasztság nem rendelkezik azzal
a történelmi öntudattal, amelyet oly szívesen elvárnak tőle, mert ez a közép-
osztálybeliek és az arisztokrácia sajátja), Kossuth pedig a faji öntudat, faji önér-
zet hiányát, amely szintén újabb kori fogalom, és ha már lejutott volna
parasztságunk közé, a beolvadók úgysem rendelkezhetnének vele, mert ez nem
valamely önmagában álló puszta érzés, hanem annak a ténynek a természetes
következménye, hogy valamely népcsoport a népközösségben, annak életében
és műveltségében teljesen benne van. (…)

Igen figyelemre méltó megjegyzéseket találunk a beolvadás magyarázatára
Sebess Dénesnél is, aki azt kívánja, hogy a magyarságot számbelileg és gaz-
daságilag kell megerősíteni a románság elleni népi küzdelem sikere érdekében
(…). Érdekes azonban, hogy a nemzetiségek jóakaratát, beolvasztását azáltal
véli biztosíthatónak, illetve elvégezhetőnek, ha őket meg lehet nyerni a magyar
nyelv és érzelem számára. Ez a vélemény a liberális magyarság rettenetes il-
lúziójáról s a beolvadás szerves mivoltának fel nem ismeréséről tanúskodik.
(…)

Ebben az időben aztán mindinkább csak a gazdasági tényezőt hangoztatták
egészen a világháborúig. Közismert Tokaji Lászlónak és Bethlen Istvánnak ilyen
irányú működése. Ez a felfogás – amelyhez a Sebess Dénesé is tartozik – a ro-
mánság nagyarányú birtokvásárlásával s az evvel kapcsolatos magyar birtok-
veszteséggel próbálta magyarázni a románság nagyfokú beolvasztó képességét
és a magyarság népi gyengeségét. S ennek a felfogásnak köszönhetők az egy-
kori telepítések, amelyek különben a szórványkérdésnek akkor a lehetséges
legjobb megoldását jelenthették volna.

Mikó Imre szintén azt vallja, hogy a beolvadásnak »felidézője a gazdasági
szükségesség és a magasabb kulturális színvonal utáni törekvés«, de ehhez hoz-
záveszi az élettani (lélekszám), vallási, társadalmi, öntudati és statikai ténye-
zőket is, úgyhogy minden eddigi vélemény közül az övét tarthatjuk a kérdés
problematikája legteljesebb megoldásának – azzal a megjegyzéssel, hogy a gaz-
dasági tényező uralkodó jelentőségét nem ismerjük el. (…) 

Nézetünk szerint (…) a mi mezőségi területünkön: az egészséges magyar
faluközösség nem olvad be, mert képes külön magyar életre. (…) Vizsgálódá-
saink tehát azt mutatják, hogy a természetes beolvadás oka mindenkor vala-
melyik közösségi, illetve műveltségi tényező, néha tényezők terén fennálló
hiányban, illetve e hiány kielégítésére irányuló természetes törekvésben kere-
sendő. (…) 

1. Az élettani (biológiai) tényező nemcsak valamely település magyarságá-
nak lélekszámát jelenti, hanem a népmozgalom adataiból megállapítható élet-
erejét is, és ezért kell megvizsgálnunk a magyarság szaporaságát, a
népbetegségeket, valamint a házasságkötések milyenségét magyar szempont-
ból. (…)

Ide tartozik annak a kérdésnek a tisztázása is, hogy mi okozta a magyarság
beolvasztó erejének végzetes gyöngülését és lélekszámának nagymérvű meg-
csappanását? A kérdés e részletének tisztázása – eltekintve az általánosításoktól
és oknyomozó találgatásoktól – máig sincs meg. Minden település népiségtör-
ténetét külön kell feldolgozni, hogy a magyarság múltjának képét megkapjuk.

2. A társadalmi tényező az egyes települések és az egész terület magyar-
ságának társadalmi szerkezetét, az egyes társadalmi rétegek egymáshoz való
viszonyát s végül a terület összes telepeinek egymáshoz való viszonyát, összefüg-
gését jelenti. (…) nem tévedünk, ha mondjuk, hogy szórványaink mai elesettségét
döntő módon az egykori jobbágyság s a nagybirtok-rendszer okozta – megaka-
dályozván a vármegyei magyar parasztságot az emberséges társadalmi helyzet
elérésében. (…) 

Bizonyos, hogy a nemzetiségi területeken élő magyarság ismert erőtlensé-
gének egyik okát abban a tényben kereshetjük, hogy ugyanaz volt a társadalmi
helyzete, sorsa, mint az együtt élő románságnak. Ez az együttélés, azonos sors
végzetes hatással volt rá, mert eltörölte a két nemzetiség közötti természetes
határokat. (…) Míg az osztálybéli azonosság elősegíti a beolvadást, az ellentét
megakadályozza azt. Mikó említi, hogy (…) »Amikor mindkét nemzetiség
ugyan azon osztályhoz tartozott, sokkal nagyobb arányú a keveredés, mint olyan
helyeken, ahol a magyarok nemesek, a románok jobbágyok voltak.«

A múltból eredő gátlásokat még mindig le lehetne győzni, ha a szórványma-
gyarságnak nem volna a széthúzó önös természete, amely ugyan egyebütt is –
mint nemzeti vétkünk – ismeretes, de amely az egészen kisszámú magyar cso-
portokban hatványozottabb mértékben megvan. Ezen csak komoly közösségi
nevelés segíthet. (…) alig van valaki, aki a beolvadást tisztán látná és előre ki-
dolgozott módszerrel fogna hozzá a gyógyításhoz. (…) Miként lehet kiszakítani
a magyart 500 román közösségéből? Nagy veszélyt jelent ez, mert emiatt nin-
csenek a magyarságnak külön közösségi alkalmai, összejövetelei, a vasárnap
délutáni táncban, fonóban, kocsmában, a faluvezetésben, lakodalomban a ro-
mánságra kénytelen támaszkodni. Íme, egy legyőzhetetlennek látszó hiány, ame-
lyet az egyházban adódó társadalmi élet nem képes ellensúlyozni.

3. A gazdasági tényező a magyarság anyagi vagyonállományát, elsősorban
földjét és a mezőgazdasági műveltség milyenségét jelenti, de idetartozik népünk
gazdasági szervezettségének és rendszerének kérdése is. E tényező jellegét az
a körülmény szabja meg, hogy mezőségi testvéreink úgyszólván mind
földmívelők, műveltsége tehát a földhöz van kötve, a nemzetiségi öntudatát az
erősítené meg, ha gazdasági műveltsége és az értékesítés rendszere magasabb
volna, mint a románságé. (…)

4. A szellemi tényező a szórványterületek magyarságának szellemi vagyonál-
lományát jelenti. Idetartozik az anyanyelv, amely az egész magyarság legáltaláno-
sabb ismertető jele és közös vonása és mindaz, amit a néprajz tárgyi és szellemi
műveltségjavakként nyilvántart, tehát a néphit, népszokások, népköltészet, a ma-
gyar tánc, sajátos települési és építésmód, viselet, díszítőművészet stb. (…) a Me-
zőség a magyar népi műveltségnek egy régebbi állapotát őrzi, mely az avatatlanok
előtt – miként a csángók művészete is – románosnak, sőt románnak tetszik. Nem
tudjuk még, hogy egyik nép mit adott a másiknak, de az biztos, hogy ma a két
nemzetiség népi műveltsége (magas műveltségről nem is beszélhetünk ezen a te-
rületen) alapvonásaiban annyira megegyezik, hogy a nyelvi különbséget leszámítva,
a legtöbb település esetében nem is beszélhetünk külön magyar és külön román
népi műveltségről, hanem fel kell tételeznünk egy sajátos mezőségi etnikumot,
amelyben mindkét nemzetiség egyaránt benne él és azt birtokolja. (…) 

Anyanyelvünk nem döntő ezen a területen, mert itt – elszórtságunk és kisebb
lélekszámunk miatt – minden magyar kétnyelvű, a szórványbeliek meg éppen
többet és jobban beszélnek románul, mint anyanyelvükön, amely úgy át van
szőve a román elemekkel, mint társadalmi, gazdasági és lelki életük. Nem cso-
dálkozunk tehát azon, hogy a magyar közösségből, jobban mondva mivoltból
oly könnyű és zökkenő nélküli az átmenet. (…)
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5. Érdekes, hogy a lelki tényezőt eddig nem méltatták túlságos figyelemre
(…) a léleknek, mint közösségi tényezőnek, van olyan fontos szerepe a közössé-
gek életében, tehát egy nép műveltségében, mint az élettani vagy gazdasági té-
nyezőnek, ha ugyan nem nagyobb. Azt sem lehet tagadni, hogy ennek a léleknek
szükségletei vannak, amelyet ki kell elégíteni az egyháznak, különben a beálló
lelki hiányérzet ott elégül ki, ahol a legkönnyebb, ti. román egyházakban. Ezt ne-
vezzük lelki beolvadásnak, amelyről a szórványlelkészek annyit írtak. (…) 

Meggyőződésem, hogy ama bizonyos »faji öntudat« – amelyet valójában po-
litikai öntudatnak kell neveznünk – sohasem teszi képessé a magyarság más
részeit, de a szórványbelieket még kevésbé, a népi hűségre, népi áldozatosságra
és nemzetiségük bátor vállalására, amelyekre oly nagy szükség van a beolvadás
sodrában élő magyarságnak. Erre egyedül a keresztyén hit életformáló ereje
képesít.

Az egyházaknak, magyar lelkiségünk egyedüli igaz táplálóinak és formálói-
nak, sajátos feladatuk van, amelyet ha betöltenek, – ezt nevezzük szórvány-
missziónak – a legtöbbet tettek a szórványmagyarság érdekében. Ámde az
egyházak már csak azért sem képesek elvégezni feladatukat, mert a mi magyar
közvéleményünk és népünk irányítói mindent az egyházakra bíznak, és mindent,
az összes tényezők terén jelentkező közösségi hiány kielégítését tőlük várják.
Ez a másik tévedés! Valljuk, hogy semmi más feladata nincs, mint a magyar
lélek táplálása az Igével. (…)

6. Politikai öntudaton azt a közösségi magatartást értjük, amely egy nép-
közösség tagjait felvértezi, képessé teszi a nemzetiségért s e nemzetiségben
megvalósuló külön közösségi életért és műveltségért való harcra. Amikor erről
beszélünk, annyira nem pártpolitikára gondolunk, hogy inkább neveznők nem-
zetiségi öntudatnak.  (…) Nem várhatjuk a szórványbeliektől, hogy magyar
nemzetiségi öntudatuk legyen, amikor népközösségünkben és műveltségünkben
csak féllábbal állnak benn vagy még úgy se. (…)

Íme, a népközösségi élet tényezői terén jelentkező hiány idézi elő a beolva-
dást azáltal, hogy a kisszámú és szervezetlen néptöredéket egy tőle eredetileg
idegen etnikumú népközösségbe kényszeríti, ahol a hiányt vagy hiányokat a
néptöredék kielégíti. A hiány vagy hiányok pótlása közben önkéntelenül és ter-
mészetes módon hozzáhasonul ahhoz a néphez, amely őt befogadta. (…)

Ahol a beolvadás hosszú és bonyolult folyamata még nem fejeződött be, ott
nemcsak joga, de egyenesen kötelessége a nemzetnek megállítani ezt a nem-
zetgyilkos folyamatot. A megoldás röviden ez: hozzuk vissza a még be nem ol-
vadt szórványbelieket népközösségünkbe addig, amíg elég erősek vagyunk ezt
megtenni, mert a szórványkérdés megoldását nemcsak szükséges nemzeti érdek
követeli, hanem Isten örökkévaló parancsa is.” 

A LEGÚJABB SZÓRVÁNYMOZGALOM
„(…) A háború előtti magyar államnak az erdélyi magyarság gazdasági és mű-
velődési támogatására irányuló intézkedései (telepítések, kirendeltségek felál-
lítása) óta Erdélyben a szórványosodás és beolvadás megakadályozására másfél
évtizedig semmi sem történt. Ez érthető is, hiszen az erdélyi magyar nemzet-
testnek egészen új közösségi berendezkedést kellett megteremtenie az elmúlt
15 évben; az egyházak pedig minden anyagi és lelki erejüket az iskolaügyre
fordították.

a) A szórványkérdés mai, legújabb története 1934-ben kezdődik. Ez év
szeptemberében jelent meg Nagyenyeden a ref. lelkészek Baráti Szövetsége tá-
mogatásával egy tizenhat oldalas nyolcrétű füzetke. Írója Földes Károly,
mezőújlaki (Maros megye) ref. lelkész, címe: Szórványmisszió, jajszó a pusztuló
szórványokból (…). 

Megtörténik azonban a szórványmozgalom második nagy lépése: a kolozs-
vári Kiáltó Szó, a Tavaszy Sándor dr. szerkesztésében megjelenő egyháztársa-
dalmi folyóirat, 1935-ben könyvet ad ki Szórványainkról címmel, s a
református egyház szórványkérdését behatóan ismerteti (…).

b) A nem egyházi szórványmozgalom megindítója az egykor maga is szór-
vány pap, Nyírő József, aki Földes Károly füzetének adatait novellisztikusan fel-
dolgozva, a Keleti Ujság 1934. december 23-i számában Papbeiktatás címmel
nagy hatású és megrázó elbeszélést írt. (…) Nyírő a kérdés megvilágítására a
Keleti Ujságban újabb cikket írt, amelyben novellájának forrását, Földes Károly
ismertetett füzetét közli, s a szórványok iránti érdeklődésre és komoly segítésre
hívja fel az alvó magyar társadalom figyelmét. (…) Meg kell rázni értük a ma-
gyarság lelkiismeretét és fel kell rája hívnunk úgy a magyarság, mint az egyhá-
zak vezetőségének figyelmét, és mindent meg kell tennünk a mi árva magyar
testvéreinkért. (…)

c) Az Országos Magyar Párt kisebbségi szakosztálya 1937. május 31-i ülé-
sén vitatta meg a szórványkérdést: előadó: dr. Szathmáry Lajos, aki »Gyakorlati
hozzászólás a magyar szórványügyhöz« címen nyújtott ismertetést. Dolgozata
a »Szórványainkról« című könyv tanulmányaira támaszkodik, s felhasználja az
egyházak névtárait is. (…) Érdeme: először, hogy megpróbálja a szórvány-sta-
tisztika összeállítását; másodszor, hogy a szórvány egyetemes vonását, az egész
erdélyi magyarság szórványosodását megállapítja és felhívja rá a figyelmet. Ha-
tározottan érdeme, hogy hangsúlyozza a szórványok iránti egyetemes felelős-
séget. (…), de szerény véleményünk szerint a kérdés tanulmányozása,
feldolgozása, a kataszter elkészítése, a tennivalók megállapítása és gyakorlatba
átvitele nem politikai, hanem tudományos feladat. Miként említettük, egy újon-
nan létrehozandó intézménynek, a romániai magyar statisztikai kisebbségtudo-
mányi központnak kell mindezt elvégeznie.

Visszatekintve (…) azt mondhatjuk, hogy (…) ma közvéleményünket alig
izgatja a szórványkérdés. (…)”

A SZÓRVÁNYKÉRDÉS JELENTŐSÉGE
„Pedig ez a kérdés nemcsak megérdemli, hanem meg is kívánja, hogy foglalkozzék
vele vezetőrétegünk, mert a természetes beolvadás mindig a mi kárunkra és oly
mértékben történik nemcsak az Ó-királyságban, hanem az erdélyi szórványterü-
leteken is, hogy ma már nemzeti veszedelemnek tekinthetjük. És ha ehhez még
hozzá vesszük a mesterséges beolvasztást, amelyet az állam a román egyházakkal,
iskolával és közigazgatásával végez, azt kell mondanunk, hogy az asszimiláció nép-
közösségi életünk egyetemes jelensége, tehát az akadály építő törekvésnek nép-
közösségi életünk egyetemes kötelességévé kell lennie, amely alól egyetlen magyar
társadalmi réteg és egyetlen intézményünk sem vonhatja ki magát. (…)

Életet akarunk a romok felett!” 
A gond azóta is egyre égetőbb. A romániai nemzetien-kommunista diktatúra

éveiben, annak sötét árnyékában zajlott a beolvadás-beolvasztás folyamata, az
ezt követő ún. európai évtizedekben pedig a liberális piacgazdaság kecsegtetve-
romboló hatására, az elvándorlás fokozta szórványosodás, és egy minden ha-
tásában nemzeti szellemet pusztító, lélektelen és a kisközösségeket is felőrlő
világ hamis vonzásában folyt tovább. 

Miközben Kárpát-medencei összmagyarságunk fennmaradása érdekében a
lobogva égő gyertya másik végén próbálunk eredményeket elérni és a szüle-
tendő gyermekek számát figyeljük, észre sem vesszük, hogy nemcsak a korai
halál, hanem a folyamatos beolvadás is rohamosan ritkítja sorainkat, s ez nem
szűkíthető csupán (bár elsődleges tényező) a magyar iskolák gondjára. 

A kérdést talán hangsúlyozottan kellene a Nemzetstratégiai Intézet figyel-
mébe ajánlani. Románián belül csak a kisebbségi társadalom egyre gyengülő
és az egyházak kapaszkodva próbálkozó támogatását lehet remélni, hiszen a
román államnak már a nevezetes Brătianu-terv óta – s utána nemegyszer csend-
ben kimondott – óhaja e folyamat minél nagyobb mértékű felgyorsítása. Gon-
doljunk Ceauşescu 1977. évi ma már ismert – tervére a homogenizáció húsz
éven belüli lezárásáról.

y
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Gyengéink nyomában
Dr. Hollóssy István: Szervezhető-e a magyarság? 1938/4.

Valljuk be, nem sokszor és nem sokunknak jut eszébe e kérdést feltenni, s ha
mégis, a feleletet nem könnyű megtalálni. Hogy milyen szerteágazó, más kér-
dőjeleinkre is rávilágító következtetésekre ad alkalmat a hozzáértő válasz, az
kiderül ennek a máig érvényes igazságokat felvonultató tanulmánynak az átol-
vasása után.

A SZERVEZÉS ALAPFELTÉTELEI
„Szervezhető-e a magyar ember? Erre a kérdésre csak akkor felelhetünk, ha
tisztában vagyunk azzal, hogy mit tesz szervezni? Szerintem szervezni annyit
tesz, mint egy kitűzött cél elérésére olyan munkaprogramot összeállítani, amely-
ben az egyes részmunkálatok térben és időben olyként végeztetnek el, hogy
azok az előre megállapított időpontokban pontosan egyesülve, a kívánt időtar-
tamig az előre kitűzött célban valósulnak meg. A szervezéshez általában tehát
cél, szervező és szervezendők kellenek.

a) A legkülönbözőbb célokra lehet szervezkedni. Lehet a cél önvédelmi vagy
támadó jellegű, lehet gazdasági, lehet közművelődési, lehet társadalmi stb. (…
) A szervező egyik legfőbb feladata a munkaprogram megállapítása s az ebben
lefektetendő munka mindig kétirányú: analitikus és szintétikus.  Az analitikus
az elvégzendő munka (…) apró munkaegységekre való bontását öleli fel. (…)
A szintétikus munkának a részmunkák egységbe való forrasztását kell szem
előtt tartania (…).

b) Mind a szervező, mind a szervezendők feladatukat csak akkor végezhetik
el, ha egyrészt megfelelő szakismeretük van, másrészt pedig hajlandók (…)
engedelmeskedni. A szervezés (…) hierarchikus tagozatokat igényel (…).

A szervezendőknek a munkaprogram végrehajtására való megnyerése vagy
más szóval: engedelmességüknek, a kitűzött célra való munkakészségüknek ki-
válása általában a következő módokon történhetik:
• parancs, tekintély, tehát bizonyos mértékű erőszak alkalmazása útján (ka-

tonai diktatúrák),
• érdekmentes érzelmi, lelki kapcsolatok felébresztése útján (egyházi szerve-

zetek, összeesküvések),
• közös érdekek felismerése útján (szövetkezeti társulások, egyesületek, szak-

mai szervezkedések mind a munkaadónál, mind a munkavállalónál),
• anyagi eszközök – pénz, fizetés – rendelkezésre bocsátása útján (pl. üze-

mek, üzletek, vállalatok stb. szervezése).
Hogy ezek közül az eszközök közül melyik kerül alkalmazásra, illetve hogy

ezek egymással keverve milyen mértékben és milyen párosításban kerülnek al-
kalmazásra, az függ a munkaprogramban kitűzött célon és az éppen rendelke-
zésre álló eszközökön kívül attól is, hogy milyen testi és lelki alkatú és
műveltségű egyénekkel áll szemben a szervező? Azt mondanók, hogy a mai
szervezetekben mind a négy engedelmességkiváltási eszköz alkalmazásra kerül
vegyesen, csakhogy az egyes szervezetek természete szerint a keverés aránya
változó.

c) A megszervezendő embertípusok általában három nagy főcsoportra oszt-
hatók: aszociális-individualisztikus, szociális-individualisztikus és kollektív egyé-
nekre.

Az aszociális-individualisztikus egyéneknél alig áll más eszköz rendelkezésre
az engedelmességkiváltáshoz, mint az erőszak (pl. idegenlégiók). A szociális-
individualisztikus egyén megközelíthető az érzelmek, a közös érdekek felől és
anyagi eszközök alkalmazásával is. (…) A kollektív hajlamú típus szervezése a
legkönnyebb. Az engedelmesség kiváltása a legszelídebb eszközökkel is elér-
hető, és az ilyen egyénekből alkotott szervezet már úgyszólván gombnyomásra
működik. (…)”

SZERVEZÉSI TÍPUSOK
„(…) Most már rátérhetünk a tulajdonképpeni kérdésre: szervezhető-e a ma-
gyar ember? Szerintünk ez vitán felül áll, hiszen már az előzőkben utaltunk
arra, hogy a szervezés egyik fő kelléke az engedelmesség kiváltása, s erre a
legkülönbözőbb eszközöket használhatjuk. Azt igyekezzünk megállapítani, hogy
miképpen, illetve milyen fajta szervezési módokkal szervezhető a magyar ember
a legnagyobb eredménnyel?

Amikor erre a kérdésre feleletet keresünk, talán tanulságos lesz, ha rámu-
tatunk azokra a különbségekre, amelyek a magyar embert mint szervezési
alanyt, a szervezésben vezérszerepet játszó nyugati nemzetek alanyaitól meg-
különböztetik.
a) Már említettük, hogy a kollektív embertípus a legalkalmasabb a szervezésre.

És itt a németeket kell példának állítanunk. (…)
b) Ezzel szemben áll pl. az angolszász individualisztikus típus (…).
c) Individuális nép az olasz is. De déli individualista (…).”

A MAGYAR MINT SZERVEZÉSI ALANY
„Kérdés, hogy e három szervezési típus közül melyikhez áll a magyar a legkö-
zelebb? Nyilvánvalóan leginkább az olaszhoz, de azért attól lényegesen eltérőek
vagyunk. Egyáltalán nagyon nehéz a magyarról mint szervezési alanyról, álta-
lánosságban beszélni, mert a szervezhetőség függvénye a vérségnek, fajiságnak,
a vérmérsékletnek, különböző hajlamoknak és annak a műveltségi foknak,
amelyben a szervezendők élnek. Mindezek pedig a magyarságnál rendkívüli
szétszóródást mutatnak. A vérség, a fajiság, a török fajú lovas és a keletbalti
gyalogos ősmagyarság biológiai adottsága rendkívül tarka képet mutat a kü-
lönböző betelepítések és bevándorlások folytán. A vérmérséklet is feltűnően
változik vidékek szerint. A műveltségi fok pedig nemcsak az egyes társadalmi
osztályok különböző tanultsága szerint változik, hanem különbözőségeket mutat
világnézetileg is. 

Éppen ezért ha ma közös nevezőket keresünk a magyarban mint szervezési
alanyban, akkor csak olyan általános tulajdonságokat sorolhatunk fel, amelyek
a közös együttélésből és sorsközösségből alakultak ki és amelyek sok tekintet-
ben csak az éghajlat, táplálkozás és életfeltételek velejárói.

A magyar szervezési alany tulajdonságai: 1. Individualista. 2. Szabadság
iránti vágya sokszor a fegyelmezetlenségig viszi. 3. Sem az analízis, sem a szin-
tézis nem vonzza. A dolgokat úgy veszi, ahogy vannak. 4. Az érzelmi momen-
tum döntő cselekedeteiben. Erősen fejlett logikájának premisszái is rendszerint
alanyi érzések és nem tárgyilagos megállapítások. Ezért végeredményei sem
lehetnek objektív értékűek. 5. Türelmetlen, gyors sikerre vágyik. 6. Az aláren-
deltséget nem szereti: inkább az élre tör. 7. Saját tudásának megítélésében
rendkívül elnéző. Hiszékeny. 8. Az első eredmények eléréséig kitartása inga-
dozó. 9. Változatosságra vágyik, az egyhangú munka elkedvetleníti. 10.  Ki-
magasló erénye és hibája a virtus. Amilyen erény a virtus ott, ahol a személyes
bátorság szükséges, annyira hátrányos ott, ahol az egyéni hősködés a rész-
munkák végzésének menetét a célra törő nagy munka előrehaladását akadá-
lyozza vagy visszaveti. 11. Mindezek ellenére rendkívül józan és ítéletei találóak.
Jóhiszemű. 12. A színészkedést, pózt megveti vagy lenézi. Nagyra becsüli az
igazságot, a komoly férfiasságot és a valódi tudást. 13. Önérzetes. Sokszor
hiú és ezért könnyen sértődő. Személyes kezelést igényel. Tisztán anyagi elő-
nyök nyújtásával nem hódítható meg. 14. Pártoskodó. Ilyenkor képzelt vagy
valóságos ellenfelekkel hadakozik. 15. Nincs két egyforma magyar!

Hogy a magyar szervezési alany pl. a kollektív német típushoz nem hasonlít,
az kétségtelen. De bizonyos az is, hogy az angolszász szociális-individualis
típussal sem mutat azonosságot. Az olasz déli individualista típushoz – is-
métlem – inkább hasonlít. Habár – amint az a fentiekből kitűnik – itt is lényeges
különbségek mutatkoznak. Mindebből azonban nem az következik, hogy a ma-
gyar ember általában ne lenne szervezhető, mert hisz, mint említettük, a szer-
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vezés fő kelléke – a munkaprogram és az analitikus, illetve szintétikus munka
mellett – az engedelmesség kiváltásának különféle eszközei rendelkezésünkre
állanak,  és ha ezek megfelelő összetételben vannak alkalmazva, eredményesen
használhatók nálunk is, és amint a magyar élet számtalan példája mutatja, számos
magyar szervezet, közöttük több mintaszerű, kitűnően működik.”

NYUGATI SZERVEZÉSI MÓDSZEREK
A MAGYAR ÉLETBEN
„(…) A magyar múlt tanítása az, hogy a nemzet önállóságát évszázadokon ke-
resztül csak úgy tudta megtartani, hogy nem engedte magát idegen rendsze-
rekbe szervezni. Ósdi vármegyei szervezetének bástyái közé visszavonulva, a
passzív rezisztencia eszközével védte meg nemzeti jellegét. E védekező jellegű
testi-lelki megtartóztatás tulajdonképpen negatív jellegű szervezkedésnek te-
kinthető. Évszázadokon keresztül evvel mentette át a nemzet a maga valóságát
az 1867-es kiegyezéssel meginduló nyugat-európai színvonalat jelentő új kor-
szakba. Ez a korszak Európában már a nagy gazdasági és társadalmi fellendülés
új idejét jelentette, s ebben minden téren a szervezés eszközei játszották a fő-
szerepet a maguk láthatatlan mechanizmusával. Egyelőre csak egyéneket moz-
gattak, és még nem látszott, hogy azok egyes szervezeteknek mozgatott figurái,
előharcosai vagy bábjai.

Ebben a korszakban a szervezés módszerének két fő stílusa játszik döntő
szerepet. Az egyik a nagy porosz királyok által kezdeményezett és utánuk terv-
szerűen továbbépített, a kollektív közérdekeket szem előtt tartó német drill, a
másik a Széchenyi által Angliából behozott, az egyéni szabadságot messzeme-
nően tisztelő önérdeken felépülő társulás. A magyar szervezési alany először a
Bach-korszakban ismerkedett meg a drill-lel. Ennek nevelő hatása elvitatha-
tatlan. A magyar közigazgatás számos téren ennek köszönheti kedvező kiala-
kulását. De hogy a drill a magyar természetnek sohasem volt kedves, arra a
közelmúlt magyar történelme számos példát ad. A nevelésnek ez az iskolája
még német nyelven történt, és így az individualista magyar alig láthatott benne
mást, mint az idegen elnyomás bosszantó és értelmetlen eszközét. Pedig a
mohácsi vésztől az 1867-es kiegyezésig kegyetlenül magára hagyottan vergődő
magyarságnak nagy szüksége lett volna egy magyar szellemű, a magyarságunkat
formailag is »gleichschaltoló« drillre. Nagy kár, hogy Széchenyi által a magyar
földbe áttelepített angol gazdasági individualizmus szervezési metódusa is meg-
felelő magyar szervezési alanyokat a magyar mezőgazdaságon, a Nemzeti Ka-
szinó és az Országos Kaszinó közösségén kívül alig talált. A magyarság nagy
része tovább folytatta évszázadokon át megszokott passzív rezisztenciáját, és a
kuruc–labanc guerilla-harcok helyét a politikai pártharcok váltották fel. 

Európában a nagy nyugati demokráciákban és Németországban már régen
kialakultak ekkor a nemzeti szervezési alanyok nagy tömegei és a velük kap-
csolatos nemzetiesített szervezési módszerek is, amikor a magyar nemzetben
végbemenő kezdő szervezési folyamatok intézői még legnagyobbrészt idegenek:
a hadseregben, a kereskedelemi és ipari életben és bizonyos mértékig a társa-
dalmi életben is. Ekkor és ezzel vetik el magját egy végzetes hasadásnak és
mind szélesebbé váló űrnek a magyar középosztály és az alatta álló osztályok
között. (…)

A magyar társadalmi életben ekkor lett mind láthatóbbá az a balatoni ria-
násra emlékeztető hatalmas hasadás, amelyet áthidalni azóta is hiába törek-
szenek. (…) Ekkor válik élesen ketté a falu és a város, a konzervatív és az »új«
magyarság. Pedig tulajdonképpen csak arról volt szó, hogy a nemzet szerve-
zését végző tényezők idegenből vett szervezési elvekkel, idegen lelkekre szabott
engedelmességkiváltó eszközökkel, felülről lefelé szervezték a magyar gazdasági
életet és nagyrészben a társadalmi életet is.

A rianáson innen és a rianáson túl élők többé alig találkozhattak egymással!
(…) És amikor a vidéki magyar a város üzemeibe vagy vállalataiba bekerült és
elkezdi tanulatlan vagy tanult munkás tömegsorsát, a magántisztviselő életét a

pult vagy az íróasztal mellett, akkor tagjává válik egy szervezetnek, amelynek
csak kellemetlen munkafegyelmét érzi, de lényegét nem látja és közösséget
azzal nem érez, mert lelkének és hajlamainak kiélési formáját ez nem jelentheti.
És ha a városi ember megjelenik a vidéki ember életében, munkája nyomán
rendszerint egy-egy régi szervezet destruálása és olyan újabb, neki idegen szer-
vezetek létesülése következik be, amelyet eszével talán felfog, de mivel érzelmi
világától, lelkétől idegen, a magáénak nem tekinthet.

E végzetes hasadás eredete, a már említett történeti tényezőn kívül nem a
magyar nép szervezetlenségében keresendő, hanem abban, hogy akik szervez-
ték, olyan frissen – ezen van a hangsúly – betelepedett idegenek voltak, akik a
magyarság nagy tömegével még semmi lelki közösséget nem érezhettek és ké-
sőbb is idegenek maradtak. A fő baj tehát nem abban van, hogy a magyar nem
volna szervezhető, hanem abban, hogy a modern élet szervezési formáit nem
a magyar lélekre kidolgozva és nem a magyar szervezők által kapta a népünk.
De miért volt ez így? Azért mert sajnos ebben a korban a magyar csak ritkán
volt szervező! (…)”

SZERVEZŐ TEHETSÉG-E A MAGYAR?
„Nem lenne tökéletes ez a vizsgálódás, ha nem szólnánk a magyar szervezőkről
is. Mielőtt erre felelünk, meg kell állapítanunk, hogy milyen tulajdonságokkal
kell bírnia a jó szervezőnek?

Már említettük, hogy a szervezés bizonyos célok eléréséért történik. Fontos
tehát a cél helyes megválasztására irányuló ítélőképesség. Fontos a munka-
program megállapítása és az ezzel kapcsolatos analízis és szintézis. Azután a
munkatársak megválasztása, ez lélektan, emberismeret és szaktudás, nem pedig
protekció és barátság kérdése. A további feladat a szervezet folyamatos műkö-
désének biztosítása, tehát a rend, fegyelem és a dinamikus lendület fenntartása,
valamint a szervezet működésének állandó és szigorú ellenőrzése. (…)

A szervező a szervezendővel szemben feltétlenül magasabb rendű embert je-
lent. Ez nem külsőségekben, hanem olyan belső lelki műveltségben és belső lá-
tásban van, mellyel a szervezendők zöme nem rendelkezik. Ennélfogva a
szervező úgy viszonylik a szervezettek zöméhez, mint felnőtt a gyermekekhez.
(…)

Ha meggondoljuk azt, hogy a szervező tehetséggel bizonyos hasonlatosságot
mutató, szintén belső látással bíró művésztehetségekben milyen volt a magyar
termés, abból következtethetünk a magyar szervező őstehetségek számára is:
semmi esetre sem lehetetlen az, hogy megfelelő szervező őstehetségek a ma-
gyarságon belül is születni fognak. De ne várjuk őket ölbe tett kézzel. Neveljünk
szervezőket. A magyar nép fiaiból kiválasztott magasabb rendű szervezőket.
Meg vagyok győződve, hogy fel lehet emelni az aratóbanda vezetőjének, a vá-
lasztási kortesnek, a falusi bírónak, a majoros gazdának a maga nemében való-
ban kitűnő színvonaláról a magyar szervező tehetségeket is abba a sorba, ahova
testvérei közül számosan, különösen a papi pályán eljutottak nemegyszer a püs-
pöki, sőt hercegprímási székig. Nem mindig azért, mintha született őspapi te-
hetségek lettek volna, hanem legtöbbször azért, mert a nevelés tett velük
csodát.”

Régen és sokszor felmerülő kérdésre lehet válasz Hollóssy feltételezése,
a nélkülözhetetlen szervezési formák megjelenése és idegen, a magyar lelket
nem ismerő szakértők által történt bevezetése. Ugyanis, mint írja: „(…) ezzel
vetik el magját egy végzetes hasadásnak és mind szélesebbé váló űrnek a ma-
gyar középosztály és az alatta álló osztályok között.” Amikor a Tanácsköz-
társaságra gondolunk, vagy az 1945 utáni események szervezői által
„megtalált” tömegre, sőt Kádár népének egy részére, el egészen napjaink
csak érzelmi alapon, zsigerből gyűlölve elszegődött ún. baloldali szavazóinak
jelentős részére, és nem értjük, hogyan távolodhattak el a nemzeti ügytől ilyen
mértékben, ezt a hasadást látjuk talán? Idézzük csak: „a balatoni rianásra
emlékeztető hatalmas hasadás, amelyet áthidalni azóta is hiába törekszenek.”
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És aminek következtében: „A rianáson innen és a rianáson túl élők többé alig
találkozhattak egymással!”

Ehhez kapcsolhatók olyan bevett szavak, mint az: úrgyűlölet, a nadrágos
utálat, az úri huncutság vagy ennek fordítottjai stb.? Amelyek sokkal többet je-
lentenek, mint e leírt szavak, és a nemzet közös érdekének érvényesítését oly
sokszor végzetesen akadályozhatták meg. De szorosan összefügg fájdalmasan
megosztó népies-urbánus örökségünk történetével is.

y

Cáfolhatatlanul
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság történeti
számadatai 1938/4.

Istennek hála, a csángókérdés egyre köztudottabbá válik a magyar közvélemény
előtt. Ezzel párhuzamosan a magyarság eme – kulturális örökségének egyik
kincsesházát is őriző – elszakadt kisebbsége egyre több támogatáshoz jut állami
és civil közösségi vagy éppenséggel egyéni kezdeményezésből. A sokat vitatott
kérdésnek a szándékos ködösítésből való kiemelése nem kis mértékben kö-
szönhető Domokos Pál Péter munkásságának.

MOLDVA MAGYAR NÉPESSÉGE A XVI. SZÁZAD VÉGÉN
„A jezsuiták jelentései értékes adatokkal szolgálnak a moldvai magyarokra vo-
natkozólag. 

Moldvába megérkezve a jezsuiták fölkeresték Petru Vodát, találkozásukat
bő levelezés követte, amelyből ki lehet olvasni, hogy a jezsuita rektor a vajdát
szentképekkel szépen illusztrált könyvvel ajándékozta meg. Róma elsőségéről
és Moldvában egy katolikus papnövelde felállításáról esett szó köztük. A vajda
megértve, hogy az Erdélyből jött, Despot Vodatól és Szasz Jancutól pártfogolt
protestáns tanok visszaszorításáról van szó, szívesen hallgatta és támogatta a
jezsuitákat. A kihallgatás végén a vajda értékes aranybrokát török munkát aján-
dékozott a jezsuitáknak és elbocsátotta őket. 

Másik fő támogatójuk Moldvában Gheorghe Movila metropolita volt, aki
hallgatója Rómának s aki mentegetődzik, hogy még nem mehetett a pápához
lábcsókolásra. Mint egy apa, úgy fogadta a jezsuitákat és a ferences atyákkal
együtt a hegyekben lévő katolikus községekbe osztotta, melyeknek lakossága
magyar és szász.

Solikowski jelentéséből, amelyet a mentealói kardinálisnak küldött a mold-
vai katolikusok helyzetéről 1589. április 9-én, azt látjuk, hogy Moldva lakos-
sága három, sőt négyféle népből áll: románok, kiknek vallása görög, nyelvükben
pedig sok a latin elem, rutének, szászok és magyarok. 

Brutti Bertalan leveléből, melyet Hannibal de Capua lengyelországi nunci-
usnak 1588. november 26-án küldött, kitűnik, hogy a jezsuiták sorsukkal na-
gyon meg vannak Moldvában elégedve. Fenntartásuk céljára két magyar falut
kaptak, melyekben több mint 90 ház van. A ferences atyák pedig Bákóban lak-
nak, amely nagyon szép hely, és fenntartásuk céljára egy Terebes nevű magyar
falut kaptak szőlővel és két malommal. 

Bernard nevű jezsuita a provinciálisának, Joan Paul Campagnának írja, hogy
püspökre, vagy legalábbis püspökhelyettesre volna Moldvában szükség, aki
papot is szentelhet, mert sok magyar falu van és mindegyikben templom. 

A vajda egy parancsa magyar, szász és más, a római pápa hitén lévő alatt-
valóihoz szól, Jassi, Herló, Vaslui és Hus városok lakóihoz, egy másik rövidebb
paranc a pedig Román–Piatra megyék és az összes magyar falvak lakóihoz. 

Brutti Bertalan 1587. szeptember 5-én a lengyelországi pápai nunciusnak
jelenti, hogy Moldvában 15 000 katolikus van, kiknek nyelve német és szász,

akik eltévedtek volt, de a jezsuiták ismét visszavezették őket a katolikus hitre.
Most ha ehhez hozzávesszük a Sánta Péter–Petru Schiopul vajda készítette,
1591-ből való kimutatást, úgy Moldva népességi helyzete 1591-ben ez: összes
lakósság 47167, akik közül 15000 katolikus, a katolikusok nagy része magyar,
kis része szász. 

De van még Moldováról egy jelentésünk a XVI. század utolsó esztendejéből,
melyet Querini Bernád obszervans ferences, argesi püspök készített, az 1597-
ben tartott egyházmegyei látogatása alkalmával (…).

Querini bevezetésében elmondja, hogy a moldvai katolikusok 15 városban,
16 faluban élnek, 1691 családban 10704 lélek. Későbben említi, hogy Szu -
csa vában 2000 magyar és lengyel katolikus katona van. Kimutatásából Vaslui
adatait kifelejtette, nagy községeket, mint Gorzafalva, Forrófalva, Mikloseni ki-
felejtett, Jassit meg sem említi. Mindezekből láthatjuk, hogy a Querini beveze-
tésében említett 10704 lélek a 2000 katonával és a kifelejtett adatokkal
teljesen megközelíti Movila 15000 lelket számláló adatát.” 

A XVII. SZÁZAD STATISZTIKAI ADATAI
„A moldvai katolikus magyarok életére vonatkozólag a XVII. század kezdetétől
már annyi adat áll rendelkezésünkre, hogy azoknak hozzászólás nélküli ismer-
tetéséből is az olvasó bőséges tájékozódást szerezhet.

I. A Román Akadémia tulajdonában van egy 1606-ból származó tájékoz-
tatás. A névtelen író 15 plébániát sorol fel, meglehetősen szűkszavúan. 1.
Szocavia-Szucsavában két katolikus templom van, mindkettő kőből, gyönyörű,
díszes oltárokkal; az egyik templom falfestményeiből kivehető, hogy ott do-
minikánusok gondozták az Úr szőlőjét; a templomokban most egy István nevű
szász világi pap és egy Márton nevű lengyel ferences van. 2. Jassiban a kato-
likusoknak egy kő- és egy fatemplomuk van. 3. Kotnár csaknem teljesen ka-
tolikus, a szász és magyar lakosságnak öt temploma van, három kő és kettő
fából készült. Papjuk Lőrinc nevű szász. 4. Sireto-Szeret volt az első püspöki
székhely, ahol dominikánusok által gondozott templom van. 5. Karlow-Herló
nem messze Kotnártól egy kőtemplommal; papja nincsen; a kotnári pap látja
el. 6. Bania-Moldvabánya lakói szász és magyar katolikusok, de van egy kevés
görög keleti román is. Gyönyörű nagy, szép kőtemploma van, melyet egy ka-
tolikus fejedelemasszony építtetett, aki ide van eltemetve. Egy másik templom
Szent Mihály tiszteletére épült. 7. Nemetz-Neamti az erdélyi hegyek alján
fekszik, szép temploma és szász papja van. 8. Petra-Karácsonkő kis temp-
lommal a hegyek alatt terül el, papja nincs. 9. Baccon-Bákóban az obszervans
ferenceseknek kolostoruk van; két katolikus templom közül az egyik Mária
tiszteletére, a másik Szent Miklós tiszteletére épült. 10. Forojano-Forrófalva
teljesen katolikus község, papja nincs, temploma van. 11. Trussino-Tatros az
erdélyi hegyek között fekszik, temploma van, papja nincs. 12. Romulo-Roman
város, a görögkeleti román püspök székhelye; van egy katolikus temploma,
de papja nincsen. 13. Szabbojana-Szabófalva tiszta katolikus népe és kő-
temploma van; papja nincs. 14. Hus a schizmatikus püspök székhelye, van
itt két katolikus templom is, egyikben a szász János a pap, a másik pedig pap
nélkül van. 15. Coccino(?) katolikus kápolnával. Tehát a 15 községben 24
templom van. 

II. Következő leírásunk 1622-ből való, melyben egy moldvai katolikus pap,
Fra Franco pastis di Gaudia írja le a munteniai és moldvai katolikusok állapotát:
Jassiban, ahol a fejedelem lakik, sok katolikus él, egy templomuk és egy jezsuita
páterük van. Cutumari-Kotnáron három templom van, igen sok katolikus és két
jezsuita páter él ott. Romano-Románban két templom van. Bacao-Bákóban a
ferenceseknek kolostoruk és templomuk van. Niemzo-Niamtiban két, Bagna-
Moldvabányán egy, Vilanova-Ujfalu(?)-ban egy-egy, Sachiana-Szucsavában két,
Chorloi-Herlóban, Berladiban, Vaslauiban, Galatiban, Tetrusi-Tatroson egy-egy
templom van. A jelentés írója az összes katolikusok számát legjobb tudása sze-
rint 3000-re teszi, akiknek 13 plébániájuk és 18 templomuk van. A meglepő
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létszámváltozást a gyakori, kegyetlen tatárbeütéseknek tulajdoníthatjuk, ame-
lyek a XVII. században egymást érték. 

III. Remondi Emánuel konventualis ferences 1636-ban elkísérte püspöki
körútjára Zamoyski János bákói püspököt és statisztikai feljegyzéseit a Propa-
ganda de Fide elé terjesztette. Szerinte: Bacău-Bákóban és környékén 40 ka-
tolikus magyar család van. Baia-Moldvabányán 38 katolikus szász család (?)
található. Querini idejében magyarok is voltak. Husi-Huszban 100 ház van,
melyben magyar családok laknak. Cotnar-Kotnárban 60 házat talált. Romanban
10 magyar és szász katolikus család van. Sabaoani-Szabófalván 80 magyarlakta
házat talált, ahol a római rítust követik. Szuceavaban 8 katolikus szász ház van,
Barladban 20 katolikus magyar házat talált. Galaţiban 12 katolikus magyar
családot vett számba. Jassiban 65 magyar és francia katolikus család él. Össze-
sen: 433. Tatrost, Szabófalva környékét, Vasluit, Forrófalvát nem látogatta meg. 

IV. Deodat Péter 1641-ben több mint 3000 katolikusról beszél. 
V. Deodat Péter kimutatását időben Bandin Márk jelentése követi 1646-

ban, amely általánosan ismert; 1020 házat talált, legnagyobbrészt magyar csa-
ládokkal, akiknek lelki ügyeit 10 pap és 13 diák vezette. 

VI. Bandin jelentése után Bernard Valentin misszionárius jelentése követ-
kezik, aki 1659-ben bejárta Moldovát. Jelentése ugyanabból az évből november
28-áról való. A lelkek számát 8000-re teszi, akiknek lelki vezetését két olasz
minorita szerzetes, három bolgár obszerváns, két lengyel jezsuita és két magyar
páter végzi. 

VII. Következő jelentésünk 1661-ből való Koiosevich Balázs helyettes
apostoli vikárius egyházmegyei látogatásával kapcsolatosan. Cothnaron egy
katolikus templomot és három kápolnát talál. Szentmisét tart, és a plébános
egyházi beszédet mond. A templom közepén keresztelőkút van kőből szépen
kifaragva. Mindenféle felszerelés tisztességes. A temetőben, amelyet deszka-
kerítés övez, két ház van. Egyik a plébánosé, a másik a jezsuitáké. A hívek
szászok és a gyermekeken kívül 199-en vannak. Sok szőlőjük van. Harlovia-
Herlóban a schizmatikusoknak két templomuk van. Katolikus templom is volt,
de most 20 szegény lélek lakik, akiknek misét a kotnári pap tart az egyik ke-
resztény házában. Baia-Moldvabányán szép nagy kőtemplom, faplébánia és
gyümölcsöskert van. Van egy második templom is Szent Péter és Pál tisztele-
tére, ahol a pap bizonyos napokon misét mond. A gyermekeken kívül 189-nél
nincsenek többen. A schizmatikusok többen vannak, mint a katolikusok.
Sucavia-Szucsavában látta a legszebb főoltárt egész Moldvában. A katolikus
templom kőből van, a plébánia temetőkertben. Moldvabánya filiája. Targsérét-
Szereten mutogatták a helyet, ahol a katolikus templom volt. Nemé-Nyame az
erdélyi hegyekhez közel, hasonnevű folyó partján fekszik. A katolikus templom
fából van. Papjuk nincs A lélekszám: 109. Piatra-Karácsonkő: nagy kőtemp-
lomuk volt itt s amint az öreg schizmatikusok mondják, szép volt. Sok katolikus
magyar volt. Emlékeik nek valamelyes maradványa látható, ők az örökkévaló-
ságban tűntek el. Baccovia-Bakó: két katolikus temploma van. Egyik fa, a
város közepén, Szent Miklós tiszteletére épült, a másik a Mária-templom az
obszerváns ferenceseké, ahol Boldizsár nevű ferences szolgál. 326 magyar
katolikus lélek van itt. Ide tartoznak: Paskán, Valesecani, Trebes, Fontenela,
Foroani filiák is, mely falvakban mindenütt templom is van. Ezek mind ma-
gyarok, 421-en vannak. Az öregek büszkén mondják, hogy ők mind magyarok,
falvaikban a magyar nyelvet használják, van tanítójuk, harangozójuk, akik
templomaikban hirdetik az evangéliumot és nevelik a gyermekeket. Tatrus-Tat-
roson nagy kőtemplom és bekerített temető van. Katolikus magyar lakossága
121 lelket számlál. Manestén nincs pap. A lelki szükségletet a tatrosi pap látja
el. Ehhez a plébániához tartozik Bachmense (Bahána) és Grozistenzes
(Gorza-falva). Mind a három községnek lakói magyarok, mintegy 157 lélek-
számmal. Kőtemploma, kis temetője van és egy fakápolna, mely Kozma és
Dömjén tiszteletére épült Stanesten, 98 magyar katolikus lélek van. Solonceni-
Szaláncon a katolikus templom helyét látta. Egy lélek sincs. Lucatani-

Lukácsfalván 19 szegény katolikus magyar él. Bârlad-Berladon két katolikus
templom van, 74 katolikus hívő számára, kik magukat magyaroknak mondják,
de nem tudnak mind magyarul. Vaslui-Vaslóban még látszik a katolikus temp-
lom helye. 14 katolikus magyar maradt a nagy pestisjárvány után. Husban
szalmával födött templomot talál, két szép oltárral. Gallatia-Galacon zsindely-
lyel födött katolikus kőtemplom van és a lélekszám 126. Jassis-Jászvásárhelyen
a jezsuitáknak a gyermekeken kívül 226 katolikus magyar hívük van. Soboiani-
Szabófalván nagyon romladozó templomot látott; a katolikusok szegények,
alig tudják a papot eltartani. Idetartozik még: Cioglani (?), Leucusceni
(Lencen?), Rachiteni, Ajunteni (Ayindeni) et Tomasciani (Ta˘ ma˘ şeni), min-
degyiknek kápolnája van. Összesen: 287 lélek. Románban egy katolikus fa-
templom van, szép felszereléssel. Mindössze 20 szász katolikus lélekkel. Ezek
szerint a katolikus főpap összeírása értelmében Moldovában 1661-ben: 32
községben a gyermekeken kívül 2003 lélek él. 

VIII. 1663. október 17-ről való a következő jelentésünk, amelyet P. Vito
Pilutio misszió-prefektus írt. Jassiban 60 család, Moldvabányán 30, Kotnárban
50, Szucsavában 8, Neamtiben 10, Románban 7, Szabófalván és filiáiban 100,
Tatroson és filiáiban 80, Bârladon 20, Forrófalván 40, Vaslóban 15, Terebesen
10, Amaciban (?) 15, Herlóban 26, Galacon 50 család él. Összesen: 16 plé-
bánián és a meg nem nevezett filiákban 541 család van. 

IX. 1665-ből való következő jelentés azért fontos, mert a katolikus helységek
nevét a nép által használt módon közli: Moldva lakói: oláhok, görögök, örmé-
nyek, zsidók és magyarok, de van kevés lengyel, olasz, török és egyéb kereskedő
is. A katolikusok nagy része magyar, de találunk köztük kevés más fajtájú népet
is. A magyarok, mivel szomszédosak az oláhval, tudnak oláhul is, de mindig ma-
gyarul beszélnek. – 1. Első plébánia Tatros, melynek lakói a pappal együtt ma-
gyarok. 2. Gorzafalva a hegyek alatt az Ojtoz partján fekszik a Moldva felé vivő
úton. 3. Estanfalva, oláhul Estephanest. 4. Forrófalva (Fărăoani). 5. Bako
oppidum. 6. Kotnar város. 7. Román-vásár. 8 Hust, 9. Jászváros. Vannak még
magyarok a tatár kán fennhatósága alá tartozó Csöbörcsökön is. 

X. 1676. szeptember 24 én Berkus János a moldvai katolikusok számát
5415-re, egy 1693-ból származó jelentés pedig 5000-re teszi.”

A MOLDVAI KATOLIKUS MAGYAROK
A XVIII. SZÁZADBAN
„A XVIII. századvégi török háborúk befejezése után kötött karlovici béke
(1699. január 26.) értelmében Ausztria kikötötte a török földön élő római ka-
tolikusok szabad vallásgyakorlatát. A lengyelek ugyanezen helyen és alkalommal
ugyanezt az óhajtást juttatták kifejezésre, de végül is Ausztria győzött. Katoli-
kusaink életében valamelyes javulás állott be. Jezierski Sanislo bákói püspök
egyházmegyei látogatásáról írt jelentése 1738. május 4-én kelt. A bákói,
kotnári, jászvásári, szuceavai, forrófalvi, kalnyeri, szabófalvi, tamásfalvi, galaci
egyházról és a tatárhatáron lévő Csöbörcsökről emlékezik, meg. Megemlíti,
hogy több plébánia van, mint pap. A katolikus lelkek száma meghaladja a 8000-
ret, kik mindannyian magyarok. 

Péterffi Károly, Patai András és Szegedi György jezsuiták, akik Mavrocordat
Miklós fejedelem hívására Moldva történelmének megírása céljából mentek
Moldvába, a következő községeket jegyezték fel anélkül, hogy a lélekszámot is
feltüntették volna: Grozeşti, Trotus, Szófalva, Faraoni, Calugara, Trebes, Bacău,
Sabaoani, Tecan, Rachiteni, Agindeni, Tamaşeni, Cotnari, Iassi, Stanceni, Huşi,
Csöbörcsök, Akkerman, Galaţi, Barlad, Baia, Neamţi, Focşani, Adjud, Esperez.

A madéfalvi veszedelem után a börtönéből Moldvába szökő Zöld Péter, volt
csíkszentléleki pap látja el az itteni katolikus magyarok lelki szükségleteit s út-
jában a Dnyeszter-parti Csöbörcsökbe is eljut. Zöld – bűnbocsánatot nyerve –
hazatér s a moldvai magyarok életéről Batthyány Ignác erdélyi püspöknek rész-
letes jelentésben számol be: kilenc plébániát, hatvanhét falut említ, amelyekben
10000–12000 magyar lakik. 
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Martinotti József misszió prefektus 1779. május 29-én kelt levelében 12
plébániáról és 15000 katolikusról emlékezik meg. 

A Román Akadémia 1911–1912. évi évkönyvében N. Docan akadémiai tag
a bécsi hadilevéltárban található térképanyagról értekezik. Az 1787–1791-es
háborúkkal kapcsolatosan az osztrák csapatok által megszállott öt moldvai vár-
megye térképét említi, s ez a megszállott öt moldvai vármegye éppen az a te-
rület, melyen csángómagyarjaink legnagyobb része él. A térképet vaskos
kötetekben őrzött leírás magyarázza. Minden falunak, lakott helynek megadja:
nevét, házainak számát, hadviselésre alkalmas férfijainak számát, fogatok-lovak-
ökrök mennyiségét; meghatározza a helység földrajzi fekvését, erdeit, rétjeit,
vizeit és épületeit. Nevezett területen 33466 házat, 36352 férfit; 7053 befo-
gásra alkalmas lovat és 40852 ökröt talál. A feltűnően gyakori »bejenari« nevű
helységekben bujdosó magyarok élhetnek. A bécsi állami levéltár is őriz egy
igen érdekes rövid tájékoztatót. Ez a 40 oldalas leírás húsz fejezetre oszlik s
Moldva fekvése, határai, éghajlata, felülete, vizei, felosztása, más tartományok-
kal, országokkal való közlekedése után a lakosság számát és jellemét így írja
le: »Moldva egész lakossága nincs összesen 300000 lélek, de ennek fele sem
igazi moldvai. A fennmaradó rész a bukovinai Hotin és Soroka megyéken átjött
lengyelországi és ukrajnai oroszok, különösen Bákó és Nemec megyékbe Er-
délyből bevándorolt magyarok, törökök, Lapusna és Jaşi táján élő görögök,
végül örmény-cigány és zsidókból áll, akik az egész országban szétszórtan
élnek. Míg az általános szabad szellem, középszerű józanság kissé testiség felé
hajlás nem sok jót sejtet, addig más oldalról irigység, gőg, dicsvágy, búsko-
morság, tudatlanság, fösvénység, restség és minden más bűn jellemzi őket, s
ezekben sajátságosan mind egyformák«.” 

AZ UTOLSÓ NYOLCVAN ÉV
„A vizsgálódást Antonius de Stefano moldvai katolikus püspök által 1851-ben
kiadott »Schematismus S. Missionis Romano-Catholicae, in Principatu
Moldaviae« c. kimutatás bemutatásával kezdjük meg. A kimutatás az 1851-ből
való Julián-naptár mellékleteként jelent meg, amelyben ezenkívül a 81–109.
lapon a moldvai püspökség latin nyelvű történetét, a püspökök időrendi felso-
rolását, a feltámadási szertartást, június 27-re Szent László magyar királyért
és november 5-ére Szent Imre hercegért mondandó imádságokat tartalmazza.
A sematizmus 22 plébániát és 186 filiát, összesen 208 helységet sorol fel. Jelzi
a plébániákon használatos nyelvet is. E szerint 22 plébánia közül 16-ban ma-
gyarul beszélnek. Kitűnik, hogy Dzsidafalván, Bákóban, Borgovánban. Buteán,
Kalugarban, Klézsén, Forrófalván, Gorzafalván, Halasfalván, Prezesten, Sza-
bófalván, Pusztinában, Tatroson, Bogdánfalván és Valénban hivatalosan magya-
rul beszélnek, és hogy a gajcsánai szölőhegyi és pusztinai templomok Szent
István magyar király és a visántai temaplom Szent László magyar király tiszte-
letére épült. (A XIX. század elején a Jaşi-i püspök magyar nyelvű körleveleket
küldött a papokhoz. Ilyeneket még Kárpáti Grácián szabófalvi pap látott néhány
parokia levéltárában 1906-ban. A klézsei népiskolában a hittant magyarul ta-
nították abból a néhány oldalas kis füzetből, mely a latin és magyar betűk taní-
tására is szolgált. Foglalatja néhány magyar és latin szó és mondat, valamint a
szokásos imák magyar és latin szövege. A magyar olvasás tanítására szolgáló
kis füzet nem Magyarországból került a csángók kezébe, hanem a Jaşi-i római
katolikus püspök jóváhagyásával adták ki 1841-ben, a püspökség székhelyén:
Jaşiban.)

A következő sematizmusunk 1855-ből való, de ez már a lélekszámot nem
tünteti fel, csak annyit jelez, hogy 25 plébánia, 58 pap, 80 templom és 10 ká-
polna van az egyházmegye területén. Megnevezi az egyes templomok védő-
szentjét, a templomépítés idejét és hogy mióta van a plébániáknak anyakönyvük.
A könyvecske 105. lapján püspöki rendelet kötelezi a kántorokat, hogy a sza-
bófalvi kántoriskolát két éven át hallgassák és vizsgázzanak, állást csak sikeres
vizsga után foglalhatnak el.  (…) 

1875. évi sematizmus adataiból látni lehet, hogy 2 plébánia és 185 filia,
összesen: 213 helységben 58809 lélek él, és hogy a 27 plébániából 18-ban
magyarul beszélnek. 

A későbbi sematizmusokban a plébániák nyelve már nincsen feltüntetve.
A ma gyar anyanyelvű katolikusok számát a hivatalos népszámlálás adatai közt
sem találjuk fel. A XIX. század végén mégis van egy munka, mely a nyelv és
származás kérdését némileg megvilágítja. Ezek az adatok a magyar irodalom-
ban jórészt ismeretlenek és ránk nézve oly nagy fontosságúak, hogy szüksé-
gesnek tartom közölni azok szó szerinti magyar fordítását. Az adatokat a
»Románia Földrajzi Nagy Szótára« c. műből veszem, amelyet G. J. Lahovari,
az Orsz. Román Földrajzi Társaság vezértitkára, C. J. Brătianu, a román had-
sereg földrajzi intézetének igazgatója, és Grigore G. Tocilescu akadémiai tag,
egyetemi tanár 1898-ban Bukarestben szerkesztettek. (Marele Dicţionar
Geografic al României I-V. Bucureşti 1898).

»Bakó vármegye lakói legnagyobb részben románok, de találunk a földműves
nép között régi kolóniákat is, melyek magyar eredetűek és megőrizték mai
napig nyelvüket és katolikus vallásukat. Megtartották ethnikai karakterüket
olyan mértékben, hogy vannak egész falvak csángó családokkal, ahol nem tud-
nak egyetlen szót sem románul, mint pl. Forrófalva, Klézsa stb. 

A magyar telepeseket két ágra oszthatjuk: először csángómagyarok, akik a
legrégibb időktől, a moldvai vajdaság megalapítása előtt már a Szeret völgyében
laktak, annak jobb partján és lakott területük Lespeztől egészen a legdélibb
pontig, Răcăciunig tart. A katolikus vallás híveinek száma ebben a megyében
32463 hívő, sokkal több, mint akármelyik más megyéjében az országnak. Ez
a vallás (róm.kat.) 25914 lélekkel 80 községben van elterjedve. 
Adjud: A község lakossága nemzetiség szerint: 1385 román, 10 görög, 16

bolgár, 75 magyar, 665 különféle nemzetiségű; vallás szerint 1414 ortodox,
109 protestáns stb. Movila Agiudja: a magyar Egyedhalmának felel meg. 

Agiudeni: Roman megyei nagyközség. Lakossága 249 családfő, azaz 885 lélek,
akik közül 2 tud írni-olvasni. 255 házuk van. Ebből 175 családfő 563 lé-
lekkel magyar. Van egy katolikus kőtemplom, amelyet 1881-ben építettek
és ma is jó állapotban tartanak. 

Ardeoani: Bákó megyei nagyközség. Népessége nemzetiség szerint: 933
román. 4 bolgár, 36 magyar stb. 

Bacău: Az itt lakó csángók közül néhány beszéli, hogy a régi feljegyzések szerint
lett volna egy Calugeri Bákó nevű csángómagyar, aki a várost építeni kezdte
és akiről a várost elnevezték. A Moldvában lakó katolikusoknak püspökük
Bákó városában lakott. Népessége nemzetiség szerint így oszlik meg: 5110
román, 6122 zsidó, 560 német, 435 magyar stb. Vallás szerint: 5170 or-
todox, 6122 zsidó, 1133 katolikus stb. 

Bahna: Bogdanesti község faluja Bákó megyében. 56 családfő 258 lélekkel,
kik közül 229 magyar és 59 román. 

Băluseşti: Roman megyei nagyközség. 255 családfő 1098 lélekkel, kik közül
25 tud írni-olvasni. A község lakossága románokból és magyarokból tevődik
össze. A magyaroknak 107 családjuk van 470 lélekkel. A községet
Boerestnek is hívják. 

Bargaoani: Neamţ megyei nagyközség. 2405 lakója van, akik közül 156 ma-
gyar. Van egy katolikus templom is helyi pap nélkül. 

Berendeşti: Roman megyei falu, 1606. május 12-én Movila Jeremiás Szabó-
falvával együtt a Seculbeli kolostornak ajándékozza. A községet csak ma-
gyarok lakták, akik a község megszűnésekor Szabófalvára költöztek át. 

Berzunţul: Bákó megyei nagyközség. Nemzetiség szerint: 1881 román, 1
görög, 248 magyar stb. 

Bogata: Bákó megyei falu. Van egy katolikus temploma, melyet a lakosok 1885-
ben építettek. A családfők száma: 57, 220 lélekkel. 

Bogdana: Bákó megyei nagyközség. Van 6 temploma, 4 ortodox és 2 katoli-
kus, melyek közül az egyik Gutinásban, a másik Valea-Seacan van és a
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gorzafalvi paphoz tartozik. A népesség nemzetiség szerint: 1748 román,
245 magyar. 

Bogdă neşti: Bákó megyei nagyközség a tatrosi járásban, A falut Bahna
(Bahána), Pirgarest (Szőlőhegy), Nicorest (Szitás) és Satul Nou (Újfalu)
falvacskák alkotják. Négy temploma közül egy ortodox Bogdaneşti faluban,
s a többi 3 katolikus egyenként Diószegen, Szőlőhegyen és Újfaluban van.
A népesség 2786 lelket tesz ki, kik közül 2684 román és 101 magyar. 

Bogdăneşti: Bákó megyei nagyközség a szereti járásban. Három temploma
közül kettő ortodox és egy katolikus Alsóbogdaneşten. Lélekszáma: 726,
akik közül 576 román és 142 magyar. 

Borzeşti: Bákó megyei falu. Két temploma van, melyek közül az egyiket Nagy
István vajda 1493-ban átépítette, s a másik katolikus templom Borzesten
van. 

Breaza: Roman megyei falu. Lakossága: 12 család 76 lélekkel ezek közül 19
magyar. 

Brustoroasa: Bákó megyei nagyközség 5 faluból áll; Palánka, Csügés, Csobá-
nos, Brusturoasa és Beleghet. A községben 5 ortodox templom és Csügés
faluban egy katolikus templom van. Nemzetiség szerint: 4023 román, 378
magyar stb. 

Butea: Roman megyei falu. 1744 lakosa közül 20 tud írni-olvasni, 368 család
1472 lelke mind magyar. 

Călugăreni: Roman megyei falu 286 lélekkel, akik kivétel nélkül mind magyarok. 
Capota: Bákó megyei falu. 60 családfő 168 tagjával él a faluban, kik közül 75

magyar. 
Petris: Bákó megyei falu. Két temploma van: egy ortodox és egy katolikus 342

lélekkel. 
Ciocani (Csík): Bákó megyei faluban 1704-ben épült katolikus templom van,

43 családfő, 130 lélek. 
Cleja (Klézsa): Bákó megyei nagyközség. A község lakóssága 606 családfő,

2529 családtaggal, akik közül 51 román és 2379 magyar. 
Comaneşti (Kománfalva): Bákó megyei nagyközség. Öt ortodox és egy katoli-

kus temploma van, 3486 lélek közül 3225 román és 260 magyar. 
Corhana: Roman megyei falu. 216 lakosa közül 60 család, vagyis 140 lélek

magyar. 
Corni-Unguri: Jepureni Falcs megyei község közepén lévő falu 783 lélekkel,

akik magyar eredetűek és katolikus vallásúak. 
Cotnari: Jaşi megyei nagyközség, melynek lakossága 744 család, 2698 lélek-

kel, akik részben románok és részben magyarok. 
David: Roman megyei falu, 34 család 135 lélekkel. Ez a népesség kivétel nélkül

magyarokból áll, akiknek fatemplomuk van. A falut régebben Scheianak hív-
ták. 

Damianeşti (Deménfalva): Roman megyei nagyközség 1233 lélekkel, kiknek
nagy része román, de ahol 78 magyar család 299 lélekkel is él. 

Dormaneşti (Dormánfalva): Bákó megyei nagyközség. 918 család van 3968
lélekkel, akik nemzetiség szerint 3747 románra és 215 magyarra oszla-
nak. 

Doljeşti: Roman megyei nagyközség 2769 lélekkel. A népességnek több mint
fele magyar. 

Fărăoani (Forrófalva): Bákó megyei nagyközség 369 család 1508 lélekből, 36
román és 1443 magyar. 

Farcaşani (Farkasfalva): Roman megyei falu. A község lakossága kizárólag ma-
gyarokból áll, akiknek száma 120 családban 480 lélek. 

Fântânele: Jaşi megye Şipote nevű falujának nyugati részén létesült falu, amelyet
1879-ben építettek telepesek részére. 157 család 750 lelke részben román,
részben magyar. Van katolikus templomuk is. 

Fundul Răcăciuni (Külsőrekecsin): Bákó megyei nagyközség 1066 lélekkel,
akik közül 32 román és 1004 magyar. 

Galbeni (Trunk): Bákó megyei falu katolikus templommal. 124 családfő, 379
családtag. 

Ghiraeşti (Gyéres): Roman megyei nagyközség. 1756 lélek népesség közül
280 család magyar. Ez a község Tecani-Kickófalva, Jugán és Bertest falukból
van összetéve, melyek egyetlen katolikus parochiát alkotnak Gyéres köz-
ponttal, ahol a papjuk is lakik 1756-ban Biraeşti-Birófalvának hívták. 

Gârleni (Gerlén): Bákó megyei nagyközség 1731 lélekkel, akik közül 890
román és 814 magyar. 

Grozeşti (Gorzafalva): Bákó megyei nagyközség, melynek 3288 lakója közül
1660 román és 1538 magyar. 

Gutinaş: Bákó megyei falu, melynek 100 családjában 320 lélek él. 
Hălăuceşti (Halászfalva): Roman megyei nagyközségnek 625 családjában 2178

lélek van. Ez a lakosság 400 család, 1500 lélek magyar katolikusból áll. 
Horleşt: Jaşi megyei falu, melynek 262 lelke elrománosított magyar, katolikus

vallással. 
Huşi: Falcs megyei város. Huşiban 12660 lelket találunk, akik közül 7836 or-

todox és 1838 katolikus. A pápista magyarok ma más nyelvet nem értenek
csak románt, amelyen prédikálnak is nekik papjaik. 

Jepureni: Falcs megyei nagyközség, melynek 2095 lakója van. A lakosság rész-
ben román, részben magyar. 

Jugani: Roman megyei falu. 582 lélek közül 400 magyar. 
Lespezi (Lécped): Bákó megyei falu 881 lélek közül 137 román, 679 magyar. 
Liuzi Călugera (Lujzi-Kalugar): Bákó megyei nagyközség. Népességének 1878

lelke közül 76 román, 1802 magyar. 
Margineni-Unguri: Bákó megyei falu, melynek 631 lelke kivétel nélkül mind

magyar. 
Mogoşeşti (Magosfalva): Roman megyei nagyközség. 526 családjában 1797

lélek van, ezek közül 200 család magyar. 
Nadişa (Nádas): Bákó megyei nagyközség, Népessége 2039 lélek. 1791

román, 241 magyar stb. 
Nicoreşti (Szitás): Bákó megyei falu 29 családjában 135 lélek van. 
Osebiţi: Bákó megyei falu, 175 családban 592 lélek, kik mind magyarok. 
Osebiţi Mărgineni: Bákó megyei nagyközség. 227 családjában 872 lélek él,

kik közül 452 román, 372 magyar stb. 
Pildeşti (Keldest): Roman megyei nagyközség. A község lakosságának több-

sége magyar. 220 családban 803 lélek. 
Pargareşti vagy Tiseşti (Szőlőhegy): Bákó megyei falu 534 lélekkel, kiknek

többsége magyar. 
Ploscuţeni: Tecuci megyei nagyközség. 245 családjában 900 lélek van. A la-

kosság magyar; katolikus temploma is van . 
Poiana Uzului: Bákó megyei falu. Népessége 127 lélek, akik csaknem mind

székelyek (magyarok). 
Poiana lui Jurascu: Roman megyei nagyközség. 238 családjában 924 lélek él,

kik közül 432 lakos magyar. 
Prăjăşti Unguri vagy Prăjăşti Catolici: 1200 lelket számláló népességgel és ka-

tolikus templommal. 
Pustiana (Pusztina): Bákó megyei falu. Népessége 762 lélek, kiknek többsége

magyar. 
Rachiteni (Rekettyés): Roman megyei falu. 380 lélek lakossága kizárólag ma-

gyar. 
Răducaneni: Falcs megyei nagyközség 411 családdal 1864 lélekkel. A község

1836-ban létesült magyar telepesekből. 
Roman vármegye: Ebben a megyében 30 katolikus templom 8 plébánia alá tar-

tozik, akiknek lelki vezetését egyenesen a Jaşibeli püspökség intézi. Roman
város: 1571-ben a pápai nuncius azt látja, hogy ennek a városnak és vár-
megyének magyarjai, akiket a Husz-féle eretnekség megmételyezett, vissza-
tértek a katolikus vallásra. 
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Satul-Nou (Újfalu): Bákó megyei falu. 833 lélek, kiknek többsége magyar. 
Satul-Nou (Újfalu): Bákó megyei falu. 202 lélek, akik kizárólag magyarok. 
Sabaoani (Szabófalva); Roman megyei nagyközség. 2462 lélek, kiknek több-

sége magyar. 
Teţcani (Kickófalva): Roman megyei falu. Népességének többsége magyar, 251

lakója van. 
Tuta (Diószeg): Bákó megyei falu 311 magyar lélekkel. 
Ungureni: Tekuci megyei falu. 750 lélek él benne. A falu régisége a XVI. év-

századig vezethető vissza. A falut már akkor magyarok lakták, akiket Dabija
Voda telepített le feleségének, Dalinának ajándékképpen. 

Valea Mare (Nagypatak): Bákó megyei nagyközség, melynek 1563 lakója van;
két katolikus temploma és egy iskolája. 

Valea Seaca (Bogdánfalva): Bákó megyei nagyközség. 2839 lelket számlál,
négy temploma van, melyek közül három a katolikus. 

Vladnicul (Lábnik): Bákó megyei falu. 480 lakója van. Katolikus templomát
1854-ben Vidrascu Pascal építtette.«
A történelem hiteles adatsora az írókkal egyértelmüleg Moldva alapítása

előtti időtől a mai napig moldvai katolikus magyarokról, moldvai magyar életről
tesz tanúbizonyságot. Voltak, vannak és lesznek magyarok, amíg élet lesz Mold-
vában. A moldvai csángómagyarok, ha még olyan elhagyatottak, elmaradottak,
megvetettek is, a mi testvéreink. Szervesen beletartoznak ők a magyar egy-
ségbe. Erkölcsi kötelességünk aprólékosan megismerni őket és minden élet-
megnyilvánulásukat fokozott figyelemmel kísérni. A múlt történelmi adatsora a
jelen névsor-, fénykép- és dallamanyagával ügyüket süppedő talajról, ködös lá-
tóhatárról nyári napfényben fürdő szilárd talajra hozta, csak a szerető testvér
féltő és mindent észre vevő gondja hiányzik.” 

A csángó kérdés még a szerző életében több változáson ment keresztül.
Közvetlenül a második világháború után volt egy átmeneti javulást felmutató
időszak, amelyet iskolák és Bákóban tanítóképző létesítése, a magyar nyelv el-
fogadottabbá válása jellemzett. Aztán rövidesen beköszöntött a legsötétebb tu-
datos románosítás korszaka, amikor nem a csángók magyarsága volt a kérdés,
hanem a székelyek románságát próbálták ráerőltetni a közvéleményre. Ebben
az időszakban arra látogatni is nagy nehézségekkel és kockázatokkal járt. Mégis
voltak elkötelezettek, akik mindent megpróbáltak, hogy mentsék a még ment-
hetőt. Gondoljunk csak Kallós Zoltán munkásságára. Ugyanakkor a román ka-
tolikus egyház az ortodoxokat meghazudtoló elszántsággal harcolt a
homogenizáció megvalósítása érdekében, s ebben a Vatikán bizony nem pró-
bálta mérsékletre inteni.

A számban megfogyatkozott csángóság magyar tudatának ápolása ma már
az anyaország támogató erőfeszítéseinek fókuszába került. Eljövendő sorsukat
azonban elsősorban a román homogenizációs őrület, s az ezt támogató európai
közöny, illetve a világtrend kisebbségekre egyáltalán nem figyelő magatartása
fogja meghatározni. Hiszen most nemcsak európai kisebbségek, de egész eu-
rópai nemzetek sorsa válhat megkérdőjelezhetővé.

y

Egy ok a sok közül
Illyés Elemér: Egyke helyett kivándorlás 1938/4.

A székely relatív népfelesleg évszázados probléma. A történelmi Magyaror-
szág eme régiója mindenkor rendelkezett bizonyos népfelesleggel. Ez nem egy
hatalmas gyermekszám következménye volt, hanem a terület eltartó képessé-
gének csekély volta miatt, az elvárható szaporulat egy része vált relatív feles-
leggé. 

Ismerjük a csángó területekre történt kiszivárgást, amely nem csupán a Ma-
défalvi veszedelem időpontjához kötődik, hanem folyamat jellege volt. Venczel
József hívja fel a figyelmet egy csendes népcserére a Székelyföld és Moldva kö-
zött. Ez a folyamat már a XVIII. századi nagy román bevándorlási hullám, tehát
a fanarióta kor előtt is észlelhető volt, s egyik táplálója lett az erdélyi etnikai vi-
szonyok kárunkra történő fokozatos változásának. A nehéz székelyföldi életkö-
rülmények kifelé taszították a népfelesleget, oda, ahol saját fejlettebb népi
műveltsége jobb megélhetést biztosíthatott neki, míg a moldovai elmaradott job-
bágyok számára Erdély és a rendi társadalomnak a moldovainál jóval előreha-
ladottabb viszonyai hatalmas vonzást jelentettek. Itt aztán az akkoriban már jó
szívvel fogadott olcsó munkaerő szerepkörét tölthették be. Máig ismert ez az
erdélyi közmondás: „magyar jobbágy bosszúság, román jobbágy zsírosbödön”.

Illyés Elemér írásának általános következtetéseit emelem be e válogatásba,
a példaként felhozott községgel kapcsolatos pontos táblázatok és számadatok
nélkül.

„A magyarországi új társadalomkutató nemzedék megállapította a magyar
nemzet antropológiai pusztulását, s – ennek fő okaként az egykét jelölik meg,
illetve a biológiai tényezők hirtelen való elerőtlenedését. Szerintük a biológiai
tényezőknek nagymértékben való erővesztettsége a többi népközösségi ténye-
zőknek is lassú sorvadását vonhatja maga után; márpedig, ha a népközösségi
tényezők pusztulásnak indulnak, akkor világosan és természetszerűen követke-
zik a szociológiai tétel: az alap megbomlásával halálra vannak ítélve az összes
nemzeti tényezők, illetve az egész nemzeti életközösség.

Az egyke okát társadalmunk kutatói szociális okokra vezetik vissza: a törté-
nelem folyamán helytelenül véghezvitt jobbágyfelszabadítás, a birtokmegosztás
stb. Az okok természetesen tájanként változnak. Egyet azonban leszögezhe-
tünk és teljes joggal megállapíthatunk, mert a részokokból is csak ezt követ-
keztethetjük a magyar táj minden sarkában: az egykének végső oka a
földhiány.

Kutatásaink területén nem fordul elő egykézés. A nép előtt ismeretlen fogalom.
Itt az egykét egy szükségszerűségében magát igazolni látszó, de eredményében,
ha nem is ugyanazt a pusztulást jelentő, mégis alattomos erő bomlasztást végző
folyamat: kivándorlás helyettesíti. 

A dunántúli Ormánság gondoskodik jó előre arról, hogy a családi birtok ne
aprózódjék szét a családtagok között; ösztönös, de az erkölcsi igazolást kizáró
módszerével hathatósan biztosítja a családtagok kettős, esetleg hármas (egy
gyermek) létszámát. Ez a föld tiltó parancsa a paraszt kozmikus ösztönén ke-
resztül. A háromszéki egységterületen a székelységnek a társadalmi bajokkal
szembeni ösztönös reakciója egy pillanattal később történik: itt nem előzetesen
gondoskodnak a családi birtoknak lehetőleg olyan épségben való tartásáról,
hogy az a megélhetést viszonylagosan biztosítsa, hanem – utólag. Az erkölcsi
bomlás nem következik be, mint a Dunántúlon: a magzat megszületik, sőt a
család hamarosan hét–tíz tagúra szaporodik. A biológiai pusztulás csak ezután
jelentkezik: egy természetes és egy reakciós formában. Előbbi: a családtagok
hirtelen felszaporodásának és ezzel szemben a családi birtok életfenntartó ere-
jének csökkenésével beálló gyermekhalandóság. Utóbbi: a családi birtok mini-
mális megoszlása a családtagok között, és így, mivel az életfenntartást nem
biztosítja a föld, jelentkezik a kivándorlási folyamat. Jelenség: a növekvő csa-
láddal szemben a családi birtok fogyó életfenntartó ereje. Eredmény: A növekvő
családi nyomor – fogyó családi létszám; növekvő falunyomor – fogyó falulélek-
szám. A családi nyomor egészségtelen lakásviszonyokat és rosszul tápláltságot
jelent. Ez a két tényező pedig a gyermekhalandóság okozója. Azok pedig, akik
életben maradnak, ösztönösen kitörnek a családi nyomor fojtó gyűrűjéből: ha
a mellékkereseti lehetőség sem biztosítható, megindulnak Erdély és az Ó-ki-
rályság városnegyedei felé.”

A szerző itt Torja község adatainak a feldolgozása után von le következte-
téseket: „(…) a kivándorlók nagyobb része 26–30, 31–40 év között van, tehát
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javakorabeli, kereső férfiak. (…) az utolsó négy évtől a kivándorlók száma fel-
tűnően növekvő irányú. S ha sorsukat kutatjuk, megállapíthatjuk, hogy a kiván-
dorlók többsége szolgai, munkás sorsra jut, s tekintélyes tömegük nemzetiségi
és erkölcsi szempontból is veszélyben forog. 

Fontos a kivándorlási rajok erővonalainak felmérése felől gondolkozni, hi-
szen az ó-királyságbeli magyar települések maholnap nemzetpolitikai ténye-
zőkké válnak. Németh László jut önkéntelenül is eszünkbe: ha a kivándorolt
magyarság missziót vállal, nagy munkát végzett – különben elpusztul. S e misz-
szióvállalásnak egyelőre semmi jele se mutatkozik: így a kivándorlás, ha nem
is hoz antropológiai pusztulást, mégis a nemzet betegségét súlyosbítja.”  

Az olvasó természetesen legelőször azt észrevételezi, hogy az írás egy a
maga korában még domináns mezőgazdasági népesség, vagyis a parasztság,
demográfiai helyzetünket meghatározó korszakában jelent meg. Azóta ez döntő
módon megváltozott, s a földhiány ma már nem lehet fő oka az egykének. 80
év után a politika végre számba vette (mert azt nehéz lenne elhinni, hogy már
előbb nem ismerte volna fel) a demográfiai helyzet veszedelmeit, sőt a legutóbbi
években elkezdődött a küzdelem is ennek megoldására. 

Az egyke tehát már nem a föld hiányában, hanem a fogyasztói társadalom
által generált igények vadul hajszolt kielégítése, a család szerepének leértéke-
lődése, a hitélet háttérbe szorulása kapcsán, egy neoliberális világ pusztító tü-
zében vált a megmaradásunkat fenyegető legnagyobb kérdőjellé. A kivándorlás
pedig manapság okait és következményeit illetően is egészen mást jelent, mint
a nyolcvan évvel ezelőtti Erdély kisebbségi világában.

y

Örömhír
Szerkesztőségi cikk: Márton Áron 1938/4.

„Püspöki kinevezését Erdély magyarsága osztatlan örömmel fogadta. Tiszta és
nemes egyéniségének varázsa Erdélyt már régóta megfogta, a személye iránt
megnyilvánuló szeretet, nagyrabecsülés és közbizalom nemcsak a katolikus tár-
sadalomban, hanem a más felekezetűek között is kivételes valóság. Töredékekre
bomlott, közéleti bűnöktől fertőzött s a közösségi szellemnek híjával való tár-
sadalmunkban ma senki sincs oly egyetemes elismerés és tisztelet birtokában,
mint ő. Láttuk mindazt, amit a katolikus főiskolások prézeseként, a R. K. Nép-
szövetség igazgatójaként, a kolozsvári Szent Mihály egyházközség helyettes,
majd választott plébánosaként, majd a Gyulafehérvári Egyházmegye apostoli
kormányzójaként az elmúlt hat esztendő alatt cselekedett –, munkakörét mind
tágítva, a felelős kezdemények sorát mind bővítve, az elért erkölcsi, szellemi
és anyagi természetű eredményeket mind sokasítva. Tanúskodunk: egy nemze-
déket nevelt fel s olyan környezetet teremteti magának, mely a szó kötelező
erejében hisz s irtózik a puszta üres visszhangjától. 

Egész Erdély emlékezetében maradnak azok a szavak, amelyek a még apos-
toli kormányzó Márton Áron ajkáról az Egyházmegyei Tanács közgyűlésén nem-
rég elhangzottak és amelyek legteljesebben kifejezik egyéniségét, életfelfogását,
azt, ami miatt oly közel érezzük őt magunkhoz: »Vannak adottságok, amikkel
számolni kell, az elvégzésre váró feladatoknak vannak természetes belső és
külső korlátai, az igények kielégítésének és a különböző tevékenységeknek oly-
kor fel kell osztódniok térben és időben, egyszer a dolgok természete, máskor
külső kényszerítő okok következtében, de azoktól, akik az ügyek felelős vitelével
bízatnak meg, nem várhatja senki azt, hogy a közösség érdekét részletkérdéssé
aprózzák szét, a helyi vagy egyéni meggondolásokat a magasabb szempont fölé
emeljék, vagy a személyt jótékonysági alapon az intézmény kárára előnyben ré-
szesítsék. Akár személyi, akár tárgyi kérdés kerüljön megoldásra, egyetlen

szempont lehet irányadó, hogy hol van a legjobb munkaerő és melyik a legta-
lálóbb megoldási forma«. 

A felelősségnek ezt a hangját, nincs Erdélyben sorsunkért aggódó férfi,
ki ne hallaná ujjongó örömmel. Nem számít az, hogy csak egy testület, az
Egyházmegyei Tanács számára hangzottak el e mondatok, néha kiszélesül a
tér, s visszhangzik az egyetemes lélekben is az, amit csak kevesen hallottak.
A magunk életében is vártuk a pillanatot, amikor időszerűvé lesz erőteljesen
felszólalni az önös szándék, a helytelen társadalomszemlélet és az ezekből
táplálkozó, mind többször csalódást okozó lelki magatartás ellen. »A mi
ügyünket nem lehet ímmel-ámmal szolgálni, – mondta Márton Áron, – többé-
kevésbé sikerült elhelyezkedési alkalomnak tekinteni. Mi napszámosokkal
nem érhetjük be, nekünk a legjelentéktelenebb helyen is apostolokra van
szükségünk. Olyan erőkre, akik saját foglalkozásukban kiválóak, szorosan
vett kötelességüket nemcsak lelkiismeretesen, hanem lelkesedéssel végzik, a
rájuk bízott szellemi és erkölcsi javaknak fáradhatatlan sáfárai, és emellett
még készek működésük terét kitágítani, akarnak és tudnak munkát lelkese-
désből, a nagy ügyek szeretetével vállalni«.

Ez a mások számára adott program az új püspök saját életprogramja, s e
szavaknak programmá kell válniok az erdélyi magyarság minden csoportjának
s minden vezető és közemberének életében is. 

Lehet-e nagyobb öröm számunkra, mint a legfelelősebb poszton látni azt a
Márton Áront, ki a maga tiszta egyéniségével, az ősi Csíkból hozott kemény
hitével, szellemi és erkölcsi magatartásával példája az új magyar szellemnek s
munkálója egy új erdélyi magyar életnek. Hisszük és tudjuk, hogy ebben a mun-
kájában maga mellett fogja találni Erdély egész új magyar nemzedékét.”

Ez a Metamorphosis Transylvaniae rovat elején megjelent rövid köszöntő
jellegű írás már jelzi, hogy történelmi személyiség került ama nagy felelősséggel
járó posztra. A szerkesztőség ekkor még nem sejthette azt a mártíromságtól
sem megrettenő, minden helyzetben bölcs és a legjobb megoldást megtaláló,
hívő és általános emberi szabályok szerint is hajthatatlan, s ellenségei előtt
szint úgy hatalmas tekintélyt kivívó életutat, amely Márton Áronra várt. Amikor
e sorokat leírom, Márton Áron évet ünneplünk, sőt – érdekes módon – éppen
ma van Csíkszentdomokoson a rá emlékező konferencia. 

Márton Áront Tőkés László református püspök a magyarok püspökének ne-
vezte. Ő a XX. századi Erdély olyan óriása, aki egész példa értékű és szent – s
mindenkor mégis magyar – életével megmutatta az utat minden akkori és ké-
sőbbi felelős magyar vezető számára. Szentté avatását remélve elmondhatjuk,
hogy erdélyi népe közt bejárt útja maga volt a csoda.

Püspöki jelszava szerint élt: „Non recuso laborem”!

y

Kényszerhelyzetben
Albrecht Dezső: Időszerű kérdések 1938/4.

A Metamorphosis Transylvaniae rovatban jelent meg Albrecht Dezső eszme-
futtatása a romániai egypártrendszer bevezetése alkalmából. Nevezték ezt más-
ként is: királyi diktatúrának. Lényege a pártok betiltásában, valamint a
románság elsőbbségének deklarálásában rejlett, és sajátos helyzet elé állította
a beszüntetett párt és minden más közös szervezet nélkül maradt magyar ki-
sebbséget, miközben – mint azt egy előző írásból tudhatjuk – a németeknek
már engedélyezték egy nemzetiségi szervezet létrehozását.

„Az utóbbi hetek legnagyobb politikai eseménye a Nemzeti Újjászületés
Frontjának engedélyezése és megalakulása volt. A végrehajtási utasítás hiánya
miatt a szűkszavú törvényre és rövid indoklásra vagyunk utalva, mikor lemérni
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igyekszünk a változást, melyet az egypártrendszerre való áttérés jelent. Az in-
doklás utal arra, hogy a román nemzeti erőknek egyesítése volt a cél az egyetlen
politikai pártba, melynek egyedül áll majd jogában bármiféle választásokon lis-
tákat letenni, képviselőket jelölni, tehát a politikai jogok gyakorlása csak a Fron-
ton keresztül történhetik. 

A kisebbségeket ez a rendelkezés igen nehéz helyzet elé állította. Maga a
kormányzat is bizonyára érzi, hogy a román nemzet újjászületését célzó moz-
galomban a faji vonás természetszerűleg meghatározó jellegű, tehát a más
fajú elemek egyszerű bevonása ellentétes éppen a mozgalom belső lényegével.
A Kormányzat és kisebbségek legnagyobb gondját kell képeznie most annak,
hogy a kisebbségek a békeszerződések, gyulafehérvári pontok, alkotmány-
törvény és kisebbségi statútum szellemében hogyan legyenek beilleszthetők
az új korporatív rendszerbe. A korporatív államrendszer lényege, hogy az
egyének többé nem világnézeti vagy pártprogram alapján egyesülnek és tör-
nek hatalomra, hanem az azonos foglalkozású rétegek tömörülnek érdekkép-
viseletekbe s ezek kezébe kerül az államhatalom intézése. Arra a gondolatra
épül fel, hogy az egyes termelő rétegek jobban tudják szakembereik útján ér-
dekeiket képviseltetni, s az állam maga is eredményesebben kormányo zód -
hatik az egyensúlyba hozott érdekek alapján. Az így érdekképviseletekre tagolt
társadalmat viszont egy párt fogja össze nagyobb egységbe, ez tölti meg tar-
talommal, eszményekkel. S ez az eszmény ma nem lehet más, mint nemzeti,
minden ilyen párt elsőrendű célja a nemzet erőinek kifejlesztése. Így a Nem-
zeti Újjászületés Frontja is a román nemzet erőinek egyesítését, fejlesztését
tűzte ki céljául.

Érdekképviselet és faji gondolat az új rendszer két alaptényezője. E két té-
nyező összhangba hozása megtörtént a többségre nézve, alkalmazni kell ezt az
elvet a kisebbségekre is. Mert egy népkisebbség nem szakmai képviselet, nem
az egyesek gazdasági érdekeinek összesítése, hanem mindenekelőtt nemzeti
közösség, melynek mindezeken az érdekeken túl magasabb rendű céljai és fe-
ladatai vannak. Egyéniségének, nyelvének, öntudatának fenntartása elsőrendű
célja; a megoldás tehát csak akkor lehet megnyugtató, ha a kisebbségek szá-
mára is biztosíttatik a kisebbségi érdekképviseleti szervek felállítása s ezentúl
a népképviseletnek olyan elismert szerve, melyben ezek a korporációk egysé-
gesen jelentkeznek. (…)

r

A magyarság számára sürgős és halaszthatatlan feladat – és az az érzésünk,
hogy ebben az irányban távolról sem történt meg minden, ami megtehető lett
volna – hogy hiányzó népképviseleti szervét megalkossa s azt – akár hallgató-
lagosan is – elismertesse. (…) A régi megszüntetett keret helyett újabbat, al-
kalmasabbat, korszerűbbet, államjogi és saját helyzetünknek megfelelőbbet kell
alkotnunk.

Magunk is valljuk, hogy népképviseleti szervünket méltatlanul érte a felosz-
latás, mert a pártok marakodásában részt nem vett kisebbségi párt mindig csak
társadalmi párt lehet, a vérségileg összekötött emberek érdekképviseletét és a
népközösség elemi védelmét látja el, hatalomra nem törhet, míg a többségi
pártok guvernamentálisak voltak, belső természetük szerint hatalomra törtek,
és épp ez a mohó, nyers hatalomra törés idézte elő azt a helyzetet, mely a po-
litikai pártok feloszlatását szükségessé tette (…) a lényeg az, hogy teremtessék
meg mielőbb, bármi néven, a magyarságnak egy olyan népképviseleti szerve,
amely kívánságainknak hangot adhasson, jogokat érvényesítsen, lehetőségeket
kiharcoljon.  (…)

r

(…) az erdélyi magyar élet egészsége csak úgy érhető el, ha megalkotódik
a Magyar Szövetség, melyben minden nemzeti feladat megtalálja a maga mun-
kását és felelősét. (…) Az insurgens akciók helyébe tervszerű munka, a parci-

ális érdekek helyébe közösségi szempontok, a tétlen kiábrándultság helyébe a
boldogan felismert életcélok lépnek (…). Az új év bizonyára meghozza, akár
mint szervezeti formát, akár mint erkölcsi princípiumot, ezt a Magyar Szövet-
séget, amely az egységes, korszerű, mindenre kiterjedő munkának letétemé-
nyese lesz. (…) A Magyar Szövetség megalkotása életparancs. (…) ahogy
várni tudtunk türelmesen, mert a magyarság érdekei ezt úgy kívánták, épp olyan
biztos, hogy harcolni is fogunk eszményeink megvalósításáért, ha ezzel maga-
sabb érdeket nem veszélyeztetünk. 

r

Írnom kell még az irányítás hiányáról. (…) Az egyházfők felelősségére gon-
dolok. Az erdélyi magyar élet az egyházak körül épült fel. (…) Az egyház szá-
munkra sokkal több, mint a hívek pasztorális gondozó szerve. A széteső
bizonytalanságban, egyéni és nemzeti válságainkban az egyházak egyedüli biz-
tos támaszaink. Az erdélyi magyar élet az összefogó gondolat hiánya miatt el-
ernyedt, fáradt kietlenség üli meg a lelkeket. Bűnök burjánzanak és a jobbak
irányításra várnak. Egyházfőinkre vár az a magasztos népünket újjáélesztő hi-
vatás, hogy meghirdessék és szigorúan megköveteljék minden egyestől, legyen
az kicsi, vagy nagy, azt az erkölcsi magatartást, az ügyeknek azt az alázatos
szolgálatát, azt a felemelkedettséget, mely egy népnek és egyházainak egyedüli
szilárd támasza. (…)”

Hogy egy későbbi egypártrendszer 1989-es bukását követő első román ösz-
szefogás nagyon hasonló néven jött létre, talán nem volt a véletlen műve. Az
érdekes az lehetett, hogy míg elődje egy többpártrendszert váltott fel, ez éppen
a többpártrendszer bevezetése felé kellett, hogy átkormányozza Romániát. Ami
viszont a szellemi tartalmat illeti, arról rövid időn belül bizonyságot adott „Ma-
rosvásárhely fekete márciusa”. 

S ha már itt keresünk tanulságos hasonlatosságokat vagy eltéréseket, nap-
jaink erdélyi magyarságának képviseleti formája ismét felveti a maga kérdéseit.
Akkor, 1938 előtt, a megszüntetett egyetlen magyar párt eleve nem képvisel-
hetett ún. guvernamentális politikát. Feladatai inkább társadalmi jellegűek vol-
tak. Az egypártrendszer bevezetését követően létrejött Magyar Népközösség
is hasonló terepen működhetett.  Fél évszázad múltán, a Ceauşescu-rezsimet
követően létrehozott RMDSZ-ről, majd a többi magyar pártról azóta sem de-
rült ki, hogy milyen téren lehetne eredményesebb. Némelyek szerint, ha
guvernamentális módon politizálva, román pártokkal koalícióba lépve hatal-
mon van, a kis lépések politikájával többet tehet, míg mások ezt kétlik, sőt
cáfolják. Az idő fogja eldönteni, vagy az sem? Hiszen éppen a román példa
mutatja, hogy másfél száz év távlatából is vita tárgyát képezheti egy hasonló
kérdés. Ugyanis a XIX–XX. század fordulóján a magyar parlamentben éppen
olyan arányban (kb. 6-7%) lehettek volna jelen a románok, mint ma az erdélyi
magyarság a román parlamentben, ha azt bojkottálva ki nem vonják magukat
a részvételből. Egyes román történészek felhánytorgatják az elődöknek, hogy
miért nem éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen ügyesen kihasználva a magyar
politika belső ellentéteit, jelentős előnyöket harcolhattak volna ki a román-
ságnak. Vajon miként ítéli meg majd másfél évszázaddal ezután egy még lé-
tező magyar történetírás, napjaink politikai csetlés-botlásait?

Ami az egyház szerepéről szóló utolsó sorokat illeti, bizony nem csupán
a kisebbségben fokozott jelentőséggel bíró helyzetében, de az összmagyar-
ság viszonylatában is hatalmas veszteség ennek az erkölcsi irányt szabni
képes vezetésnek a meggyengülése, haszonelvű, liberális világunkban. Mert:
„(…) elernyedt, fáradt kietlenség üli meg a lelkeket” és „(…) Bűnök bur-
jánzanak”.

y
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Értékesebb magyart
Dániel István: Új magyar művelődés 1938/4.

Művelődésünk állapotával mind a múltat, mind a jelent illetően folyamatosan
elégedetlenek vagyunk. Okkal, de mégis elismerve, hogy a térségen belül
azért nem panaszkodhattunk. Sőt talán ma sem lehet okunk szégyenkezésre.
De népünk tehetsége, melyet már oly sokszor bizonyított, ennél többet érde-
mel, s hasonlóképpen további munkára sarkall a múlt kincseinek jövőt építő
megőrzése. Bár e téren sokkal jobban állunk a nagy nyugati nemzeteknél,
azonban a begyűjteni való termés is sokkal bőségesebb és ugyanakkor sürgető
feladat.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szomszéd népek népi kultúrájának örök-
ségmentő munkáját nem egy esetben magyar állami pénzen, kiváló magyar
szakemberek kezdték el és nem kis eredménnyel. Székely András Bertalan ta-
nulmányaiban találhatunk erről érdekes adatokat. Az természetesen nem öröm
számunkra, hogy ezt az utódállamok nem hangoztatják. Sőt! Inkább arra tesz-
nek kísérletet, hogy kulturális kincseinkből, amit lehet, magukévá tegyenek.
Ezért lehetett Liszt Ferenc németté majd szlovákká, s napjainkban jelent meg
Bolyai János a legnagyobb száz román kulturális teljesítmény felsorolásában.
Az előző romániai diktatúrában az erdélyi magyar kultúra képviselőit próbálták
ún. magyarul beszélő románoknak feltüntetni, ma viszont már a múltunkat is
kisajátítanák?

„Az utóbbi időben sokszor és sokféle vonatkozásban halljuk emlegetni a
népi gyökerű új magyar műveltséget, mint legsürgősebben megvalósítandó nép-
közösségi feladatunkat. A kérdést az új magyar zene apostolai: Bartók Béla és
Kodály Zoltán állították az érdeklődés középpontjába akkor, mikor a paraszti
zenéből megteremtették az igazi, eddig nem volt magyar zenét. A munkájuk
körül folyt több évtizedes viták eredményeképpen középosztályunk magyar tag-
jaiban új fogalmak keletkeztek, sőt új magatartás alakult ki, amely minket, kö-
zösségi életünk figyelőit, arra késztet, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. (…)

Maga a gondolat európai jelenség s kapcsolatban van a magas műveltség
elernyedésével, valamint a liberalizmus bukása után fellépett spirituális szellemi
áramlattal és a nacionalizmus térhódításával is. (…) Mielőtt azonban ennek ki-
fejtésére térnék, szükséges néhány alapvető fogalom tisztázása.

A népi műveltség fogalmának elsősorban szellemi tartalma van s így azokat
a hagyományos, nemzedékről nemzedékre öröklődő műveltségi javakat jelenti,
amelyeket nemzetünk nagy többsége, a földműveléssel foglalkozó parasztság
híven őriz nyelvben, zenében, népköltészetben, építésmódban, közösségi élet-
formában, gondolkozásban, világnézetben, egyszóval a teljes műveltségben.
(…) megőrzője a parasztság, mely ősi soron a faluközösségben élve a legke-
vésbé volt kitéve idegen hatásoknak és a hagyomány alapján állva, a nem pa-
raszt osztályoktól hozzá leszállt műveltségelemeket is teljesen magyarrá
hasonította, a saját képére formálta. Faji (etnikai) mivoltán kívül a maga egy-
ségében ennek a műveltségnek az egyetemesség, közösség (kollektívum) és a
vallásosság a legjellemzőbb vonásai. (…) 

A fölötte élő magas műveltség a polgáriasult magyar rétegek sajátja. Ezek
a rétegek eleven kapcsolatban állván a körülálló nem magyar népek magas mű-
veltségével, főként a ránk nehezedő németséggel, nagymértékben vettek át ide-
gen műveltség elemeket. (…) városainkban oly nagy mértékben keveredett
idegen vérű és hagyományos elemekkel, hogy (…) műveltségük sem magyar-
nak, sem komoly műveltségnek nem mondható. (…) a két magyar csoport kö-
zötti szakadás teljes (…). Elismerjük, hogy polgári rétegeinknek egy kis
töredéke: a nevelői réteg rendelkezik a legjobb értelmű nyugati műveltséggel
és a magyar nemesi-történeti hagyománnyal, de ez a töredék is távol áll a pa-
rasztságunktól. (…) ezt az egészségtelen állapotot népi létünk és nemzeti mi-
voltunk fenntartása érdekében sürgősen meg kell szüntetnünk. 

Az ellentét, a szakadás megszüntetése csak egyetlen módon történhetik meg
igazán, ha t i. az értékes nyugati hatású történeti műveltséggel ötvözött nemesi
magas műveltségnek s a népi vagy parasztműveltségnek tökéletes egységét,
szintézisét megteremtjük. Ennek az a módja, hogy a magas műveltséget minden
vonatkozásban rá kell építeni a népi műveltségre, mint természetes talajára,
amelyből éltető nedveit szívja. Ez lenne az új magyar művelődés, amelyben
megvalósulhatna az egységes magyar szellemiség.

Olyan nemzeti feladat ez, melynek végrehajtását erdélyi magyar életünkben
is minden erőnkkel munkálni kell. Az új magyar művelődés egyes részleteit el-
vileg vagy gyakorlatilag már megteremtették ugyan, de a maga szerves mivol-
tában még nem valósult meg. A kezdeményezés, szervezés, a megvalósítás
feladata kétségtelenül nevelői osztályunkat illeti. Azonban az új magyar műve-
lődésnek bizonyos feltételei vannak, olyan feltételek, amelyek bármilyen nemzet
egészséges műveltségénél nélkülözhetetlenek.
1. Az első feltétel az osztálymentes erdélyi magyar népközösség megvalósulása
(…).
2. Gazdasági feltétel a mi sajátos erdélyi helyzetünkben egy teljesen a paraszt-
ságra, mint legnagyobb termelői és fogyasztói rétegre épített gazdasági rend-
szer, a kisbirtokosság korszerű és magas fokú gazdasági műveltsége; népi
hitelpolitika és nem a nagybankok kizsákmányoló vagy népi feladatok iránt ér-
zéketlen uralma; a termények értékesítésének szervezete (…).
3. Az új művelődésnek kihatásában egyik legfontosabb feltétele az, hogy a ke-
resztény vallástól elidegenedett liberális és materialista rétegeink térjenek vissza
bensőleg is az egyházba, mert lelkiségünk és a közösségi cselekvéseinket meg-
határozó etikánk a Krisztus evangéliumából táplálkozik. Népi műveltségünk
szelleme mélyen vallásos, ez a vallásosság pedig csakis keresztény lehet.
4. Politikai feltétele azt kívánja, hogy a parasztság tényleges szerepet kapjon a
népközösségi élet minden területén élete irányításában, tehát az egyház kor-
mányzásában csakúgy, mint a gazdasági és művelődési élet irányításában. (…)

És most, amikor magára a művelődésre térünk, megvalljuk, hogy a finn test-
vérnép nagyszerű példája lebeg szemünk előtt, mint akiknek műveltségében a
népi és a magas rétegeknek ez az egysége oly tökéletes és páratlan módon
megvalósult. Nincs terünk arra, hogy részletesen kifejtsük új művelődésünk
részleteit, csak utalunk arra, hogy e részletek mindenikének a népi műveltségből
kell megújulnia, felfrissülnie.  A zene terén ez a követelmény az új magyar zene
diadalra jutását jelenti a műzene felett (gyakorlatilag: zeneoktatásunk és da-
losszövetségünk teljes átszervezését, a zeneoktatók és vezetők kicserélését).
Ezzel összefügg a régi népi táncok felújítása és úri körökben való általánossá
tétele.

Színjátszásunk magyarrá tételét is magával hozza az új magyar művelődés
mind szellemben és tartalomban, mind a színészekben. (…) 

Irodalomban jelenti a népköltészet és az irodalom szerves egységét és szel-
lemi azonosságát. Ez különben a legkönnyebben elérhető, hiszen Kodolányi,
Tamási, Erdélyi József – hogy csak a legjelentősebb nevekre utaljunk – már tö-
kéletesen az új művelődés emberei.

De műveltségünk két rétegének ez az egysége ugyanígy megvalósítandó a
nevelésben, az elemi és középfokú oktatásban, az iskolán kívüli népnevelésben,
mely utóbbit teljesen a népi műveltségből kell kifejleszteni, mert komoly nép-
nevelés nálunk sohasem volt, a képzőművészetben, építészetben, viseletben s
végül az új magyar világnézetben, amely szervesen következik az új művelő-
désből, hiszen minden műveltség egyúttal közösségi magatartás és hitvallás is
az illető népközösség életéről és hivatásáról. Ez az egész műveltségnek a be-
tetőzése, amit Szekfű Gyula így fejezett ki: »A magyar műveltségnek, történe-
tinek és népinek, meg ezek szintézisének olyan mélységei vannak, hogy aki
egyszer megállott felettünk és beléjük nézett, az megismerte a számunkra jár-
ható utat s rajta propaganda és annak csalóka képei nem fognak többé.« (Ma-
gyar Szemle, 1937. XXX. k. 231. old.)
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Új művelődésünk –, melyet azért nem nevezünk népinek, hogy ezáltal is je-
lezzük a kétféle magyar műveltség szerves egységét –, előttünk áll mint gon-
dolatrendszer; a szakemberek egyes részeit (pl. zene, irodalom, építészet)
kimunkálták, de a maga teljes rendszerében még mindig csak virtualitás (…).   

Közelebbi gyakorlati feladatul azt írja elénk az új művelődés követelménye,
hogy gyűjtsük össze, írjuk le, tegyük a szakemberek számára hozzáférhetővé a
népi műveltséget a néprajztudomány módszerével. (…) Különösen hiányzik ez
nálunk, ahol a háború óta szervezett néprajzi gyűjtőmunka nem volt, csak itt-
ott dolgozott néhány lelkes ember. A szervezett és egységes néprajzi gyűjtést
egész országrészünk területén sürgősen meg kell indítanunk társadalmunk min-
den rétegének bevonásával. 

Amint az új magyar művelődés egyetemes nemzeti feladat, annak kell lennie
a néphagyomány gyűjtésének is.”

Bizony, napjainkban igen távol állunk ama egységes magyar szellemiségtől.
Az pedig, hogy az új magyar műveltség népi törzsre oltva virágozzon fel, ma
egyes neoliberális körökben a kabaré tárgyát képezi. Amint ebben az írásban,
úgy már több más alkalommal is felfigyelhettünk arra, miszerint a harmincas
évek második felében a liberalizmus haláláról beszéltek. Nagy tévedés volt.
Mert akkor éppen csak a felszín alá merült, hogy a háború után búvópatakként
felbukkanva, fokozatosan rémmé magasodva vetítse ránk a neoliberalizmus ha-
lálos árnyékát. 

Az új magyar művelődés létrehozása ma is Kárpát-medencei feladat, csak
éppen sokszorosan nehezebb a nyolcvan évvel ezelőttihez mérten.

y

Műveltség – nemzettudat – megmaradás
Vita Zsigmond: A nép hagyományvilága és nevelésügyünk
feladatai 1939/1.

A XX. századi magyar kulturális élet nagy szerencséje a népi hagyomány roha-
mosan süllyedő értékeinek megmentésére tett megannyi kísérlet, az erre fel-
kentek sorának csodálatos jelentkezése. Mára ez már lehetetlen lenne, bár még
most is vannak menthető töredékek.

A Hitel, az erdélyi magyar műveltség kérdéseit egyre inkább előtérbe hozza
írásaiban, s ez az igyekezete teljes mértékben indokolt. Indokolt volt akkor, és
indokolt lenne ma is, ott és az anyaországban egyaránt. Akkor Erdélyben, az
új elnyomó többség szorításában jelenthetett mindennél fontosabb támaszt és
kapaszkodót, s mára újabb és sokféle veszély közepette nyert új értelmet. Nem-
zettudat forrása lehet az, s általa a megmaradás záloga. Ha nyitott szemmel
járunk, arra is könnyen rájöhetünk, hogy napjainkban az egész Kárpát-meden-
cei magyarság számára jelentheti ugyanazt, mert (szinte) valamennyien egy
sokkal nagyobb közösség kis részeiként – és ráadásul egy erőszakkal egysé-
gesíteni akaró liberál-globalizációs nyomás alatt – váltunk európai kisebbsé-
gekké. Az elszakítottak tehát kétszeresen.

Magyarságunk megőrzése, ami nagyjaink szerint sem önzés, hanem az em-
beriség sokszínű kultúrájával szembeni kötelesség, elképzelhetetlen a népi ha-
gyományvilág megújító erejének igénybevétele nélkül. A magyar kultúrát egyre
jobban kettéhasítani próbáló mai (poszt)modern irányzatok túltengése és egy-
oldalú dominanciára törő szándékai mellett, de még ezeken belül is, sajátossá-
gunk megőrzése szükséges, sőt előnyös lehet.

Az egységes, egymásra találó, egymásra építkező magyar kultúra megerő-
sítésében a nevelésügynek elodázhatatlan feladatai vannak. S bár az eltelt 80
esztendő mára új megoldásokat hozott előtérbe, a feladat, valamint a cél nem
változott.

Vita Zsigmond, a tudós nagyenyedi tanár, írásában összefoglalja a kérdéssel
kapcsolatos – alapjaiban máig érvényes – tudnivalókat, igazságokat és tenni-
valókat.

„A világháború utáni magyar művelődés – mint a válságos időszakokban
mindig – természetszerűleg és ösztönösen fordult a magyar műveltség ősi ha-
gyományaihoz, az egyszerűbb életviszonyok közt élő társadalmi rétegek »mély«
kultúrája felé. A népi műveltség az új magyar kultúra alapjává lesz, a magyarság
itt találja meg lényének, életszerkezetének állandó vonásait s hivatásának, ren-
deltetésének, feladatainak világosabb meglátásához jut el. A néprajzi kutatás
eredményei kerülnek előtérbe, a magyar élet rendszerét ezek mutatják, az új
művelődés irányát ezek rögzítik. A népi élet jelenségeit, összefüggéseit elemző
tudományos megállapítások jelentősége ezért egyre nő. A néprajz szakít is régi
pozitivista felfogásával, nemcsak adatok gyűjtésére és megfigyelésére szorítko-
zik, a gyűjtött anyag összefüggéseit keresi, jelentőségét mérlegeli. A mai néprajz
egységben láttatja az írástalan, hagyományokba gyökerező népi műveltséget s
rámutat nemzetmegtartó erejére. Rég a múlté a paraszti kultúrát jóakaratúan
elnéző, romantikus, vagy lekicsinylő, megvető magatartás; ma a nép műveltsége
művelődési alap, televény, melyből az új magyar kultúra tápláló erőt szí s amely-
től megtartó biztonságot kölcsönöz.”

MAGAS MŰVELTSÉG – NÉPI MŰVELTSÉG
„A XIX. század racionalista felfogása a műveltséget kizárólag intézményekhez,
iskolákhoz, a könyvhöz, tehát az írás-olvasás tudományához kapcsolta és abban
hitt. A népi műveltséget tudomásul sem vette, a magas műveltség kialakítására
összpontosította figyelmét s ezzel a két művelődési réteg elválását, szétszaka-
dását idézte elő. Művelődésünk eddigi fejlődésében egységes nemesi hagyo-
mányról beszélhettünk, a felújulást követő időszak azonban nem érez
kötöttséget. Bessenyei, majd Kazinczy merész, forradalmi szándékkal munkálja
a magyar irodalom és élet megújítását – nyugatos elvek szerint. Az új irodalmi
nyelv elválik a köznyelvtől. Az egység és folyamatosság megbomlik. Berzsenyi
és Csokonai egymástól függetlenül külön utakon indulnak. Majd a romantika
és a németes szentimentalizmus (Bajza) utóhatásai után Petőfi és Arany vissza-
kanyarodik a néphez. A hagyományok útjáról való letérés után a magyar iro-
dalmat – Németh László megállapítása szerint – a folytonos megszakadások
és újrakezdések jellemzik. Irodalmunk tükrözi a magas műveltség ingatag bi-
zonytalanságát, keresgélő, iránytalan tájékozódását. A különböző elemekből
összetevődő, hirtelen fejlődő magyar városi társadalom nem hoz magával egy-
ségesen kialakult hagyományelemeket, s műveltségét nem tudja tisztán látott
magyar alapokból kifejleszteni. Berzsenyi magyarsága mintha a hanyatló ma-
gyar nemességgel együtt szorulna vissza. Vörösmarty lángoló hazafiságában a
reformkort követő nemzedékek csak a múlt emlékét látják, Csokonai, Petőfi,
Arany népi szemléletét a városi polgárság nem tudja magáénak vallani. A nagy
magyar alkotók munkái ott díszlenek a könyvtárakban, de szellemüktől idegen
marad a városokban tenyésző magyar kultúra. 

Művelődésünknek nem az a fő nehézsége, hogy két, egymást nem értő ré-
tegre bomlott, – a magyarság talán csak az ősi finnugor művelődés időszakában
élt teljesen ugyanabban a műveltségben –, hanem az, hogy magas műveltségünk
nincs szervesen, határozott elvek alapján kiépítve. A népi műveltséget a hagyo-
mányőrzés jellemzi. A településsel, a házépítéssel, a gazdálkodással kapcsolatos
hagyományelemek, a viselet ősi formáihoz való ragaszkodás, a szokások, hie-
delmek, babonák nemzedékről nemzedékre szállása s az alkotó népi szellem
folytonossága őrzik a nép különvalóságát, egyéniségét. Györffy István szerint
a hagyományok ápolása s a fölöttük való éber őrködés biztosítja egy nép sajátos
jellegét, nem egyedül a nyelv; nyelvét elhagyhatja (mint pl. a moldvai csángók)
és mégis tovább élhet külön népisége. Polgári középosztályunkból ez hiányzik:
a hagyományőrzés tudata, de egyáltalán a hagyományvilág. Nincsenek olyan
hagyományai, amelyek egész életét, látás- és gondolkozásmódját irányíthatnák,
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műveltsége felszínes, rátámaszkodni nem lehet. Nézzük csak középosztályunkat
a mai megzavart helyzetben, minő bizonytalan, kapkodó, politikai és világnézeti
állásfoglalása naponta változik, mint kedélye s rémülete (lásd Veres Péter cikkét
a Korunk 1939. évi januári számában). Legnagyobb alkotóművészeink (Ady,
Bartók, Kodály) lelkét meg nem hódíthatják, magatartása az új irány friss meg-
lepetése elmúltával is ellenséges marad. Vajon vállalhat-e nagyobb feladatot ez
a felszínes, iránytalan műveltségű magyar középosztály? Döbbenetes, de valós
tény, hogy most, a kibontakozás éveiben, hiányzik vagy hiányos az a réteg,
amelyre a műveltség átadásának és fejlesztésének, felemelésének kötelessége
természetszerűleg hárul.

A művelődés iránya azonban vigasztaló. A XIX. század teljes műveltségi
szétválása után ma ismét a közeledés az egymásba kapcsolódás korszaka kö-
vetkezik. A népi hagyományok Kodolányi, Erdélyi, Nyírő, Tamási és a többiek
műveiben ma nagyobb erővel és bővebb áradással hatolnak be az irodalomba,
a magas műveltségbe, mint eddig bármikor. Egy Kodolányi, Illyés Gyula vagy
Németh László népi műveltsége zavartalanul összefér a nyugati, magasabb, hu-
mánus műveltséggel, azt gazdagítja és kitörülhetetlenül magyar jelleget ad
annak. Ha Petőfi és Arany példája nem volt elég, úgy a mai népi irányzat mu-
tatja, hogy a népi hagyományok felszívása nem visszafejlődést, a magasabb mű-
velődési javakról való lemondást jelenti, hanem gazdagodást, átfogóbb magyar
szemléletet és így a nemzeti öntudat erősödésének biztos zálogát.”

A NÉPI MŰVELTSÉG MÉLYEBB ÉRTELME
„Ez a szintézis ma európai jelenség. Még Nyugat-Európában is, ahol a népi
élet már polgári életformává alakult át, kormányzatok, írók és filozófusok
(Alain) törekvése jelzi, hogy a paraszti élet megtartásának és a mély műveltség
felemelésének igyekezete a legkomolyabb gond. S a nyugati példák azt mutat-
ják, hogy a népi művelődési értékek megbecsülése nemcsak azért került elő-
térbe, mert abban nyilatkozik meg a nemzet ősi kultúrája, a hagyományőrző
népet azért védik a szétomlástól, mert a megzavarodott világrendben botorkáló
ember a népi műveltségben találja meg az élet jól kipróbált, szilárd alapelveit
is. Csak nem szabad megelégednünk a fölszínességgel! (…)

Minden népi jelenség az összefüggések láncolatában nyeri el igazi érelmét,
alkalmakhoz fűződik, ősi hitből táplálkozó, világmagyarázó ereje van és hatá-
rozott funkciót tölt be. Mint Ortutay Gyula írja, a népi kultúrát »akármelyik
ponton is közelítsük meg, mindig az egészről kell szólani, hogy részleteiben is
megérthessük. A népi faragások, a temetési szokások, a cserépedények díszí-
tőmotívumai, a balladák változatai egyképpen a népi kultúra egészéről tanús-
kodnak: vallomástételük mindig az egészről szól, s másképp soha meg nem
érthető«.” (…)

A szerző itt számos példát sorol fel.
„A népi műveltségnek ezek a szerkezeti törvényei természetesen nem csak

a magyarság kizárólagos tulajdonai, a népi hagyományok átszállanak az or-
szághatárokon és egész Európa parasztságát behálózzák. Népünknek az euró-
pai kultúrközösség életében, küzdelmeiben való részvételét, az együtt haladást
ezek a közös hagyomány elemek bizonyítják.”  (…)

AZ ISKOLA NÉPI MŰVELTSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBAN
„Nem késhetik a felismerés, hogy népi hagyományaink a leghatékonyabb
nemzetmegtartó erőt rejtegetik, s csak a népi műveltség talajából nőhet ki
az egységes magyar kultúra díszes fája. Az »európai« jelenségek után való
kapkodás nem kevésbé végzetes, mint az európai magas műveltségtől való
elzárkózás. Egyiket sem akarjuk! Bensőséges kapcsolatot akarunk teremteni
a magas és mély kultúra között, szintézist, mely a művelődés alkotó korsza-
kát nyitja meg, teremtő televényt munkál, olyat, hol nem idegen, korcs kul-
túra tenyészik, hanem az európaihoz méltó, ősöket idéző magyar műveltség
virít.

Az iskolára vár itt a legnagyobb feladat; nevelésünk nem zárkózhatik el a
népi hagyományok elől. A nép és a középosztály között megnyílt szakadék csak
rendszeres nevelő munkával tölthető fel, a ferde nézetek eltűntetése, az előíté-
letek kiirtása és a műveltségi értékfogalmak megújítása nélkül eredményt alig
várhatunk.
a) A népi hagyományok megőrzése, megbecsülésére való nevelés az elemi is-
kolákban kezdődik (…).
b) A tanítóra és papra vár e feladat munkálása s ezért nem zárkózhatik el sem
egyik, sem másik a néprajzi tanulmányok elől (…).
c) A középiskola minden típusában társadalomalakító lehet a népi műveltség
felhasználása. 
1. Talán a magyar nyelv tanítása közben lehet a legtöbb alkalom a nép élete
felé fordulni és műveltségi javait felhasználni. (…)
2. A népdaltanulással a tanuló megláthatja az ősi magyar vers és zene szerke-
zeti törvényeit, füle beidegződik a magyar zene szabályainak felismerésére és
elfordul majd a sekélyes műdaloktól.
3. A dallal szoros kapcsolatban áll a népi tánc. (…) a tornatanításban kell a
magyar táncformáknak helyet szorítanunk. (…)
4. A magyar nyelv további tanítása erősítheti, öntudatosíthatja az első évek
kezdeményezéseit. (…) a történelem- és földrajzórán foglalkozhatunk a tele-
pülés- és néptörténettel (…).
5. A népi élet hatásának, teremtő erejének és magának a magyar nép egyéni-
ségének megismertetésére mégis, azt hiszem, irodalomtörténetünk adja a leg-
megragadóbb, legszemléletesebb példákat. (…)
6. A népi díszítőművészet megismertetésére és felhasználására főleg a kézi-
munka- és rajzoktatásban találhatunk alkalmat. (…)
7. Végül ne feledkezzünk el az eddig oly sokszor lebecsült népi tudásról sem.
A népi tudás évszázadok tapasztalatain nyugszik (…) ne hamarkodjuk el a nép
kipróbált gazdasági tudásának elvetését, hanem okkal-móddal használjuk fel a
gazdaságtan tanításában.”

KÖZÉPOSZTÁLYUNK MŰVELTSÉGVÁLTÁSA
„A népi műveltség feltárása iskoláinkban nem egy új tantárgy kérdése, a ta-
nítás egész menetében érvényesülniök kell a műveltségváltás szempontjainak,
csak egységes, egymásba kapcsolódó nevelő munka segítségével remélhet-
jük, hogy ifjúságunk öntudata megtisztul s szemlélete magyarrá lesz. (…)
Az iskolai tanítás, ha ki is emeli a gyermeket a népi világból, nem szakíthatja
el a népi művelődés folyamatától, sőt hozzásegíti a népi műveltségjavak ön-
tudatos értékeléséhez, megbecsüléséhez. (…) Ez a magyar ifjúság majd
tudni fogja, hogy mit tartson magyar művelődési értéknek és mit idegennek;
ez az ifjúság fog a társadalmi elzárkózásból kiemelkedve a nép felé irányulni
s ugyanakkor meg fogja találni a méltó európai művelődési kapcsolatok le-
hetőségeit is. (…)

Gondolatok, tervek tódulnak az ember elé, egy magyarabb öntudatú kö-
zéposztály formálódik ki előttünk. Vajon mit lehet mindebből megvalósítani?
Az elképzelések, remények után zordonan állanak elénk a hivatalos követelmé-
nyek. Az előírt tanterv pontos végrehajtása, az érettségire, képesítőre, a vizs-
gákra való fölkészülés olyan feladat, amelyből nem lehet alkudni. Az akadályok
mindig a magasba törő szándékot kényszerítik engedményre; csak az juthat egy
fokkal fennebb, aki legalább kettőre vett lendületet.”

Vajon hányfelé szakadt mai műveltségünk? Vagy ha létezik is számos irány-
zat, lényegében marad egy kettős megosztottság? Vajon a magyar középosztály,
vagy legalább egy része, nevezhető-e a Hitel által egy másik alkalommal emlí-
tett: „nevelő értelmiségnek”? De ha nem, kire marad az egészséges tudathoz
szükséges új műveltség megteremtésének feladata? Elég erre az iskola? S akkor
még nem beszéltem az egészséges magyar nemzettudathoz szükséges új ma-
gyar műveltségről!
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Mert a világ, amelyben élünk, nem arról szól (bár igen gyakran beszél),
hogy a kiművelt emberfők sokaságára lenne szüksége. A jól irányítható massza
nem ilyenekből áll. Annak a tömegnek a szintje ma már tudományosan bemér-
hető, s beállításának tudománya is formálódik. A nemzettudat pedig ennek
egyik legnagyobb akadálya lehet. 

A harmincas évek Magyarországa a népi műveltség jelentőségének felisme-
résében és e műveltség terjesztésének lehetőségeiben előttünk járt. S ez sem
volt elég. Már akkor felmerült a kérdés, hogy a magyar középosztály mennyire
érti a hagyományőrzés fontosságát: „Polgári középosztályunkból ez hiányzik:
a hagyományőrzés tudata, de egyáltalán a hagyományvilág. Nincsenek olyan
hagyományai, amelyek egész életét, látás- és gondolkozásmódját irányíthatnák.”
s aztán így folytatja Vita Zsigmond: „Nézzük csak középosztályunkat a mai
megzavart helyzetben, minő bizonytalan, kapkodó, politikai és világnézeti ál-
lásfoglalása naponta változik, mint kedélye s rémülete (…)”. A XXI. század
magyar társadalmában ezt fokozott mértékben fedezhetjük fel, amiképpen azt
is tudnunk kellene, hogy: „(…) a megzavarodott világrendben botorkáló ember
a népi műveltségben találja meg az élet jól kipróbált, szilárd alapelveit is”. Ter-
mészetesen akkor, amennyiben számára ezt lehetővé tesszük, s nem éppen el-
lenkezőleg, igyekszünk megóvni ettől a hatástól.

Egyszerű az igazság, amelyet tudomásul kell venni: „(…) hogy a népi ha-
gyományok felszívása nem visszafejlődést, a magasabb művelődési javakról való
lemondást jelenti, hanem gazdagodást, átfogóbb magyar szemlélet és így a
nemzeti öntudat erősödésének biztos zálogát”.  De végtelen hosszú az út, amely
e tudomásulvételig vezet. Ha a neoliberális gondolat elkötelezettje találna ki-
vetnivalót egyediségünk eme hagyományainak fontosságáról olvasva, ne feledje,
hogy ezek a hagyományok átnyúlhatnak a határokon, sőt át is nyúlnak, és nem-
zeteket köthetnek össze: „Népünknek az európai kultúrközösség életében, küz-
delmeiben való részvételét, az együtthaladást ezek a közös hagyomány elemek
bizonyítják”.

Aztán szó esik a két műveltség harmóniájának szükségességéről, arról, hogy
ötvözésük nem lehetetlen feladat: „Az »európai« jelenségek után való kapkodás
nem kevésbé végzetes, mint az európai magas műveltségtől való elzárkózás”.

A szerző az iskolai nevelés terén ad számos tanácsot, ezek jelentős része
még most is hasznosítható, sőt bizonyos lépések már történtek ebbe az irányba.
De ne feledjük, hogy az általa elérendő hatást nem lehet rövid távon mérni.
Hosszas és szívós tudatformáló munka vár a magyar oktatásra és annak mun-
kásaira: „(…) egységes, egymásba kapcsolódó nevelő munka segítségével” si-
kerülhet megvalósítani a célt, és akkor: „(…) ez az ifjúság fog a társadalmi
elzárkózásból kiemelkedve a nép felé irányulni s ugyanakkor meg fogja találni
a méltó európai művelődési kapcsolatok lehetőségeit is”.

Vita Zsigmond tisztában volt az akkori valósággal, akárcsak a mai olvasó
napjaink valóságával. A tanár úr záró mondatát idézem: „Az akadályok mindig
a magasba törő szándékot kényszerítik engedményre; csak az juthat egy fokkal
fennebb, aki legalább kettőre vett lendületet”.

y

Létrejött, de…
Albrecht Dezső: Magyar Népközösség 1939/1.

A sokat sürgetett Magyar Szövetség, más néven és más formában, de megala-
kult. Magyar Népközösség lett a neve, és tartalmában a társadalmi feladatok
kapták a fő szerepet. Ugyanakkor, minthogy szükségszerűvé vált a (látszat)
megoldás megkeresése, a román Nemzeti Megújulás Frontjában létrejött egy
Magyar Alosztály, amelyik e különös egypártrendszer részeként – annak még

egyenruháját is viselni kényszerülve – képviselhette a kisebbségi feladatkör
másik oldalát.

Nehéz eldönteni, hogy meddig terjedhetett volna e két kisebbségi képviselet
hatásköre, ha a történelem időt ad e kettős állapot kibontakozására. A min-
denkori román kisebbségpolitikát ismerve, nem sok jót feltételezhetünk. De
mindez csupán egy vélemény, mert a történelem kereke más irányba fordult.
Jött a második világháború, és jött a második bécsi döntés.

De olvassuk, mit írt akkor erről Albrecht Dezső alapító szerkesztő: „(…)
Mióta a nagy világpolitika eseményei csak úgy torlódnak s naponként újabb
meglepetésekkel szolgálnak, bizony nem sokat törődik közvéleményünk saját
ügyeivel, az emberek különös megszállottságban élik napjaikat, önkéntelenül
is megfeledkeznek a nemrég még élénken vitatott problémákról, s a belső élet-
rendezés irányelvei nem érdeklik a nagy többséget. (…) 

A nyugodt eszmecsere ideje azonban sokáig nem késlekedhetik, mert a nem-
zeti szervezet akárcsak az egyes emberé, megsínyli a hosszú tunyaságot. Újból
elő kell vennünk tehát az eltemetett kérdéseket s komoly fegyelemmel azon kell
gondolkoznunk, hogy új helyzetünkben s az új lehetőségek között egészsége-
sebb népi életet miképp és hogyan teremthetnénk. (…)”

ÚJ HELYZETBEN
„A világtörténelem szédült iramát alig lehet aggyal követni és lehetetlenség a
változások következményeit teljes egészükben fölmérni. Viszont világosan ki-
rajzolódik pár alapvető tétel, amivel számolhatunk, sőt amivel számolnunk kell.

A kisebbségi kérdés általános európai rendezésének reménye, mely több
mint 17 éven keresztül a kisebbségek törekvéseinek meghatározója – jó pár
éve már szertefoszlott. Látható volt, hogy a kisebbségi kérdés megoldása nem
remélhető humanisztikus alapon, sem pedig szankcióval nem bíró szerződések
segítségével. A kisebbségi kérdés elsőrendű politikai kérdés és mint olyan,
természetszerűleg az erőviszonyok eredője. A kisebbségi szerződések alkati
hibája – miként többször rámutattunk erre a kérdésre – az, hogy nem a köz-
vetlenül érdekelt országok között jött létre, hanem a győző hatalmak között, s
egy olyan szerv védelme alá helyeztetett, melynek eredményes működése az
emberiség fejlődésének egy haladottabb állapotát kívánja meg. S így került elő-
térbe egy másik elv: a helyi megoldások rendszere, melyben a kisebbségek az
államhatalommal, vagy a kisebbségekkel bíró államok az illető kisebbség anya-
országaival kötött közvetlen megállapodások és szerződések révén rendezik a
kisebbségek helyzetét. A kisebbségi szerződések lényege jogi kérdés, lelkileg
a humánum érvényesülésére támaszkodnak, a helyi rendezés viszont az erővi-
szonyokra épül fel. Az előbbinél a küzdelem elvont volt, sem a kisebbségeknek,
sem az illető államnak nem kellett erőt mutatnia, hiszen a kisebbségi jogok
szerződés adta biztosítékainak a kivívása legalább is elvileg a népszövetségi el-
járás rendjén megvalósítható lett volna. Ebben az új helyzetben viszont minden
kisebbségnek a helyzete attól függ, hogy az anyaország a helyi szövetségek
rendjén mennyi előnyt tud neki biztosítani, avagy hogy az illető kisebbség ön-
magában mekkora súllyal tud jogai érvényesítésébe belefeküdni.

A kisebbségi kérdés megoldása – ha egyáltalán beszélhetünk megoldásról
a kisebbségi kérdéssel kapcsolatban – az európai jogfejlődés mai helyzetében
nem is történhetik eredményesen, csak kétoldali szerződések által. (…) szá-
molhatunk tehát azzal a lehetőséggel, hogy Románia és Magyarország között
ilyen kisebbségi szerződés jön létre, mely az erdélyi magyarság helyzetét új ala-
pokra fekteti.”

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÚJ RENDSZERÉNEK
FELTÉTELEI
„Balogh Arthur (…) figyelemreméltóan fejtegeti a kisebbségi kérdés új rende-
zésének feltételeit. »Az új rendezéshez, – írja, – törvény kell, mert úgy a kor-
mány, mint a végrehajtásra hivatott alsóbb közigazgatási szervek eljárásának
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csak törvény, illetve az utóbbiakra nézve a törvény alapján kiadott végrehajtási
rendelet képezheti az alapját és a bíróságokra is csak a törvény mérvadó. Az
1938. augusztus 3-i királyi rendelet csak a kormánybiztosságnak szól. Ne be-
széljünk tehát – folytatja –, mint ez a kisebbségi sajtóban már szokásossá vált,
a törvényerejű minisztertanácsi jegyzőkönyvről. Ilyen jogforrást a román közjog
egyszerűen nem ismer. Nem létező jogra nem lehet hivatkozni. Ne nevezzük
azt a jegyzőkönyvet kisebbségi statútumnak, mert az imént mondottak szerint
az ilyen nem lehet.«

Új törvényekre van szükség – vonja le a következtetést Balogh Arthur dr.
(…) S bár e jogok keretéről illetéktelenség volna beszélnünk, azonban bizo-
nyára nem tartalmazhatnak majd kevesebbet, mint amennyit a békeszerződé-
sekkel kapcsolatos kisebbségi szerződések biztosítottak s mint amit a
gyulafehérvári pontokban az erdélyi románság nemzetgyűlése önként felajánlott.    

S itt két körülményt kell komolyan megfontolnunk.
1. Ami eddig a kormányzat részéről a kisebbségi kérdésben történt, jóvátétel
volt csupán. (…) Amikre tehát – ha az előző pártkormányok a törvényt betar-
tották volna – úgy nem is lett volna szükség.
2. Mikor kisebbségi jogokról beszélünk, ügyelnünk kell, nehogy veszedelmes
egyoldalúságba essünk. A jog önmagában semmit sem ér, ha nincs biztosíték a
végrehajtására. (…)

Küszöbön áll – akár a kisebbségi szerződés folyamán, akár anélkül – az er-
délyi magyar kisebbség helyzetének rendezése. A kormányzat számára lehető-
ség nyílik, hogy befejezze azt a művet, melyet a kisebbségi kormánybiztosság
felállításával és a működésre vonatkozó irányelvek megszabásával indított meg.

Két esztendővel ezelőtt – reménytelen elnyomatásunk idején – vitába száll-
tunk Makkai »nem lehet« tételével. Fejtegetéseit alapjában elhibázottnak tar-
tottuk, mivel a nemzeti eszme kezdetleges, Rajnán túli formájának változatlan
és kíméletlen érvényesülésére építette s nem számolt azzal, hogy ez az eszme
is, mint bármelyik, átalakulásnak, változásnak, a helyi viszonyok átformáló ha-
tásának van alávetve. »Olyan ez a jóslat, – írtuk – mintha valaki a >cuius regio
eius religio< elvének a nyugaton való kíméletlen érvényesülése idején azt
mondta volna, hogy Erdélyben vagy a protestáns, vagy a katolikus lakosságnak
el kell tűnnie, ki kell vándorolnia. Azonban ennek éppen az ellenkezője történt.
Mivel több felekezetnek egy területen való szimultán együttélése megvalósult,
a fejedelemségnek, hacsak a véres vallásháborút kikerülni akarta, módot kellett
találnia ennek a helyzetnek államjogi megalapozására.«

A fejedelemség módot is talált erre, amikor az 1564. évi tordai országgyű-
léssel kimondatta elsőnek Európában a vallásszabadságot. Ma sem lehet más-
ként. A vallási gondolat helyébe lépett nemzeti gondolat ugyanazzal a
problémával találja szembe magát. (…) Erdély különleges nemzetiségi viszonyai
különleges rendezést kívánnak!”

ÚJ POLITIKAI RENDSZER
„(…) Egy nép politikai ösztöne, életrevalósága – épp úgy, mint az egyes emberé
is – válságos helyzeteken tűnik ki. Az erdélyi magyarság pedig, mintha vizs-
gáztatni akarta volna saját magát, az elmúlt év válságos helyzeteit önmaga ba-
jaival tetézte. Jóformán külön sem választható, mit állított fel a helyzet és mit a
magyarság. (…) Soha még ennyire nem érződött: mennyire hiányzik életünkből
a vezérlő gondolat és az a befelé is öntudatos politikai réteg, mely ennek a gon-
dolatnak hordozója.

Az új politikai rendszert – elég adalék híján – még ma nem tudjuk egészen
felismerni.
1. Néhány hónap elmúlta után sem lehet egészen tisztán látni, hogy a Nemzeti
Újjászületés Frontjának milyen szerepe lesz az államéletben, még kevésbé azt,
hogy a Magyar Alosztály milyen szerepet tölthet be s mennyire tudhatja a ma-
gyarság politikai képviseletét ellátni. Formailag az Alosztály visszaesést jelent a
régi helyzettel: az önálló Magyar Párttal szemben. (…) A Magyar Párt hosszú

küzdelmei során aránylag kevés eredményt tud felmutatni, igaz, hogy túlnyomó-
részt nem az ő hibájából. A formailag gyengébb Magyar Alosztály jelentősebb
eredményeket érhet el, igaz, hogy túlnyomórészt nem az ő erényéből. (…)
2. Hasonlóképp bizonytalan körvonalú a Magyar Népközösség képe is. A
Frontba való belépéssel egyidejűleg a belügyminiszter Bánffy Miklós gróf nevére
engedélyt bocsájtott ki, hogy a romániai magyarság kulturális, gazdasági és szo-
ciális munkáinak végzésére – a németekhez hasonlóan – külön szervezetbe: A
Romániai Magyar Népközösségbe tömörülhessen. Bár az a tény, hogy az utóbbi
kormánynyilatkozatok a magyarságról mint közösségről emlékeznek, nem jelenti
azt, mintha ezzel a magyarság közjogi személyiségre való emelése elismertetett
volna, mégis arra enged következtetni, hogy a népszemélyiség jogának elisme-
rése nem idegen a kormányzattól. (…) A végleges és megnyugtató megoldás
csak az lehet, ha a kormány törvény útján a Népközösség közjogi személyiségét
elismerve, azt a magyarságot megillető jogok birtokosává és élvezőjévé teszi. A
békeszerződésekben a székelyeknek és a szászoknak biztosított és egy megjegy-
zés folytán a magyarság számára joggal igényelhető kultúrautonómia gyakorlása
elképzelhetetlen a közjogi személyiség elismerése nélkül.”

A MAGYAR ALOSZTÁLY ÉS A MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG
„A Magyar Népközösségben lehetőséget látunk arra, hogy helyzetének szabá-
lyozása után formailag is magját képezze azoknak a közjogi törekvéseknek,
amelyek minden kisebbségi nép programját meghatározzák. A Magyar Népkö-
zösségnek azonban van egy másik oldala is: a belső rendező és építő munka és
ez az oldala a jelentősebb. Ez az oldala – a belső munka megindulásának lehe-
tősége – az, amiért a fiatalság rögtön a Népközösség mellé állott. Hiszen a
Magyar Szövetség, vagy új nevén: a Magyar Népközösség eszméje – merem
állítani – az utóbbi években egyedül a magyar fiatalság lelkében élt. A fiatalság
küzdött megvalósításáért akkor, amikor még sem az államhatalom, sem veze-
tőink nem rajongtak érte. Nem máshoz álltunk tehát, a magunkét akarjuk meg-
valósítani. Évek óta hirdetjük e hasábokon s mindenütt, ahol véleményt
nyilváníthatunk, hogy a magyarság legnagyobb hibája szervezetlensége és a
tervszerű, egységes munka hiánya. (…) Hangoztattuk a belső munka fontos-
ságát, mert a »nemzeti önvédelmi harc a mai látszatparlamentarizmus idején
nem a parlamentben, hanem az élet széles területein vívandó meg és sikere
nem a képviselők számától, hanem a társadalom szervezettségétől, összetar-
tásától és nemzeti öntudatától függ.«

Hajdu István dr., a fiatalon elhunyt közíró, írta már 1923-ban: »A kisebbségi
politika nem egyéb, mint kétirányú munka, éspedig egy belső rendező és építő,
és egy külső munka, mely az előbbi lehetőségének, eredményének védelméből
és biztosításából áll. A belső munka a kisebbség zárt fórumain és munkaterein,
a külső az állam politikai és kormányzati életének nagy nyilvános fórumain zajlik
le. (…) Fődolog a belső munka, mellékdolog a külső, mely csupán azért van,
hogy a fődolognak rendeltetési céljaira való használatát, tehát érvényesülését
előmozdítsa, tökéletesebbé tegye, megvédje. (…)«

A politikai tevékenységnek a Frontba való átutalásával és a Magyar Népkö-
zösség szervezési munkájának engedélyezésével ez a kétirányú munka elvált
egymástól. A politikai feladatok végzésére a Front Magyar Alosztálya hivatott,
a népi feladatok végzésére a Népközösség. (…) ami akadályt a hatalom vagy
csupán a hatalommal való visszaélés a magyarság útjába tesz, azt az Alosztály-
nak kell elhárítania, viszont ami új keretet az Alosztály kiharcol, azt a Népkö-
zösségnek   kell megtöltenie élettel.”

A MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG – ALAPSZERVEZET
„Kisebbségi életünk első húsz évének előterében a politikai tevékenység, a köz-
jogi harc, a jogvédelem állott. Természetes ez. A magyarság államalkotó népből
vált kisebbségi néppé, nem lehetett tehát fogékonysága a társadalmi erők, a
társadalmi szervezés fontossága iránt. Régi helyzetét próbálta tartani, ezért
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ennek a kornak jellemzője a konzerválás, a megtartás, a védekezés volt. Mivel
mindegyre hátranézett és mérte az utat, amelyet visszafelé még meg lehet tenni,
nem láthatta és nem használhatta ki azokat a lehetőségeket, melyeket – bármi-
lyen politikai rendszer mellett – a társadalmi erők szervezése jelenthet.

Nem azt kívánom ezzel mondani, mintha az elmúlt húsz év alatt semmi sem
történt volna a társadalmi munka terén. Sok hősies és – nemegyszer – ered-
ményes kísérlet történt az egyes élettevékenységek megszervezésére. Ez az,
amit László Dezső úgy fejez ki, hogy »részletekben, az élet egyes köreiben az
erdélyi magyarság valóban bámulatra méltó sikereket ért el és olyan alkotásokat
hozott létre, amelyek egyetemes magyar szempontokból is a legnagyobb elis-
merésre méltók.«  A hangsúly azonban azon van, hogy ezek az alkotások és
ezek a munkák nem szerves egységben, hanem részletmunkaként elaprózottan
jelentkeztek. (…) Mivel alapszervezet nem volt, minden egyes intézménynek
vagy szervezetnek óriási többletmunkát jelentett, hogy a szervezetét a gyöke-
rekig kiépítse. (…) 

Ez a régóta hiányzó alapszervezet valósulhat meg a Magyar Népközösség-
ben. Az az alapszervezet, melyben a részletmunkák már nem külön-külön,
hanem egységben jelentkeznek s így a húszéves kényszerű analízis után a régen
várt szintézis lehetőségét teremti meg.

A Népközösség közművelődési és gazdasági feladataira a következő cikkek
részletesen rámutatnak. A társadalmi feladatokról kívánunk csak itt szólani.

Amilyen mértékben a gazdasági élet fejlődése határozta meg a múlt száza-
dot, éppoly mértékben nyert jelentőséget századunkban a társadalmi erők szer-
vezése. A gazdasági verseny kíméletlensége, a tőke és a munka közötti harc,
az anyagias szemlélet nyomában járó szabadosság a társadalmakat felbomlás
felé vezérelte. (…) a demokratikus államokban is mindinkább tért hódít a tár-
sadalomszervezés gondolata.

A társadalomszervezés jelentősége fokozottabb mértékben a kisebbségi
népnél jelentkezik, mivel nála az állam helyét is a társadalom foglalja el. (…)
minden nemzeti kisebbség arra kényszerül, hogy azokat a közösségi szükség-
leteket, melyeket a többségi nép számára az állam végez, társadalmi úton elé-
gítse ki.

Melyek a társadalmi munka feltételei? Először a már előbb említett alap-
szervezet létrehozása (…). 

A különböző hagyományokat őrző erdélyi magyarságnál különben veszedel-
mes volna egy uniformizált szervezési forma merev felállítása. (…) Ennek a
helyi viszonyok szerint kiépülő alapszervezetnek feladata:
a) végrehajtani azokat a munkákat, amelyeket közművelődési, gazdasági vagy
társadalmi síkon a Népközösség végezni kíván;
b) teljes erejükből támogatni az egyházak és iskolák munkáját;
c) megszervezni a kölcsönös segély és segítség lehetőségét;
d) megteremteni a közösségbe való bevonás, az együvé tartozás éreztetése és
a közös célok öntudatosítása útján a legteljesebb lelki egységet.

Ez az utóbbi pont tulajdonképpen a társadalmi munka második alapfeltétele,
(…) László Dezső is ennek a léleknek hiányát érezve sürgeti a szervezeti ten-
gelyen belül a lelki tengely kiépítését (…).

A Társadalmi Szakosztály munkakörét szabatosan körül írni túl korai lenne.
(…) Természete szerint a fentebb említett két alapfeltételen – az alapszervezet
létrehozásán és a lelki feltételek megteremtésén – kívül e keretbe kívánkozik a
népegészségügy, a jogvédelem, a társadalmi segítés és a társadalmi munka-
szolgálat.

A társadalmi munka kiindulópontja és célja egy: a társadalom. A társada-
lomból indul ki, hogy annak erőit felkutatva és szervezés útján felfokozva minél
teherbíróbbá, ellenállóbbá építse ki azt. (…) Munkájának határa tehát végtelen:
néha eltűnik, mint egy búvópatak, átszel látszólag idegen érdekköröket, hogy
aztán újból felbukkanjon. (…) Viszont, hogy a társadalmi munka eredményes
lehessen, ahhoz a társadalom segítsége szükséges. (…) annyit joggal s remé-

lem, eredményesen kívánhatunk, hogy a meginduló társadalmi munka iránt el-
fogultságmentes jóindulattal viseltessék.”

Albrecht Dezső már a tanulmány elején (és nem először) leszögezi a követ-
kezőket: „(…) a kisebbségi kérdés elsőrendű politikai kérdés, és mint olyan
természetszerűleg az erőviszonyok eredője. A kisebbségi szerződések alkati hi-
bája (…) az, hogy nem a közvetlenül érdekelt országok között jött létre, hanem
a győző hatalmak között s egy olyan szerv védelme alá helyeztetett, melynek
eredményes működése az emberiség fejlődésének egy haladottabb állapotát kí-
vánja meg. Európa pedig nem érett meg még erre az állapotra (…).”  Megál-
lapíthatjuk, hogy a Trianon utáni romániai magyar kisebbség létkérdéseinek
megoldása ezen bukott el. Európa pedig a mai napig nem jutott el eddig az ál-
lapotig, s nem kicsi annak veszélye, hogy ezt az érettségi fokot nem is fogja el-
érni, mert – egykor megálmodott kontinensünket – még zöld állapotában fogja
lerázni fájáról a történelem. Ha tehát a mai helyzetre gondolunk, uniós viszony-
latában találkozunk ezzel.

Megint csak szerzőnket idézhetjük, amikor is arról beszél, hogy: „(…) így
került előtérbe egy másik elv: a helyi megoldások rendszere, melyben a kisebb-
ségek az államhatalommal, vagy a kisebbségekkel bíró államok az illető kisebb-
ség anyaországaival kötött közvetlen megállapodások és szerződések révén
rendezik a kisebbségek helyzetét.” Új helyzetünkben már ez is változott, hiszen
ha jól meggondoljuk, európai tagfelvételünk előfeltétele volt a szomszédokkal
megkötendő alapszerződések sora. És mire mentünk ezzel? Gyakorlatilag sem-
mire, hiszen az európai csendrendelet mindent felülír. Nekik elég a belső csend,
a formális szerződés, amely – mint tudjuk és megtanulhattuk – csak a papíron
létezik, s az utódállamoknak a kisebbségek jövőjét eldöntő nagy nemzeti céljait
semmiben sem befolyásolja. Ezek a kétoldalú szerződések tulajdonképpen is
csak egy nagyobb hatalom érdekeinek árnyékában születtek.

A királyi nemzetiségi statútumról egy előző tanulmányt már megismerhetett
az olvasó. Nos, ez is igazolja, milyen ügyesen tudták megoldani a kérdést. Van
is statútum meg tulajdonképpen nincs is, mert hiszen gyakorlatilag egy követ-
kezmények nélküli szöveg. Azt sem szabad elfelejteni, miszerint azok a sokat
emlegetett gyulafehérvári ígéretek soha törvénybe nem kerültek, maradtak el-
röppent szép szavak, és kutatók szerint az egész gyűlés lebonyolítását a buka-
resti kormány irányította a háttérből.

Erdély különleges nemzetiségi viszonyai különleges megoldást kívánnak,
mondja Albrecht reménykedve 1939-ben. S alig 6 évvel ezt követően, egy vi-
lágégés után, elkezdődik a különleges megoldásnak egy másfajta, durva és a
háború előttinél is ravaszabb formája, a vörös lepel alatt zajló újmódi homoge-
nizálás. Jelszavai a proletár internacionalizmus és a szeparatizmus elleni küz-
delem. Aztán újabb világrengés, ezúttal fegyvertelenül, s minden megy tovább.
Csak most más leplek alatt. Részben csillagos európai, részben ortodox fekete
lepel az, ami ma használatos. Mindezek felett pedig már kontinentális létkér-
dések tornyosulnak.

Az „Új politikai rendszer” című fejezetben ismét ott található a máig meg-
oldatlan kérdés, a kollektív jogoknak, vagy ahogy ott írja: „a népszemélyiség
jogának elismerése”. A román alkotmányok egymást következetesen követő
sorában mindenkor ott van az egységes nemzetállam kitétele, amely garancia
ennek kivitelezhetetlenségére. Ugyanis ez egyben az autonómia lehetőségét
foglalhatná magában. És ha napjainkra gondolunk, másban is előrelátók vol-
tak, mert új alkotmányukban eleve ott van az idegenek betelepítésének ti-
lalma.

Visszatérve a tanulmányhoz, a továbbiakban a kisebbségi élet számára máig
elkerülhetetlenül fontos tanácsokat ad Albrecht, amikor a politikai küzdelem
mellett hangsúlyozza, sőt többre értékeli a szervezett társadalom tevékenysé-
gének különféle lehetőségeit. Természetesen ehhez nemcsak szervezettség és
az ezt biztosító alapszervezet kell, de a lelki feltételek jelenléte szintén nélkü-
lözhetetlen, ami egy nemzeti öntudattal bíró társadalmat feltételez. 
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A feladat akkor sem volt könnyű, ma még nehezebb, hiszen egy pártokon
felüli alapszervezet, ha létrehozható volna is, a nemzeti öntudat terén nagy
gondjaink meglennének. Arat a közöny, sőt eredményesen terelnek ebbe az
irányba.

S hogy szerzőnk 80 év után fokozottan érvényes szavaival zárjunk: „Soha
még ennyire nem érződött: mennyire hiányzik életünkből a vezérlő gondolat és
az a befelé is öntudatos politikai réteg, mely ennek a gondolatnak hordozója.” 

y

Egy új feladat felmérése
Vita Sándor: Gazdaságpolitikánk lehetőségei 1939/1.

A Magyar Népközösség létrejöttével adva volt a kérdés, hogy az erdélyi magyar
kisebbség előtt álló új helyzetből fakadó feladatokat hogyan szervezze meg az
élet minden területén. A gazdaságpolitika is új lehetőségeket kínált, de egy ke-
véssé bejárt terepen. Ezeket a feladatokat térképezi fel Vita Sándor, a Hitel
négy kiváló szerkesztőjének – az eddigiekből már megismert – egyike.

Az akkori viszonyok, úgy, amint akkor, a világégés küszöbén, egy éppen be-
vezetett királyi diktatúrában megmutatkoztak, nem hasonlíthatók napjaink ál-
lapotához, mégis vannak tanulságai e cikknek a ma szerveződő kisebbségi
társadalmak számára, egy – ha lehet – az akkorinál is bonyolultabb helyzetre
alkalmazhatóan, hiszen a globalizáció és neoliberalizmus világában, mely – kü-
lönösen ott Erdélyben – nem jelenti az avítt, nacionalista reflexek kihunytát,
sokkal nehezebben képzelhető el egy elkülönült magyar gazdasági élet, de bi-
zonyos hasznos formáit kétségtelenül ki lehetne építeni. Ennek felvázolása azon-
ban már nem lehet e múltban portyázó, régi üzenetek után búvárkodó sorok
írójának feladata. Annyi azonban bizonyos, hogy az ilyen próbálkozások nem
nélkülözhetik egy korszerű magyar tudat jelenlétét, mely egyben áldozatvállalást
is jelent, ha kell. 

„Az elmúlt évek során több ízben is foglalkoztunk az erdélyi magyarság egy-
séges szempontoktól vezetett gazdaságpolitikájának kérdésével. Sürgettük a Gaz-
dasági Tanács megalakítását, mely éber figyelemmel őrködve gazdasági
erőforrásainknak saját gazdasági céljainkra való felhasználása felett, megterem-
tené gazdasági intézményeink közt az annyira óhajtott tervszerű együttműködést,
felmérné gazdasági feladatainkat, s kialakítaná a magyarság gazdasági program-
ját. Az erkölcsi és műveltségi javak megtartása szoros összefüggésben van a gaz-
dasági helyzettel, sikeres önvédelmi harc nem képzelhető el a gazdasági
szükségletek szem előtt tartása nélkül. Minél jobban megalapozott egy nép gaz-
dasági helyzete, rendszerint annál magasabban áll műveltségi színvonala is. Ha
a gazdasági viszonyok egészséges képet mutatnak, erősebb a szellemi és erkölcsi
hagyományokhoz való ragaszkodás és biztosabb, eredményesebb az ellenállás
minden szorongattatással szemben. A gazdasági tevékenységet úgy kell tehát
szemlélnünk, mint a nemzeti élet egyik lényeges részét, mely szerves kapcsolatban
áll a nemzeti élet közművelődési, társadalmi és biológiai tevékenységével is.

Be kell vallanunk azonban, hogy aggódva láttuk: közvéleményünk e kérdések
fölött éveken keresztül értetlenül siklott át. (…) kisebbségi életünk még hosszú
évekig magán hordozta az állami gyámkodás és a politikai gondolkozás bélyegét
és tehetetlenül, tanácstalanul állott azoknak a kérdéseknek megoldása előtt,
amelyek eddigi életében nem jelentkeztek. Az új helyzetben a védekezés első
számba vehető eszközei jogiak és politikaiak voltak, a politika és a gazdasági
élet összefüggései csak évek múlva kezdtek nyilvánvalóvá válni (…).

A Magyar Népközösség megalakulása már ennek az új szemléletnek az elvi
győzelmét jelenti. A régóta óhajtott Gazdasági Tanács a Népközösség gazdasági
alosztályának létesítése által már megalakultnak tekinthető. (…) A gazdasági

szervezettség kérdésének – mint évekkel előbb írtuk – két fogantyúja van: egy-
felől a céltudatosan jelentkező közvélemény, mely az irányító intézményt a ma-
gáénak ismerje el, másfelől pedig a célszerűen gondolkozó vezetők, akik a
személyi ellentéteket, előítéleteket, hiúságokat félretéve, a közösségi élet paran-
csai alatt állanak és az intézményt megvalósítják. (…) A gazdasági szervezkedés
nem öncél, csak eszköz, amellyel bizonyos célokat el lehet érni. A nemzeti kö-
zösségnek gazdasági közösséggé kell válnia, s hogyha népünk látni fogja, hogy
ez a közösség megélhetésében, boldogulásában is védelmet és támogatást nyújt,
bizonyára nem fogja keresni a más fajokhoz kapcsolódást.” 

NÉPKÖZÖSSÉG – GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG
„(…) Tisztázni kell mindenekelőtt azt, mi lehet a feladatköre a gazdasági élet
új irányító szervének, az eszközöket, amelyek munkájában rendelkezésre áll-
hatnak, és a célokat, amelyeknek világos és határozott kijelölése nélkül ered-
ményes munka nem képzelhető el. (…) 

A gazdasági életben (…) a szervezetek kiépítése részben éppen a Népkö-
zösség tevékenységétől várható. Még egy nehézség: a kisebbségi magyarság
egyetemes nemzetgazdasági érdekeinek szolgálata s az egyéni és külön vállalati
érdek között igen gyakran ellentétek is keletkezhetnek, melyeknek okos egyez-
tetése a gazdasági élet irányítóinak tisztánlátását, elfogulatlanságát és tapintatát
sokszor erősen igénybe veheti. Világnézeti különbözőségek ütközhetnek ki, s a
kérdés azon dőlhet el, ismerhet-e a gazdasági élet a maga külön törvényein
kívül, melyek ma is a liberális-kapitalista szellemből fakadnak, más, társadalmi,
erkölcsi és nemzeti feladatokat, s mennyire magyar valamilyen gazdasági vál-
lalkozás vagy szervezet, munkás, gazda, iparos vagy kereskedő. 

(…) a múltban is történtek kísérletek gazdasági életünk nemzeti érdekeknek
megfelelő megszervezésére, irányítására (…). A különálló érdekek erősebbek
voltak az egyetemes, nemzeti érdeknél. Erőteljes öntudatosításra van tehát
szükség, régi hiányosságok pótlandók, s meg kell teremteni azt a fegyelmező
erkölcsi erőt, mely egyeseket és gazdasági alakulatokat összehangzó tevékeny-
ségre terel és a nemzeti célok szolgálatába állít. (…)

Nem tagadható, hogy amilyen fontos a szorosabb értelemben vett gazdasági
funkciók – termelés, értékesítés, hitelellátás – megszervezése, éppen akkora
jelentőségű a megfelelő érdekvédelmi szervek megteremtése is. A társadalom
szociális funkcióit azonban nem zavarhatjuk össze annak gazdasági tényezőivel.
(…) A tőkés gazdasági-társadalmi rend mai korszakában a gazdasági élet ki-
alakításába elhatározó módon beleszólni, közgazdasági célokat megvalósítani
elsősorban tőkés alapokra fektetett gazdasági alakulatokon keresztül lehet.
A szociálpolitika módszere és feladatai nem téveszthetők össze a gazdasági po-
litika lényegével, s a különböző termelői rétegek védelme és képviselete nem
azonos a szoros értelemben vett közgazdasági tevékenységgel, mely más ténye-
zőkkel számol. Nem jelenti ez egyik vagy másik tevékenység – érdekvédelem
vagy tényleges gazdasági tevékenység – előtérbe helyezését a másik mellett, csu-
pán azt, hogy a feladatok és eszközök egyaránt különválasztandók. (…)”

GAZDASÁGPOLITIKAI FELADATOK
„Ha a tervezgetések nem a reális adottságokra épülnek fel, tartós eredményük
nem lehet. A népi fennmaradás legjobb formáit csak úgy találhatjuk meg, ha
áttekinthető, világos képünk van mindarról, amit az építésnél fel tudunk hasz-
nálni. (…) Bizonyára vannak vidékeink, melyekre valóban a túlfeszített életke-
retekben erősen szaporodó népesség a jellemző, s ezekre nézve a segítésnek
más módszereit kell megkeresnünk, mint ott, ahol a csökkenő népesség a maga
életkereteit kitölteni nem tudja. De különbözni fognak a feladatok aszerint is,
hogy zárt magyar néptömbökről vagy szórványmagyarságról van szó (…). Nem
máról holnapra megoldandó feladatok ezek, annál is kevésbé, mert a szükséges
anyagi eszközökkel sem rendelkezünk, de mégis meg kell ezt a munkát kezdeni,
mert enélkül egy új társadalom megalkotása lehetetlen.
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A föld és nép viszonya után a nemzeti vagyon lehetőségek szerinti szám-
bavétele sem maradhat el. (…) Tudnunk kell (…) mi az, ami a mienk, ismer-
nünk kell azokat a gazdasági vállalkozásokat, amelyek a magyar jelleget s
ennek minden következményét vállalják, azokat, amelyekre feladatokat róha-
tunk (…). A Népközösség az erdélyi magyarság teljes egységének megvaló-
sítását célozza. (…)

A Népközösség Gazdasági Alosztálynak munkája tehát – az egyes termelési
ágak keresésének megoldása előtt – új köztudat kialakítása, a gazdasági adott-
ságok feltárása, a gazdasági élet figyelése, a nemzeti vagyon számbavétele a
magánérdekeknek egymás közti s a közérdekkel való összhangba hozatala s a
gazdaságpolitika munkatervbe való beillesztése. Tevékenységének jelentősebb
része azonban a nagy termelési ágak – mezőgazdaság, ipar és kereskedelem,
hitelügy és az ezekhez kapcsolódó szövetkezeti ügy – szerint megszervezett
szaktestületekben fog folyni, s itt hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a szaktestü-
letek nem állhatnak reprezentációs alapon, hanem valóban gazdasági életünk
legkitűnőbb szakembereit kell magukba foglalniuk, hiszen sehol jobban nem
bosszulják meg a következmények a tájékozatlanságot, az előítéleteket, a di-
lettantizmust, mint éppen ezen a területen. Elengedhetetlen a föld és a műhe-
lyek embereinek bevonása s általuk a szélesebb néprétegek szerephez juttatása
sorsuk intézésében. Annak kell döntenie ezekben a kérdésekben, aki ezeket
élettapasztalata folytán ismeri is, de ugyanakkor képes a részérdekek fölött
egyetemes érdekeket is meglátni.”

MEZŐGAZDASÁG
„A szakterületek között a mezőgazdaságé lényegesen felülmúlja a többieket.
A mezőgazdasági termelés első és legfontosabb forrása társadalmunknak. Nem
csupán 72%-ot kitevő falusi népességünknek jelenti a megélhetését, de a városi
magyarság számottevő rétegei is közvetlenül érdekelve vannak. (…) A minden-
kitől elhagyott, senkitől támogatást nem élvező, tőkehiánnyal küzdő kisgazda
nem tudta fejleszteni gazdálkodásának színvonalát. Hiába van meg földműve-
seinkben a szorgalom, kitartás és értelem, ha nincs meg a szaktudásuk. A leg-
fontosabb feladat tehát a mezőgazdasági kultúra emelése, a szakképzés iskolák
és tanfolyamok általi, s ezzel karöltve a gazdasági tanácsadás kérdésének az
eddiginél is szélesebb keretek között való megszervezése, a vetőmagvak helyes
kiválasztása, az állatállomány feljavítása. Nem új kérdések ezek. Az EGE né-
hány éve ezeknek a szempontoknak szem előtt tartásával folytatja eredményes
munkáját. A Népközösségre tehát inkább az a feladat vár, hogy kiterjessze a fi-
gyelmet az értékesítés, fogyasztás és hitelellátás területeire is. (…)

A kisgazdaságok egymást segítése a termelés, értékesítés és hitelellátás fo-
lyamatában szövetkezés által azok megerősítésének, felemelésének elengedhe-
tetlen feltétele. Szövetkezés nélkül a kisgazda alig folytathat belterjes termelést,
minőségi állattenyésztést, haszonhajtó tejfeldolgozást, nem részesülhet az ér-
tékesítés hasznából, nem szerezheti be olcsón gazdasági és házi szükségleteit.
Életerős, a gazdasági élet minden területére kiterjedő, nemzeti szempontból
független és autonóm szövetkezeti szervezet nélkül a mezőgazdaság átszerve-
zése és irányítása nem valósítható meg. (…)

Az EGE és – amennyiben külön szövetkezeti szaktestület nem szerveződik –,
a szövetkezeti központok jelentik tehát a mezőgazdasági szaktestület tartalmát,
a gazdakörök és szövetkezetek pedig annak legalsó egységeit képeznék. (…)”

IPAR, KERESKEDELEM, HITELÉLET
„(…) A helyzet (…) lényegesen nehezebb, mint a mezőgazdaságnál, mert
egyelőre nem állanak rendelkezésre a kis- és nagyiparnak azok a szervezetei,
amelyek ennek az iparpolitikának eszközeivé válhatnának, s éppen ezért a fel -
adatok és lehetőségek területén is nagyobb a tájékozatlanság. (…) Itt tehát az
iparpártolás és iparosítás, a nyersanyagbeszerzés és -feldolgozás, az értékesí-
tés, a magyar településterületen rendelkezésre álló energiák gazdaságos fel-

használása, a kisipari hitelellátás kérdése és a – sajnos – nem nagy jelentőségű
magyar nagyiparnak gazdasági érdekeinkbe és szükségleteinkbe való fokozatos
bekapcsolódása válik szükségessé. (…)

Nehezebb feladat előtt állunk, ha kereskedelmünknek a magyar gazdaság-
politikába való beillesztésére gondolunk. (…) a magyar faj benne elég gyéren
s inkább a kisebb városok és községek kereskedelmében van képviselve. Úgy
látszik, mintha itt inkább bizonyos előítéletek kiirtása, társadalomnevelő munka
lenne a teendő, de ezzel párhuzamosan fogyasztó szövetkezeti hálózatunk ki-
építése, a kiskereskedők számára pedig a közös nagybani beszerzés megszer-
vezése szorgalmazandó.

Annál számosabb feladat vár a Népközösségre hiteléletünk megszervezése
terén. Hitelszervezetünk már húsz évvel ezelőtt is súlyos szervi hibákban szen-
vedett. Nemzeti hivatását betöltő pénzintézeteink száma igen csekély volt (irigy-
kedve emlegettük mindig a románok Albináját s a szászok Nagyszebeni
Általános Takarékpénztárát), a Nemzeti Bank hitelpolitikája bankjainkkal szem-
ben szűkmarkú, belső tőkeerőnk pedig igen gyenge volt. (…) Igaz a gazdasági
megrázkódtatások a légkört kissé megtisztították (…) a hitelelosztás egységes
irányítás mellett úgy szabályozandó, hogy a rendelkezésre álló tőkék megfelelő
térre – elsősorban életerős magyar vidékek vérkeringésébe beágyazott kisebb
központokba – legyenek irányítva. (…)

A gazdasági élet nem tűri meg a részérdekek szerint való tagozódást. Terme-
lés, fogyasztás, közvetítés, hitel szorosan kapcsolódnak egymásba. (…) A ma-
gyarság gazdaságpolitikáját felelősen irányító szervezet nem hagyhatja ezeket
a szempontokat sem figyelmen kívül, és a termelési ágak szerint való tagozó-
dáson túl meg kell találnia a regionális tagozódás lehetőségeit is. Arra gondo-
lunk, hogy az azonos életfeltételekkel rendelkező vidékek – esetleg megyék – a
gazdálkodási módok, a forgalom stb. figyelembevételével a Gazdasági Alosztály
irányítása mellett gazdasági körzeteket alakítsanak, külön megyei vagy körzeti
gazdasági tanáccsal. (…) Itt már nem lehet szó külön ipari, mezőgazdasági
vagy pénzügyi érdekekről, hanem a táj, a vidék megerősítése, életerejének fo-
kozása a feladat. 

(…) nem a csúcsintézmény felállításán, új keretek létesítésén vagy messze
néző tervek kidolgozásán van a lényeg, hanem az új magatartáson, melynek
az intézmények felelősei részéről jelentkeznie kell s az új közszellemen, mely
társadalmunkat az új program megvalósítására alkalmassá teszi. Erős közös-
ségi szellem, belső önfegyelem és tudatos áldozatkészség, minden önös érdek
háttérbe szorítása tehetik csak eredményessé a Népközösség gazdasági mun-
káját.”

A fentiekből ma is felhasználható tanács, a sok mindenben hasonló helyzet
ismeretében jól átgondolandó. A világtörténelem új fejezetébe fordult, a globa-
lizáció mindent felülírt. De a romániai kisebbségi élet is átalakult. Az akkor
még létező magyar érdekvédelmi vagy gazdasági funkciókat ellátó szerveződé-
sek eltűntek. Még a szocializmus áldásos ködének takarásában sikerült ezeket
felszámolni. Jelenleg viszont már igen nehezen képzelhető el egy gazdasági
téren teljesen vagy akár csupán nagyrészt magába zárkózó magyar szervezeti
forma. S mégis lehetségesnek tarthatunk egy belterjesebb kisebbségi gazdasági
együttműködést, ha életképes nemzeti öntudat hatja át azt a kisebbségi társa-
dalmat, mert az egymást segítő magatartás áldozatvállalással jár. Sajnos, nem
mindenki veszi észre később ennek áldásos eredményeit, a közösség általa tör-
tént megerősödésében. Különösen nem, ha ez már számára nem is jelent ér-
téket, szükségletet, főként nem célt. Pedig, mint Vita Sándor írja: „A gazdasági
tevékenységet úgy kell tehát szemlélnünk, mint a nemzeti élet egyik lényeges
részét, mely szerves kapcsolatban áll a nemzeti élet közművelődési, társadalmi
és biológiai tevékenységével is.”

Nem tudom felmérni, mennyire képes a mai politikai jellegű szerveződés, a
pártpolitika világa, a magyar társadalom gazdasági érdekeinek védelmét meg-
szervezni. A sokat emlegetett apró lépések vajon mennyire történhetnek meg
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ebbe az irányba? Ezért bár megváltozott körülmények között, mégis aktuális
szerzőnk néhány meglátása, miszerint hangsúlyozottan fontos lenne ama „új
köztudat kialakítása”, s ennek nyomán „a magánérdekeknek egymás közti s a
közérdekkel való összhangba hozatala”. Egy ilyen együttműködésnek a mai
szervezett formáit kialakítani nem könnyű, de vannak még az életnek területei
ahol lehetséges, s amennyiben tudati hatásai érvényesülnek, váratlan gyümölcsei
lehetnek. Másként képzelhető el szórványban és esetleg e régebbi tanácsokból
többet is hasznosítva a tömbmagyar területeken. De mindenképpen működnie
kellene embertől emberig, magyartól magyarig. S ez az, ami a fogyasztói tár-
sadalom fogságában élő és neoliberális össztűz alatt nevelkedő generációk szá-
mára a legnehezebb.

Ami kulturális téren még megvalósítható, az annál sokkal nehezebb feladat a
gazdasági életben, mivel ott a szubjektív, a tudati, a lelki elem nehezebben találja
meg a helyét. Pedig szeretném hinni, hogy van ilyen. Az üzlet globalizálja a ki-
sebbséget, és rákényszeríti a többségi társadalommal való szorosabb együttmű-
ködésre, aminek azonban fel kellene ismerni a hátrányok mellett mindenképpen
létező előnyeit. Úgy hiszem, hogy Vita Sándor ma ennek is megtalálná a módját.

Ami pedig a kérdés tudati elemeit illeti, azok bizony határoktól függetlenül
érvényesek az egész Kárpát-medencei magyarságra, azokra, akiket mai államuk
nem támogat, s azokra itt az anyaországban, akik számíthatnak az emlegetett:
„állami gyámkodás”-ra.  Hogy ez a „gyámkodás” mennyire és milyen hatás-
fokkal terjedhet ki az elszakítottakra, ez egy új, vonzó és erős Magyarország
felépítésének sikerétől függ. S ebben ismét ott találjuk az itt is nélkülözhetetlen
„új köztudat” kialakításának szükségességét. Gazdaságépítés és nemzettudat
két látszólag különböző összmagyar feladatunk, s mégis egy!

y

A nemzeti lét fundamentuma
Venczel József: Művelődéspolitikai terv 1939/1.

A Hitel folyóirat töretlen lendülettel agitál az erdélyi kisebbségi magyar tár-
sadalom művelődésének ügyében. A lapban eddig ismertetett írások, s amint
látom, a továbbiakban még ismertetendők úgyszintén nem győzik hangsúlyozni
a nemzeti megmaradás, a nemzeti lét eme fundamentumának jelentőségét.
A Magyar Népközösség létrejötte (Albrecht Dezső) és a gazdaságpolitika (Vita
Sándor) kérdései után, a Népközösség Művelődési Alosztályának szerveződése
kapcsán a művelődéspolitika kérdésének részleteivel és az EMKE ebben kije-
lölhető szerepével foglalkozik Venczel József, a Hitel másik jeles szerkesztője.

A tér- és időbeli határok nélküli valóság roppant fontos a magyarság min-
denkori és mindenholi életében. Nélküle nincs nemzeti azonosságtudat, és a
megmaradáshoz szükséges erő, sőt ennek szándéka vagy igénye sem létezhet.
A téma tehát valóban: fundamentális.

„Az erdélyi magyar művelődéspolitikára is érvényes az erdélyi magyar köz-
életre mondott ítélet: csonkán és egyoldalúan fejlődött, belső, elvi alapvetése
laza és szakadozott, az egységes irányítást nélkülözi, intézményei nem a fela-
datoknak megfelelő rendszer parancsszavára, hanem ötletszerűen létesültek.
(…) A nemzeti lélek szükségletei a legtöbb területen hiába várják a számba
vevőt, a néplélek igényei kielégületlenül sorvadnak, két évtizeden át nem
öntudatosul a felismerés, hogy népközösségünk életében a művelődéspolitika
éppen olyan alapvető szerepre hivatott, mint a gazdasági és társadalmi politika:
emez a gazdasági javak megfelelő termelése és igazságos elosztása érdekében
vállal munkát, amaz a művelődési javak helyes termeléséről és elosztásáról gon-
doskodik.

Klebelsberg Kunónak, a háború utáni magyar művelődés irányszabójának
igazolt tétele, hogy a nemzeti lét szilárd és ellenálló fundamentumát a művelő-
dés- és gazdaságpolitika, illetve a műveltség és vagyonosodás együtt, vállvetve
építik. Anyagi jólét nélkül nem fejlődhetik ki számottevő műveltség (…). Naiv
gondolat a gazdasági élet prioritása a műveltséggel szemben, a kettő párhuza-
mosan fejlődik, egymásnak kölcsönös hajtóerői. (…) A művelődéspolitika és
eredménye: a közértelmesség, akárcsak a gazdaságpolitika és eredménye: a vi-
szonylagos anyagi jólét valamely nemzet vagy nemzetrész életigenlésének egy-
ként elsőrendű megnyilatkozásai. Az erkölcs és a tudás, a szép és az isteni
szolgálata épp olyan fontos tényező az előhaladásban, mint az anyagi feltételek
és rendezett társadalmi viszonyok. (…)”

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
„(…) Művelődéspolitikai revíziónk első feladata tehát azon gondolkozni, miként
valósítható meg a lelkek igazi egysége, a művelődés és a műveltség közössége;
(…) Hiányzik az intézmény és az irányítás, az egyéni szándék és a társulati
gőg fölé emelkedő közösségi akarat, az erdélyi magyar közművelődési központ,
mely a külön utakon egy célba vezesse a meglévő kezdeményeket tapintattal,
de mégis kellő eréllyel összefogja, a hiányzó munkakörök építését felelősséggel
munkálja, szóval: közművelődésünk gondját vállalja és lelkiismerettel viselje.
(…)

Ha erre hivatott szervezetünk az EMKE – miként Márton Áron fejtegeti –
irányítólag kézbe veszi a közművelődés ügyét, az egyetemes érvényű szempon-
tokat világosan megfogalmazza, a tennivalókat felméri, terveket készít, a vég-
rehajtáshoz eszközöket ad és a munkát számon kéri, – a kérdés máris
megoldáshoz közeledik. Mert a feladat nem több, minthogy az EMKE »a kü-
lönböző kereteknek tartalmat, munkájuknak egységes célt adjon, az egymástól
függetlenül mozgó törekvéseket függetlenségük sérelme nélkül tervszerűen dol-
goztassa, vagyis az legyen, minek helyzetünkben lennie kell, az erdélyi magyar-
ság életét hordozó jelentősebb tényezők bevonásával közművelődésünk
irányítója .«

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet ötvenhárom évvel ezelőtt, a
nemzetiségi veszedelem láttán, a magyar művelődés szolgálatára önvédelmi
szándékkal alapították. (…) az 1880-as évek nemzedékének erőfeszítéseihez
hasonló kezdemények – ma ismét időszerűek. Az EMKE új feladata vállalni a
felismert kötelességet: sugalmazzon egységes közvéleményt s a sugalmazott
gondolatokat érlelje valósággá, életté, intézményesített hatássá.” 

HÁROM FELTÉTEL
„Az eredmény azon múlik: sikerül-e általános meggyőződéssé tenni, hogy a
kultúra az a sajátszerű jegy, mely a nemzeteket egymástól megkülönbözteti, s
a kultúra a benne kifejeződő értékek: a jó, az igaz, a szép és az isteni, azaz: az
erkölcs, a tudomány, a művészet és a vallás értékeinek rendszere. »Az egymásra
omló századok enyésztéséből,  a felkavart idők tovahömpölygő sodrából az ve-
tődött partra, az utódok számára az maradt meg, – írja egy helyt Márton Áron
–, amit az előző nemzedékek tudománya az igazból, művészete a szépből, er-
kölcsei a jóból, vallási élete az isteniből valóra váltott, amit küzdelmei árán az
örök érvényű rendből a földi élet kereteibe, a végtelenből véges élete határai
közé beleszaggatott.« (…) Számbeli csekélységünk, erőnk gyengesége, a le-
hetőségek szűkös volta sem menthet: a nyelv és a vér közössége csak a kultúra
közösségében hatékony, a kultúra partján a nyelv elnémul, a vér elvegyül, a
szórványosodás annak következménye, hogy a műveltség közösségi pántjai
meglazulnak.

Az EMKÉ-ben látott közművelődési munka nem tétovázhat, a nevelésügy
reformja, a tudományművelés lendülete és a művészeti alkotás árama innen in-
dulhat, s ez a friss erőfeszítés betöltheti aztán Erdély új magyar művelődését népi
szellemmel s a magyar múlt változatlan hagyományaihoz kapcsolhatja. (…)
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Ma ismét olyan a helyzet, mint aminő az alapításkor volt, s ha akkor hittek
abban, hogy az önvédelem lényegére »a legkisebb érző lényt is megtanítja az
önfenntartás ösztöne«, ma tudjuk, hogy az önfenntartási ösztön megláttatja: az
EMKE új hivatását csak bizonyos feltételek teljesítése esetén vállalhatja. Nem
szokványos egyesületi játékról van szó, nem a személyi érdekek kiszolgálása a
fontos, nem a szervezeti hatalom lényeges. Erdély magyarságának szüksége
van olyan testületre, mely a ráháramló közművelődési feladatokat szakavatott-
sága folytán tekintéllyel munkálhassa, mint művelődési központ, mely a kultúra
szolgálatában eredményes szintézisre törekszik, tehát nem a közművelődési
alakulatok és társulatok versenyében áll, hanem a közművelődési kormányzat
szellemi hatalmát igényli s valóban hatékony hierarchikus befolyást akar és tud
gyakorolni művelődésünk irányításában.”

AZ EMKE-REFORM VÁZLATA
„Felelősséggel mást nem mondhatunk, minthogy az EMKE-reform a szaksze-
rűség elveinek maradéktalan érvényesítésén múlik s a Közművelődési Szakosz-
tály (KSz) belső rendjének szabályozásán. A nevelés-, tudomány- és
művészetpolitika munkálása, továbbá a népi műveltség (az erdélyi magyar mély
kultúra) feltárása és tudatosítása vár a KSz ébredésére, s ezek oly tevékenységi
körök, melyek csak megfelelő tervek alapján és alkalmas vállalkozók kezében
ígérnek számba vehető eredményt.”  

Ezután a szerző valóságos vázlatát állítja össze az elképzelt feladatok meg-
oldásához szükséges munka megszervezésének: a neveléspolitika, a tudomány-
és művészetpolitika, a népi műveltség feltárása és tudatosítása terén.

A NEMZETNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN
„(…) Az erdélyi magyar művelődéspolitikusnak vállalnia kell a válságos időkben
ráháramló feladatot, a grundtwigi szerepkört. Ma minden a nevelésen fordul
meg: a társadalom nagy erőfeszítéseit a közösségi öntudat táplálja s ez a köz-
értelmesség talajába bocsátja gyökereit. Széchenyi kifejezésével élünk, hogy
már ebben az utalásban is nyilvánvalóvá legyen: a közművelődésben nem az ér-
telem és az ész öncélú csillogását keressük, hanem az ember egész erkölcsi lé-
nyének kiművelését tartjuk fontosnak. Művelődéspolitikánk elsősorban
neveléspolitikai eszmények szerint igazodik, s erejének javát a közvélemény
szükséges befolyásolására, a közakarat megfelelő kormányzására használja fel,
s ebben a munkájában hol alkotó, hol védekező jelleget ölt, aszerint, hogy a
nemzetrész kisebb csoportjai mit kívánnak. (…) Ha van proletariátus és ha
vannak lecsúszó vagy még viszonylagos anyagi jólétnek örvendő társadalmi cso-
portok, mint ahogy vannak, akkor a gazdaságpolitika arra irányul, hogy a
munka, a tőke, a piac stb. szervezésével megszüntesse és kivédje a proletari-
zálódást. (…) S vajon a proletarizálódás és az élettani csenevészesedés jobban
aláássa-e nemzeti létünket, mint a nemzeti személyiség elhalványulása? Ha tehát
van, akit a nemzet érdekköréből való kiválás és a más nemzetbe való beolvadás
veszélye fenyeget, kézenfekvő a műveltségpolitika feladata: Biztosítani a nevelés
eszközeivel a nemzeti személyiség alaptényezőjét, az öntudatalakító műveltsé-
get. (…) egy percre sem hagyható figyelmen kívül, hogy magyarságunk életvi-
szonyai nem azonosak mindenütt. (…) a szórványban a gyepűvédő erőfeszítés
hív munkára (…) a nevelő embertől függ minden. (…) a többségi nemzetpo-
litika ellensúlyaként képessé kell tennünk minden egyes magyart saját életkér-
déseinek minél könnyebb és teljesebb megoldására. (…) Nemzetnevelő
közművelődésügyünk lényege hol a továbbfejlesztő, hol a védekező feladatra
nevelés.”

AZ EMKE ÉS A NÉPKÖZÖSSÉG
„A közművelődési munkakör a népközösség létének lelki és szellemi feltételeit
oltalmazza. A nemzeti személyiség épsége fölött őrködik, a továbbfejlődés útját
építi. A célkitűzések egysége, a tevékenység tervszerűsége éppen ezért itt sem

kevésbé lényeges, mint a gazdaságpolitika területén, s ha ott a Gazdasági Ta-
nácsban látjuk a központi megoldás lehetőségét, úgy itt a Közművelődési Tanács
az az irányító és ellenőrző szerv, mely a tervek megvalósulását eredménnyel
készítheti elő, azokat munkálhatja és a művelődés célra törő lendületét bizto-
síthatja. (…) az EMKE keretében a különböző művelődéspolitikai ágak irányító
és ellenőrző központhoz jutnak. Az EMKE a munka szintézisére törekszik, de
a munka eddigi szervezett kereteit érintetlenül hagyja, s így minden igyekvése
zátonyra futhat, ha a Népközösség közművelődési alosztályának nem sikerül
az intézmények szintézisét létrehoznia. 

(…) megállapítja a művelődés ügyét szolgáló szervezetek között a szüksé-
ges hierarchikus rendet, felállítja a természetes korlátokat és megszabja az
eredményt legjobban biztosító hatásköröket. (…) A Közművelődési Tanács
minden további munka előzetes biztosítéka, enélkül az EMKE energiájának java
része áldatlan intézményközi stratégiai műveletekre szánandó, és közművelő-
désügyünkben éppen az nem valósítható meg, ami itt is – akárcsak a gazdasági
életben – cél: minél kisebb erőfeszítéssel minél nagyobb eredményt felmutatni.” 

A világ bármely részén élő, kisebb vagy nagyobb magyar közösség számára
csakugyan fundamentális kérdés a nemzeti művelődés. Ki a magyar? – kérdez-
getik annyiszor, s a válaszokban többnyire ott van: az, aki nemzeti kultúránkat
választja magának, néha kiegészítve azzal, hogy még akkor is, ha ebből hátránya
származhat. S mivel a négy világtáj felé tekintve ilyen nem kevés akad, ez iga-
zolja leginkább nemzeti kultúránk hatalmas vonzerejét. Mindez azonban nem
működik magától. Mindenhol és mindenkor lennie kell egy magyar művelődés-
politikának, melynek ikertestvére az oktatáspolitika. Nem azonosulhat valaki
azzal, amit nem ismer. Venczel ezt írja: „(…) népközösségünk életében a mű-
velődéspolitika éppen olyan alapvető szerepre hivatott, mint a gazdasági és tár-
sadalmi politika” majd pedig így folytatja: „Klebelsberg Kunónak, a háború
utáni magyar művelődés irányszabójának igazolt tétele, hogy a nemzeti lét szi-
lárd és ellenálló fundamentumát a művelődés- és gazdaságpolitika illetve a mű-
veltség és vagyonosodás együtt, vállvetve építik. Anyagi jólét nélkül nem
fejlődhetik ki számottevő műveltség.” Ismervén az oktatás jelentőségét, nem
véletlen, hogy éppen az ezt leginkább gyakorlatba átültető Klebelsberget idézi,
aki ebben az idézetben a kérdést a maga összefüggéseiben láttatja.

A megmaradás ellen ható egyik fő erő a szórványosodás. Venczel szerint:
„(…) a szórványosodás annak következménye, hogy a műveltség közösségi
pántjai meglazulnak.” Ha ezek a pántok szorosak, a szórványosodás beolvasztó
hatása elkerülhető, de igaz, ez nem csupán a szórvány közösségek esetében,
hanem akár a tömb magyar vidékeken élő egyénekre is. 

A Hitel nemzeti műveltségünk fontosságával kapcsolatos visszatérő figyel-
meztetéseiből láthatjuk a kérdés rendkívüli jelentőségét. Figyeljünk hát rá!

y

Azóta is?
Bereczky Sándor: „Mi mindig mindenről elkésünk”1939/1.

Az alábbi sorok apró betekintést jelentenek a korszak kulturális életébe, amely
mint ismeretes, nem választható el a társadalom egészének lüktetésétől.

„Március utolsó napjaiban, nyugtalan idők kellős közepén rendezték meg a
kolozsvári főiskolások Bartók-Kodály hangversenyüket a kolozsvári Magyar
Színházban. A hangverseny előtti napokra visszagondolva, nem mondhatjuk
azt, hogy a város »nagy érdeklődéssel és várakozással tekintett« a hangverseny
elé –, ahogy azt beszámolókban általában mondani szokás. Minden mással in-
kább törődtek azokban a napokban az emberek, mint azzal, hogy a főiskolások
hangversenyt rendeznek a Magyar Színházban. Hogy városunk magyar főisko-
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lásai mégis vállalták a hangverseny megrendezésének a kockázatát, bátorságos
cselekedet volt. 

Őszintén szólva elmondhatnók ezt már magáról a gondolatról is, amelynek
nyomán a főiskolás hangverseny megszületett. Bátor kezdeményezésnek kell
ma még tekintenünk Kolozsvárt az olyan estélyt, amely egy önálló gondolat je-
gyében, minden közönségsiker és közönségigény szem előtt tartását félretéve,
tökéletes, magas szintű művészetet akar nyújtani. Kisebbségi magyar társadal-
munk leszegényedése s minden tekintetben való sorvadása az oka annak, hogy
társadalmunknak sok más vesztesége mellett zenei érdeklődése, s általános
zenei műveltsége is veszedelmesen aláhanyatlott. 

Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a főiskolások hangversenye az új
magyar zene jegyében született, tökéletessé válik az ügy reménytelensége. Nin-
csen szerencsétlenebb dolog, mint mikor a zenei műveletlenség mellé társul
szegődik a zenei maradiság –, ez pedig éppen a magyar zene kérdésében tel-
jesen egyet jelent. Ha társadalmunk zenei műveltségét hiányosnak kell nevez-
nünk, akkor ilyen irányú intézményeinket viszont maradiaknak kell
bélyegeznünk. A Bartók–Kodály-irány ma már nem is irányt jelent a magyar
zenei műveltség történetében, hanem jelenti magának a magyar zenének a teljes
eddigi történetét, de jól tudjuk, hogy Erdélyben, éppen Erdélyben mennyire
más még a helyzet. Harminc évnek a csodálatos magyar zenei forradalma, a
másfélévezredes hamvaiból életre kelő magyar zenei lelkiség izgalmas és győ-
zelmes szabadságharca, ami ma már hovatovább minden magyar földön való-
sággá lesz, Erdélyben – meg kell vallanunk – mennyire gyermekcipőben jár
még. Természetesen nem egyesekre gondolunk itt, hiszen azért éppen elegen
vannak, akik nálunk is már évek óta vívják az új magyar zene igazát; nem is az
ifjúságra, amelyik már régóta másként gondolkozik, de gondolunk társadalmunk
egyetemére, népnevelésünk, intézményeink szellemére, aminek még ma is ide-
gen az új magyar zenei gondolat. 

Mindennek következményeként elmondhatjuk, hogy a március 23-i Bartók–
Kodály hangverseny alig is volt másnak a szívügye, mint az estély gondolatát
felvető és megvalósító ifjúságnak. Különös kétlaki érzés volt látni, amint mind-
három magyar felekezetünk diákifjúsága, nem nagyszámú, de lelkes és fegyel-
mezett kis kórusaival egymás után sorakozott fel a kegyetlenül üresen tátongó
nézőtér előtt. Nem mondhatjuk, hogy a kórusok teljesítményében akármennyire
is meglátszott volna a meg nem érdemelt nézőtéri üresség –, a kórusoknak bő-
séges kárpótlás volt maga a tény, hogy énekelhettek. Az ember nem tudta sok-
szor, hogy a hiányzó, kegyetlenül kegyetlen, meg nem jelent kolozsvári magyar
társadalom nevében piruljon-e, vagy együtt örüljön az éneklő fiatalsággal, akik
adták, amit adhattak, igaz jókedvükből, egyoldalú és meg nem hálált lelkes
ajándékozással. El is mondhatjuk, hogy a közreműködők derekasan oldották
meg legnehezebb feladataikat is. 

Albrecht Dezső bevezető beszéde világos fogalmi összegezése volt mindan-
nak, amit az estély akart és nyújtott. Leért az új magyar műveltség legmélyebb
kérdéséig, ami nem más, mint rövid és nagyon találó megfogalmazásában a
magyar különvalóság keresése lelkiségben épp úgy, mint műveltségben. »Talán,
mert testvértelen nép vagyunk, azért igyekszünk különvalóságunkkal igazolni
létünket, S milyen szerencse, hogy ezt az igazolást végül nem a >gulasch-
fokosch< és az elmaradottság ezer külsőségeiben, hanem a lényegben ke-
ressük.« Ez a lényeg pedig nem más, mint a mély gyökerű népi műveltség.
»A magyar műveltségváltásnak első pionírjai a magyar zene apostolai voltak.
Szinte tradicionális már az, hogy minden igazi kiállás a magyar népi műveltség
mellett a magyar zene kiterjesztésével kezdődik. A magyar főiskolás fiatalság
első egységes megmozdulása is ezt a szimbolikus jegyet viseli magán.« 

A közreműködő öt főiskolás kórus, bár némelyike egy hónap alatt szinte a
földből nőtt ki, váratlan sikerrel oldotta meg, amire vállalkozott: a hangverseny –
majdnem tisztán énekkari számokból – művészi és reprezentatív megnyilatko-
zása volt az új magyar zene kórusművészetének. A kiválasztott darabok a ma-

gyar kórusműveltség leggazdagabb és legszínesebb inventáriumából: a Kodály
Zoltán énekkari irodalmából kerültek elő. (…) A Református Teológia férfikara
által előadott Karádi-nóták, az Esti dal, a Báthory-Apor Szeminárium ve gyes -
karának Székely keservese, a Báthory–Apor Szeminárium férfikarának és az
Unitárius Dávid Ferenc Egylet férfikarának a számai, a Kit kéne elvenni és Zöld
erdőben – szép, színes csokrát nyújtották a magyar népdalnak; a többi kórus-
szám az új magyar műdal remekeiből adott ízelítőt. A kongeniális Ady–Kodály,
Kölcsey–Kodály és Berzsenyi–Kodály darabok mellett a 150. genfi zsoltár és
a Jézus és a kufárok – az összevont énekkarok előadásában az új magyar egy-
házi zenét szólaltatta meg. 

Mindenekfelett és elsősorban felbecsülhetetlen a karnagyok munkája. Be-
nedek Kálmán, Domokos Pál Péter és Ütő Lajos más-más oldalú karnagyi
kész séggel ugyan, de egyenlő ügyszeretettel és sikerrel vezették kórusaikat.
Mindhármukban szakavatott és tehetséges harcosát látjuk egy új erdélyi magyar
énekkari nevelés és műveltség megteremtésének. Meg kell emlékeznünk Delly-
Szabó Gézáról is, akinél művészi készség, idegpattanásig feszülő szubjektív
darab-újraélés és gyakorlott, klasszikus fegyelmezettség, ritmikai tökéletesség
olyan rendkívüli módon tud egymással kiegészülni. Zongoraszámai – báró Ke-
mény Géza és Tatár Ferenc elmaradt száma miatt – egyedül képviselték az es-
tély másik névadó mesterét: Bartók Bélát. 

Az estély minden apró mozzanatára, a négy oldalról összeszövődő kánonra,
a Karádi nóták pompás zárótételeire s mindenre visszaemlékezve, őszintén el-
mondhatjuk, hogy a március 23-i hangverseny nemcsak szívügye, de végül is
váratlan és szép győzelme volt a főiskolás énekkaroknak. Nem is tudjuk, mit
kell méltányolnunk jobban, a hangversenyt előkészítő fáradságos hónapot – hi-
szen némelyik egyetemi hallgató ismerősünk két-három kórus munkájából is
kivette a részét – vagy azt a magával ragadó spontán, pillanatnyi belső hevületet,
amit a közreműködő énekkarok az estély alkalmával mutattak meg, s ami azt
vallotta abban az órában, hogy ez az ifjúság tökéletesen és mélységesen egy
azzal a gondolattal, aminek a szolgálatában pódiumra lépett. Az évenként ren-
dezett diákbálokon túl mekkora öröm volt végre egy ilyen stációhoz érkezni,
amikor városunk magyar diákjai együttesen ajándékoznak valamit az anyaváros
magyarságának! S ez a valami nem más, mint az újjá teremtődő magyar élet
legkülönösebb, legkáprázatosabb szimbóluma, az új magyar zene! Kolozsvár
városa nem fogadta el ezt az ajándékot. Nem tudjuk miért, de bánkódunk rajta.
A kolozsvári Magyar Színház színpadán március 23-án este, a tátongó, üres
nézőtér előtt, úgy érezzük, különös és mély igazsága volt az Ady és Kodály ösz-
szefonódó szellemének: »Mi mindig mindenről elkésünk«.” 

A harmincas években tehát már akadtak hívei a tiszta források zenéjének,
annál kevésbé közönsége. Még a sértett nemzeti büszkeséggel élő kisebbségi
magyarság sem volt képes megtölteni egy színháztermet. Ezen a téren – ha
nem is elég – azért történt némi változás.  És a figyelmes olvasó is észlelhetett
újat. Ugyanis az akkor elfogadott román alkotmány új szabályozása alapján,
végre leírhatták a cikkben azt, hogy: Erdély! A magyar helységnevek ismét ma-
gyar formában és magyar helyesírással szerepelhettek a megjelent nyomtatvá-
nyokban.

y

Tamási új könyvéről
Albrecht Dezső: Szülőföldem 1939/1.

„Ahogy Tamási Áron könyvét olvasom, mind erősebben visz az emlékezet szinte
húsz év távolába, mikor először ébredtem tudatára, hogy a nagy magyar élet
keretében él egy külön székely világ. Egyik ősszel osztályunk Parajd környéki
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fiúkkal szaporodott. Ha szokatlan beszédük nem is árulta volna el őket, akkor
is hamarosan rá kellett volna jönnünk, hogy ők székelyek, mivel ezzel erősen
büszkélkedtek. S nem eredménytelenül. Lokalpatriotizmusuknak olyan ereje
volt, hogy év vége felé már valamennyien szégyenkezni kezdtünk, hogy mi nem
vagyunk székelyek. (Önérzetem csak évek múlva billent helyre, mikor a kollé-
gium néprajzi gyűjteménye számára kancsókat gyűjtöttünk s az általunk hozot-
tak felülmúlták a többiekét: akkor éreztem, hogy Kalotaszeghez tartozni – ha
csendesebben is – éppen elég öröm.) 

Azóta mind gyakrabban találkoztam székelyekkel. Az egyetemi évek alatt
nagy harcokat vívtunk velük, mikor ők az egyetemi szabályzat territoriális lehe-
tőségeit kihasználva »Székelység és Vidéke« címen külön akartak szervezkedni.
Félelmetes társaság volt, szenvedélyes, harcias, érvekkel nehezen győzhető.
Bár a küzdelemből mi kerültünk ki győztesen, akik az egy magyarság állás-
pontját képviseltük, a keményebb ellenfelek mégis ők voltak. Az egyetemen
nem szerettük őket és ők sem minket. Az ellentét igen erős volt a lágyabb, meg-
értőbb és hajlékonyabb belső erdélyiek és az önmaguk életébe zárt, makacs,
szívós székely fiúk között. Idegen, távoli és félelmetes világ volt számomra akkor
a Székelyföld. A székelyek pedig örökös elégedetlenkedőknek, bajtcsinálóknak
tűntek. Sőt még ma is bizonyos szorongást érzek, ha a Székelyföldre, a széke-
lyekre gondolok. Tamási első könyveiben is a fintort éreztem erősebbnek, amit
felénk, nem székelyek felé vág. Nem azt láttam, milyen a székely valójában,
hanem, hogy milyennek mutatja magát. Könyveiben embert és magyart keres-
tem, de – az én hibámból-e csupán – csak székelyt találtam. Székelyt, akinek
minden áron másnak kell lennie, mint a többinek. 

Az erdélyi ember történelmi szemléletű s amit másképp nehezen ért meg,
azt a történelmen keresztül könnyedén megközelítheti. Így vált érthetővé szá-
momra is – véres és kijátszott múltjuk ismeretében – az, amit ma székely lé-
leknek nevezhetünk. Egy nép, nagy hibákkal és nagy erényekkel, aki többre
képes bármelyiknél építésben, de rombolásban is. Majd az erdélyi magyarság
létkérdésein érlelődve jutottam egész közel a Székelyföldhöz, a nagy bölcsőhöz,
aki évszázadok óta pótolja az erdélyi magyarság emberben és szellemben tör-
ténő vérveszteségét. Amennyire látom: legjobb fiait nekünk adta, magának, bi-
zony, alig tartott meg valamit. Szerethetünk és megérthetünk-e azonban valakit
anélkül, hogy ismernénk? 

Tamási új könyve az ismeretlen székely világhoz visz közel. Sorai melegen
ömlenek és kalandoznak az emlékezés és a jelen területén. Néhol szociográfia
a könyv, néhol politikai irat, néhol tiszta költészet s egészében vallomás arról,
hogyan él benne az a hely, amelyet szülőföldjének hívhat. Meleg és tiszta élet;
nemes és szép emberi arcok; egy család, amely nagy fiat adott, de amely épp
olyan, mint a többiek. 

Kevés író írhat könyve fölé címül ilyen nagy és rezgéseiben végtelen szót:
Szülőföldem. Tamási megtehette, s érezzük minden sorából, hogy ez a föld iga-
zán az övé, minden titkával. Övé a föld és övé a nép, melynek sorsát aggódva
figyeli és jövőjét kémleli. Könyve bátor és határozott kiállás e nép jogai mellett
és egyben a legművészibben megfogalmazott vádirat mindaz ellen, ami e nép
életére tör. 

Tamásinak – úgy érzem – ez a legigazibb könyve, és amit benne ír, az a szé-
kely lélek igazi arca. Annyira hű, hogy az már nem csak székely, hanem az örök,
változtathatatlan magyar arca.” 

Ahogyan a történelem ködébe vész a székely eredet, s amint ez hihető, de
nemegyszer elrugaszkodott magyarázatokkal lephet meg – pl. a székelyek
román (dák) eredete –, olyan közeli személyes benyomásom az Albrecht Dezső
által leírt iskolai emlék. Esetemben az egyetemen tapasztalhattam hasonlót, s
leginkább a székelyek és az erőteljesen urbánus nagyváradiak között alakult ki
konfliktus. Visszagondolva, egészen bizarr kép volt ez, hiszen a kommunista
diktatúra és a nacionalizmus mindannyiunkra nehezedő nyomása alatt volt meg-
figyelhető egy liberális és egy népi vonulat ütközése. Az a liberális azért első-

sorban a nemzeti liberálisra hasonlított. Nincsenek konkrét információim, de
úgy hiszem, mára ez már a múlté. Nem is ez az érdekes benne, hanem sokkal
figyelemreméltóbb a székelyek mássága, önazonosságuk  őrzése és szerintem
példás szülőföldszeretete.

Mostanság a székely világ egyre ismertebb lesz a tőle időben és határok
által eltávolodott anyaország számára, és bár az új idők új szelei igencsak át-
járták ama ősi és mesebelinek tűnő vidéket is, lakói még mindig a legtöbbet
őrizték meg: „(…) az örök, változtathatatlan magyar” arcunkból. Ha Tamási
Áron élne, és újra megírná könyvét, Albrecht Dezső most is egy, a megszokott-
nál sokkal „melegebb és tisztább élet” lenyomatát olvashatná ki belőle. A sze-
rencsés utazó, ha nyitott szemmel és füllel, s főleg nyílt szívvel jár arra, igen
gazdagon érkezhet vissza a változó világunknak lényegesen nagyobb mértékben
behódolt Magyarországra.

y

Nemzetközi kontra nemzeti
Csiki Ferenc: A magyar munkáskérdés 1939/1.

Rövidke írást ismertetek a Metamorphosis Transylvaniae rovatból. Rövid, de
sokatmondó. Tanulsága örök érvényű. 

Az a proletár internacionalizmus és a „nemzetközivé válik holnapra a világ”
gondolata ma sem nyugszik. Ha meg akar felelni ideológiája dogmáinak, nem
riad vissza mindent elsodró idegen kultúrát(?) hozó agresszív tömegektől sem.
Vagy nem is a dogmák rabja, hanem egykor volt legnagyobb ellenfelei manipu-
lálják? A most bemutatott írás után átszenvedett 50 évet követő újabb – reményt
apasztó – immáron több mint negyedszázad alatt, a legfontosabb ellentét szin-
tén a nemzeti és a nemzetközi világlátás találkozási pontján volt tapasztalható.
A baloldali elvakultságot erőteljes támogatással hozza újra meg újra helyzetbe
a liberális szövetség. Hol hivatalos formában, hol csupán a vérségivé vált kap-
csolat alapján. Erre is mondják mostanság: „összenő, ami összetartozik”.

Mi volt tehát a helyzet 1939-ben Erdélyben (és nem csupán ott) a mun-
káskérdéssel?

„A Magyar Népközösség engedélyezésével egyidejűleg napi- és hetilapjaink
majdnem kivétel nélkül visszhangozták a nyilatkozó »munkásvezérek« szavait,
s már-már azt hitte a figyelő, hogy végre, húsz év után, csak találnak valami ér-
demleges megoldást. (…)

A munkásszervezés mai krízisében erejüket veszítő »munkásvezérek« (szo-
cialista »intellektüelek«!) új tájékozódásra kényszerülnek, cikkekben és memo-
randumokban tehát formális vallomást tesznek a magyar népközösség mellett,
de nem elég okosak (túlságosan gyakran hangsúlyozzák, hogy megbízottak,
képviselők s ezért kirívó, hogy a sok szó célja nem a munkásság igényeit szol-
gáló bölcs tervek szuggerálása és keresztülvitele, hanem csak a személyi ha-
táskör biztosítása!), s ezért a magyar szervezetek részéről (…) pusztán
udvarias válasz adódik a jelentkezőknek (…). A munkáskérdés nem tárgyalásra
utalható probléma, hanem szervezeti és nevelési feladat. Ezt őszintén be kell
vallani. A magyar munkásság népes táborában mindinkább halványul az osz-
tályharcos szemlélettel duzzasztott osztálygőg, mind nagyobb mértékű a nemzeti
közösség szervezeti támogatása és művelődési egysége felé törő vágy. A mun-
kásság sem tud kitérni a kor eszmeáramlata elől, sorait megbontják a nemzeti
törekvések, s a magyar munkás egyedül érzi magát szokott szocialista környe-
zetében. Ünnepélyes nyilatkozatok ellenére a többségi munkástestvérben tá-
mogatót alig talál, s lassacskán arra is ráébred, hogy a nevében szónoklók
lelkületét mély szakadék választja el a magyar hagyományok világától. Önálló
kritikai szellem kezd érvényesülni soraikban, új világkép bontakozik ki a magyar
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munkásság előtt: túllát vezérei szűkkeblűségén, akik nemzetközi jelszavaikkal
zsákutcába vezetik, a népközösségben nem világnézeti kérdésekről kíván szó-
nokolni, hanem a népközösség áldásait kívánja: szociális segítést, anyagi erő-
sítést s a magyar kultúrába való teljes bekapcsolódást. Azok azonban, akik ma
nevében minduntalan megszólalnak és nyilatkoznak, nem erről beszélnek,
hanem világnézeti és politikai kérdésekről, s nem akarnak arról tudomást venni,
hogy tömegeik – a legutolsó választás jellemzően mutatja ezt – ezekben a kér-
désekben már rég nem állanak mögöttük. Mivel azonban társadalmunk nem is-
merte fel idejében a munkáskérdés fontosságát s nem tudott annak
megoldásába beleszólni, kiszolgáltatta a munkásságot hosszú éveken át olyan
szellemi áramlatok hatásának, melyek eltávolították a magyar munkást attól a
közösségtől, melybe már születésénél fogva a legtermészetesebben beletarto-
zott. Egyetemes érdekek helyett osztályérdekek váltak uralkodókká s az ener-
giák jelentős része a polgári társadalom ellen lett fordítva. Tagadhatatlan, hogy
a múlt hibái máról holnapra nem orvosolhatók, a munkáskérdés túlnőtt a köny-
nyű megoldási lehetőségek korlátain. De aki látja a munkásság magára ha-
gyottságát és kiszolgáltatottságát, az mégsem térhet napirendre a kérdés
fölött, hanem keresnie kell a módokat és a lehetőségeket, amelyekkel mun-
kásságunk – nem feltétlenül a ma nevében nyilatkozgató vezérek útján – öntu-
datos részesévé válhatik népközösségünk munkájának. 

Népünk vezetőinek bölcsessége ezen fordul meg: Meglátják-e, hogy az idő-
szerű feladat nem a »munkásvezérek«-kel való tárgyalás, hanem a munkásság
egyetemét érintő gazdasági és közművelődési kezdemények megtétele. (…)
szóbeszéddel és fecsegéssel ezen a területen egy talpalattnyi hódítást sem lehet
tenni. Ha a nevelés fontos, úgy itt a legfontosabb. előítéleteket kell eloszlatni,
az elhagyatottság okozta keserűséget kell erőteljesen kiirtani s kültelkeinken a
magyar szállásterületek keresztény és népi öntudatát kell felébreszteni. Nem
karitatív mozgalomra, nem jóindulatú és emberbaráti érzésekre van szükség,
hanem misszionárius hitre és gyakorlatias szellemre, ezekkel egy időben intéz-
ményekre, melyek anyagi biztonságot adnak s kultúránk fényét messze terjesz-
tik. A munkástömegek nem kopogtatnak, mint vezéreik, a munkástömegek
várnak, s most nyílik az a kivételes alkalom, amikor nem dühös vitában s felaj-
zott ellenszenvvel, hanem építő egységben találkozhatik a magyar vezetőréteg
a magyar népi tömegek csoportjával.”

A harmincas évek közepétől a nemzetközi kommunista mozgalom már al-
kalmazza a Dimitrov-féle népfrontos politikát. Vagyis megkísérli a behatolást a
más jellegű társadalmi összefogásokba, így természetesen a nemzeti jellegűekbe
is. Ettől féltek az Erdélyi Fiatalok, amikor a Vásárhelyi Találkozón a baloldali
részvételben a „trójai faló” esetét vélték felfedezni. Egyébként, ha a találkozónak
ezt sikerült is kivédenie, de mint eddigi írásokban már olvashattuk, a baloldal
ezt követően nem tartotta magát a Vásárhelyi hitvallás-hoz, és mint akkor írták:
a fiatal munkásokat „zárt sorokban” vitték be az internacionalista nevelést nyújtó
szervezeteikbe, holott rendelkezésükre állottak a keresztény és demokratikus
tartalmat hordozó, de nemzeti szellemben nevelő szervezeti formák. 

A szerző optimizmusa a tekintetben, hogy a tömegek önálló kritikai szelleme
alakulóban volna, abban a pillanatban lehetett indokolt, de a háború és a kö-
vetkező diktatúra ezt a remélt folyamatot eltüntette a munkásosztály történeté-
ből. 1956-ban ismét fellobbant valami, de a következő évtizedek hatalmas
tudati rombolását máig nem heverte ki a munkásosztály.

Történelmi időket és több nagy metamorphosist éltünk át, Erdélyben és
minden magyarlakta Kárpát-medencei területen, de a baloldali és liberális tá-
mogatással megerősített nemzetköziség dogmája él és virul. Néha, amikor szük-
séges és hasznos, egyik-másik vezető magára kap egy-egy megtévesztő gúnyát,
s pl. szívére tett kézzel nevezi magát „patriótának”, de amint komoly cselek-
vésre kerülne a sor, megjelenik a szokásos évszázados internacionalista, önle-
leplező magatartás. Erről írja Csiki Ferenc 1939-ben: „formális vallomást
tesznek a magyar népközösség mellett, de (…) a sok szó célja nem a munkás-

ság igényeit szolgáló bölcs tervek szuggerálása és keresztülvitele, hanem csak
a személyi hatáskör biztosítása!”

Ami azonban a legmegdöbbentőbb, hogy ezen mit sem változtatott az a fáj-
dalmas tapasztalat, amit a nemzeti kommunizmusok, esetünkben Ceauşescu
diktatúrája jelenthetett a magyar internacionalistáknak. Vajon rendelkeznek saját
elképzeléssel, vannak-e saját gondolataik a céljaikhoz, vagy csupán hit és lélek
nélküli komprádor végrehajtói egy idegen erőnek? Azonkívül pedig beszélhe-
tünk-e még a szó akkori értelmében munkásosztályról? Mint amiképpen nap-
jainkban parasztságról biztosan nem lehet már szó. A valamikori tanításokban
büszkének bemutatott, öntudatos proletariátus mintha csak negatív értelmez-
hetőségben létezne már, s a leszakadottakat foglalná magába, vagy amint már
akkor nevezték őket: „a proletarizálódottakat”.

Végül a rövidke cikk hatalmas és ma is égető kérdést vet fel: „Népünk ve-
zetőinek bölcsessége ezen fordul meg: Meglátják-e, hogy az időszerű feladat
nem a »munkásvezérek«-kel való tárgyalás, hanem a munkásság egyetemét
érintő gazdasági és közművelődési kezdemények megtétele. (…) Nem karitatív
mozgalomra, nem jóindulatú és emberbaráti érzésekre van szükség, hanem
misszionárius hitre és gyakorlatias szellemre, ezekkel egy időben intézmé-
nyekre, melyek anyagi biztonságot adnak s kultúránk fényét messze terjesztik.
(…) A munkástömegek nem kopogtatnak, mint vezéreik, a munkástömegek
várnak.”

Sajnos, Csiki Ferenc megállapítását kérdésként is feltehetjük: „találkozhatik
a magyar vezetőréteg a magyar népi tömegek csoportjával?”

y

Átfogó kép
Dr. Györffy István: Az új magyar művelődés alapjai
1939/2.

A lap szerkesztői a következő sorokkal vezették be a tanulmányt: 
„Azt hisszük, hogy e tanulmány megjelentetésével komoly szolgálatot te-

szünk olvasóinknak, főként az erdélyi nevelőknek. Legfontosabb nemzeti fela-
dataink egyike az új művelődés kialakítása és megszervezése. Sokan látják ezt
nálunk is; az utóbbi időben sorra jelennek meg olyan eszméltető cikkek és ta-
nulmányok nemcsak folyóirataink, hanem napilapjaink hasábjain is, amelyek
mind a fenti tanulmányban tárgyalt új szellemiség és művelődés ügyét célozzák.
Györffy István dr. nevét – sajnálatos szellemi elszigeteltségünk ellenére is –
sokan ismerik Erdélyben, s gondolatait nevének megjelölésével vagy anélkül
mind sűrűbben olvashatjuk sajtónkban. Méltó tehát, hogy az európai hírű tu-
dóst, aki Veres Péterrel együtt bízvást mondható parasztságunk és műveltsége
legalaposabb ismerőjének, olvasóink a saját írásából ismerjék meg. Tanulmánya
a hatalmas kérdéstömeg egészét felöleli, noha csak másfél ívnyi terjedelmű,
annyira összefogó és rendszeres, az új művelődésnek vonatkozásait oly bőséggel
tárgyalja, hogy bizonyos: ez az írás kátéja lesz mindazoknak, akik az új műve-
lődés kérdéseiről gondolkozni, beszélni vagy írni akarnak. Szükséges is, hogy
a tanulmányban érintett kérdéseket az illető munkarészletek emberei részletesen
kifejtsék, és alapelvei szerint az erdélyi teendőkre egyenként felhívják a figyel-
met. Folyóiratunk szerkesztősége el is határozta, hogy bevezetőül a következő
számokban megjelenteti az Erdélyben történt eddigi kezdeményezések, lehe-
tőségek és teendők vázlatát, hogy sajátos feladatainkat tekintve tovább szolgálja
az új erdélyi magyar művelődés ügyét.” 

Most pedig olvassuk Györffy Istvánt:
„A világháború óta azt látjuk, hogy korunk uralkodó eszméje, a nemzeti eszme

egyre erősbödik. Minden nemzet saját egyéniségének magából termelt nemzeti
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műveltségével igyekszik jelentőséget adni. A nemzethez ma már hozzászámítják
a hagyományőrző réteget, a népet is, és a nemzeti művelődésen nemcsak a kö-
zéposztály magasabb rendűnek minősített, iskolák által terjesztett könyvművelő-
dését értik, hanem a népnek magából kitermelt vagy régebben felülről leszállott
és hagyományként őrzött, de teljesen áthasonított műveltségét is.

Nálunk 1848-ig a nemesség volt a nemzet, s ennek hagyományait tartottuk
nemzeti hagyományoknak. A nemesség az európai művelődés hordozója volt,
de emellett megtartotta történelmi hagyományait, sőt arra építette fel a magas
kultúrát. 1848 után azonban a nemesség utóda, a középosztály, sok új, jobbára
idegen elemmel bővült, akiknek ősei nem voltak a magyar történelem tényezői
és formálói, akikben a magyar középosztály történelme nem vált hagyománnyá,
s így gyökértelenül állottak s állanak ma is a mai középosztályban. 

A háború után azt is be kellett látnunk, hogy egymagában a magyar nyelv
sem bizonyult nemzetmegtartó hagyománynak. Akiket –, főleg középosztály-
belieket – megmagyarosodottnak tartottunk, – tisztelet a kivételnek, – hamar
megalkudtak a helyzettel s elpártoltak, míg a nép, mely tekintet nélkül arra,
hogy az iskolában megtanulta-e a középosztály történelmi hagyományait vagy
sem, ma is megbontatlan egységben képviseli a magyar nemzetet. Azt meg
már a háború előtt is megláthattuk volna, – ha nyitott szemmel nézünk, – hogy
az iskola útján magyarosítani nem lehet. Hiszen vannak vegyes lakosságú fal-
vak, melyeknek lakói iskola nélkül is évszázadok óta nemzedékről nemzedékre
beszélik egymás nyelvét, mégsem olvadnak egymásba. Sem a magyar törté-
nelem, sem a magyar nyelv nem bizonyult olyan nemzetfenntartó hagyomány-
nak, mely urat, parasztot – magyart, nem magyart – elszakíthatatlanul
egybeforrasztott volna. 

Van azonban a magyar nyelven kívül egy olyan magyar nemzeti műveltségi
kincsünk, melyet a magyarság háromnegyed része, a parasztság vall magáénak,
ez a néphagyomány. Ez a műveltségállomány időtlen idők óta halmozódik. Év-
ezredek és évtizedek emlékei egyformán feltalálhatók benne. Nagy értéke, hogy
általános és egyenlő. A hagyományos népi művelődés az élet minden vonatko-
zására kiterjed. A nép ezt az élet iskolájában, a bölcsőtől a sírig tanulja. Minél
távolabb áll a néphagyománytól az iskola és a könyv, annál kevésbé hat a népre,
tehát annál erősebb a hagyományok uralma. A hagyományokat a népből kiverni
nem lehet. Kereszténységünk ezeréves, mégis az ősi pogány hit képe a népha-
gyományokból nem nagy fáradtsággal ma is helyreállítható. Zeneoktatásunk a
magas fokú nyugati zenekultúra minden népszerűsítése mellett sem tudta az
1500 éves bolgár–török hagyományokat teljesen elenyésztetni. A magyar nép
nyelvén mit sem változtatott az a körülmény, hogy a középosztály századokon
át latin nyelven írt és beszélt, majd a nemzeti eszme fellobanásakor deákos,
németes, franciás iskolával, nyelvújítással akart magasabb rendű nyelvet léte-
síteni. Végül is Petőfi és Arany magyar népi hagyományérzékén keresztül dia-
dalmaskodott a nép nyelve, s ma kétes esetekben még az Akadémia is a
népnyelvre utal. 

Vajon nem érkezett-e el az ideje, hogy a középosztály felülvizsgálja a nemzeti
műveltségről vallott eddigi felfogását s a néphagyományokat tegye a magyar
nemzeti kultúra alapjává? Könnyebb volna a magyar nemzet egynegyed részét
kitevő középosztálynak a nemzet háromnegyed részét kitevő nép ősi magyar
hagyományait átvenni, mint fordítva. Az a roppant szakadék, ami ma úr és pa-
raszt közt fennáll, egyszerre áthidalható volna, s ez a művelődéspolitika a ma-
gyar nemzet fennállását újabb ezredévre biztosítaná. 

Hangsúlyozom: az a tény, hogy az iskolai és könyvkultúrát szembeállítom a
hagyománnyal, nem akarja az iskolai és könyvkultúra és az európai civilizáció
nagy értékeit kisebbíteni. A néphagyomány nagy nemzetfenntartó erején kívül
szükségünk van a magasfokú nyugati művelődés minden vívmányára. A népha-
gyománynak emellett azt a szerepet szánom, hogy minden vonalon alapjául
szolgáljon a magasabb rendű művelődésnek, de annak ne csak színt, hanem
belső tartalmat is adjon.” 

Rövid, tömör, mindent megvilágító beszéd. Félreérthetetlen. Csak az értel-
mezheti félre, akinek más céljai vannak. Mert sajnos vannak ilyenek. A világon
ismert trendek sorában mintha dominálna a hagyománypusztító igyekezet. Ma-
gyarázható, hiszen akadálya ez, s talán legfőbb akadálya, a globalizációs, vi-
lágnemzetre, világkormányzásra törő szándékoknak. Ezért aztán ma már nem
a népből vernék ki a hagyományt, hanem a hagyomány hordozó népet próbálják
felszámolni. Gondoljunk csak a falu feleslegességét hirdető neoliberálisokra!

I.
A NÉPZENE
„A magyar népi zene a magyar nyelv egyik kifejezési formája. Amint nincs más
nyelv, melyet a magyar ember a magyar nyelv elé helyezhetne, úgy a magyar
ember előtt a magyar zenének is minden más nép zenéjénél előbbre valónak
kell lennie. Zenei nyelvünket az egész világ megérti és megbecsüli, magunknak
tehát fokozottabb mértékben kell megbecsülnünk. 

Zenefolkloristáink bebizonyították, hogy parasztdalaink legrégibb még ma
is élő rétege feltűnő egyezést mutat a cseremisz dallamokkal, s úgy sejtik, hogy
ez a közös dallamkincs mindkettőnknél bolgár–török örökség, tehát legalábbis
1500 éves. Már csak ezért is becsülnünk kell anyanyelvünk után e legősibb
műveltségkincsünket. Mégis középosztályunk nagy része már teljesen elveszí-
tette az ősi nemzeti zene iránti érzékét. 

Indokolt tehát álláspontunk a következő kérdésekben: 
1. A magyar népdalt a maga sajátos népi előadásmódjában már az óvodától
fogva tanítanunk kell. Az elemi iskolában nem is kell mást tanítani, csak népdalt,
mégpedig a környéken, lehetőleg fonográffal, szakemberek által gyűjtött anyagot.
Helytelenítjük azt az eljárást, hogy operaénekesekkel énekeltetnek népdalokat
gramofonba s ezeket a lemezeket viszik ki a nép közé tanítás céljából. Az ope-
raénekesek nemzetközi énekiskolája egészen megmásítja a népi előadásmódot,
a kotta sem tudja visszaadni a népdal színét és zamatját. Népdalt jól csak rom-
latlan érzékű paraszti énekes által felvevőgépbe dalolt lemezről taníthatunk. 
2. A magyar népzenét különös gonddal kellene tanítani a tanítóképzőkben,
ahonnan a kántorok kerülnek ki. Kántorainkat egyrészről a magyar népzenétől
eltérő egyházi zene, másrészt a klasszikus zene, nem utolsó sorban pedig a né-
pies magyar zene (az úri népdalköltés terméke) úgyis a hagyományos paraszt-
zene ellen hangolja, s mint a »magasabb kultúra« apostolai falukon hivatásuknak
tartják a falu dalkultúráját »magas fokra« emelni. A legalsóbb fok természetesen
a parasztdal, a legmagasabb a klasszikus zene. 
3. Az ősi vadász-halász-pásztor vagy akár a mai tanyai életmód nem volt al-
kalmas soha énekközösségek kialakítására, s így a magyar ma is egyszólamon
énekel, még ha társaságban van is. A tanító pedig nevelésénél fogva legnagyobb
pedagógiai eredménynek tekinti, ha sikerül a kart többszólamú énekre megta-
nítania. Nem veszi észre, hogy bár a tanítók a többszólamú éneket évtizedek
óta erőltetik az iskolában s az iskolán kívül, népi éneklésmóddá nem lett sehol
a magyarlakta területen, és nem is lesz azzá, mert ellenkezik a magyar népha-
gyománnyal, s ezért kár is erőltetni. 
4. A magyar népdalanyagot most rendezi sajtó alá Bartók Béla. Ha ez a ma-
gyar zene történetében korszakot alkotó mű megjelent, megkezdhetjük az is-
kolák, dalárdák s a rádió útján visszaadni a népnek az ősi magyar népdalt,
melyet a népies műdal és a giccs majdnem teljesen kiszorított. 
5. A tanító-, tanítónő- és óvónőképző intézetek növendékei a  magyar paraszt
és népies műzenében teljes képzést kapjanak, hogy népzenei gyűjtésre is al-
kalmasak legyenek. Tananyagukat állomáshelyük népzenei anyagából kellene
összegyűjteniök, s feladatuk volna állomáshelyük népi zeneszerszámait is össze-
gyűjteni s az azokon való játszást növendékeiknek tanítani. 
6. A magyar népzenét a magyar nyelvvel egyenlő jogú magyar nemzeti művelt-
ség alapjává  kell nyilvánítanunk és minden olyan védelmet és gondoskodást
meg kell neki adnunk, ami a magyar nyelvet megilleti.” 
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Jól figyeljünk, mert Györffy nem a kórusmozgalom ellen szól. Sőt! Ő csupán
a hagyományokkal nem ellenkező zenei oktatást támogatná. A népzenei örökség
megőrzéséhez szükséges gyűjtőmunka az utolsó percben megtörtént, és Európa
más országaihoz mérten hatalmasnak nevezhető anyag birtokában vagyunk.
A feladat immáron ezeknek az értékeknek a felülről való alászivárogtatása.

A NÉPI DRÁMA
„Bár a magyar nép rítus eredetű alakoskodásai, játékai legnagyobbrészt már
eltűntek, mégis nem látom reménytelennek a magyar népi színjátékok felélesz-
tését, főleg, ha a magyar nép még élő alkalmakhoz kötött alakoskodásait, játé-
kait összegyűjtjük s a magyar népi beszéd-, énekelés- és táncmódot, továbbá
a népi kifejező mozgásokat tanulmányozzuk.

Színházaink a múlt század közepén még sokkal magyarabbak voltak, mint
ma. A népszínmű – különösen a nemzeti elnyomatás korában – virágzott, s ha
bár ezek is csak annyiban voltak népszínművek, hogy parasztokról szóltak, de
a középosztály írói írták, színészei játszották – ugyancsak középosztálybeliek-
nek, s a paraszt olyan volt benne, amilyennek a középosztály látta vagy ami-
lyennek gondolta, tagadhatatlan mégis, hogy ez az elgondolás jóindulatú volt.
A paraszt azonban nem ismerte fel magát benne, a játszás módja is idegen volt
előtte, így a népszínmű nem lett szállománnyá, s a nép közt nem vert gyökeret.
Később a magyar dráma lemondott a népszínművek ápolásáról és nemzetközivé
vált. Színészeink úgy élnek, mozognak a magyar színpadon, mint akár Berlinben
vagy Párizsban. Társadalmi drámáink nagy nemzetközi keresletnek örvende-
nek, ami annyit bizonyít, hogy a nemzetközi színházi kultúra igényeit a legna-
gyobb mértékben kielégítik. 

A legújabb időben egyik fiatal színész, Muharay Elemér, népi játékszínt ala-
pított Budapesten, melyben népmeséket, népmondákat, népballadákat adat elő
fiatal színészekkel, akiket igyekszik a nép drámai előadóstílusába belenevelni.
Ezeket a rövid néphagyományokból színre alkalmazott egyfelvonásos játékokat
a falura szánta, azzal a céllal, hogy a paraszt fiatalság minden városi iskolá-
zottság nélkül a maga természetes stílusában játssza, magáévá tegye, s a nép
között felélessze vagy életre keltse a magyar paraszti drámát, melyből idővel
kisarjadhat a népi-nemzeti magyar dráma.” 

Sokat változott a világ azóta, de a televíziózás korában is él még vidéken a
színjátszás igénye, s bizony nem ártana Györffy István tanácsaira hallgatva,
ennek megfelelő, Muharay elképzelése szerinti művekkel segítségükre sietni.
Talán még nem késő!  

A NÉPI TÁNC
„Sajnos, folkloristáink népi drámáinknak, alakoskodásainknak csak a szövegét
jegyezték fel, a mozgással nem törődtek. Ez ugyan még pótolható, mert a
magyar nép ma is úgy mozog, mint régen, ám annál nagyobb baj van a népi
tánccal.

Táncainkat szóval leírni nem lehet. Holmi tánckották is alig használható,
durva képet adnak róluk. A magyar tánc fő jellegzetessége az, hogy ki-ki vér-
mérséklete, egyénisége szerint másként járja. A táncgyűjtésnél a zenés
színesfilmfelvételek segíthetnének, S ez igen sürgős! A népi tánc az utolsó óráit
éli, a mai fiatal nemzedéket a nemzetközi tánc már teljesen megfertőzte. 

A háború előtt a bálokban nagy szerepe volt a »csárdás«-nak, melyet a múlt
század közepén a középosztály a néptől vett át. Ma már csak néhány perces
nyitó tánccá csökevényesedett. Faluhelyen sokhelyt még él, de a falusi »tánc-
és illemtanár«-ok az európai divatos táncokkal örökre eltemetik a népi táncot.
Itt persze nemcsak a tánctanítók a hibások. Hibás maga a fiatalság is, mert az
követeli a modern táncokat. Leghibásabb persze az a szellem, mely a városok-
ból, közömbössé vált, asszimilálatlan vagy kevéssé asszimilált középosztálybe-
liektől terjed lefelé, akiknek a magyar nép felé nincs semmi kapcsolatuk,
hagyományt nem őriznek, gyökértelenségükben minden nemzetközi »modern«

dolgon kapva kapnak s a nemzeti hagyományokhoz ragaszkodókat megmoso-
lyogják. Ez a szellemi ragály rohamosan terjed lefelé, s ellene nem használ
sem az árvalányhajas, fokosos, vitézkötéses magyarkodás, sem az álmodozó,
csodaváró turánkodás, hanem a magyarság tudományosan feltárt igazi népi-
nemzeti értékeinek olyan nevelése, melynek sikere a tanítók és tanárok meg-
győződésén, beleélésén és lelkesedésén alapszik. A kinevezésre váró tanároknak
nemcsak a diplomáját, hanem ilyen irányú felkészültségét is figyelembe kellene
venni. 

Itt is ugyanaz a teendőnk, mint más néphagyománynál. A jól felkészült szak-
embernek ki kell mennie a falvakra – de inkább ma, mint holnap, –, zenés, színes
filmre fel kell vennie mindazokat a táncokat, amelyeket az öregek még tudnak,
és ezeket kell bevinni a múzeumokba, hogy feldolgozás alá kerüljenek. Ha a
tánc- és zenefolkloristák megállapították, hogy melyek az ősi, jellegzetes magyar
táncok, akkor az iskolák útján, zenés filmen, minden vidéknek visszaadjuk a
maga táncait, s emellett megtaníthatjuk más vidékek legszebb táncait is. 

Ha azonban csak falun, a népnek tanítunk tánchagyományokat nem sokat
érünk vele. Így csak »Bokréta« lesz belőle. Hogy a népi tánchagyomány nemzeti
művelődésünk egyik eleme legyen, általánossá kell tenni, tehát városon is taní-
tani kell az óvodától a főiskoláig. 

Sajnos, amilyen jó kezekben van a népzene ügye, annyira elhanyagolt a ma-
gyar népi tánc. Szakembere is alig van. A népi tánc gyűjtése és tanulmányozása
tekintetében is még csak a kezdet kezdeténél tartunk.” 

A mentőcsónakként érkező táncház-mozgalom éppen a legnehezebb idők-
ben született. Talán nem is olyan véletlenül. Mára, miközben a modern táncok
lefelé ható ereje egyre erőteljesebb, mégis él falun és városon egyaránt az ér-
deklődés a népi tánc iránt. Az elért eredmények igen jó alapot biztosítanak a
továbblépéshez. Örömteli tény, hogy ezen a téren Magyarország nemzetközi
viszonylatban vezető helyen áll.

A DÍSZÍTŐMŰVÉSZET
„A magyar beszédnyelven, zenei nyelven s a kifejező mozgásokon kívül a for-
manyelv is az, amelyen a magyar népi művészet megszólal, sőt a nagyközönség,
ha a népművészetről hall, hibásan csak a díszítőművészetre gondol. 

Tulajdonképpen nem a személytelen nép a művész, hanem ennek egyes mű-
vészi tehetségű egyénei, akik a maguk gyönyörűségére művészkednek, de nem
egyéni, hanem közös stílusban. Szabadon használják más népművészek motí-
vumait, de művészetük elismerését nem követelik. Minden anyagnak megvan a
maga anyagszerű díszítménye, mely vidékről vidékre változhatik. 

A magyar díszítőművészetet Huszka József fedezte fel a múlt század nyolc-
vanas éveinek elején. Leginkább a szűcs- és szűrhímzéseket, székely kapufara-
gásokat, népi kerámiát tanulmányozta. 

Az európai, nemzetközi nagyművészet tiszteletében felnőtt középosztály
észre sem vette és figyelemre sem méltatta volna a népi ornamentikát, ha
Huszka rögtön fel nem fedezi annak honfoglaláskori, sőt »szasszanida-perzsa«,
de még azon is túlmenő délnyugat-ázsiai, több évezredes kapcsolatait. Mihelyt
a magyar történelmi dicsőség bizonyítékai közé be lehetett a »parasztság által
megőrzött ősi« díszítő elemeket iktatni, a történelmi középosztály is szívesen
vallotta magáénak a paraszti szűcs- és szűrornamentikát s ilyenformán hama-
rosan magyar »ornamentika« lett belőle. 

Ma már tudjuk, hogy általános, anyagtól független magyar díszítésmód
nincs. Minden anyagnak megvan a maga anyagszerű ornamentikája, mely időről
időre meg is változhatik. Az újabb kutatások azt is kiderítették, hogy elemi mo-
tívumok is vannak, melyek létrejöhetnek egymástól függetlenül, különböző he-
lyeken és időkben. De ha elfogulatlanul nézzük Huszka motívum-bizonyítékait,
azt is meg-megállapíthatjuk, hogy csak Huszka nagy művészi fantáziája láthatott
és láttathatott bennük hasonlóságot. A chéták korát a honfoglalástól több, a
honfoglalást pedig a múlt század végétől egy évezred választja el. Ezt a tenger
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sok időt Huszka bizonyítékokkal nem tudta áthidalni s a motívumok folytonos
használatát sem tudta igazolni. Újabb kutatásainkból az is kiderült, hogy a hím-
zett szűcs- és szűrornamentika a múlt század elején keletkezett természetes vi-
rágok elstilizálása folytán és a honfoglaláskori fémeszközök díszítési módjához
nincs semmi köze. 

»Ha ilyen fiatal is ez az ornamentika, megközelíthetetlen eredetisége és
kétségtelen szépsége jelent akkora értéket a magyar alkotó géniusz számára,
mint amekkora érték volna 1500 éven át változatlan konzerváló ereje, ha ugyan
ilyen erőt módunkban volna kimutatni« – jegyzi meg találóan Viski Károly a
Magyarság Néprajzában. 

Huszka egy fél évszázadon át megfellebbezhetetlen tekintélye volt a magyar
ornamentikának s megalapítója a turánizmusnak. Jelentéktelen néprajzi vagy
népművészeti hasonlóság folytán rokonná vált Ázsia minden számottevő népe.
Építészeink szabadon válogathattak Kelet épületformái közt, csak cserépből
készült szűrvirágot kellett reá rakni, mindjárt készen volt a magyar nemzeti épí-
tészeti stílus. Az építészeket belső berendezők is követték. Történelmi stílusban
készült bútorokat csodálatos egyszerűséggel magyarosítottak s pirosra vagy
kékre mázolták, aztán Huszka-féle hímzésmotívumokat festettek reá. 

Huszka iskoláját követte Groóh István, az Iparművészeti Főiskola igazgatója
is, aki 1929-ben adta ki »Új magyar díszítések« c. fényes kiállítású könyvét.
Ez volt a Huszka-féle irány utolsó fellobbanása. Groóh már teljesen elvetette a
magyar népi motívumokat, ellenben egyéni átdolgozásban egy mintakönyvet
adott ki indiai és perzsa díszítési elemekből. Az etnográfus lesújtó kritikája
aztán kivégezte e könyvet is, a Huszka-féle irányt is. A díszítőművészet tanul-
mányozását a néprajz szakemberei vették a kezükbe, akik a múzeumok orna-
mentális anyagát legjobban ismerték, mivel ők gyűjtötték. Groóh távoztával
azonban az Iparművészeti Főiskola elszakadt a népművészettől. Növendékei
azóta sem látogatják a Néprajzi Múzeumot. Meg is látszik a magyaros iparmű-
vészeten, melynek termékei nem egyebek, mint egyéni művészkedések némi
népies utánérzéssel. 

A háború után igen sok idegen fordult meg a magyarlakta területeken, főként
a magyar egyéniséget keresték és ezt leginkább a magyar népművészetben ta-
lálták meg. Nagy keletje lett erre a magyar népművészeti termékeknek. A ke-
reskedők alig tudtak a szükségletnek megfelelni, s nagyon természetes, hogy
amikor már nem kerültek elő régi darabok, régi minták után újakat kezdtek ké-
szíttetni. Szerencsére: a készíttetők kénytelenek a hagyományos mintákhoz ra-
gaszkodni, mert az idegenek mindegyike megnézte előbb a Néprajzi Múzeumot,
s így bizonyos hozzáértéssel lépett alkuba a kereskedővel. 

A nagy kereslet és a nemsokára kialakuló kivitel jelentőségét a nőipariskolák
vezetői rögtön megértették, és helyes ösztönnel a hagyományos népi hímzés
tanítására tértek át s teljesen háttérbe szorították az idegen eredetű hímzéseket.
Tanárnőiket a Néprajzi Múzeumba küldötték anyagot gyűjteni, s az itt gyűjtött
anyag, továbbá a Múzeum által kiadott hímzésminta füzetek és könyvek alapján
feltámasztották a pusztulás szélén álló népi hímzést, s a középosztállyal is any-
nyira megkedveltették, hogy most már csaknem minden magyar úri házban ta-
lálunk néhány jó népi hímzést. A »magyaros«-nak nevezett hagyományos népi
hímzést a polgári leányiskolák is terjesztik, s nemsokára leszáll oda, – ahonnan
feljött – a néphez.

A nőiskolák minden vonalon eredeti népi minták után tanítanak, hogy a
magyar népi stílusérzék a tanulónak vérébe menjen át. Terveznie csak akkor
szabad, ha a stílusérzék már kialakult. De csak a hiteles motívumok más el-
rendezéséből állhat e tervezés, a motívumanyagot megváltoztatni nem szabad.
A rajztanárok által régebben »tervezett« vagy »átdolgozott« »magyaros« motí-
vumok, mint a népművészet meghamisításai, teljesen hitelüket vesztették. S így
a népi hímzés feltámasztása világosan mutatja az utat, hogyan kell egyéb népi
művészeti hagyományunkat is feléleszteni. A városokból, iskolákból kell kiin-
dulnia minden kezdeményezésnek, s akkor talaja lesz a vidéken is. 

A szövőművészet, a népi szőttes egyelőre még messze áll a hímzésektől.
A Felső-Tisza mentén, Zemplén, Szabolcs, Szatmár megyékben e század elején
kapott lábra, hova Ung megyéből jött át. Ama kevés népművészeti ág közé tar-
tozik, mely most van kialakulóban és terjedőben. A Dunántúl (pl. Sárközben)
otthonos szőttesművészet az elpusztult takácsművészet maradványa. Erdélyben
is terjedőben van a szövőművészet. Itt a székely »festékes«-szőttes, az ún. »szé-
kely szőnyeg« feltámasztása figyelemre méltó, mert ezt már szinte a sírjából tá-
masztották fel lelkes székely úriasszonyok 1920 óta. Ez a népi szőttesművészet
azonban egyelőre nincs tudományos irányítás alatt. A nép magára hagyatva ké-
szíti, más része takácsminták után dolgozik. 

A népművészet sikerein felbuzdulva iparművészek egyéni tervei után »ma-
gyar csipkék« támadtak, s elég nagy kelendőségnek örvendenek. Ezek csak
iparművészeti termékek, nem hagyományosak. A halasi csipke ugyan, mint nép-
művészeti termék jelentkezik. Tudjuk azonban, hogy a halasi csipkét a múlt szá-
zad végén Dékáni Árpád rajztanár tervezte és hozta forgalomba. Majd halála
után évtizedekkel régi munkásait Halas város előkerítette és újra munkába ál-
lította. Sőt Halasi Csipkeház néven Kiskunhalas városa múzeum, csipkeverő -
műhely, idegenforgalmi ház szerepét játszó gazdaházat építtetett, s itt
mutogatják, hogyan készül az ősi halasi csipke, melyhez Halasnak csak annyi
köze van, hogy az erdélyi eredetű Dékáni néhány évig ott élt. 

Valószinű, hogy díszítőművészetünk legősibb ornamentikáját ma is élő pász-
torművészetünk őrzi. A pásztorok szarufaragása a Felső-Tisza vidékén, de még
inkább Somogyban olyan karcolt motívumokat mutat, amelyek a honfoglaláskori
leletek motívumaival egyeznek. Ebben a nemben a legkiválóbb művész Kapoli
Antal és fia. Az öreg Kapoli 1938 telén Buzsákon tanfolyamot tartott a dunán-
túli pásztoroknak. A Felső-Tiszai pásztorok szarufaragását pedig Hortobágy-
pusztájára akarja áttelepíteni a csárda bérlője. A pásztorművészet még él a
Dunántúlon, sőt a Tiszántúlon is inkább éledőben, mint pusztulóban van. 

A kisebb-nagyobb fafaragást részint maga a falusi férfinép, részint barká-
csoló vagy ács mesteremberek végzik hagyományos minták szerint. 

Újabb időben a magyar középosztálynál a népi hímzéssel együtt polgárjogot
nyert a parasztbútor is, mely voltaképpen nem egyéb, mint a 100–200 évvel
ezelőtti úri bútor utóda. Különösen előszobákat vagy nyaralókat rendeznek be
vele. A népi hagyományt értékelők egyenesen régi paraszti bútorral rendezked-
nek be. Akik nem akarnak ócska bútort, azok többnyire iparművészekkel csi-
náltatják. Sajnos, az iparművészek, mivel népművészetet nem tanulnak,
többnyire a képzelőerejük segítségével alkotják meg a népi bútort, melyen a
népiességet rendesen a rikító tulipánok, szívek stb. jelzik. Egyébként a népies-
magyaros bútor már a vidéken is terjed, de egyelőre az úri házaknál. A paraszt
inkább eladja az uraknak, ha őseitől van még ilyen a birtokában. 

A díszítőművészetek közül utolsó helyen említem a népi kerámiát. Ezt a
múlt század 90-es éveiben maga a kereskedelmi minisztérium tette tönkre, ami-
kor vándor-»tanárok«-at küldött ki a vidékre, akik új formákat, motívumokat,
színeket és festésmódokat honosítottak meg a fazekasok közt. A szarajevói
kincstári fémipariskolában gyártott bosnyák rézvázákat vették edénymintának,
erre a Huszka-féle magyar szűcshímzés-mintákat festették fel dísznek. Megta-
nították a fazekasokat új színeket keverni, s a festéket a szaporátlan íróka (csor-
gató) helyett a széles foltokkal dolgozó ecsettel kenték fel. A néphagyomány
értékét nem ismerő »tanár«-ok tudatlansága így csaknem mindenütt tönkretette
a hagyományos kerámiai művészetet. A híres mezőtúri Badár Balázs (arany-
koszorús mesterré ütötték!) és a kunszentmártoni Bozsik Kálmán fazekasok
ma is csinálják a bosnyák rézvázákat cserépből, melyre szűcs- vagy egyéb hím-
zésmotívumot festenek. A festékkeverést meg az ecsettel való festést ma már
minden fazekas űzi. A széles ecsettel persze nem lehet a régi csorgatott orna-
mentikát kihozni, ezért aztán mindenütt áttértek a naturális virágornamentikára. 

Az iparművészek kerámiai munkásságáról a népművészet keretében nem
beszélhetek. A régi paraszti kerámiát nem utánozzák, mert a csorgatót nem
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tudják kezelni. Stílusuk nem hagyományos, hanem egyéni. A fazekasok nagy
része még őrzi a hagyományos formákat, de a hivatalos támogatással megho-
nosított idegen színek és ornamentumok miatt gyártmányaik néprajzi szem-
pontból teljesen értéktelenek.” 

Hasonlóan szigorú ítéletnek ma is volna helye, itt és határon túl egyaránt.
A részben felülről visszaszivárogva megmenekült népművészetet most az alulról
jövő keresleti igényt kielégítő kínálat teszi tönkre.

A NÉPVISELET
„A viselet is egyik eszköze a nemzeti jelleg kifejezésének. Már a XVIII. század
végén II. József császár németesítő törekvései ellen a magyar nemesség a latin
helyett annak jogaiba iktatott magyar nyelv mellett a magyar viselettel tüntetett.
Pár évtized múlva már érdeklődéssel fordult a nemesség a népviselet felé is,
de persze a rendiség korában szó sem lehetett arról, hogy a népviseletet vagy
annak akár egyes motívumait is átvegye. 

Később ellanyhult a magyaros öltözködési kedv, de a szabadságharcot kö-
vető elnyomatás alatt újra feléledt a Bach-rendszer elleni tüntetésképpen. Ekkor
már népi motívumokat is vett fel. Vachot Imre szűrben járt. Az úri osztály –
férfiak, nők – pörge parasztkalapot viseltek.

A kiegyezéssel megint lelohadt a magyar viselet divatja, s a felsőbb osztály
egyszerűbb magyar úri viselete a népre öröklődött. A zsinóros ruhák, sarkan-
tyús csizma, mente, az úri asszonyok pruszlikja, bő szoknyája, topánkája népi
divattá vált. Emellett azonban a nép hagyományos viselete is fejlődött, dísze-
sebb, cifrább lett. A jobbágyságból való felszabadulás, a búza konjunktúrája
ugyanis gazdaggá tette a népet. Vagyont érő műremekeket készítettek a magyar
szűcsök, szűrszabók a jobb módú parasztság részére. 

E század elején azonban a hagyományos és kifinomodott népviselet hanyat-
lásnak indult, majd a világháború legtöbb helyen megszüntette a messze múlt-
ban gyökerező népviseletet. 

A Gyöngyös Bokréta előadásain látható viseletek nagy része már nem él.
A ládák fenekéről keresik elő a fiatalok apáik, nagyapáik örökségét s csak pesti
szereplésük idejére öltik magukra. Ahol pedig még ma is viselik, az már nem
az ősi népviselet, hanem a múlt század végének úri hagyománya: selyem, bolti
portéka. 

Van ezenkívül még egy romantikus népviselet, jobban mondva népies jelmez,
melyet a népviselet-nélkülivé vált vidékek ifjúsága, továbbá az iparos elem ölt
magára bizonyos alkalmakkor, főleg szüreti mulatságok alkalmával. Ez a viselet
a legényeknél bő gatya, lobogós ujjú ing (a múlt század közepének népviselete
után), a lányoknál ugyanazon kor európai népviselete: ingváll, pruszlik, szoknya,
melyen a magyarságot a pruszlik arany zsinórozása jelképezi. Felesleges mon-
danom is, hogy ez a női viselet nem hagyományos, mégis az iskolákban nagyon
elterjedt mint »magyar ruha«. 

A középosztály előkelő férfitagjai ünnepélyes alkalmakkor még felöltik a ne-
messég hagyományos viseletét, a »díszmagyart«, a hölgyek azonban nemigen.
Ezt a hagyományos úri viseletet mai céljaira a jövőben is fenn kell tartanunk,
azonban szükség volna egy olcsóbb, egyszerűbb, a kor igényeinek jobban meg-
felelő magyar viseletre, melyet magyarságának hangsúlyozására minden alka-
lomra felvehetnének az egyszerűbb viszonyok között élő magyar középosztályiak
is, főleg a hölgyek. 

Az utóbbi években Ferenczy Ferenc fejtett ki hírverő munkát a magyaros öl-
tözködés érdekében. Évente magyaros divatterv-pályázatot hirdetett az Ipar-
művészeti Társulat keretében. Sajnos, a terveket iparművészek bírálták el, akik
a tervek művészi értékéről nyilatkozhattak ugyan, de a magyarosság kérdésében
etnográfusoknak kellett volna nyilatkozniok, azokat azonban egyszer sem hívták
meg. Így a tervekben az álhungaricumok is érvényre jutottak. A tervek Magyar -
országon nem keltek életre, de néhány modell Párizson keresztül, mint magya-
ros divat a világdivatban is szerephez jutott. 

A női ipariskolák is készítettek magyaros modelleket, amelyek között elis-
merésre méltó darabokat is bőven találunk. A zsinórokat, flittereket s egyéb ál-
hungaricumokat kevéssé alkalmazzák, ellenben – igen helyesen – annál nagyobb
szerephez jut a ruha díszítésében a népi hímzés. Így a ruhákon nemcsak a nép-
hagyomány érvényesül, hanem a táji követelményeknek is eleget lehet tenni.
Az ország úri közönsége saját vidékének jellegével ellátott viseletben járhat,
amellett ez a népies-nemzeti viselet az európai divattal is lépést tarthat. Ha a
vidéken is elterjed, nemsokára megkezdi útját lefelé a nép közé s új viselet lesz
belőle. Ehhez azonban elsősorban az kell, hogy a magyar középosztály átvegye. 

Legújabban Zs. Tüdős Klára iparművésznő nyitott egy magyar női divat-
szalont, mely a néphagyomány felhasználásával, az európai divattal is számoló,
népi elemekből tervezett magyaros női ruhákat készít. Mivel az előkelő úri osz-
tály, de még a külföldi előkelő közönség is érdeklődik iránta, valószínűnek tar-
tom, hogy a népi-nemzeti viselet középosztályunknál is életre kel.” 

A viselet dolgában Györffy István megengedőbb, s minden bizonnyal igaza
van. Napjainkban a helyzet tovább változott. Mondhatnánk, hogy romlott, s
ugyanakkor javult is valamelyest. Mára már lenne a középosztály számára is
elfogadható magyaros viselet. Sajnos azonban e területet sem kímélte a politika,
s a magyaros vagy annak szánt öltözék ugyanabba a képtelen skatulyába került,
melyet „magyarkodás” néven tart számon a neoliberális szótár.

AZ ÉPÍTKEZÉS
„A magyar népi építkezés kérdésével először Herman Ottó foglalkozott, aki sza-
kított azzal a régi balhiedelemmel, hogy az ősmagyarok télen-nyáron sátor alatt
élő népek voltak, s azt állította, hogy a magyaroknak igenis volt házuk. Ennek
két ősformája volt: egyik a putri, a másik a cserény. Ezekből alakult ki a magyar
ház. Vele szemben Jankó János azt vitatta, hogy a magyar mai hazájában az itt
lakó népektől vette át a házat, s ez alaprajza és tűzhelye alapján felnémet ház volt
s ma is az. Ezt az állítást elfogadhatóvá tette az ezredéves kiállítás néprajzi faluja,
melynek legújabb divatú, fejlett parasztházai csakugyan ezt a típust mutatták.

Jankó állításával szemben Bátky Zsigmond foglalt állást, aki bebizonyította,
hogy a magyar már az előmagyar korban is házban lakott, mert építészeti szó-
kincsünk ugor elemeiből egy egyszerű, tűzhelyes ház minden lényeges alkotó
része kikerül. A mai fejlettebb parasztház azonban a mai hazában lényeges vál-
tozásokon ment keresztül. 

Bátky Zsigmond mintegy negyven évi néprajzi munkálkodása a népi építke-
zés eredetét és az ősi típusokat tisztázta, azonban a fejlettebb házak kifejlődé-
sével, népművészeti értékelésével nem foglalkozott, azt építészeti technika és
stílus szempontjából nem vizsgálta, s így a magyar népi-nemzeti építőstílus ki-
alakítására építészeink az ő munkáiban nem találtak elég anyagot. 

A nemzeti építészeti stílus megvalósítására a múlt század végén indult el az
első mozgalom. Ennek a szárnypróbálgatásnak Lechner Ödön ilyen irányú épít-
ményei voltak az első emlékei. A mozgalom a Huszka-féle turáni elgondolás
alapján vélte célját elérni. A keleti stílusú házakra szűcsvirágokat vagy egyéb
textildíszítőelemeket rakott, ezzel aztán azt hitte, hogy kész a magyar építészeti
stílus. 

E század elején azonban egy-két építész gondolkodóba esett. Úgy látták,
hogy a népi építkezési stílust – bármilyen nehéz is ezekből emeletes házakat
tervezni – mégsem lehet teljesen mellőzni. Mivel még megdönthetetlennek lát-
szott Huszkának az az elmélete, hogy a székely ház a magyar házak legősibb
és legjellegzetesebb típusa, ebből indultak ki, s a székely és kalotaszegi fatemp-
lomok és fatornyok építészeti motívumainak felhasználásával megteremtették
az erdélyi magyar építészeti stílust. Ennek Erdélyben Kós Károly, Magyaror-
szágon pedig Thoroczkay-Wiegand Ede volt a mestere. Ez a »székely stílus« a
faépítkezés jellegeit viselte magán s ezért az erdőtlen vidékeken, még Erdélyben
sem volt anyagszerű. Magyarországon pedig egy-két kisebb épülettől eltekintve,
nem tudott meghonosodni. 
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Jó ideig a népi-nemzeti stílus kialakítására nálunk nem történt semmi további
lépés. Az utóbbi években azonban öt fiatal építész – anélkül azonban, hogy a
magyar népi építkezés néprajzi irodalmát nagyobb figyelemre méltatta volna –
újabb gyűjtéshez fogott, s már több, parasztházakat ábrázoló képeskönyvet
adott ki abból a célból, hogy ezek mintái alapján megindulhasson a tájjellegű,
magyar népi-nemzeti stílusú építkezés. Mivel főleg az első tekintetre leginkább
szembetűnő tornác és oromfal képzésében vélik felfedezni a magyar stílust,
népi építőművészeti gyűjtésük is majdnem teljesen e két jellegre szorítkozik,
holott a népi építőművészetnek sok más fontos, sőt fontosabb eleme is van.”

Ez az a terület, amely azóta, a szocialista korszak sivárságát átvészelvén, új
hajtásokkal gazdagodott, és nem egy építészünk tett szert nagy nemzetközi is-
mertségre. Jó magyar szokás szerint a viták és ítéletmondások sokasága után,
s előtt vagyunk. A lényeg azonban mégis az, hogy a magyar építészet mozgásba
jött, s ezen belül a népi elemek felhasználása is teret nyert. 

A MAGYAR KONYHA
„Utolsó helyen említjük a népművészetek közé sorolva a konyhaművészetet. 

Az utóbbi években kétségbe vonták a magyar parasztasszony főzési tudo-
mányát. Ezt a megállapítást így általánosságban kimondani nem lehet. Kétség-
telen, hogy népünk táplálkozási viszonyai rosszabbodtak, de a főzés tudománya
nem hanyatlott, csak ritkábban kerül sor jobb ételekre, néhol pedig a főzésre. 

Sőt a világ népei között szinte egyedül állunk abban a tekintetben, hogy ná-
lunk a férfi is tud főzni. Ezt a hagyományát a parasztember a vadász-halász-
pásztoréletből mai életformájába is átmentette. Ebből magyarázható, hogy a
magyar férfiakból jó szakácsok válnak, s a magyar szakács-cukrász külföldön
is keresett szakember. 

A parasztasszonyok főzésbeli járatlanságát már maga az a tény is cáfolja,
hogy úri házaknál parasztlányok, asszonyok dolgoznak, mint mindenes cselé-
dek: sokszor pedig mint önálló szakácsnők működnek az úri háztartásban, s
így bőven van alkalmuk magukat a főzésben gyakorolni, sőt elsőrendű szaká-
csokká kiképezni. 

Európa ételkultúrájában a magyarnak jelentős szerepe van. Az ételkultúra
Európa délkeleti részén a legfejlettebb. E téren Törökország vezet. A szerb és
román konyha lényegében ennek egyszerűbb változata. A magyar konyhában
az ősi magyar hagyományokon kívül ó-európai hagyományok is vannak, melyek
részben közösek a szomszédos, szláv népekével, ezenkívül a törökség hatása
is kimutatható. 

Magyar ételeink a külföldön is népszerűek. Magyar eledeleket ma már a
külföldi vendéglők étlapjain feles számmal találunk, s eledeleink nyugat felé
napról napra terjednek. A külföldiek előtt félelmes hírű paprika  –, mely hozzánk
a törökvilág alatt jött a törököktől –, a világháború idején ismeretessé vált nyu-
gaton is, ma pedig már egyre fokozódó kivitelünk van belőle. 

Néphagyományaink között a magyar konyha az, amelyet a nyugat-európai
kultúra legkevésbé veszélyeztet, sőt ha szakácsművészetünk fejlettségének tu-
datában lennénk, e téren a tőlünk nyugatra eső országoknak tanítómesterei le-
hetnénk.” 

Ez szintén egy olyan terület, amelyet a szocializmust építeni próbáló korszak
szinte kisepert emlékezetünkből, de még idejében sikerült ocsúdni, és ma egyre
közelebb jutunk a nemzetközi élvonalhoz úgy, hogy konyhánk nemzeti jellegze-
tességeit igyekszünk beleilleszteni az általános európai konyhakultúrába.

A NÉPI TUDÁS
„A magyar népművészet megértéséhez és értékeléséhez csak szépérzék kell,
ezért a népi műveltség ezen a síkján közelíti meg leghamarabb a tanult embert. 

Másként vagyunk a hagyományos népi tudással. A tanult ember többnyire
el sem akarja hinni, hogy van olyan népi tudás is, amely nem felülről szállt le,
hanem amelyet népünk önmagából termelt ki. 

Pedig van. Az egyedül élő vadász-halász-pásztornép is bőven ráér szemlé-
lődni s leszűrt tapasztalatai tudássá érlelődnek benne. A tudás idővel hagyo-
mánnyá válik s a népi társadalomban nemzedékről nemzedékre száll. 

Szinte meggyőződéssé vált már az a téves hiedelem, hogy az a paraszt, aki
nem járt iskolába, tudatlan és műveletlen. Tudást a közfelfogás szerint csak az
iskola és a könyv nyújthat. Ebből következik, hogy amit a paraszt a gazdasá-
gában nem úgy csinál, ahogy a tan- és a szakkönyvekben meg van írva, az nem
lehet jó. Nem veszik tudomásul, hogy a népi tudást évszázadok, olykor évezre-
dek tapasztalata szentesíti, s a paraszt nem butasága miatt maradi, hanem a
jól bevált tapasztalat óvja minden olyan újítástól, amelynek egyelőre még nem
látja jó kimenetelét.

A Teremtő a talentumot úrnak, parasztnak egyformán adja. Csak a sors
mostohasága s társadalmi berendezésünk fogyatékossága az oka, hogy annyi
tehetség kallódik el a nép között. De nem jó szót használok, mert csak a kö-
zéposztály számára kallódik el. Tehetsége a maga társadalmi körében érvénye-
sül. Esze a népi tudást gyarapítja, művészete önmagát és népi közösségét
gyönyörködteti. 

Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a hagyományos népi műveltség kerek
egész, az élet minden vonatkozására kiterjedő művelődés. Nem nyolc-tíz tantárgya
van, hanem száz meg száz. Ha csak egy kicsit is foglalkozunk a népi tudással,
csodálattal látjuk annak sokoldalúságát. A parasztember a legapróbb részletekig
ismeri háziállatai tájfajtáit, a talajnemeket, az időjárást, tud szerszámot készíteni,
házat építeni, embert, állatot gyógyítani, ismeri a füveket, fákat, madarakat, bo-
garakat s azok természetrajzát. A nap állásából, a csillagok járásából megmondja
az időt. Tud mesélni, dalolni, táncolni, fonni, szőni, főzni stb. Se vége, se hossza
nem volna, ha mind felsorolnám a paraszti tudás körét. Mindezt a tudást nem az
iskola adja, hanem apáról fiúra, anyáról leányra száll. A parasztemberek tudásá-
ban nincs is nagy fokozati eltérés. A hagyományos tudás egyenlően oszlik el a
paraszti közösségen belül az egyének között. Az iskolázott és iskolázatlan ember
között nincs is más különbség, csak az, hogy az iskolázatlan ember nem tud írni-
olvasni, de ez a fogyatékossága nem bélyegzi meg őt a maga társadalmi körében,
mert hagyományos tudása azonos, írni ritkán ír, olvasni ritkán olvas. Rádióra
nincs pénze, de a rádió előadása neki magas, nem érti. Az iskolázott ember túl-
becsüli az iskolai könyvkultúra jelentőségét a népi életben, a nép viszont a maga
szempontjából nem sokra értékeli, csak az marad meg nála a felülről leszálló kul-
túrából, amit hagyományos műveltségébe célszerűen be tud kapcsolni. 

Ezért rendkívül fontos volna, hogy a néptanító a hagyományos népi műve-
lődést jól ismerné, azt megbecsülné és értékelné. Az iskolai műveltséget ne a
megbolygatott néphagyomány romjaira, hanem annak szilárdan álló falaira épí-
tené. Csak így lenne a munkájából igazi nemzeti műveltség, mely a hagyomá-
nyos alapokon állna, magasabb fokon, az európai műveltséget is tarthatná. De
hosszúra nyúlna, ha a népi tudás egész körét feltárnám, így csak egy pár olyan
jelenségre hívom fel a figyelmet, amelynek nemzeti jelentőségét vagy gyakorlati
fontosságát nem helyesen fogjuk fel vagy nem jól értékeljük.”

A népi tudás maradékait ma kincsként gyűjtögetik, hiszen az abban rejlő
tapasztalat a tudomány mai eredményeivel ötvözve, hatalmas lehetőségeket rej-
teget. Egyébként e téren a világ óriásit fordult. Nem csupán a társadalmi vi-
szonyok változása, de a kommunikáció gyökeres átalakulása is olyan irányba
vitte el a népi tudás kérdését, amelyet a mai körülményeknek és lehetőségeknek
megfelelően kell továbbfejleszteni. Az általános oktatási viszonyok változásának,
a módszerek és elképzelések ütközésének, valamint az iskolán kívüli ismeret-
terjesztés megújulásának forradalmát éljük.  

A NÉPI ÁLLATTENYÉSZTÉS
„A magyar a bolgár-törökökkel való egyesülés óta állattenyésztő és földművelő.
Háziállatainak nagyszerűen alkalmazkodott magyar tájfajtái legalábbis 1000–
1500 évesek. Ezeket a tájfajtákat a múlt század közepéig megőriztük, azóta
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újabb, nem akklimatizálódott és gyakorlatilag sem mindig beváló tájfajtákért
serényen irtjuk. 

Köztudomású az az eset, amikor egy évtizeddel ezelőtt nyugalmazott állami
tisztviselők és mások tetemes államsegéllyel »leghorn«-tyúkászatot rendeztek
be, s a legjobb, idegenből átdolgozott szakkönyvek alapján kezdték tenyészteni
ezt a sokat tojó tyúkot, mellyel a kisebb tojású magyar parlagi tyúkot ki akarták
szorítani. A leghorn tyúkászatok rendre elpusztultak, mert lassanként rájöttek,
hogy nem kifizetődő. Az igénytelen, szemétdombon, tarlón nevelt parlagi tyúk
mostoha tartás mellett is többet tojt, mint a leghorn, sőt a külföld piacain is
kelendőbb volt ízletes húsa miatt. 

Az úri tyúkászok ezen balul kiütött kísérlete sok pénzébe került az államnak. 
A múlt század közepén a kisjenői uradalomban a szerbiai disznóból kite-

nyésztették a hízékony mangalicát. Majd e disznóért kipusztítottuk két ősi disz-
nófajtánkat: a bakonyit és a szalontait, amelyek bár nem voltak annyira
hízékonyak, de a sertésvésznek nagymértékben ellenállottak. Később változott
a tenyésztés célja, hússertésre is szükségünk lett. A ridegen tartható húsdisz-
nónak igen alkalmas bakonyi és szalontai disznót azonban úgy kiirtottuk, hogy
hírmondó sem maradt belőlük s pótlásukra meg kellett honosítanunk az angol
hússertést, mely azonban nem áll ellent a sertésvésznek, éppúgy, mint a man-
galica s ezenkívül nehezen is szokja meg éghajlatunkat. 

A XVIII. század végén honosítottuk meg finom gyapja miatt a merinó juhot,
s a XIX. század végére kiirtottuk érte ősi magyar tájfajtáinkat: a pödrött szarvú
hortobágyi rackát és a csigaszarvú magyar rackát. Régi tájfajtáinkat rideg módra
a szabad ég alatt teleltettük s azok minden vésszel szemben igen jól ellenállottak.
Ezzel szemben a merinó juhokat sokféle betegség tizedeli, mert még máig sem
honosodtak meg teljesen. Közben az ausztráliai és egyéb tengerentúli gyapjú
behozatala miatt a merinótartás elveszítette nálunk is gazdaságosságát, ellenben
a rackagyapjút szűrposztó és lópokróc gyáraink ma már Argentínából kénytele-
nek behozatni, szűcseink pedig a subának való rackajuhbőrt Romániából hozat-
ják, mert rackajuhunk alig van az országban pár száz darab. 

A hortobágyi pödrött szarvú rackajuh másutt sehol a világon nem található.
Hankó Béla professzor kutatásai az igazolják, hogy nagyobb testű, ízletesebb
húsú, nagyobb és sűrűbb tejhozamú, mint a merinó, mégis kihagyjuk veszni,
mert nem külföldi, ennélfogva nem lehet jó. 

A magyar szarvasmarhák fokozatos kiirtása most folyik. Ma már jobbára
csak a Tiszántúlon, főleg Debrecentől keletre tartják. Egyebütt az alpi vagy
hollandiai tájfajta foglalta el a helyét. Pedig a magyar szarvasmarha olyan híres
volt, hogy a múlt század közepén még a podóliai oroszok is a magyar Alföldre
jártak tenyészbikákért és tehenekért. A ridegen tartott magyar marha a szabad
ég alatt telelt, mégpedig a rét avar füvén élt, mit a hó alól kapart ki, vagy szal-
mán. A szárazföldi éghajlathoz nagyszerűen hozzáedződött rideg marha a gü-
mőkórt nem ismerte. A külföldről behozott hegyi vagy tengerparti marha
azonban nehezen bírja a szélsőséges magyar klímát, a rideg tartást pedig se-
hogy sem. A tuberkulózist azonban annál könnyebben megkapja. Bizony, ha
30–40 évvel ezelőtt tejhozamra tenyésztettük volna ki a magyar marhát, ma
nem kellene drága pénzen behozni az idegen marhát, mely több tejet ad ugyan,
mint a magyar, azonban hígabb is a teje. Arról meg szó sem lehet, hogy külterjes
módon, tömegben tartani lehetne. 

Az a szellem, mely mindent értéktelennek tart, ami hagyományosan magyar,
halálra ítélte a magyar parlagi lovat is, mely legalábbis 2000 év óta sors- és
munkatársunk, a magyar honfoglalásnak, évszázados harcainknak pedig cse-
lekvőleges résztvevője. 

Ez az igénytelen, de fáradhatatlan apró paraszt ló ugyanis nem üti meg a
mai katonai mértéket, ezért pusztulnia kellett. Pár év előtt az állatorvosok az
összes parlagi magyar méneket kiherélték, jóllehet 20–30 év múlva a modern
hadviselésben a magasabb, behozott lófajoknak sem lesz előreláthatólag már
semmi szerepük. 

A szintén kiveszőfélben lévő komondor, a »kunok ebe« szerencsésebben járt.
A világháború alkalmával itt járt németek felfedezték s néhányat kivittek Né-
metországba, hol korcsmentes, tiszta fajt tenyésztettek ki belőlük. Így aztán di-
vatkutya lett belőle s a németek értékelésén keresztül idehaza is becsületre tett
szert. 

Folytathatnám tovább is az oktalan hagyományirtás felsorolását, ami a be-
hozott háziállat-tájfajták érdekében folyik. 

A magunk értékeinek meg nem becsülése onnan ered, hogy nem ismerjük
a népi hagyományokat. Gazdasági tudást idegen, főleg német könyvekből szer-
zünk, ezekben pedig nincs szó magyar tájfajtákról, ennélfogva nem veszünk
róluk tudomást, s már magában az a tény is elegendő a leértékelésükre, hogy
a parasztember kezén vannak.” 

Az állattenyésztő hagyomány és a magunkkal hozott magyar fajták jelentő-
sége mára ismét a szakmapolitika fókuszába került. A hagyományos állatfajok
védelme és a génbankokra fordított figyelem, a régi tenyésztési módszerekkel
elérhető eredmények, az ellenálló és igénytelen s mégis minőséget jelentő ál-
latfajok reneszánsza (lásd pl. szürkemarha) a napi hírekben követhető. Íme egy
terület, ahol mindenképpen előre léptünk.

A NÉPI GAZDÁLKODÁS
„De nemcsak az állattenyésztésben, hanem a növénytermelésben is bevezettünk
olyan újításokat, amelyeket később meg kellett változtatnunk s a nép által meg-
őrzött hagyományhoz kellett visszatérnünk. A magyar búzát »nemesítés« jelsza-
vával nagy szeművé duzzasztottuk s csak később jöttünk reá, hogy a román
búza, melyet nem nemesítettek, sikérdúsabb, s a világpiacon a magyar búzának
elébe vágott. Vissza kellett térnünk a régi parasztbúzához, hogy el ne veszítsük
piacainkat. 

A magyar mezőgazdálkodás tudományának nagy vétke, hogy nem tanulmá-
nyozza az évszázados tapasztalatokból leszűrt népi tudást, hanem mindjárt ide-
gen, főleg német könyvekhez fordul, s a külföldön bevált módszereket átveszi
s a hagyományok rovására terjeszti. Sőt merem mondani, hogy a magyar népi
gazdálkodás egész rendszerét sem ismerik kellőképpen, holott az több mint
egy évezred óta hagyományosan fejlődött, tökéletes és az európaitól teljesen
különböző gazdálkodási rendszer, amelyet csak zárt tömegben betelepülő ezer
esztendős nép tudott a maga épségében megőrizni. Egész hivatalos gazdasági
nevelésünk küzdelem ez ellen a külfölditől eltérő magyar gazdálkodási rendszer
ellen, ahelyett, hogy megértenénk s mezőgazdasági életünk alapjául elfogadnók.
Szerencsére a paraszt nem egykönnyen hagyja magát hagyományaiból kiemelni,
s így remélhetjük, hogy egyszer a szakemberek itthon is meglelik azt az irányt,
amely felé a magyar gazdálkodásnak haladnia kell s igazi népi-nemzeti tudá-
sunkat jogaiba iktatják. 

A magyar gazdálkodás az Alföldön teljesen nomád hagyományokon épül fel.
Mondhatnánk, hogy az ázsiai nomád élet a magyar alföldi mezőgazdálkodásban
éri el a csúcspontját. Paradoxonnak látszik ugyan, hogy a nomádkodás föld-
művelésben teljesedik, de mindkét gazdálkodási ág alapja az állattenyésztés.
Alföldi parasztvárosaink – amint ezt már 30 évvel ezelőtt bebizonyítottam, és
azóta sem vonta kétségbe senki – nem egyebek, mint faluvá-várossá ülepedett
állatteleltető szállások. 

A magyar mint elsősorban állattenyésztő nép, ősi soron nem lakik együtt
nagyszámú jószágállományával, hanem azokat házain kívül, a falu vagy város
szélén levő gazdasági udvaraiban, kertjeiben tartja. (A kert a régi magyar nyelv-
ben csak kerítést jelentett.) Itt élt a férfinép az ólakban, a jószággal együtt; a
fehérnép, a gyermekek, öregek pedig bent a faluban vagy városi házaikban. 

Állatteleltető téli szállások a rideg jószágok számára a határban is voltak
már a törökvilág előtt is. A mezőgazdasági szállás vagy tanya azonban az állat-
teleltetés kapcsán a törökvilág után alakult ki, már akkor, amikor a szántóföld-
közösség és egyéb hagyományos gazdasági kötöttség (nyomásos rendszer,
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vetéskényszer) megszűnt, s a szétszórt szántóföldeket tagosították. Az elosztott
legelőkről s a városbeli kertekből a jószágteleltetés a tanyára került. Voltakép-
pen a tanya nem egyéb, mint a városból a határba, a szántóföldre kitelepített
ólaskert. A mezőgazdálkodás magyar rendszere az Alföldön olyan erős, hogy a
tanyarendszer mindenütt azonnal kialakul, ahol a tagosítást végrehajtják. 

A közigazgatás 150 év óta üldözi a tanyát, mégsem bírt vele. A Bach-kor-
szak erőszakkal akarta faluvá összehúzni. Nem sikerült. A hagyományos magyar
gazdálkodási rendszerrel szorosan összefüggő tanyarendszert megváltoztatni
nem lehet. Akár tótot, akár svábot telepítettek az Alföldre, annak csak magyarul
lehetett s lehet gazdálkodnia, s kénytelen a tanyarendszert átvenni. 

A magyar tanya nem azonos a nyugat-európai irtvány eredetű, szétszórt te-
lepülésekkel, azok ugyanis önálló telepek, a magyar tanya azonban mindig egy
népes, nagy határú, földmíves város vagy falu függeléke. A városhoz képest
nyári vagy téli szállása a gazdának. Ősi, nomád rendszerű költözködő életmó-
dunk ilyenformában maradt meg napjainkig. Ilyen kétlaki településformával –
mely sajátos ősi magyar gazdálkodási rendszerünkből folyik – Európában sehol
sem találkozunk. 

A tanyarendszert s annak a gazdálkodásmóddal, várossal való összefüggéseit
még a hatóság sem igen érti meg, csak közigazgatási hátrányait látja. Pedig,
ha utak épülnének a tanyák között, Európa legtökéletesebb mezőgazdasági és
állattartási rendszere volna, mert magában egyesíti a magányos telep és a város
minden előnyét. A gazda dologidőben a szántóföldjén lakhatik, a család minden
munkaereje a gazdálkodás szolgálatában állhat, a városból való ki-bejárással
nem kell időt vesztegetnie, télen pedig pihenhet és művelődésének élhet a vá-
rosban. 

Ezt a tanyarendszert a tudatlannak tartott magyar paraszt hagyományos ala-
pon, teljesen egyedül fejlesztette ki, a mi viszonyaink között jobbat semmiféle
gazdasági szakember nem tud nekik ajánlani. Ezért tudomásul kell vennünk és
a hagyományos alapokon most már tudatosan tovább kell fejlesztenünk. 

Vannak a magyar paraszti gazdálkodásnak fiatalabb hagyományai, melyek
parasztságunk életrevalóságáról tesznek tanúbizonyságot. 

Adataink vannak rá, hogy a parasztság az Alföldön a nagymérvű ármente-
sítést kezdetben ellenezte, mert hagyományos és gazdaságos, extenzív, nomád
rendszerű állattenyésztését féltette. Valóban az ármentesítés teljesen átváltoz-
tatta azt az évezredes vízközi életmódot, melybe a magyar paraszt ősi tájfajta
állataival belenőtt. A kiszáradt Alföldön a vízi élet ezer vagy többezer éves ha-
gyományai megszűntek, s az új élettérszínen a magyar paraszt száz év alatt új
honfoglalást végzett, s úrrá lett a kiszáradt tájakon. 

Mintegy tíz évvel ezelőtt egy taskendi özbeg fiatalember keresett fel. El-
mondta, hogy a berlini Mezőgazdasági Akadémiát végezte s búcsúzáskor egyik
professzora arra figyelmeztette, hogy bár elsőrendű a maga nemében az a
tudás, amelyet a német főiskolákon szerzett, de ennek Taskendben – ahol szá-
razföldi éghajlat van – nem sok hasznát veszi. Van azonban Európában egy or-
szág, ahol a száraz gazdálkodás igen fejlett. Ez Magyarország. Ide jöjjön el s
itt tanuljon még egy évig. Ezzel a közvetítéssel a német tudását is érvényesítheti
otthon. 

Elküldtem a Közgazdaságtudományi Egyetemre, majd a debreceni Gazda-
sági Akadémiára, ahol azonban a magyar száraz gazdálkodásról – amit a német
professzor kellőleg értékelt – nem tudtak semmit mondani. Elvittem aztán a
szoboszlai szikes legelőkre és a nagykunsági tanyákra, ahol a pásztorok és pa-
rasztok elmagyarázták neki a magyar száraz gazdálkodást. Egy évet töltött Ma-
gyarországon és doktori szigorlatot tett Debrecenben – földrajzból, mely
tudományág a magyar szárazgazdálkodás kérdésében neki a parasztokon kívül
a legtöbb feleletet adott. 

Ma már a magyar mezőgazdaság hivatalos szakszervei belátták, hogy a le-
csapolással, melyet a nép nem óhajtott, túllőttek a célon. A nagy költséggel
végrehajtott lecsapolást, mely az Alföldet szinte katasztrofálisan kiszárította,

öntöző berendezéssel kell helyrehozni, s a régi nedves gazdálkodást újra életre
kell hívni. Sajnos, a lecsapolás óta három nemzedék hunyt el. A vízi élet ha-
gyományaiból a mai nemzedék már jóformán semmit sem őriz. Nincs más hátra,
mint idegen könyvekből átvenni a vízi élethez való szaktudást, vagy pedig rábízni
a magyar népre, hogy találékonyságával, szívósságával újra fedezze fel azt, amit
már régen tudott. Ez utóbbiban jobban bízom. Azonban, ha a népi gazdálkodás
hagyományait, rendszerét jól ismertük volna, a lecsapolás és öntözés óriási
költségeit nagyrészt megtakaríthattuk volna. 

A magyar nép nemcsak hagyományaiból él, hanem gazdasági kultúrát te-
remtő képessége is van. Ezt a száraz gazdálkodáson kívül is számos példával
igazolhatom. A Duna–Tisza közén a futóhomokon a magyar paraszt csinált
magas fejlettségű gyümölcs- és szőlő-kultúrát. A kezdeményezés, sőt a kivitel
sem a földmívelési minisztériumtól vagy gazdasági iskoláktól ered. Egyszerű
gazdaemberek ösztönös tudása teremtett ezen a vad homokon magas színvonalú
kerti kultúrát. A makói hagyma, a szegedi, kalocsai paprika, a nagykőrösi
uborka, zöldség, a csányi dinnye, a rétközi káposzta, a nyírségi burgonya, a
mogyoródi-fóti-veresegyházi paradicsom stb. eredményes mívelése mind a népi
kezdeményezés és tapasztalat szemmel látható jegye. Ezt a nagy nemzetitudás-
értéket azonban annyira sem becsültük, hogy helyi monográfiákban feldolgoztuk
s nemzeti közkinccsé tettük volna. Ehelyett nagyrészt idegen könyvekből olló-
zott tudománnyal és a népi élettől és valóságtól távol levő kísérletezések alapján
adunk ki szakkönyveket, melyek a nép körében nem annyira a tudást terjesztik,
mint inkább a nyomtatott betű hitelét rontják. 

A magyar nemzet kétharmada földműves paraszt, tehát a mezőgazdasági
középiskolákat szaporítanunk kell – mégpedig a gimnáziumok és polgári iskolák
alakításával, – hogy művelt magyar földműves osztályt neveljünk, amely megél
a maga földjén, s nem szorul eltartóra. A művelt magyar földműves legyen a
történelmi középosztály erőtartaléka, hogy ne kelljen gyökértelen, kellőleg nem
asszimilált vagy asszimilálhatatlan idegenekből kiegészítenie magát, akkor, ami-
kor a magyar parasztság tehetségei önhibájukon kívül nem tudnak felszínre
törni. A mezőgazdasági középiskola különösen alkalmas a néphagyományoknak
a középosztályban való meggyökereztetésére és egy földhöz kötött magyar kö-
zéposztály kialakítására. Ha a kisüzemi gazdálkodásra tanítjuk az iskola növen-
dékeit, akkor túltermelés nem állhat be a növendékek tekintetében. A magyar
nemzeti nevelésben a magyar néphagyománynak méltó szerepet kell szánnunk.”

Kedves olvasó! A Hitel tanulmányozásával idáig jutván, úgy érzem, hogy
egy új szemlélet kapujához érkeztem. Ahhoz a kapuhoz, amely a régi tapasztalat
elmondhatatlan értékeket rejtő világához vezet vissza. A mai gazdasági szak-
emberek sok fenti megállapítással vitatkoznak majd, de minden bizonnyal a vi-
tathatónál sokkal több az, ami hasznosítható, s éppen a most gazdálkodásunk
előtt álló keresztútnál adhat ötletet a helyes irány megválasztására. A csonka
magyar föld csodákra lehet még képes, de semmi esetre sem a mennyiségi ter-
melés terén. A fentiek olyan lehetőségekre világítanak rá, amelyek ezen a téren
számos eredménnyel kecsegtethetnének, úgy is mint életmód, úgy is mint mun-
kaerő- hasznosítás és mint helyi adottságokra alapozott, minőségi termelőka-
pacitás.

II.
„Tárgyi néprajzi néphagyományunk gyűjtése elég szépen halad. Annál szomo-
rúbb helyzetben van a szellemi néprajzi gyűjtés, mely voltaképpen hamarabb
kezdődött, mint a tárgyi gyűjtés. 

Mivel a néprajznak a háború utáni évekig nem volt tanszéke, nemigen volt
rendszeresen képzett etnográfus sem. A tárgyi etnográfusok rajz- és földrajz-
tanárokból, a folklore-gyűjtők irodalomtanárokból képződtek. Ennélfogva a tár-
gyi etnográfus az ornamentika, népművészet, – a folklorista a népköltészet
felé tájékozódott. A néprajz nagy területe e két irány között parlagon maradt.
A múzeumok ma sem tartják feladatuknak a szellemi néprajzi gyűjtést, így a
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szellemi néphagyomány ügye gazdátlanul maradt. Eltekintve Bartók és Kodály
ma is tartó népzenei gyűjtésétől, népünk szellemi hagyatékát csak egy-két ma-
gányos szakember gyűjti, közgyűjtemény alig törődik vele. 

E hiányt már évtizedekkel előbb megkísérelték pótolni, de a világháború
miatt a »Folklore Fellows« gyűjtése abbamaradt. 

Azt hiszem, hogy a Magyar Néprajzi Múzeumban s a budapesti Egyetemi
Néprajzi Intézetben levő kéziratos folklore-gyűjtés együttvéve sem tesz ki többet
ezer lapnál. Ezekkel szemben az észtek folklore-gyűjtése a félmillió lapot meg-
haladja, a finneké meg kétmillió oldalnál is több. A román akadémia is számos
folkore-gyűjtést adott ki. 

E téren tehát nagyon nagy mulasztást követtünk el, amelyet ha hamarosan
nem pótolunk, sohasem lesz módunk pótolni. A háború utáni nemzedék ugyanis
a magasabb rendűnek minősített újságkultúra tiszteletében nőtt fel, atyáinak
szellemi hagyatékát nem veszi át s az öregek elhunytával vége szakad a magyar
nép ősi szellemi hagyományainak vagy legalábbis csak töredékei maradnak fenn,
s ennek a jövő tudománya és a népi- nemzeti műveltség építése már nem sok
hasznát veszi. 

Ezért a szellemi néprajzi gyűjtés megindítását a legsürgősebb nemzeti fela-
datok egyikének tartom. 

A gyűjtésre elsősorban a képzett etnográfusokat használnám fel. Másodsor-
ban számítok a tanító- és tanítónő-, valamint az óvónőképzők, a lelkészképzők
növendékeire is, ha ezek előzőleg rendszeres néprajzi oktatásban részesülnek
tanintézeteinkben. Tisztában vagyok vele, hogy e dilettáns gyűjtők ingyen mun-
kája nem ér fel 15-20 szakképzett gyűjtő munkájával, de minden eszközt meg-
ragadunk. Jó volna, ha állástalan tanítókat, tanítónőket, tanárokat, sőt szellemi
ínségmunkásokat, középiskolai tanulókat is a gyűjtésbe lehetne állítani.”

Ezen a téren történtek kísérletek Erdélyben is, éppen az Erdélyi Fiatalok
és a Hitel jóvoltából, de közbejött a háború, s ezt követően előbb a kommu-
nista, majd a globalizációs hatás alatt eltelt korszak idején nem tudnám meg-
mondani, hogy elegendő ilyen munka zajlott-e, s az milyen mértékben ölelte
fel a megmentendő értékeket. Vajon van-e még mód a hiányok pótlására?  Saj-
nos, attól tartok, igen kevés.

A MAGYAR „SKANZEN”
„Néprajzi múzeumaink néphagyománygyűjtése felette egyoldalú. Csak kiállí-
tásra alkalmas, főként népművészeti értékű tárgyakat gyűjtenek. Inkább eszté-
tikai, nem pedig művelődéstörténeti, oktató célokat szolgálnak. A primitív
kultúra egyszerű tárgyait nemigen gyűjtik. Azokra a tárgyakra sem terjed ki
gyűjtő tevékenységük, melyek nagyságuknál fogva nem helyezhetők el a mú-
zeum termeiben, ilyenek pl. a szekerek, bálványos borsajtók, székelykapuk,
hajók, különféle malmok, fatorony stb. 

Ezeket a nagyméretű tárgyakat ugyan fényképekben is be lehet gyűjteni, de
a fénykép csak a tárgy felületéről ad némi képet, a belső szerkezet örökre el-
vész. Így a fénykép a tárgyat semmiképpen sem pótolja. 

A nagy tárgyak bemutatására a szabadtéri múzeumok a legalkalmasabbak,
hol a tárgyak valami tágasabb területen, a szabadban, eredeti céljuknak meg-
felelően vannak felállítva. Az első stockholmi ilyen múzeumról »skanzen«-nek
nevezzük a hasonló szabadtéri múzeumokat. Ma már nemcsak Stockholmban,
hanem Finn-, Észt-, Lettországban is épültek hasonló múzeumok, sőt a romá-
nok Kolozsvárott és Bukarestben szintén létesítettek ilyenféle múzeumot. 

Hangsúlyozom azonban, hogy a szabadtéri múzeum első és utolsó sorban
is múzeum, melynek létrehozása, berendezése és kezelése múzeumi szakem-
berek feladata. Emellett másodsorban idegenforgalmi látványosság is lehet.
Az anyag kiválogatása tehát egyedül néprajzi szakemberek feladata, úgyszintén
a lebontás és felállítás néprajzi ellenőrzése is. A munkát azokkal a falusi em-
berekkel kell végeztetni, akik járatosak benne. Az építészmérnök legfeljebb
technikai kérdésekben adhat tanácsokat. Azért tartom szükségesnek ezt hang-

súlyozni, mert építészek néprajzi szakemberek kikapcsolásával építettek már
eddig is vidéken idegenforgalmi népházakat, ezekben azonban a skanzen gon-
dolatának csak a fonákját ismerhetjük fel. Az ellen meg már eleve tiltakozunk,
hogy »felfokozott« parasztházakat építsenek, amelyeket »nem kell szégyellnünk«
az idegenek előtt. Az idegent nem lehet becsapni, mert ha vidékre megy, úgyis
látni fogja szegénységünket és elmaradottságunkat. Meg kell említenem, hogy
ilyen célzatosságot a románok sem visznek be az ő skanzenjükbe, mert ott is,
mint más országban, múzeumi szakemberek kezében van a dolog.” 

Ez az a terület, ahol az idő jelentős előrelépést hozott, és a lendület ma is
tart. Emellett az egyes falvakban egyre több helyen jelennek meg a tájházak. S
lám-lám, éppen a románoktól kellett tanulnunk? Mára úgy hiszem, sikerült meg-
előzni őket. A szentendrei skanzen pl. európai szinten is figyelemreméltó léte-
sítmény.

A NÉPRAJZI MŰEMLÉKEK
„Másik, nem kevesbé fontos és a skanzennel szorosan összefüggő feladat a
néprajzi műemlékek törzskönyvezése. Ma még azt sem tudjuk, hogy miféle népi
műemlékeink vannak. 

Szükségesnek látnám a vidéki múzeumok bevonásával az országrész összes
néprajzi műemlékét összeíratni és törzskönyvezni. Ez nem jelentené azt, hogy
a múzeumok kötelesek volnának fenntartani azokat, csak arra ügyelnének, hogy
engedélyük nélkül le ne bontsák. Ha a lebontást a tulajdonosok bejelentenék,
akkor vagy megvenné az illető szabadtéri múzeum, vagy lefényképezés után ki-
adná a lebontási engedélyt. Ha a vidéki múzeumok mellett már létesültek sza-
badtéri múzeumok, akkor ott is el lehetne helyezni a kérdéses tárgyat. Általában
ócska anyagárban meg lehet ezeket a régi épületeket kapni. Karcagon pl. ezelőtt
3 évvel egy szép és jókarban levő szélmalmot bontatott le egy ügyvéd, melyért
1200 pengő vételárat fizetett; most a még meglévőket is le akarja bontani, mert
a bontás jó üzletnek bizonyult. Felesleges hangsúlyoznom, hogy milyen nagy
érték az Alföldön egy ilyen népi műemlék, ahol a török világ a föld színéről
minden építészeti emléket eltörölt. A szélmalom, melyet legjobb költőink sok-
szor megénekeltek, a legnagyobb mértékben hozzátartozik az Alföld tájképi
szépségéhez. Ha a vadmadaraknak a Kis-Balatonon és egyebütt »rezerváció«-
kat készítünk (amit én is helyeslek), akkor a népi emlékeknek is rezervációkat
kell készítenünk, mert a vadmadár, a vízi növényzet és más természeti szépség
vagy ritkaság nem állhat közelebb hozzánk, mint a magyar nép pusztulásnak
indult tudományos és művészi értékű hagyománya.” 

Azóta a néprajzi műemlékek száma tovább csökkent, de a megmentésükre
elhivatottak igyekezete nőtt. 

A „GYÖNGYÖS BOKRÉTA”
„Itt kell megemlékeznem a szellemi skanzenről, a Gyöngyös Bokrétáról, mely-
nek megvalósítását nyolc évvel ezelőtt én javasoltam Paulini Bélának, aki abban
az időben azzal kísérletezett, hogy csákvári parasztokat tanított be népszínmű
játszásra, hogy pesti színpadon is felléphessenek. Én javasoltam, hogy a néppel
elsősorban saját hagyományait kell előadatni. A Néprajzi Múzeum tisztviselői
adták Paulini kezébe az első programot s vidéki munkatársaik, ismerőseik
nevét, akiknek segítségével ezt a célt megvalósíthatta. Így minden jogunk meg-
van reá, hogy kritikát gyakoroljunk felette. 

Megjegyezzük, hogy Stockholmban is bemutatnak néphagyományokat a
skanzen keretében. Ausztriában is vannak népi játékok, előadások, azonban
mindenütt a néprajzi szakemberek ellenőrzése alatt. A magyar »Bokréta Szö-
vetség« ellenben az etnográfusok részvétele nélkül alakult meg és csak utólag
lépett együttműködésre a Magyar Néprajzi Társasággal, hogy ezáltal megsze-
rezze a hátvédet. A Néprajzi Társaság kiküldött tagjai vállalkoztak is az együtt-
működésre abban a hitben, hogy ezzel többet használnak a szép ügynek, mint
a folytonos bírálgatással. Sajnos, minden felszólalásunk hiába hangzott el. Nem
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voltunk ott az egyes »bokréták« megszületésénél, a faluban a néprajzilag kép-
zetlen tanító saját képzelőtehetsége szerint egészítette ki vagy tette »látvá-
nyossá« a romjaiban levő hagyományt. Paulini Béla természetesen nem a
néprajzi szakember, hanem a művész szemével nézte a mutatványt, s ha az a
színpadi célnak egyébként művészi szempontból megfelelt, műsorába beiktatta.
Mi az ellenőrzést csak a Szent István-napi ünnepségek bemutató próbáin gya-
korolhattuk, amikor már lényeges változtatást az egyes számokon nem lehetett
eszközölni, mert aznap este már a nagyközönség előtt is játszották. Ilyenkor
Paulini Bélától ígéretet kaptunk, hogy a jövő évben a hibát kiigazítják. Persze:
a következő évben sem történt semmi. 

Hangsúlyozzuk, hogy az egyes számok felkutatásába, tökéletesítésébe anya-
giak hiányában egészen a múlt évig nem folytunk be, így azok hibáit csak any-
nyira láttuk meg, amennyire a helyszínen való megismerése nélkül a színpadon
meg lehet látni. 

A múlt évben a Gyöngyös Bokréta újabb számainak hitelesítésére az olyan
helyre, ahol valami ígérkezett, a Néprajzi Társaság szakembereket küldött ki,
akik szakszerűen felvették a bemutatásra érdemes hagyományt, megjelölvén
azt is, hogy a hiányosokat hogyan lehet a tudomány sérelme nélkül kiegészíteni. 

Az igazság azonban nem felelt meg a célnak, s a Bokréta további számaiban
ismét a képzelőerő lett az irányító. Mivel Paulini nem hajlandó komolyan figye-
lembe venni a szakemberek közreműködését, ellenben mindig reánk hivatkozik,
ha támadásban van része, a szakemberek kénytelenek a tudomány érdeke vé-
delmében a jövőben a bírálat terére lépni. Vagy a tudomány érdekében megva-
lósul a Gyöngyös Bokréta szakszerű ellenőrzése, hogy hagyományköltés vagy
hamisítás ne történjék. Evégből szakembereket kell kiküldeni valamennyi eddigi
Bokréta falujába, hogy azok a bemutatott hagyomány hitelességét megállapítsák
s ami egyéni alkotás vagy változtatás, azt töröljék. Ezt annyival is inkább meg
kell tennünk, mert az idő a költött hagyományokat hitelessé avatja, s egy em-
beröltő múlva az ifjabb nemzedék a költött hagyományokban tiszteletreméltó
atyai örökséget lát, s a jövő néprajzos nemzedék a költött hagyományokat, mint
ősi örökséget fogja összegyűjteni, majd pedig tudományos elméleteknek lesz
alapja a költött hagyomány.” 

Érdekes példája annak, hogy a jó szándék nem elegendő. De hol van ma-
napság hasonló próbálkozás? Van viszont a kor lehetőségeinek megfelelő, több,
nagyszerű ötlet a televízió lehetőségeire építve. Elsősorban versenyszerű for-
mában, ami manapság világszerte ismert módszer. Ezek sikere mutatja, hogy
nagyon is helye van az ilyen kezdeményezéseknek.

III.
„Nincs az életnek egyetlen olyan vonatkozása sem, amelyben a hagyomány tör-
vénye, a szokás el ne tudná igazítani a falusi embert. Az iskola nyújtotta mű-
veltség a nép körében ehhez képest nagyon szűkkörű s nem pótolhatja a
hagyományt, de nem is célja, hogy teljesen pótolja. 

A néphagyomány, a népi tudás a magyar nemzeti műveltség alkotó része.
A középosztálynak annyira magáévá kell ezt tennie, mint amennyire sajátja a
magyar nyelv. Nem elégedhetünk meg azzal tehát, hogy népi motívumokat ve-
gyünk át az iskola nyújtotta kultúrába, hanem a nemzeti műveltség alapjává kell
tennünk a népi műveltséget. Ezen kell tehát nyugodnia a középosztály nemzeti
műveltségének is, melybe már beolvaszthatjuk az európai kultúrát.” 

OKTATÁSÜGYÜNK ÉS A NÉPHAGYOMÁNY
„A középosztály iskolája a középiskola, mely alapot ad az európai műveltségi
szint elérésére. Ez az iskolatípus azonban idáig csak a középosztály hagyomá-
nyait vette tekintetbe, de a jövőben elgondolásunk szerint a középiskola alapjául
is a néphagyományt kell tennünk. Ha ezt megvalósítjuk, áthidaltuk azt a roppant
szakadékot, amely a nép és a középosztály között fennáll, s megszüntetjük a
nemzet felső és alsó társadalmi rétegre oszló kétszintűségét, mely az ugor–bol-

gár–török együttélés óta a jobbágyság-nemesség társadalmi rétegein keresztül
1848-ig hivatalosan, paraszt és úr néven pedig napjainkig fennáll. 

A középiskolába azonban nem önálló tantárgyként óhajtjuk bevinni a nép-
ismeretet, hanem valamennyi tantárgy alapjává kívánjuk tenni. Így a vallási órák
a néplélektant, a néphitet, a magyar órák a népnyelvet, népköltészetet, a tör-
ténelmi órák a néphagyományt s a népi művelődést, a földrajz-természetrajzi
órák a tárgyi néprajzot, a népi természetismeretet, a rajzórák a díszítő művé-
szetet, az ének- és zeneórák a népzenét, a tornaórák a népi játékokat, táncot
stb. népszerűsítik. Minden középiskolai tantárgynak a népi-nemzeti alapból kell
kiindulnia és az egész tanmeneten ennek az alapelvnek kell végighúzódnia, az
első osztálytól egészen az érettségi vizsgáig. Még az európai művelődés csúcs-
pontján sem mondhatunk le arról a kiaknázatlan, nagy nemzeti megújhodást
jelentő forrásról, amit a néphagyomány jelent, aminthogy eszünkbe sem jut a
magyar nyelvet világnyelvvel felcserélni. Egyébként Európa is azt kérdezi tőlünk,
hogy mi az, amivel az európai kultúrát a magunkéból gazdagítottuk, és nem
azt nézi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai civilizáció nyújthat. Európa
az egyéniséget keresi bennünk, és nemzeti elfogultság nélkül mondhatom, hogy
az is vagyunk. Ha nem kötik béklyóba a magyar iskolázást a külföldi tanterv-
sablonok, hanem magyar szemmel, szívvel, érzékkel és bátorsággal nyúlunk
középiskoláink reformjához, akkor a népi-nemzeti irányt kell megjelölnünk, mint
a jövő magyar középiskola fejlődési útját. Ezzel érjük el az egységes nemzeti
művelődést, mely urat-parasztot egyformán összeköt.” 

Napjaink tanügyi viharainak egyik fő okozója az, hogy az oktatásügyért fe-
lelős kormányzat ezt az irányt próbálja felvenni. Ami viszont Európa elvárásait
illeti, azok nagyon megváltoztak. Pontosabban: mégsem! Ugyanis, akik más el-
várásokkal vannak irányunkban, csak azt hiszik és terjesztik magukról, hogy
ők Európa!

Éppen az oktatásügy helyes irányba terelése lehet az egyik akadálya annak,
hogy ezek a hiedelmek valósággá váljanak.

A TANÍTÓKÉPZÉS
„A néphagyományok értékelésére és megbecsülésére elsősorban a néptanítókat
kell ránevelnünk, mégpedig mindjárt a tanítóképzőben. Tanítónövendékeink
nagy része már a szülői házból népi hagyományokat hoz magával, de mert azt
látja, hogy ennek a tanítóképző nevelési programjában nincs semmi szerepe,
maga sem becsüli semmire. Mikor pedig az életbe kikerül, egy felsőbbrendűnek
minősített műveltségeszmény nevében, maga is pusztítójává válik a neofiták el-
szántságával minden népi hagyománynak, a »parasztosság«-nak, s maga is
igyekszik felismerhetetlenül elvegyülni a középosztályban. 

Ma már a környezetismeret neveléstani követelmény. Ez azonban nem me-
rülhet ki a »szülőföld földrajza« fontosságának hangsúlyozásával. A tanítónak
ismernie kell azt a népi közösséget, amely a tanítványt formálta s amelynek
ismét részesévé lesz a tanítvány, ha az iskolából kikerül. 

A tanítót arra kell nevelni, hogy a népi hagyományt legalábbis annyira becsülje,
mint az iskola-könyv-kultúrát. Legyen tisztában azzal, hogy az iskolai nevelés
csak átmeneti jellegű, maradandónak csak a hagyományos népi tudást tekinthet-
jük. Az iskola nyújtotta tudás évek múlva a legjobb esetben is az írni-olvasni tu-
dásra, a négy számtani alapműveletre, s a hittan legelemibb ismeretére zsugorodik
össze. Minél jobban be tudja kapcsolni az iskolai műveltséget a nép hagyományos
műveltségébe, annál maradandóbb lesz az iskolai műveltség a nép körében.

A néprajzot a tanítóképzőben nem mint külön tantárgyat kell tanítani, hanem
úgy, hogy az összes tantárgyakban a népi szemlélet uralkodjék. A helyi hagyo-
mány legyen az az alap, amelyre az elemi oktatás ráépül.” 

Az oktatók oktatásának mikéntje a kérdés. Az elmúlt évtizedek pedagógus-
képzésének tévútjai képezik a fentiek megvalósításának igazi akadályát. Leg-
nagyobb gondunk – melyet igazán csak egy nemzedékváltás oldhat meg –, hogy
sikerül-e ezen változtatni.
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A PAPKÉPZÉS ÉS A NÉPISMERET
„A lelkészek, akiknek legnagyobb része a nép között éli le az életét, szintén
nem tanulnak népismeretet. Pedig a néplélektani ismeretek nagy jelentőségét
ma már alig kell hangsúlyozni. Ahhoz, hogy a pap lelki közösségben éljen a
néppel, ismernie kell a nép egész lelki világát. Ezt pedig könyvekből nem ta-
nulhatja meg. Magának kell a nép lelkét megismernie a velük való együttélés
közben. A népismeret arra tanítja meg, hogyan kell a nép között forognia, s rá-
döbbenti azokra a szempontokra, melyek szerint a népet megismerheti. A nép
társadalmi bajait sokkal tisztábban látnák, ha társadalomrajzot is tanulnának.
A nép szellemi hagyománya iránti fogékonyságot is be kellene oltani a fiatal lel-
készbe. A lelki és szellemi kapcsolat kialakítása a nép és a lelkész között a leg-
fontosabb feladatok egyike, ebben a néplélektan, társadalom rajz és néprajz
nagy segítségére lenne a lelkésznek. 

A lelkészképző intézeteknél is – felekezetre való különbség nélkül – kívána-
tos a néprajz, a néplélektan, a társadalomrajz bevezetése és tanítása. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy a külföldön több helyen (pl. Finn-, Észtor-
szágban) a lelkészek, tanítók kiváló néprajzi képesítésben részesülnek, s a nép-
hagyomány-gyűjtés nagyrészt az ő vállaikon nyugszik. Nálunk is a múlt század
második felében oly kiváló egyházi férfiak voltak a nép szellemi hagyományainak
kutatói, gyűjtői, mint Ipolyi Arnold, Kandra Kabos, Kriza János, Kálmány Lajos
stb. Sajnos, ez a nemzeti irányú és célú gyűjtőtevékenység napjainkban a lel-
készek körében teljesen ellankadt.” 

Valóban így van, bár Erdélyt járva a helyi hagyományok és értékek dolgában
általában tájékozott és segítőkész lelkipásztorokkal találkozhatunk. Turistaként
szerzett tapasztalat szerint ez az igyekezet talán erőteljesebben mutatkozik meg
a protestáns papok körében.

r

„Napjaink világtörténelmi eseményei arra intenek bennünket, hogy nemzeti
erőnket, egységünket fokozzuk. A mai magyar középosztály már nem azonos a
történelmi középosztállyal. Sok olyan idegen elem szívódott fel bele, mely nem
asszimilálódott teljesen, vagy asszimilálódásra nem is képes. Sőt bizonyos disz-
szimilációval is számolnunk kell. A magyar nyelv megtanulása még nem jelenti
az érzésben és gondolkozásban való megmagyarosodást is. A magyar történe-
lem – melynek alakításában a mai magyar középosztály tekintélyes százaléka a
múltban nem vett részt – ma már nem az a hatóerő, amely megbonthatatlan
egységben tudná tartani a magyar társadalmat. A magyar társadalom utolsó,
de legnagyobb erőtartaléka a magyar nép, s a magyar néphagyományok felvé-
telével, sőt az abba való beleélésével a középosztálynak meg kell újulnia, meg
kell erősödnie, sőt lelkileg is néppé kell lennie, ha magyar akar maradni. 1848-
ban a nemesi kiváltságokról a nemesség lemondott s a jobbágyságot felszaba-
dította. Most pedig a lélekben való egyesülést kell kimondania, ami azáltal
érhető el, ha a nemzeti művelődés alapjává a néphagyományt tesszük. Az ifjúság
ösztönösen megérezte a magyar nemzetmentés ez egyetlen módját, a nép felé
való tájékozódás ma már általános. Középosztályunk is az utóbbi években nagy
érdeklődést tanúsít a népi műveltség iránt, s ez arra a reményre jogosít minket,
hogy rövidesen társadalmunk minden rétege belátja szellemi életünk és egész
művelődésünk ilyetén megújulásának szükségességét s új művelődésünknek
cselekvőleges résztvevője is lesz.” 

Ez az átfogó tanulmány a magyarként való megmaradás rövid tankönyve is
lehetne. A bajok már akkor észlelhetők voltak, s mára egy világméretű fordulat
után, szükségessége még égetőbb. Ugyanakkor megvalósítása is sokkal na-
gyobb akadályokba ütközik. Elsősorban sajnos éppen abba, hogy megpróbálják
feleslegessé, sokszor nevetségessé, sőt ártalmassá nyilvánítani. Ha ezek a fel-
ismerések feledésbe merülnének, valóban herderi sors fenyegetné a magyart.

y

Amivel mindenki találkozott
Incze Lajos: Korondi fazék 1939/2.

A korondi kerámia annyira része lett mindennapjainknak, hogy érdeklődésre
tarthat számot bármely ezzel kapcsolatos információ. Incze Lajos igen alapos
leírással igazít el minket a munkafolyamat és az értékesítés nehézségei dolgában
s a munkamegosztás spontán kialakulása terén. De más oka is van annak, ami-
ért érdemes belevágni e hosszasabb ismertető elolvasásába. Ugyanis azt köve-
tően a székelység példamutató megkapaszkodó képességéről is további
tanulságos ismeretekkel gazdagodunk.

„Nincs az országban olyan jelentős kirakóvásár, melyen a korondi edényest
meg ne lehetne találni; a korondi edényes vette át a borvizes székely örökségét:
az országutat – Nagyváradtól Kisenevig. Üljünk fel egy ilyen hazatérő korondi
szekérre és menjünk el vele a székely edénygyártás falujába... 

Korond nagyközség, Udvarhely vármegye parajdi járásának legnépesebb te-
lepülése, a Fehér-Nyikó és Kisküküllő vízválasztójának, a Kolanda-tetőnek és
Firtosnak tövében terül el. Lakóinak száma az 1920. évi népszámlálás adatai
szerint 3767 lélek, melyből 3743 magyar, 21 zsidó és 3 román (csendőr) volt.
Felekezeti megoszlását az 1910. évi magyar népszámlálás tünteti fel: 2685
római katolikus, 985 unitárius, 32 református és 25 izraelita. 

Tájegység szempontjából a Sóvidékhez tartozik, tehát forgalma, a Korond
vize mentén haladva, a Kisküküllő folyását kellene, hogy kövesse; közigazgatá-
silag Székelyudvarhelyhez van kapcsolva, és a hatóságok központosítási törek-
vésének következtében egész forgalma a Kolanda magas vízválasztóján át
bonyolítódik le, legjobb esetben az Etéd vízének útvonalaival csatlakozik. Így
az egész közlekedés erőltetett irányban mozog s ez bizony kedvezőtlenül befo-
lyásolja a fejlődés zavartalan menetét. A környező városok: Székelyudvarhely,
mint megyeszékhely, Segesvár, Medgyes, mint ipari gócpontok, Marosvásárhely,
a székely főváros, Csíkszereda stb. vagy kívül esnek a »vonzási körön« vagy ki-
csinyek ahhoz, hogy egységes hatást gyakorolhatnának rá. 

Szép, szálas termetű székelyek lakják Korondot, hajuk színe vöröses szőke
felé játszik; gyakori köztük a kékszemű. Leleményességben és bátorságban fe-
lülmúlják szomszédaikat. Vállalkozó szellemük a merészséggel határos. Ismerik
a kockázatot, de nem riadnak vissza tőle. Ez a felfogás sok esetben egyetlen
magyarázat: a korondi ember kicsi haszonért is mer kockáztatni, befektetéseket
végezni, bízik szerencséjében, saját erejében, hidegvérében, mely soha nem
hagyta el. 

Az iparosodás tekintetében Korond megelőzte a vidék községeit. Vízre sze-
relt műmalma, nyersolajmotorral hajtott aragonitcsiszoló üzeme van. Több gaz-
dának van cséplőgépe, ami már gondolatnak is jó. Háziiparának egyik érdekes
ága a taplófeldolgozás, ízléses dísztárgyakat és használati cikkeket készítenek.
Korond népe országszerte arról ismeretes, hogy házi iparilag végzett agyag-
edény gyártása által nagy területet képes ellátni egyszerűbb konyhaedényekkel
és szükségleti tárgyakkal. A korondi agyagiparnak nemcsak történelmi múltja
és tisztességes jelene van, de – minden pillanatnyi nehézség ellenére – létjogo-
sultsága, tehát jövője is. 

Az agyagipar anyagi alapja a pala. A Firtos alá, a Szakadátba mennek »földet
vágni« – a palabányákba. A hely az »egyeseké« (gazdáké, nem közbirtokossági
terület), tehát a földet meg kell vásárolni. Rendszerint úgy oldják meg a kérdést,
hogy a kézműves vágja a földet és maga a tulajdonos szállítja neki haza. Egy
terű pala ára, fuvarral együtt 50 lej a közel lakók számára, távolabbiaknak több. 

Otthon aztán megkezdődik a nyersanyag feldolgozása. Meggondolkoztató,
hogy mennyi kézen megy át, mennyi munkát és időt fektetnek bele, míg 4-5 lej
érő áru lesz belőle. A frissen szállított palát keményre gyúrják és hosszú nyelű
tuskókkal, a botokkal fölverik egy darabba a szelőpadra. A fazakas nekiáll és
a hajlított kézvonó alakú szelőkéssel leszeli: a pala egyenletes vékonyságú pánt-
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likákba lehull. E műveletnek az a célja, hogy a pala vékonyra szeletelése közben
a legapróbb kavicsok is felszínre kerüljenek és a kézműves felesége, gyermeke
vagy idegen segítsége gondosan kiszedhesse. Ha a kövecsek az »áruba« kerül-
nének, égetéskor kiégnének, és mellettük, vagy helyükben lyuk keletkeznék az
edény falán. 

A leszeletelt és kövecsektől mentesített palát akkora kockákba gyúrják,
amekkorákat egy ember elbír. A kockákat egyenkint leőrölik a palaőrlőn. Kellő
mennyiségű vizet adnak hozzá és felrögözik: az edényfajtákhoz szükséges ma-
gasságú rögökbe gyúrják, olyanformán, hogy minden egyes rögből egy darab
edény lesz. (Gyakorlati szempontok miatt így szokás beosztani: először a nagy
edényt rögölik fel, mint: tál, korsó, kancsó, fazék, tányér stb., pl. 50 rögöt tál-
nak, mind egyforma nagyságúra, 50 rögöt korsónak stb.). A rög hűvös helyen
vagy vizes lepedő alatt egy hétig is eláll, ha valamely körülmény miatt nem dol-
gozhatják fel azonnal. 

A következő állomás a korong. A kézműves odacsapja a rögöt a korong kö-
zepére, kezét vízbe mártja és 4-4 ujját belemélyeszti a rög közepébe, két hü-
velykujját pedig kívül tartja, mintegy támaszul. A forgó korongon így felhúzza
a palát, majd ismét visszanyomja, s ezáltal tömörré és rugalmassá teszi. Ezután
ismét felhúzza s az edény alakját adja meg neki. Késsel (fakéssel) csiszolja.
Közben a korong állandóan forog. Előtte kis munkapad van, s a rajta levő kis
mérőfa jelzi, hogy az edény milyen széles és magas legyen, a rög nagysága
pedig megszabja, hogy a fala milyen vastag legyen. A már kész edényt felül be-
szegi a csípőbőrrel és lesimítja. Mikor ezzel kész, szivaccsal kitörli a belvilágát,
hogy a vizet kiszívassa belőle. Ámde az edény még mindég össze van forrva a
forgó koronggal. A mester megállítja a korongot és egy íjszerűen hajlított vesz-
szőre ajzott dróttal levágja az edényt a korongról.

A levágott edények szép sorban deszkapolcra kerülnek, hol fél napig, vagy –
napfényes idő esetén – egy-két óráig száradnak. A szárított edény ismét a forgó
korongra kerül, hogy a mester esztergálja: a szádájával lefelé fordított edény
aljáról lecsiszolja a levágáskor keletkezett durva részeket, ott maradt forgácso-
kat és esetleges dudorokat. 

Ekkor ragasztják fel a füleket a félig kiszikkadt edényekre. A fül külön ké-
szül. Krumplitörőkhöz hasonló fülnyomóprésből, saját kezűleg faragott bükk-
falemezeken át, megfelelő vastagságú agyagszalagokat sajtolnak ki, mit aztán
kellő nagyságúra darabolnak, és megfelelő görbületet adva neki felnyomkodják
az edény oldalára. 

Itt kell megemlíteni az. agyagállatok, hamutartók, perselyek készítését. A mes-
ter maga készítette gipszmintákba »belealkotja« az anyagot, miután szappanos
vízzel belül meglocsolta, hogy hozzá ne tapadjon. 

Esztergályozás után következik az alapszín megadása. Erre a célra a fehér-
földet használják, mit »Csíkszentsimódról« szereznek be. E földet vízzel hígítva
kétszer egymás után leőrlik az ugyancsak házilag készített faőrlőn. 

További festésre természeti festékeket is használnak, de túlnyomó részben
mégis csak a vegyi ipar termékeit alkalmazzák. A csíkszentsimodi fehérföld
mellett nagy szerepe van a veresföldnek, melyet a farkaslaki határból szállítanak,
a Demeslaki Hídnak nevezett dűlőről; nélkülözhetetlen a »burusnyánfekete«
föld, mely a kőröspataki hegyben terem. A »bolti« (ipari) festékek közül legál-
talánosabban használt a zöld, kék, rózsaszín, meggypiros és a gyári fekete. 

Bizalmasan elárulják »gyári« titkaikat is. Mert a festékkeverés nem egyszerű
dolog ám. »Sokat próbálgattuk, amíg rájajöttünk, – magyarázza az egyik kéz-
műves. – Sok drága edén káré ment amián.« De most aztán tudják, hogyan
kell keverni és alkalmazni őket, melyik lesz a másiknak kiegészítő színe az ége-
téssel beálló színváltozások után. Hét lakat alatt elmondják, hogy a bolti feketét
»burusnyánfeketével« keverik; az előbbi igen drága, az utóbbi egymagába szür-
kés volna. A zöldhöz 12, a kékhez 24 súlyrésznyi fehérföldet kevernek, a fent
jelzett módon elkészített fekete festékhez még másfél súlyrész vörösföldet ke-
vernek. 

Az edényt később fénymázzal vonják be. A fénymáz is drága. A tűzben
gyakran megrepedezett, sőt le is pattogott. De a kísérletező székely rájött
arra, hogy 20 kg fénymázhoz 8 kg mozsárban tört »békasót« (kovát, kvarcot)
kell adnia. A festés az asszony dolga, egyéb kisegítő munka a gyermekekre
marad. Ragaszkodnak is ehhez a munkamegosztáshoz. Az asszony előírás
szerint elkészíti a festékeket és egy-egy nagyobb edénybe tölti. Veszi a
szaruzókancsókat és minden festékből megtölt egyet. Körülrakja magát a
szükséges színeket tartalmazó kancsókkal és megkezdi a festést. Virágok, fü-
zérek, rózsák, levelek, folyondárok, futóminták kerülnek az edényre. Csodá-
latos, hogy a székely asszony egyszerre látja az egész mintát anélkül, hogy
csak egy vonal is volna az edényen: először egy színt felrak egészen, aztán a
másodikat, harmadikat, negyediket stb. (először minden mintának ugyanazt
a részét). Van eset rá, hogy a mesterségben járatlan szemlélő csak a harma-
dik, negyedik festésnél fedezi fel a készülő mintát. Festés után az edényt ismét
száradni hagyják.

Egy időben a mi piacainkat is elárasztotta a »rázott edény«. Festése nem vi-
rágos, hanem szabálytalan hullámvonalakban körbe futó különböző színű, szé-
lesebb vagy keskenyebb sávokból áll. Neve régi készítési módjáról maradt rá:
az alapszínre több vastag színfoltot tettek, különféle festékeket öntöttek egymás
mellé, s ekkor az edényt jól megrázták, hogy a színek folyjanak egymásba. Ma
ez is másképp készül. Udvarhelyi bádogosoktól ötös rekeszű pléh festéköntőt
vásárolnak, megtöltik az öt különböző színnel és hullámvonalban csorgatják az
egyenesen forgatott edényre, főleg kancsókra és virágvázákra. 

Ilyenformán az edény készen áll és várja az égetést. Mivel minden kézmű-
vesnek nincs katlana is, megesik, hogy várni kell, míg a sok bérlő között em-
berünkre kerül a sor. 

Mintegy 500 darab különböző edényt égetnek egyszerre. Előre csak úgy
200 darabot raknak be a katlanba és »zsengelik«: vastag fákkal kívülről hevítik.
Zsengelés közben az edény színe fekete. Mikor az edényre cseppentett víz
»cserszeg«, az edény többé nem törékeny, megbírja, hogy rárakják a többit is.
A tüzet elhúzzák a katlan alól, berakják a többi edényt is. Mintegy 10 cm vastag
fedőréteget raknak rá cserépdarabokból, hogy a további égetés során a hőség
bent megrekedjen, és a láng járja körül az edényeket. 

Mikor ez is elkészült, ismét tüzet adnak alája. Egyenletesen hevítik körül-
belül 10 óra hosszat, míg az edény izzásba jön vagy – ahogy mondják – »fehér
színt jádzik«. Ekkor a tüzet ismét elvonják alóla és hűlni hagyják. Mikor a kéz
már elszenvedheti, kiszedik az edényeket, ronggyal megtörülgetik a portól,
bevonják fénymázzal, amitől piros színt kap. A fénymázazott edényeket újból
visszarakják a katlanba, majd a portól megrostált cserépdarabokkal ismét be-
takarják. Megint tüzet tesznek alája, de ez alkalommal »langfával« (csak lángot
adó vékony, száraz fával), hogy ne füstöljön. Így tart, míg a máz megolvad,
mint a zsír. Próbaképpen egyet kiemelnek vasvillával a katlanból s ha látják,
hogy kész, a tüzet elvonják. Az edény égetése befejeződött. E kétnapi munka
után a család ki van merülve a nagy hőségtől, szakadatlan munkától, fahor-
dástól, álmatlanságtól és talponállástól, pihenőre térhet. Még csak azt kell
megvárni, míg az edény teljesen kihűl, aztán megkezdik a kiszedést és a ha-
zaszállítást.

A látszólagosnál sokkal ijesztőbb távlatok nyílnak, mihelyt az ember bele-
pillanthat egy háziipart űző és két keze ipari munkája után élni akaró falusi nép-
közösség mindennapi küzdelmes életébe. Ne kezdjük azzal, hogy ma
világválságot élünk, a gazdasági önellátás, irányított közgazdaság és más ön-
kényes beavatkozások korát; ne hivatkozzunk arra se, hogy a kereslet és kínálat
egykor kizárólagos törvénye nincs többé érvényben: az erősebb termelő ráe-
rőszakolja cikkeit a gyengébb fogyasztóra, az erősebb fogyasztó kierőszakolja
a szükséges nyersanyagot és árucikket a gyengébb termelőtől. Beszéljünk csak
kis méretekben: térben és időben, de tőkében és munkabefektetésben is kor-
látozva. 
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Korond régóta agyagedényéről nevezetes. Ennek ellenére csak az utóbbi
időben nőtte ki magát általános háziiparrá, sajnos, egészségtelenül, a létfelté-
telek szélesbedése nélkül. Régente csak a Tószeg utcában, a Sóút utcában és
a Firtos alatt, Tóhelyben »fazakaltak«. De aztán jött a változás. Két lényeges
ok is közrejátszott több másodrangú tényező mellett: a korondi agyagipari cik-
kek – jórészt a társadalmi színvonal általános zuhanása és az igények önkéntes
megnyirbálása következtében – keresettekké váltak, továbbá a váratlanul meg-
szűnt kereseti lehetőségek és mezőgazdasági terményértékesítés helyett Korond
földszerető népe az elvándorlás ellen »fazakalásra« adta magát. E két összetevő
közvetlen okozatának tudható be, hogy ezelőtt 25 évvel üzemben levő 80 ko-
rong helyében 1932-re mintegy 400 korong működött, és működnék ma is,
ha az adóvégrehajtó közbe nem jött volna. A korongosok száma máig körülbelül
300-ra csappant. A csődbe jutott korongosok (éppen a szegényebbje) kényte-
lenek voltak elvándorolni Brassóba, Nagyszebenbe és más délerdélyi városokba,
tenyeres munkára. 

Megvolt tehát a nagy termelés, a piac azonban nem akart tudomást szerezni
róla. Nem is abban volt a veszély, hogy az árutöbbletnek új piacokat kellett ke-
resni, hanem a forgótőke reménytelen parányiságában. Ámde ott jelentkezik
segítség, hol legnagyobb a veszély. A korondi falusi társadalom java része, min-
den közgazdasági bölcselkedés nélkül, természetes fejlődés útján olyan mun-
kamegosztásra rendezkedett be, amely az adottságok mellett nemcsak jó, de
egyedül lehetséges. 

Gondoljuk csak meg, mit jelent a termelés szempontjából, hogy a 300 ko-
rongosnak túlnyomó többsége csak annyi forgótőkével rendelkezik, hogy egy
terű edényt (úgy 1000 darabot) előállíthasson. Egy terű edény egy korongon
egy hónap alatt készül el. Szükséges hozzá: 2 szekér pala, 30 kg máz, 1 véka
fehérföld, rengeteg bolti festék és két szekér fa. E mellett enni kell egy hónapig
a családnak, öltözködni kell, adót kell fizetni, sok előre nem látott kiadást kell
fedezni. És hátha rosszul sikerül az üzlet?... Mert bizony ilyesmi sem ritkaság.
E sajátságos értékesítési módnak megvan az az előnye, hogy tőke nélkül is vé-
gezhető, de megvan az óriási hátránya, hogy az üzleti kockázat nem oszlik meg
a közvetítők között, hanem teljes súllyal a termelőre nehezedik. Ha a vállalkozás
balul üt ki, agyonnyomja a termelőt. 

Miben is áll ez a sajátos értékesítési mód? A korongosnak nincs lova, sze-
kere. Nem viheti portékáját piacra. Régebb a fazekas fuvarost fogadott, felrakta
portékáját és vándorolni kezdett egyik vásárról a másikra. Ez az eljárás csak
növelte a kockázatot anélkül, hogy az üzleti lehetőségek is arányosan nőttek
volna. Ráadásul még egy újabb tehertétellel is számolni kellett: a korongos,
míg a vásárokat járta, nem dolgozhatott újabb terű edényen; az eladási idő-
szakok nagyon távol voltak egymástól. A termelő élete csak arra volt irányozva,
hogy gazdasági mérlegét, adósságainak törlesztgetésével, lehetőleg egyensúly-
ban tartsa. 

Ezzel szemben nagy haladást jelent a mai kényszermegoldás. Korondon ma
250 hivatásos fuvaros van, akik megveszik a terű edényt hitelbe, kb. 1600 le-
jért, és hordozni kezdik vásárról vásárra, 3–4 hétig is, amíg el tudják adni. Az
áringadozások kedvezőtlen alakulása végeredményben a termelőre hárul: le-
számítják az árból; a szekeres mint vállalkozó, nem maradhat kárral, mert ez
esetben többet nem vinné el az edényt. A fazekas elengedi a munkabért, meg-
elégszik azzal, hogy az új nyersanyagbeszerzések után még marad cipóra való. 

És elindul a szekeres esőben, sárban, szélben, fagyban, viharban, minden
akadályon át, hogy le ne késsék a vásárokról. Megy száraz kenyérrel, hetekig
váltatlan fehérneművel, szekerén hál, nélkülözi az otthont és mindazt, amit az
otthonülés, társadalmi biztonságérzet jelent. Megy, megy, fütyörészve, jóked-
vűen, noha az áru értékesítése nem megy simán. Tudni kell, hogy minden vidék
más színű és más mintájú edényeket kedvel; a korongos e szerint készít és min-
táz a fuvaros vállalkozónak. Ha az edény nem készül el idejére vagy a fuvaros
a rossz közlekedési viszonyok miatt elkésik a vásárról, hova az edényt szánták,

kész a kár. Ilyenkor, hogy a bukás kisebb legyen, miután kikeresték a visszatérés
költségeit, olcsón elvesztegetik az edényt többnyire házaló cigányoknak. 

Megszokták, hogy az edényeknek csak egy része kel el a vásáron. A többit
vagy más, távoli vásárra kell vinni, vagy – és ez érdekes – cserekereskedelmi
alapon értékesítik. Ennek általában két alakja van: a rongyászás és a gabona-
szedés. Az előbbinek elvi jelentősége van. Általános volt a hit, hogy a székely
ember még a kenyérkeresetében is kényes: nem kell a kenyér sem, ha nem úgy
szerzi meg, ahogy neki tetszenék. Ez igaz. Jelen esetben azonban a »tisztessé-
ges kereset« fogalmának tudatos kibővítéséről van szó. Ne higyje senki, hogy
nem felszámolás ez valamivel, mikor a székely ember fehér rongyért adja el
edényét. Egy darab  edényért 1 kg rongyot kap. Mikor visszatér egy szekér
ronggyal, eladja a rongyos zsidónak kilóját 25 lejben. Tisztább és ősi gyökerű
árucsere jellege van a gabonagyűjtésnek. A vevő kétszer megtölti búzával a szó-
ban forgó edényt, ezzel fizeti ki. Útközben, természetesen, szénát is cserél lovai
számára, magának is holmi élelmiszert. A megtakarított gabonát hazaviszi és
vagy vele fizeti ki az edény vételárát, vagy elad annyit, hogy ezt fedezhesse,
szekerét kijavíthassa és még mindig marad neki ezen felül 8-9 véka gabonája. 

Vállalják ezt a küzdelmet is, ami nem lekicsinyelni való; az országutak
Temesvártól Konstancáig mind a székely fuvaros tulajdonai... Van közöttük kis-
gazda is, ki 50–60 holdnyi birtokát családjára hagyja, maga pedig útra kel.
Természetes, hogy az ilyennek több »kitartása« van, mint vetélytársának, kit 5-
6 éhes kisgyermek vár haza... 

Az üzletszerűen működő fuvarosok árnyékában kis házalók is megteremtik
szűkös létalapjukat. Ütődött, égetés közben egymáshoz ért, tehát hibás, kajsza
edényt vásárolnak a fazekasoktól, átalvetőkben elviszik a hegyek közé és sza-
lonnával, búzával, gyapjúval, kész ruhával cserélik el. Nem jelentős, de érdekes
körülmény. 

Szólni kell arról is, mit tart maga a kézműves a mesterségéről. E háziipari
ág, mindenesetre, közel jár valódi szerepéhez, ahogy a nép maga látja. 

Ha szóvá teszed bámulatos kézügyességüket, a világ legtermészetesebb
hangján felelik: »az öregektől tanultuk«. A hagyományokat tudatosan őrzik.
Ragaszkodnak az ősiséghez. Noha az üzleti szellem érvényesülése merőben új
helyzetet teremtett az edények külső előállításában, kivitelében, s a korondi fa-
zekas nem is akar szembe helyezkedni a divattal –, a gyártási művelet, a gyár-
tók, fuvarosok és más »szakemberek« egymás közti viszonya tisztultabb, mint
a múltban. 

Az ember sajnálja, hogy ez a gyönyörű háziipar mai méreteiben némileg
erőszakolt és magán viseli a kényszeriparosodás súlyos bélyegét. Inkább csak
a gyártás erőltetett menete és az eladás irama sejteti, hogy itt valami nincs
rendben. Titokban mindenki attól fél, hogy egyszer elakad az egész és akkor a
szekerén marad az áru. Tehát sietni kell. Nekifognak, készítik, égetik, szállítják
és mindenkit serkentenek, hogy vásároljon. Dolgoznak, mert nincs más, mit
tenni. A kérdésre, hogy miért foglalkoznak vele, megdöbbentő válaszokat
adnak; »valamit csak kell csinálni« – felelik; »csak arra jó, hogy a lopástól meg-
ment« – mondja a másik; »hát nem hal éhen az ember« – sóhajt a harmadik és
így tovább. Senki nem mondja, hogy köszöni a kérdést, neki jól megy. Egyhan-
gúlag a két edénygyárat és az edénygyártó szövetkezeti próbálgatást okolják
romlásukért. 

Szívesen otthagyják mesterségüket, mihelyt az első komoly munkaalkalom
kínálkozik. Elmennek hajófát, talpfát faragni, méterfát vágni, követ törni. Ilyen-
kor, ha az ember ősiséget emleget, azzal mentegetőznek, hogy mesterségük
egészségtelen: »az embernek elveszi a színét«. Színtelen, sötét arcot kölcsönöz.
»A szag és a bent való levegő árt az embernek« – mondja egy szakértő. A palából
gyúrás közben, ártalmas gázok szabadulnak ki. Magyarázatnak megnyugtatásul
ez is jó. A valóság azonban nem ez. Az igazi ok sokkal mélyebben fekszik.

Minden bajnak okozója a gyár – mondják a korongosok. Ha a gyárakat fel
nem állították volna, ma is sokan megélnének fazekalásból. De a gyár ceruzával
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papíron kiszámított pontos termelési rendszerével, az anyagfelhasználásában
elért takarékosságával, szigorú munkamegosztásával és a piacok elárasztásával
leszorítja őket. 

A vád azonban nem egészen jogos. 
Tulajdonképpen két gyár dolgozik és egy kezdetleges szövetkezetszerű

tömörület. Egyik gyár vízi erőre van szerelve, korszerű berendezése van és min-
tegy 70–80 munkást foglalkoztat. A másik erőtelepét nyersolaj motor szolgál-
tatja és mintegy 30 munkása van. A harmadik vállalkozás vajúdik. Életképes
elgondolás volna (erről még szólunk), de a mai kivitelében nem bírja a versenyt. 

Látványnak is érdekes az edénygyár, hol tengelyáttétellel tartják forgásban
az összes korongokat, égetett gipsz mintákba nyomják a megdolgozott földet,
és egy megfelelő hajlítású tengelyre erősített léc rászorításával adják meg az
edény belső alakját. A korongos hozzá sem ér kézzel az agyaghoz. Az edényt
a gipszmintával együtt viszik a szárítóba. 

Itt tömegáruként készül a »korondi csoda«. Nagyon természetes, hogy csak
a szabályos kerek edényeket lehet gipszmintákban, gyorsan forgó korongon
gyártani. A gyár azonban mindent akar készíteni, az etruszk vázautánzattól a
hamutartóig és perselyig. Ezeknek a gyártására ún. szabad korongosokat állít
be, akik napszámban vagy darabszámban dolgoznak. Korongjukat lábbal hajt-
ják, az edényt szabadkézzel húzzák fel, akár a fazekalók. 

Az utóbbi időben egy igen érdekes eljárást találtak ki: »antilopozzák« az
edényeket, más szóval: a domborművű minták közét tompa fényűre készítik,
kissé érdes felülettel. Ez az eljárás, mely féltett üzemtitok, egyszerre meghódí-
totta a piacot és kiváltotta a fazekalók ellenállását. Lent a mélyben harc indult
meg a két tábor között, noha a gyár győzelme egy percig sem kétes. 

Amint említők, a gyár ellen emlegetett vádak egy része igazságtalan. Tulaj-
donképpen nem is volna szabad arra gondolni, hogy a két termelési rendszer
versenyre kelljen egymással. Míg a fazekalók egyszerű agyagedényeket készí-
tenek a nép számára, paraszti háztájak ilyen irányú szükségleteinek kielégíté-
sére, a gyár kényesebb ízlésű polgárok részére termel, inkább dísztárgynak
használt edényeket és használati tárgyakat. A két termelőnek két, egymástól
élesen elhatárolható piaca van, egyik sem zavarja a másik üzleti elgondolásait.
Miért lángolt fel tehát a tusa a két tábor között? 

Amit gipszminta után nem lehet gyártani, azt a gyár számára is szabad ko-
rongosok állítják elő, a fazekasokéval azonos feltételek mellett. A gyár azonban
túlnyomó részben olyannal foglalkozik, amit a tőkeszegény szabad korongos
nem bír meg. Ez a körülmény mutatja, hogy a torzsalkodás ok nélküli, tehát
rövidesen meg kell, hogy szűnjék. Meg is fog szűnni, mihelyt mindkét tábor
rájön az elemi igazságokra: sem termelési lehetőségeik, sem piacuk nem azo-
nos. Hogy nehézségeik vannak, az általános nemzetgazdasági jelenségeknek
tudható be. A válságot ne próbálják azzal megoldani, hogy átcsapnak egymás
területeire. Ez amúgy is természetellenes, céltalan erőlködés. Eljön az idő,
mikor az egyszerű cserépedényeknek ismét piaca lesz. 

Jelenleg még korondi tehergépkocsi szállítja a gyári edényt az ország legtá-
volabbi sarkai felé, és bosszankodnak, hogy nem tudnak olyan messzire menni,
hogy edénnyel járó korondi szekerest ne találjanak ott. A Dnyesztertől a Tiszáig
minden útkanyarulatnál találkozik egymással a korondi tehergépkocsi és a ko-
rondi szekeres, és azt hiszik, még ott is azt hiszik, hogy egymás üzletét rontják. 

A gyár az adott körülmények között a lehető legbiztatóbb jelenség, hiszen
a semmiből teremtett paraszttőke fokozatos halmozódásáról van szó. Egészsé-
ges polgárosodás folyamatát állapíthatjuk meg, ami megkésett ugyan, de most
a legkívánatosabb utakon halad. 

A gyárakba szabadkorongosokul be nem férő fazekasoknak még mindig kí-
nálkozik egy kitűnő megoldás: tömörüljenek termelő szövetkezetekbe. Ilyen irá-
nyú kísérletek már eddig is történtek, nem sikertelenül. Mint egységes szerv
tárgyaljon belső ügyeiről, nézze a piac kívánságait és figyelje az árak alakulását.
Ez nem tenné lehetetlenné, hogy az értékesítésben, mint közvetítő, más korondi

ember is részt vehessen. Sőt egészen bizonyos, hogy életre hívná a fuvaros-
vállalkozók szövetkezetét is. E két tömörület, többi előnyei mellett, jelentékte-
lenre csökkenthetné az egyéni kockázatot, biztosítaná a piac folytonosságát, és
bizonyosfajta irányított termelés állana elő, mely számot vetne a kereslet elvének
okozati viszonyaival is. Máról holnapra új társadalmi átrétegeződések válnának
esedékessé, melyeknél számításon kívül lehetne hagyni a ma annyira végzetes
tényezőket, mint amilyenek a rossz termőtalaj, a zord időjárás, az évszakos ár-
vizek, a letarolt erdőségek és egy célját nem találó polgárosodás. 

Önkénytelenül merül fel a kérdés, mint minden háziipari termelésnél: vajon
a korondi edénygyártás népművészet-e? Nem. A gyárak minden »gyanún« felül
állanak. Az egykorongos fazekasok munkája pedig csak annyiban művészet,
hogy eltanulták minden vidék és minden nép ízlését, a szászét, az oroszét, a
románét és a magyarét is, és kitűnően alkalmazzák. Mesteremberei lettek a
környező vidék népi művészetének. Tudják, hogy a szászoknak tiszta fehér
edény kell, középen parányi zöld levéldísszel. A magyar több díszítést kedvel,
egy-két piros virágdísz is kell, inkább a karimájára, illetve felső részére. Az er-
délyi – főleg mezőségi románnak – teljesen virágos edények tetszenek, uralkodó
szín a kék. Az Ó-királyságban a »rázott edény« minden versenytársát veri. 

Az alkotó kéz tehát meg van kötve. Nem azt készíti, amit akar, hanem amit
vásárolnak. A piac mindenbe beleszól. Megszabja, mit hogyan kell készíteni,
mivel kell díszíteni. Népművészetről tehát, teremtő értelemben, nem beszélhe-
tünk a korondi fazekast illetőleg. Legfeljebb azt lehetne művészetnek nevezni,
milyen pompásan eltalálja és utánozza, hamisítatlanul utánozza mások művé-
szetét. Való tény az a látszólagos ellentmondás is, hogy utánozzák a magyar
népi művészetet. »Hát, ha a magyar ember így szereti, így csináljuk« – mondják.
Ők maguk kívül állanak azon a körön, hogy munkájukból valamit közel érezze-
nek lelkükhöz. Az is egészen véletlen és esetleges, hogy gyártmányaik közül a
magyar piacra szánt árut tartják legszebbnek. Ha a piacok kizárólagossága
ebben a tekintetben megszűnik, a sok minta és hatás bizonyosan össze fog ke-
veredni, s hogy ebből a magyar népi díszítő művészet megtermékenyülve vagy
megfertőzve kerül-e ki, azt még ma nem lehet látni.” 

Hosszadalmasnak tűnhet a munkafolyamat és a kereskedelmi körforgás le-
írása, de annál több információval szolgál. Ebből nemcsak a korondi fazekas
társadalom életvitele, a mesterség hallatlan nehézsége, de a székely ember ta-
lálékonysága és szívós kitartása is megmutatkozik. Korond példáján keresztül
bepillantást nyerhetünk a Székelyföld világába. Nem csupán az anyag kap for-
mát és nyer szépséget e kezek munkája nyomán, de formálódik az ember is.
A sorsát formálni képes ember.

Ma a kor lehetőségei szerint változtak a termelési és értékesítési viszonyok,
de a leglényegesebb az, hogy ügyességüknek köszönhetően anyagi helyzetük
sokat javult, sőt, egyesek valósággal meggazdagodtak. Termékeikben részben
még tartják magukat a hagyományhoz, de a piac igényeinek fertőző hatását il-
letőleg beigazolódni látszik szerzőnk aggodalmának indokoltsága. 

y

Egy idő feletti magyar
Szabó Zoltán: Zrínyi magyarsága 1939/2.

Jól tudjuk már, magyar mivoltunk nem bizonyítható genetikai képletek alapján.
Világ csodája, hogy mégis van: A magyar. Nem csupán a sok emberáldozat után
furcsa ez, hanem inkább az ennek hatására is bekövetkezett keveredésünk meg-
magyarázhatatlan csodája miatt. Hogyan jöhetett létre ez a makacsul megma-
radni akaró és eddig erre képes nemzet, ennyire régóta adott és ennyire közös
hibákkal és erényekkel? Erre felelni lehetetlennek tűnik, de ha Szabó Zoltán
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zseniálisan feltárt Zrínyi Miklós magyar költő, államférfi és hadvezér belső port-
réját megismerjük, segítségével közelebb juthatunk a kérdés megértéséhez.
Egyúttal meglepő mai párhuzamokkal is találkozhatunk. Keressék meg ezeket!
Ki-ki a maga módján, a maga gondolkozásával és a maga útján.  

„Zord őszi idő lehetett, mikor meghalt, november tizennyolcadikán, ezer-
hatszáz hatvannégyben. (…) Ki volt e sors üldözte lovag, kit száz csatában el-
került a kard és a golyó, s végre a novemberi erdőben megölte a kan?
Vadászaton és megérthetetlenül. Még ma is döbbenten és hitetlenül állunk a
különös halál előtt s lehangoltan a hős mélyebb halála előtt. Mert műve hamar
utána halt Zrínyinek. A kortársak csak rövid ideig emlékeznek rá, s később is
csak kevesen olvassák és értik. (…) Valami homály van élete és halála körül,
nedves és fázós borongás, erdő fölött nagy szárnyakkal repülő fátum, megért-
hetetlenség és korai halált ért remények. A magyar haza legnagyobb fiai közül
való ő, s futtában elgondolkodom halála utáni sorsán. Él-e emléke s műve mél-
tón? Alig. Névadó őse a szigeti Zrínyi Miklós, ki jó kapitány volt, de alig több,
ki meghalt egy hősi kirohanásban várának kapuja előtt, birtoka közepén, mint
a fészkét, erdejét, szabadságát védő vad, élőbb ember a magyar képzeletben,
mint a második Zrínyi Miklós. Pedig nem élte a magyar sorsot, csak meghalt
a magyar föld egy darabjáért, mely egyébként a sajátja is volt. Egy harci kép
őrizte meg emlékét és minden iskolásgyerek rá gondol, hogyha e nevet hallja:
»Zrínyi Miklós«. Díszmagyarban, zsinóros ruhában áll, egyik kezében kard fény-
lik, másik kezében védőn hátra szorítja a zászlót; melle domború, arckifejezése
rettenthetetlen. Dekoratívan és utókor felé tekintve áll e képpen a kirohanó hős,
kinek époszi emléket állított később a szerencsétlenebb halálú, de nála meg-
mérhetetlenül nagyobb unoka. A második Zrínyi Miklós. Az irodalomtörténet
ezt a melléknevet ragasztotta a neve mellé megkülönböztetőnek: »a költő«. Ezzel
el is intézte nagyságát, értékét, magyarságát, életét. Zrínyi, a hős – mondja a
magyar és a szigetvári halottra gondol. A másik melléknevének a »költő« mel-
léknévnek, e hősi melléknév s e hősi póz mögött kissé lenéző íze van. Szegény
Zrínyi. Olyan példát állított a »Szigeti veszedelem«-mel a nemzet elé, mellyel
a maga nagyobb, gazdagabb s magyarabb példáját öntudatlanul elhomályosí-
totta. Ez volt az egyetlen dolog, melyben szándék nélkül bár, de rossz szolgá-
latot tett nemzetének. Egy vitéz kapitány emléke eltakarja egy csodálatos
magyar emlékét. (…)

A magyar magatartásnak két korszaka van, két nagy jellemző korszaka. Az
első a birodalmi kor, királyokban és törvényalkotókban testesül meg, magas
termetű, szívbajos és szívós Árpádokban, latin Anjoukban s egy akaratos nagy
császári királyban, kiről ma is mesél a nép. Mohács után új kor jön, másik
kor, melynek alig van évtizede, melyre a magyarnak a legbüszkébb válasza nem
az lehet: mint Sieyés abbéé arra a kérdésre, hogy mit csinált a nagy forrada-
lomban. »Túléltem« – mondta az abbé. Túléltem – mondja erről a korról a ma-
gyar, kissé keserűen, sok bajt látott szemekkel, de nem büszkeség nélkül.
Ennek a kornak, melyben a magyar »túlél« szörnyű és roppant veszedelmeket,
legnagyobb példája, helytálló magyarja, Zrínyi Miklós már a kor első száza-
dában megszületik. És egymaga társ és segítség nélkül, korszellem és világ-
áramlat nélkül, kapaszkodó fogantyú és támasztó mankó nélkül megmutatja,
hogy milyen legyen a veszélyben a magyar. Ez a nemzet sohase tömegekkel,
sohase politikai irányokkal válaszol a kor hozta veszélyekre. Hanem mindig
csak személyiségekkel, akikben irány, magyarság, nemzet, haza, védekezés,
alkotás: minden együtt testesül meg. A magyarság első reakciója a létét töké-
letes elpusztítással fenyegető veszélyekre: Zrínyi Miklós. Bámulattal látja, aki
érti, hogy e reakció milyen végtelenül maradandó és időtlenül példaadó ezen
a földön.   

Ahogy az ember lüktető és feszültségekkel teli érett magyar prózáját olvassa,
az első érzése ez: mennyire megdöbbentő, hogy egy fáradt korban, alvó or-
szágban, töröktől tépett, némettől csalt népben, nem is a született, hanem a
fogadott fiak közül, dalmát-horvát eredetű főúri családból, melyet német és

olasz vér itat át, ennyire tökéletes és végleges formában születik meg: a magyar.
Az a magyar, akit utána századokig érvényesen legmagyarabb magyarnak pél-
dázhatunk. Ezerhatszázhúszban, mikor megszületik, a nemzet fáradt. Még cse-
lekvő magyarokat szülni is. (…) S akkor jön Zrínyi. »Sem utódja, sem boldog
őse, sem rokona, sem ismerőse« – maga a magyar – mintha a semmiből jönne,
és a semmibe menne, mint fényes üstökös, melyben egy nemzet egyetlen cso-
dálatos pillanatban meg akarná mutatni a világnak: íme, ilyen vagyok! Hogy
aztán ne váljon olyanná. Egyedülvalóságát Zrínyi tudja maga is s e szerint ala-
kul. Egyrészt végtelenül sokoldalúvá, mint a magyarok általában, másrészt vég-
telenül türelmetlenné – megint, mint a nagy magyarok általában. Sokoldalúsága
sokrétű tervelésben és akcióban nyilvánul meg. Ő a »túlélés korának« első leg-
nagyobb költője, első legnagyobb államférfia és ami egy ezzel: első legnagyobb
nemzetnevelője. A létért való küzdelem korának kezdetén a legnagyobb katona,
hadseregszervező s hadvezér. S minthogy sok cselekedetre van szüksége a nem-
zetnek rövid idő alatt – ő az első végtelenül türelmetlen magyar. Egyik önma-
gára, helyzetére és feladataira legjellemzőbb mondata: »az esztendő szűk, az
országok elszegényedtek, a szerencse állhatatlan«. »Az esztendő szűk« –
mondja, s az idő úgy hiányzik neki, mint légpangásos tárnában a bányásznak a
levegő. Az idő rövid – mondja magának józanul és úgy eléje szalad korának:
hogy pár száz esztendővel megelőzi. S a legcsodálatosabb, hogy a fáklyát e
balsorssal, időhiánnyal folytatott versenyfutásban nem veszi át senkitől és nem
tudja átadni senkinek. Maga gyújtja meg és életével együtt alszik ki. A kursaneci
erdőben egy őszi vadászaton.  

Honnan veszi tisztult és örök érvényű Magyarságát? – ez a kérdés a legne-
hezebb, ami vele kapcsolatban felmerül. Ha korunk divatja szerint a családot
nézem, – hamar csődbe jutok. Anyai ágról magyar ugyan, de apai ágról horvát,
apai nagyanyja német grófnő, olyan névvel, melytől pár évtized múlva egyszerű
hallásra is szikrát hány minden jóravaló magyar kuruc szeme. Dédanyja szintén
német, ükanyja olasz és csak azután található az apai ágon a feleségek között
két jó magyar név: Garázda Sophia és Blagay Ilona. A vérvizsgálattal tehát baj
van. Különösen, ha arra gondolunk, hogy öccse, az ugyanilyen »vérösszetételű«
Zrínyi Péter, szemben bátyjával heves horvát patrióta, ki haragszik is Zrínyire,
hogy a Szigeti Veszedelmet nem horvátul, hanem magyarul írta. Nevelése lenne
a kulcsa magyarságának? Aligha. A gráci jezsuiták csakúgy, mint a nagyszom-
batiak, inkább csak kereszténnyé nevelhették, mint magyarrá is. S ha Pázmány
hatását keressük, akkor se találunk sok olyan részletre Pázmánynál, ami Zrínyi
magyarságának előképe lehetne. Utazásai? Rómából és az olasz városokból
visszatérhetett volna horvátságának erősödésével is, és a fiatal Zrínyi, aki még
inkább a puszta hősiesség, mint a magyar hősi szerepvállalás gondolatában él,
foglalkozik azzal a tervvel, hogy szolgálatába áll a velencei köztársaságnak,
mint condottieri. Ez még a kor vitézi-hősi gondolatvilága benne, mely inkább a
török ellenességhez, mint a magyar hazához van kötve s a törökellenesség nem
magyar privilégium abban az időben, horvát tulajdonság éppúgy lehet, mint
magyar vagy német. Vagy egyszerűen keresztény, mint a kor közép-európai pap-
jaiban. Műveltsége? Elsősorban sok nyelvű műveltség volt, ami ugyan többnyire
erősíti e haza fiában a magyarságot, de létre nem hívja. Könyvtárának legolva-
sottabb kötetei az olasz szerzők, elsősorban Macchiavelli s általában inkább a
korabeli egész emberiség tanítói csak, mint az éppen Magyarországon érvényes
tanítások hirdetői. Viszont azt mégis valószínűtlen és oktalan dolog lenne hinni,
hogy egész oktalansággal és véletlenséggel bukkan föl Zrínyiben a magyar nem-
zetszemléletnek és a magyar politikaszemléletnek az a teljessége, mely életében,
terveiben és műveiben megnyilatkozik. Honnan tehát e letisztult, teljes és kész
magyar szemléletvilág, melynek sem elődje az ősökben nem volt, sem utódja a
követőkben nem lesz ilyen tisztán, egészen Rákócziig és aztán Széchenyiig.

Alighanem: a szerepben. Ebben a szóban és ebben a fogalomban: magyar,
Zrínyi a korabeli legnehezebb és ezáltal legszebb európai feladatot találhatta
meg. Ő az első, akinél magyarnak lenni e második magyar korszakban öntu-
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datos és vállalt – feladat. Mert nézzük: mi keresett utat és teret a fiatal Zrínyi-
ben. Neveltségénél fogva egy keresztény szemlélet. Ezt megtalálta a magyar
feladatban, mely már akkor egy volt célban és módszerben a keresztény fela-
dattal. Az államférfi volt a másik, s volt-e nehezebb s ezáltal izgatóbb feladat e
korban Európában, mint magyar érdeket szolgálni államférfiúi képességekkel.
A harmadik a katona. S volt-e katonaibb dolog az akkori világban, mint ma-
gyarnak lenni. Petőfi sorait ő is leírhatta volna: »ha nem születtem volna is ma-
gyarnak, e néphez állanék ezennel én«. A szigetvári ős halálának nem kellett
föltétlenül magyarsághoz taszító hagyományként megjelenni a Zrínyi-fiakban,
az egykori Zrínyi Miklós csakúgy volt horvát hős, mint magyar. Aligha tévedünk,
ha azt gondoljuk: Zrínyiben a magyarság nem annyira a múlt adottságaiból táp-
lálkozott, mint inkább a magyar feladat vállalásából, a magyar szerep ellátásá-
ból. De elég-e ez? Ahhoz, hogy valaki olyan egészen magyar legyen, mint
Zrínyi: ez nem elég.

Magyarságának milyenségére, kvalitásaiban való értékekre a művei szolgál-
tatnak magyarázó okot. Mert, ha magyarságának egyik létrehozója a magyar
szerep vállalása, magyarságának meghatározója a magyar helyzet felismerése.
S ha Zrínyi azért is válhatott magyarrá, mert magáénak ismerte fel a magyar
feladatot, azért is válhatott ilyen magyarrá, mert reálisan meglátta a magyar
helyzetet. Ez őszinte és reális látása teszi őt legőszintébb magyarrá, és minden
időre magyarrá.

Ez a magyar helyzet végső fokon »két pogány közt« helyzet, nagy népek
közti helyzet; veszélyeztetett szigetnek lenni a német és török, vagy a német
és szláv tenger közepén. E geográfiai helyzet értelmében magyarnak lenni ket-
tős feladat: egyensúlyt tartani és függetlennek maradni. A lelki helyzet a nagy
magyarokban, elsőül Zrínyiben, pontosan fedi e geográfiai helyzetet: egyen-
súlyt tartani a két veszély közt és így fennmaradni és lelki függetlennek maradni
mindkét veszélynek való kiszolgáltatottságtól. Egyensúly és függetlenség: ez
a két alappontja a magyarság létének és ez a Birodalom összeomlása óta,
Mohács óta elsőnek Zrínyiben jelenik meg. Lelki beállítása és gondolkodása
pontosan megfelel a magyarság földrajzi helyzetének és abból folyó feladatai -
nak. Személyében ugyanazokat a bajokat és feladatokat éli át, amelyek a ma-
gyarságnak öröktől bajai és feladatai. A »személyes haza élmény« benne
jelentkezik először s ha gazdagabban is, de csak később Széchenyiben. S ha
megpróbálnám összefoglalni, hogy miképp születik meg, nő föl és bomlik ki
Zrínyi teljes és kész magyarsága, így próbálnám: a magyarság népek közti
helyzetének és belső helyzetének könyörtelen realizmussal való felismerése
után és ennek nyomán vállalja a magyar feladatot. Az összetételből egyik rész-
let sem hagyható ki. Mert – ha csak a helyzetet ismeri föl és vizsgálja meg
Zrínyi és nem keresi meg utána a feladatot  – marad, mint a kor többi panasz-
kodói, igaz, de terméketlen magyar. Ha a helyzetet eltagadja s nem annak nyo-
mán vállal feladatot, – téves feladatot vállal.

Mint alkimista, ki kőzetben aranyat keres, kutatom az egykori búsképű lovag
írásaiban a magyarság jegyeit. A mondatok felfénylenek, csillannak olvasás köz-
ben, aki leírta őket, úgy foghatta a tollat, mint a kardot, álmában is harcra ké-
szen és oly pátosszal, melynek szülője nem a maga természete, nem is a kor
prédikációs stílusa, hanem a közösség, a nemzet helyzete. »Íme, tudományt te-
szek előtted, nagy Isten, mindent, amit tudok, kikiáltok, hogy én tülem
elaluvásomért nemzetem vérét ne kérd elől« – »Az mi atyánkfiaiért, atyáinkért,
anyáinkért, feleségünkért, gyermekünkért, hazánkért meg kell indulnunk, halálra
is, ha kévántatik mennünk«. – »Boldog Isten nagy hitványság ez, s mi vagyunk
az magyarok? mi magyarok?« – pattogva és izgatottan jönnek a mondatok egy-
más után, hiszen az esztendő szűk, »elrepül az jó óra, akiben ülünk«, – a sze-
rencse állhatatlan, s ennek »a szerencsének is nem mentünk végig soha
kalauzságán«, az országok elszegényedtek, s »az magyarok mint vannak? Lan-
kadtan, betegen«. Kevés izgatóbb magyar író van Zrínyinél, alig lehet egyfoly-
tában olvasni. Mi teszi ezt az izgalmat? Éppen a kettősség, amit elébb találtunk

benne – a helyzet és a feladat kettőssége. A helyzet reménytelen – mondja egyik
szavával, a feladat nagyszerű – mondja a következővel.  Olyan a magyar pusz-
tában, mint a remeték Egyiptomban, pokollal vív és mennybe néz. Minél erő-
sebben kísérti az ördög – a helyzetismeret, – annál hevesebben néz a mennyek
felé – a feladat felé. Állandóan korbács pattog a mondataiban. Először lehajlik
és végig ver a nemzet hibáin, aztán felemelkedik és mutat a nemzet céljai felé.
Nemcsak ő áll harcban némettel, törökkel, magyar tunyasággal, hanem mon-
datai is harcba állanak egymással. Úgy vívódik a helyzetismeret és a feladat-
mutatás, a kétségbeesés és tervkészítés között, mint bűnbánó keresztény a
tökéletes bánat és az erősfogadás között. Nézzük közelebbről.

Mit lát a magyar katonáról? Ezt: »Mentől rosszabb, hitetlenebb, tolvajabb
volt a mi országunkban, az gyűlt össze a mi dobolásunkra: Ismét ki volt a had-
nagya? Ugyancsak szintén, azon ilyen, vagy ki a maga vitézséginek próbáit vagy
kassai kereskedőkön, vagy kecskeméti tőzséreken, vagy soproni kalmárokon
vagy más szabad városok vagy polgárok kárán végezte el.« S a magyar urakról?
Ezt: »Ilyenek a mi hadaink, de mivel jobb valljon ennél a nemesség? mivel jobb
az úri rend?...Egy nemzet nem pattog úgy s nem kevélykedik a nemesség titu-
lusával, mint a magyar, s maga annak megbizonyítására s megőrzésére, látja
Isten, semmit sem cselekszik. Fiaink haszontalanul élnek, vagy otthon atyjoknál,
anyjoknál, vagy ha ugyan derekasan látni s hallani akarnak, egy nagy úr udva-
rában beállanak és szerződnek. Ott mit tanulnak? Innya! Mit többet?
Pompáskodni, egy mentét arannyal megprémezetni egy kantárt pillangókkal
megcifráztatni, egy forgóval, egy varrott lodinggal pipeskedni, paripát futtatni,
egy szóval: esküdni, hazudni, semmi jót nem követni!« S a németről mit észlel?
Ezt: »Német és magyar fő sohasem lehet egy fő« Vagy ezt: »És ha szintén ád is
valamit, de hogy derekasan légyen, hogy a megmaradásra elegendő légyen,
hogyha nyer, magának ne akarja tartani – alig hihetem«. És a nemzetről? Ezt:
»elérkezett Pannónia végnapja, sorsát el nem kerülheti, minden más fáradozá-
sunk úgy tetszik bolondság, kapálózunk a végzet sarkalása ellen.« Íme, a ma-
gyar lelkiismeret-vizsgálat, a magyar önvizsgálat Zrínyiben: a tökéletes bánat.
De rögtön követi az erős fogadás.

Mert ha azt látja, hogy hadaink szedett-vedettek, így válaszol: »Fegyver, fegy-
ver, fegyver kívántatik és jó vitézi resolutió! Ezenkívül semmit sem tudok, sem
mondok…miért kelljen elvesznünk, vagy kétségbeesnünk, míg csontjainkban
velő, ereinkben vér, míg Isten a mennyországban a mi bizodalmunk lehet, míg
kezünkben kopját, markunkban szablyát szoríthatunk«. Mert ha azt látja, hogy
nemességünk hiú, cifrálkodó, italos, könnyelmű, így válaszol: »Ha kérded, kit
kívánok s micsoda nemzetet akarok oltalmamra? azt mondom: a magyart kívá-
nom. Miért? Azért, mert a legalkalmasabb, legerősebb, leggyorsabb és ha
akarja, a legvitézebb nemzetség.« Ha látja, hogy a német barátság kétes, így vá-
laszol: »mi magyarok ne tegyünk fundamentumot senki vitézségében, hanem míg
Isten ép kezet és lábat adott kinek-kinek, azon erőlködjék, hogy idegenek ne le-
gyenek szükségesek. Mert bizonyára a mi sebünk senkinek úgy nem fáj, mint
minékünk, senki nem érzi nyavalyánkat úgy, mint mi, tehát mi következik ebből,
hogy senki oly serényen nem nyúl az orvossághoz, mint minékünk kellene nyúl-
nunk«. S ha látja a magyar esendőséget, ha látja, hogy »az magyarok mint van-
nak, lankadtan, betegen«, így válaszol: »egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók«.

Minél erősebb a valóság leverő kísértése, annál konokabbul menekül a terv
erős fogadásába. Minél sivárabb jelent lát, annál konokabbul készíti e jövőt,
minél rosszabbnak látja éppen a magyart, annál jobb magyart kíván. Szidja a
magyart? Nem. A hibát szidja a magyarban, hogy megszűnt a régi jó vitéz ha-
dakozó magyar lenni, kiből nem hiányzik a »kész gyorsaság« és a  »gyors kész -
ség«. Nem azért vádolja a magyart, mert magyar, hanem éppen azért, mert
elvesztette magyar erényeit. »Boldog Isten, hiszen nagy silányság ez: s mi vol-
nánk a magyarok? mi magyarok?« Állandóan éles korbácsot használ. A magyar
ellen? Nem! Az ellen, ami nem magyar a magyarban. Az elsők közé tartozik,
akik a magyarságot nemzeti esszenciájának elvesztésétől, magyar tulajdonsá-
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gainak elavulásától, magyar erényeinek elsilányodásától, magyar önvizsgálatá-
nak eltűnésétől és magyar erős fogadásának elmaradásától félti.

Magyarsága két pont közé kristályosodik ki.
Az egyiket így vallja: »Én nem hízelkedhetem édes nemzetem tenéked, hogy

hazugságommal dícsérjelek…Hanem így megmondom magadnak fogyatkozá-
saidat olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmervén magad is, vesd ki azt a
mocskot eszedből, lelkedből, reformáld meg vétkedet, öltözzél igazságba, övez-
zed erősséggel…Ha a magunk fogyatkozásait megesmérjük előbb, könnyebben
az orvosságot is feltalálhatjuk azután.« Ez a lelkiismeret-vizsgálat, a kemény és
félelem nélküli belenézés a nemzet hibáinak szakadékába.

A második alappont a helyzet sötétségéből felvillámló terv, a magyar bűnök
felé a magyar erények színeinek felfestése, a szakadék partján való felugrás.
Ehhez mi kell? Egy baljóslatú és fatalista jelmondat vall róla: »Jó szerencse,
semmi más« De mi nála ez a jó szerencse? Valami, amit várni szokás, ölbe tett
kézzel, nyugodtan, mint ajándékot az égtől? Nem! Valami, amit akarni kell és
elérni lehet. Zrínyi jó szerencse és sorsfogalmának magyar értelme Mátyás-ta-
nulmányában bomlik ki. Ilyen furcsán céltudatos, akaratos módon: »Az ő (Má-
tyás) szerencséje mindenütt nagy volt, mert szorgalmassága véghetetlen, mert
fáradtsága untalan, mert vigyázása megcsalhatatlan, mert bátorsága győzhe-
tetlen.« 

Zrínyi magyarságának első alappontja a helyzet sötétségének könyörtelen
meglátása. Második alappontja saját és hagyományos erényeink kifejlesztése
által a jó szerencsének kiérdemlése. Magyarságlátása: korommal festett alapra
egész ragyogással fölfesteni a magyar erényt s a nagy magyar terveket. 

E kettősségben szinte előképe mindannak, ami később a legnagyobb ma-
gyarok magyarságaként megjelenik. Széchenyi éppúgy eszébe juthat az ember-
nek olvasásakor, mint Petőfi. Széchenyi ezzel a mondatával: »Mit érzek viszont
magyarok között, magyarok közt, kiknek lelkét nem bélyegzé még meg az el-
korcsosulás szégyene: mit érzek messze a világ zajátul magamba vonulva? Bá-
natot és reményt.« Petőfi ezzel a verssorával: »Magyar vagyok, természetem
komoly, mint hegedűink első hangja, arcomra fel-felröppen a mosoly.« És Szé -
chenyi a maga lelkiállapotáról valló lírai soraiban nem Zrínyi lelkiállapotáról
vall egy igazán gyónó, igazi keresztény és igazi magyar őszinteségével:  »Zen-
dítsd meg a nemzeti dal gyászhúrjait, s a múlt kor mélyibe süllyedve édes kínok
között Berzsenyivel elsírom bús elégiámat: a ki nem vesz semmit azon
hiedelmembül, hogy a magyar nemzet volt. Fel-felhasad ismét előttem az ég,
és édeni kéjjel reppen lelkemen keresztül ily szózat: Epedésid nem holtakat il-
letnek, bús hangjaid nem halotti zene – a jövendő lehet korod!«  Mi ez? Szé -
chenyiben egy késői Zrínyi? Vagy Zrínyiben egy korai Széchenyi? Azt hiszem:
mindkettőjükben az idő feletti magyar. Ennek az idő feletti magyarnak, aki nem
fél a teljes valóságtól a helyzetismeretben, és nem retten vissza a legteljesebb
vakmerőségtől a tervben, legfőbb arcvonásai már Zrínyiben kibomlanak. Arcán
ott van már a nemzetsors személyes átélésének bélyege, e sajátos magyar
stigma. Tekintetében ott van a nagyszerű terv, a veszély fölé rajzolódó remény,
melyben »dicsőségünk és megmaradásunk egyszerre vagyon«. Olvasván őt, va-
lóban a »magyarok közt«, magyar tulajdonságok közt, magyar erények közt érzi
magát az ember. S ha Ady kereste az »embert az embertelenségben«, mi Zrí-
nyiben találhatjuk meg a magyart. A magyarkodás és magyartalanság korában.” 

Nagy kedvem volna ismét kiemelésekkel szolgálni, az írás súlyos aktualitásai
azonban arra késztetnek, hogy az olvasóra bízzam ezt. Mint ahogyan annak el-
döntését is, kiknek lehetne ez kötelező olvasmány!

Íme, hogyan találkozik a XVII. a XX. és a XXI. század (s megannyi másik
századunk) magyar helyzete, s miként él tovább a veszedelmes időkben Isten
kegyelméből mindig felbukkanó „idő feletti magyarok” ezek megoldását szol-
gáló, időt álló tanácsa.

y

Alapvető tudnivalók a fejedelmi erdély
történetéből

Juhász István: Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői
1939/2.

Juhász István tanulmányát teljes egészészében tárom az olvasó elé. Teszem ezt
azért, mert ezt az írást nem elemezgetni szükségeltetik, hanem – mondhatnám
– megtanulni lenne kívánatos annak, aki meg akarja érteni Erdély bonyolult
történelmét. Nem csupán a fejedelemség létrejöttének kettős háttere válik majd
világossá, de a talán legtöbbet vitatott magyar-román kérdés is, és egyben az,
hogy mennyire nem a nemzeti elnyomás jellemezte Erdély társadalmát. Lényeg-
bevágó ismereteket nyerhetünk a három rendi nemzetről, az unio trium
nationumról. Hasonlóképpen a székelységnek sajátos társadalmi szerkezetéről,
jogaiért folytatott küzdelméről, ennek következményeiről és a szászok sajátos
szerepéről a három nemzet között, de ami különösen fontos, arról, hogy miért
nem lett a fokozatosan többségivé váló románság negyedik befogadott nem-
zetté? A románság számos egyedében miként volt mégis részese a három nem-
zet uniójának, amiképpen a magyarság egy jelentős jobbágytömege, a román
jobbágytöbbséggel együtt, miért maradt kívül azon, az Európában akkoriban
honos rendi társadalom természetes szabályai szerint.

„Az erdélyi fejedelemség létrejöttében elsősorban nem az erdélyi magyarság
és nem is valamelyik másik erdélyi nemzet vagy társadalmi-hatalmi tényező po-
litikai alkotását kell látnunk. Az erdélyi fejedelemség külső nyomásra, a Ma-
gyarországot feldaraboló török politikai akarat folytán és részben az ellene való
védekezés megszervezéseként jött létre. A XVI–XVII. századbeli erdélyi állam
megalkotásában a döntő szót Szolimán szultán mondta ki, aki 1541-ben a
szászföldi Nagyselykén országgyűlésre összegyűlt három erdélyi nemzetnek
megüzeni a maga akaratát: »Hatalmasságom értesült a Majlád és Balassa Imre
által támasztott zavarokról. Hatalmam teljéből adtam az országot János király
fiának, s nem tűröm, hogy határozatom ellen történjék valami.« A Majlád István
és Balassa Imre által okozott zavar arra irányuló törekvés volt, hogy az ország-
rész a kettős királyság megszűntével, Szapolyai János halála után, a megmaradt
egyedüli király hatalma alá térjen vissza. A lelkekben nem él egy külön erdélyi
állam képe, nincs egy külön erdélyi állam megvalósítására törő politikai akarat.
Csupán a hódító török politika érdeke volt, hogy ne engedje integrálódni egykori
hatalmas ellenfelét, a Buda elfoglalásával három részre osztott Magyarországot.
Erdély politikai különállásához, mint Szolimán találmányához, oly híven ragasz-
kodott a török külpolitika, hogy mikor Bethlen Gábor 1620-ban meghódítja
az egész királyi országrészt s a kezében volt már a szent korona, a lehetőség a
magyarság politikai egységének keletről való helyreállítására, a török külpolitika
így fogalmazza meg e kérdésben való magatartását: »Bethlen Gábor, ha Isten
adja, legyen magyarországi koronás király bátor; de Erdélyt mi Magyarország-
hoz soha nem engedjük, hogy bírja; mert Erdély Szolimán találmánya, és sajátja
az hatalmas császárnak, mi olyan tökéletesen nem bízhatunk azután Magyar -
országhoz, mint Erdélyhez, s  nem hagyjuk mi másnak a miénket«. Az erdélyi
politika irányítói Fráter Györgytől Báthory Zsigmondig, sőt Bocskai Istvánig
minden alkalmat megragadtak, hogy Erdély politikai önállóságát feladják és
visszatérítsék a keleti földet és népeit a magyar királyság egységébe. S hogy
ez a törekvés nemcsak a vezetőkben élt, hanem az akkori erdélyi társadalom
széles rétegeiben, azt híven mutatja Báthory Zsigmond 1595. évi török elleni
hadjárata, melyben mind a három nemzet nagy lelkesedéssel, anyagi és katonai
ereje megfeszítésével kapcsolódott be. 

Hogy a külön erdélyi politika, a fejedelemség államisága mennyire Erdély
társadalmától idegen akarat érvényesülése volt, azt legélesebben a Bocskay
István végrendeletében kifejtett intés mutatja, mely – meglepő ellentét – Erdély
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külön politikai hivatásáról beszél. Bocskay István intése a fejedelemség XVII.
századi öncélú erdélyi politikájának irányvonala. Az intés Erdély különállását,
a fejedelemség fontosságát hangsúlyozza, – de nem Erdélyért önmagáért,
hanem az egyetemes magyarság megmaradásáért. Magyarországnak idegen,
német elnyomástól való megszabadulásáért: »valameddig pedig a magyar ko-
rona ott fenn, nálunknál erősebb nemzetségénél, a németnél leszen, és a magyar
királyság is a németeken forog: mindenkor szükséges és hasznos egy magyar
fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nekik javukra, oltalmukra leszen; ha
pedig az Isten adná. hogy a magyar korona Magyarországban magyar kézhez
kelne, egy koronás királyság alá, úgy az erdélyieket is intjük, hogy ...azon ko-
rona alá, a régi mód szerint adják magukat«.

Az erdélyi fejedelemség kényszerű önállósága tehát a török politika magyar-
ellenessége és a nyugati német politikának magyar szempontból való megbíz-
hatatlansága hatásaként jött létre. Ezt az erdélyi történet kritikai vizsgálatából
származó tanulságot jól szem előtt kell tartanunk, amikor feladatunk rendjén
ez alkalommal az erdélyi fejedelemséget alkotó társadalmi tényezőket vesszük
vizsgálat alá. Ismernünk kell a politikai történetnek alább összefoglalt tanulsá-
gát, hogy helyes mértékkel tudjuk lemérni az erdélyi fejedelemséget alkotó,
nem létrehozó, de lehetővé tevő társadalmi tényezők történeti jelentőségét.

E társadalmi tényezők Erdély nemzetei: a nemesek, székelyek és szászok
autonóm közületei voltak. E három nemzet az, melynek a külső kényszerítő po-
litikai erők hatására, főként védelmi szempontból megkötött uniója az erdélyi
fejedelemség társadalmi alapépítménye.

Az Erdélyt alkotó nemzetek elsősorban társadalmi tényezők, amelyek nem
faji, nyelvi, nemzeti különbözőségeik alapján szerveződtek külön testületekké,
hanem a középkori magyar királyságból hozták magukkal külön birtoklási, jogi,
igazságszolgáltatási különbségekből összetevődő rendiségüket. Erdély első
rendje a natio hungarica tulajdonképpen a Közép-Erdély vidékein kialakult hét
vármegye nemesi testületeivel, az universitas nobilium-mal azonos, melynek
tagjai eredetükben annyira nem mind magyar fajúak, hogy pl. Hunyad megyé-
ben mintegy 60 román kenézségből nemességre emelkedett család tagja is van,
Krassószörényben pedig a török elleni XV. századi harcokban privilégiumot ka-
pott 8 román kerület nemessége is ugyanennek a rendnek kiváltságait élvezte.
Kétségtelen azonban, hogy ha különböző eredetű családok is lehettek a vár-
megyei nemesség tagjai, az a maga egységében magyar volt. Hogy a több-ke-
vesebb politikai és önkormányzati joggal bíró rend nemcsak az ország többi,
hanem keleti erdélyi részein is magyar volt, ahhoz elsősorban az járult hozzá,
hogy a középkori királyi ispánságok, a későbbi nemesi vármegyék alapjai első-
sorban a Szamos és a Maros mentén, tehát az erdélyi magyarság első szállás-
földjeinek területén a nemzetségbirtokok között, sokszor azokat átfogóan
létesültek. Az első két erdélyi megye, mely már a XIII. század legelején meg-
alakul, az ősi településterület megoszlása szerint: az északi Szamos-menti Szol-
nok megye és a déli Maros-menti Fejér-megye. E két ősi megye tisztessége egy
csomó területnek belőlük való kiválása után is nagyobb volt, mint a többieké.
Az erdélyi vajda címében benne volt »Szolnok megye ispánja« cím, a Fejér me-
gyei főispán pedig az erdélyi hadak vicegenerálisa volt. E két megyéből alakul
ki a többi: Doboka, Kolozs, Torda, Küküllő és Hunyad; Szolnokból leválik
Külső-Szolnok és Közép-Szolnok, s ezek területének egy része már csak a ma-
gyarországi részekkel együtt kapcsolódik újra Erdélyhez a fejedelmi korban.

E megyék kialakulása a XIV. században megy végbe. A területükön élő bir-
tokosok nemességét fogták össze egy testületté, melynek élén a király által ki-
nevezett ispán és királybíró állott; ők végezték a vármegyei igazságszolgáltatás
és közigazgatás dolgait. A hét erdélyi megye vajda vagy alvajda összehívására
és elnöklete alatt már az Anjou-korban tartott közös gyűléseket, generálisokat,
többnyire Tordán. E hét megye nemesi társadalma alkotta az erdélyi fejedelem-
ség tulajdonképpeni politikai támaszát. Közép-Erdély nemesei, különösképpen
a főurak – vagy ahogyan akkor nevezték – a »tanácsi renden« levők, találtak el-

sősorban  alkalmat felemelkedésre az önálló politikai élet kereteiben, ők állottak
legközelebb a többnyire Partium-beli (Zaránd, Bihar, Kraszna, Közép-Szolnok,
Szatmár, Máramaros, Szabolcs, Ugocsa, Bereg), hatalmas családi vagyonú, er-
délyi fejedelmekhez és a Partium-beli urakkal együtt leginkább ők tudták átlátni
e kényszerűségből, külső nyomásra létrejött, de rendeltetésszerű politikai for-
máció, az erdélyi fejedelemség szükségességét és követendő politikáját. Min-
denesetre alkalmasabbak voltak erre, mint a partikuláris szemléletű székelység
vagy az Erdélynek három vajdaságra bontását több alkalommal megpróbáló
szászság. E politikai felelősség hordozása természetesen nemcsak egyeseknek
s családoknak jelentett gondot, sokszor emelkedést, sokszor – a politikai vál-
tozások folytán – hirtelen jött kivégeztetést, hanem az egész testület éspedig
annak nemes és nem nemes rétegei által való teherviselést. Az állami jövede-
lemmé lett tized, a hadiadó (a darabontok eltartása), a portai adó (subsidium)
főképp a vármegyék kapuszám szerint adózó jobbágyságát terhelte – sokkal
inkább, mint a csak véres áldozatok árán adózó székelységet vagy a jobbmódú
szászságot. A telekkatonaság kiállítása, adott esetben a nemességnek magának
a felkelése a vármegyei nemesi rend sűrűn gyakorolt kötelessége volt az erdélyi
állam fenntartása érdekében, sőt 1616 után az aerarium publicum felállításával
Bethlen Gábor pénzbeli terhet is rótt a nemességre.  

Hogy a fejedelemség – ténylegesen a magyar nemesség politikai erején és
akaratán épült fel – a külső, részben kedvező, részben kényszerítő erők hatása
alatt, azt mutatja ez a körülmény, hogy a fejedelemség másfél százada alatt a
vármegyéknek egyetemes megmozdulása, az államot egész épületében megrázó
lázadása nincs. A székelységről, az önálló Erdély második alkotó társadalmi té-
nyezőjéről ez nem mondható el. A székelység társadalmi helyzetét az határozza
meg a fejedelmi kor küszöbén, hogy mint a keleti végek állandó katonáskodó
népe, nem ment át azon a fejlődésen, mely a magyar társadalom közép-erdélyi
és Erdélyen kívüli részében a XIII. század végére már le is zárult. Ez a társadalmi
folyamat abban állott, hogy megszüntette az ősi nemzetségek leszármazottainak
közös birtoklását, a királyi ispánok, nemzetségfők nagy birtokokat szereztek, a
várjobbágyokból, a nemzetségek egyes tagjaiból kialakult a birtokos ármális ne-
messég, a későbbi vármegye alapja –, a nemzetségek szegényebb része, a vár-
szolgák és a felszabadult rabszolgák rétege pedig a költözködési jogát is csak
részben és bizonyos időkben birtokló földhöz kötött jobbágyréteggé lett. A szé-
kelységben ez a folyamat csak későn indul meg s ha a XVI. század elején már
köztük is három kialakult rendről: a primorok, lófők és szabadok rendjéről be-
szélhetünk –, a harmadik rend nagy részében meg úgy személyében, mint bir-
tokát illetően szabad. E szabadsága azonban nem zavartalan. Az erdélyi főurak,
a székely főemberek részéről már a XV. század folyamán is sokszor érik súlyos
jogfosztások, s ezek a fejedelemség idején betetőződnek. Már a XV. század
folyamán feltűnnek a »feje kötött székelyek«, akik, talán a hadszolgálat alól
való menekülésért, talán nyomorúságuk okából egy-egy főember alá adják ma-
gukat, földhöz kötött jobbágyokká lesznek. A székely törzsszervezetből kifej-
lődött székek vérségi leszármazási alapon való összetartozása megszűnik; a
hadnagyság – később kapitányság – s a székbíróság sok esetben pénzért volt
vásárolható, s a szék esküdtjei is többnyire az első két rendből valók. Ezek az
erőszaktételek megsokasodtak a XV. század végén, Báthory István vajda semmi
ősi jogot nem tisztelő kormányzása idején, aki szabad székelyeket várszolgálatra
kényszerített, székely birtokokat pedig familiárisainak adományozott. A székely-
ség XVI. század eleji közállapotaira rávilágítanak Verancsics Antal gyulafehérvári
kanonok, a későbbi esztergomi érsek feljegyzései: »A székelyek a gyűléseken
fegyveresen jelennek meg, a főbbek körben ülnek, a többiek őket körül állják;
ha a gyűlés valamilyen szokatlan terhet ró reájuk, elviselik ugyan, de annak oko-
zójára rárohannak, házát szertehányják; ha pedig valaki ősi szabadságuk meg-
rontására céloz, azt fegyverrel űzőbe veszik, s a gyűlés színén megölik«.

Ilyen társadalmi forrongásban, állandó izgatott légkörben él a székelység,
amikor az önállóan berendezkedő erdélyi fejedelemség alkotó tényezője gyanánt
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új terheket kell vállalnia. A fejedelemség első idejének sok hadviselése főként
a székelyek hadi erejét veszi igénybe. Az államháztartáshoz és török adóhoz a
székelyeknek is hozzá kell járulniok. A hajdani ökörsütés helyett fejadó vettetik
ki a székelységre is. Izabella királyné, hogy bosszúját kitöltse, az egykori ellen-
feléhez, Fráter Györgyhöz mindig hűséges székelyeken, kimondatja a rendekkel
az 1557-i fejérvári országgyűlésen, hogy ezután, miként a nemesség, úgy a
székelység is hűtlenség esetén a jószágát veszítse el. Ez a törvény egyik legősibb
székely kiváltság megsemmisítése volt.  

Az elkeseredett székelység 1562-ben Balassa Menyhért bujtogatására fegy-
vert fogott. A felkelők nagy része, valamint vezéreik is közszékelyek voltak. Ret-
tentő fenyegetésekkel, az unióra hivatkozva, maguk mellé próbálták venni a
segesvári és kőhalomszéki szászokat. János Zsigmond vezérei azonban meg-
verték a lázadók egy részét, más része önként kiszolgáltatta vezéreit is és ha-
zavonult. A megtorlás éppen olyan teljes volt, mint az 1514-i parasztlázadás
után. A vezetőkön kívül bűnhődött a nép, a maga teljes egészében. Az 1562-i
segesvári országgyűlés az 1557-es hűtlenségi artikulusnak szerzett érvényt,
amikor a közszékelyek egész rétegét, mintegy 40 000 embert jobbággyá tett:
»az főnépek az ő főségekben, a lófejek az ő lófőségekben minden széken sza-
badon éljenek, úgy mint a nemesség az ő nemességekben; az ő földin lakókat,
kiket jó igazsággal bírnak, úgy mint a nemesség bírják az ő jobbágyokat, ők is
jobbágyul bírják, kik a róvásnak idején több községgel együtt megrótassanak«. 

E kegyetlen törvény Erdély belső életének a mérgezője lett, állandó alkalom
az izgatásra és a lázadás szítására.  A Székelyföldön épített várak nem tudták
a társadalmi forrongást lecsillapítani. 1595-ben Báthory Zsigmond havasalföldi
hadjáratában azért harcoltak olyan vitézül, mert a fejedelem szabadságuk visz-
szaadását ígérte meg, s az 1595. év végi újabb lázadás, valamint a székelyeknek
Mihály Vitézhez való csatlakozása azért következett be, mivel csalatkoztak
ebben az ígéretben. A székely kérdés végleges megoldását Bocskay István
hozta meg, aki nemcsak visszaállította a közszékelység szabadságát, hanem
elrendelte, hogy a nemesek a szabadságban ne is háborgassák a székelyeket.
A székelységnek e fejedelmi végzés által az erdélyi államba való békés és építő
beletaglalódása megoldást nyert. Ezután a székelység adta a fejedelemség leg-
kiválóbb haderejét. A XVII. század első felének állandó hadseregében a szé-
kelység körében toborzott kék és veres darabontok képezték a fejedelmi
haderő mindenkori alapját. A megváltozott fejedelmi politika, mely nem erő-
szakkal, hanem az ősi jogok tiszteletben tartása alapján igyekezett a székely-
séget, mint erős társadalmi alkotó erőt építeni be az erdélyi állam tényezői
közé, haszonnal járt a fejedelemségre és a székelységre nézve is. A székelység
jövendő fejlődésére döntő volt, mivel megerősödött autonómiája és zárt nép-
közösségi szervezete.

A harmadik náció, a szászság hasonlóképpen mint zárt társadalmi egység
illeszkedik be az erdélyi fejedelemség politikai egységébe. A fejedelemség ki-
alakulásakor a szászság közjogi és közigazgatási egysége már kialakult. Az
Andreanum kiváltságait, melyek eredetileg csak a Szeben vezetése alatt álló
hét széknek szóltak, már Mátyás király kiterjesztette az egész szászságra. Így
a kiváltság sáncai között helyezkedtek el a meggyesi és nagyselyki Kétszék,
Brassó és Beszterce vidéke is. 1583-ban alkották meg a szászság autonóm jo-
gait, a kialakult önkormányzatot kodifikáló törvénykönyvet, melyet Báthory Ist-
ván lengyel király erdélyi fejedelmi hatáskörében, még abban az évben
szentesített. A törvénykönyv szerint az »Universitas Saxorum« mint egyetlen
nemzeti szervezet egyesítette és képviselte Erdély 60000 főnyi szászságát. Az
universitas élén a szebeni polgármester elnökölt az universitas évenként előbb
egyszer, majd kétszer összehívott szász nemzetgyűlésen, nála állott a szász
nemzeti pecsét és a nemzeti levéltár kulcsa. A királybíró, a szász comes feladata
az egyházak, iskolák ellenőrzése, fenntartása, a székek munkájának ellenőrzése,
irányítása és megvédelmezése. A szászság szervezetében és életében az időszak
alatt a városok jutnak vezető szerephez, mintegy maguk alá rendelve a vidéket,

melynek székei számára a városi bíró hatóság fellebbviteli fórumként szerepel.
A városok életét a céhek szabályozott munka- és társadalmi rendje szabta meg.
A városi polgárságot vagy a céhekben való tagságot más mint szász nem kap-
hatta meg. Nemesség vagy főnemesség nem alakulhatott ki szász földön, mivel
a szászság – hogy immunitását nehogy saját vérei semmisítsék meg – nem en-
gedte, hogy szász ember nemeslevelet vagy éppen házára, földjére nemesítő
exemciót elfogadjon. A vezetés így egy nem is túl nagyszámú, 100–200 csa-
ládot számláló patricius réteg kezébe ment át. S bár a város élén álló
Stadtrichtert évenként választották, volt olyan városbíró, aki 10–12-szer is vi-
selte ezt a tisztséget.

A szászság a fejedelemség életében nem politikai vezető tényező, nem is
mint katonai szolgáltató közösség bírt jelentőséggel, hanem mint az ország
pontos adófizetője. A szászság egy összegben fizette a rá kirótt taxát, nehéz
időkben pedig mint hitelező is fontos kisegítő szolgálatot tett. A másik jelentő-
sége az volt, hogy kerített városai voltak, ahová veszedelem esetén a fejedelem
és a főrendek behúzodhattak a török–tatár, vallon, hajdú seregek elvonulásáig.
A szászság megháborítása is ezért történt. A városaikra féltékeny és azok zárt
népi egységében meghúzódó szászok véglegesen letelepedni senkit sem engedtek
maguk között, a rendeknek falaikon belül házat építeniök nem volt szabad. E fél-
tékenység összetűzésekre adott alkalmat s egy ilyen összeütközésből következett
be Szebennek Báthory Gábor által való megrohanása és megsarcolása –, melyet
a szász történetírás mai napig úgy tárgyal, mint egyik legnagyobb nemzeti gyá-
szát. A sérelem miatt elkeseredett szászokat Bethlen Gábor térítette vissza a
fejedelemség iránti hűségükre  egyfelől azzal, hogy Erdély felosztására irányuló
tervüket a portán meghiúsította, másfelől politikus, bölcs bánásmódjával. Az
Approbatae Constitutiones ezután véglegesen intézkedett a szász városokban
való lakhatás felől, megengedve, hogy nem szászok is lakhassanak ott, termé-
szetesen kikötve, hogy ezáltal polgárjogot nem nyernek.

A magyar, a székely és a szász Erdély három államalkotó társadalmi ténye-
zője. Mielőtt azonban rátérnénk e három társadalmi tényező egységére, az er-
délyi fejedelemség belső alapját képező unio trium nationumra, felelnünk kell
egy, a ma élő erdélyi ember lelkében felmerülő kérdésre: hol voltak a románok
Erdély államalkotó nemzetei között? Benne foglaltattak-e valamelyik másik te-
rületi rendiségben, vagy pedig az államalkotó rendeken kívül, a földhöz kötött
jobbágy életformájában élt-e egész nemzetük? Şaguna püspök, a XIX. századi
erdélyi románság nagy vezére, az erdélyi három unitált nemzetet és a négy
recipiált vallást együttesen a hét főbűnnek nevezte, – jelezve ezáltal, hogy tör-
téneti felfogása szerint a román nemzet és a görög keleti vallás is helyet kellett
volna, hogy foglaljon a privilégizált testületekben. A választ e vádra a XVI–
XVII. századbeli erdélyi románság életviszonyainak átnézése adja meg. Román
és magyar kútfők szerint a korabeli románság szociális állapotáról a következő
képet nyerjük: Az országban szerteszét élő románság legnagyobb része jobbágy,
mégpedig helyhez nem kötött, nomád pásztorkodó jobbágy, aki földesurának,
választott elöljárójának vagy a környék várispánjának kezéhez fizeti le a
fiscusnak járó adót. Ez az adó nem tized, nem kilenced, nem a bizonyos róvatal,
hanem az állatokból, juhokból járó ötvened, a »quinquagesima ovium«. Ennek
behajtási módját az 1548. évi tordai országgyűlés szabályozta, alapegységül a
25 juh után fizetendő egy juhot és egy bárányt állapítva meg. Ahogyan növe-
kedtek az önálló erdélyi állam szükségletei, olyan mértékben szaporodott a
nomád jobbágyság anyagi terhe is, s így az 1578-i kolozsvári országgyűlés már
elrendeli, hogy azok, akiknek ötvennél több juhuk van a quinquagesimón kívül,
az országos róvást is hordozzák. 

Sokkal súlyosabb adóterheket viseltek azok a románok, akik beköltöztek
egy-egy faluba, »keresztény« földeket és telkeket foglalva el. Ez új telepesek
rendszerint megpróbálják a letelepedett élet magasabb szintjét s kényelmét
megszerezni úgy, hogy ugyanakkor az ötvenedfizetés boldog állapotában is meg-
maradjanak. Aminek azonban mind a földesurak, mind maguk a fejedelmek is
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több ízben erélyes rendelkezésekkel véget vetnek, – hiszen az ilyen próbálko-
zások az ő veszteségüket jelentették.

A jobbágy román nép között éltek a kenézek, vajdák s a papok, akiknek
életszínvonala nem sokban tért el magától a jobbágylakosságtól, de azért mégis
megkülönböztetett jogállásuk volt. Mind az említett 1548-as, mind az 1578-
as kolozsvári végzés külön emlékezik meg a kenézekről és a papokról, felmentve
őket mind az ötvened, mind a róvatal fizetése alól. Ellenben más végzések
gondoskodnak arról, hogy ilyen kiváltságosok ne nagyon sokasodjanak el, s
hogy egy faluban csak egy kenéz (mintegy falusbíró) s legfeljebb két pap le-
gyen. A vajdákat főképp a Kővár várához kapcsolt, katonai szolgálattal tartozó
várjobbágyság, puskás gornyik falvakban találjuk, egy-egy vajda gondnokságára
4–8 falu lévén bízva. A vajdák és a kenézek kisebb ügyekben ítélkeztek is faj-
testvéreik felett. Külön kell megemlékeznünk a fogarasi bojárokról, akiknek ki-
váltáságai azokból az időkből származnak, amikor e terület Havaselvéhez
tartozott. A XVI. századra e bojári kiváltságok nagyon megnyirbálódtak –, vár-
jobbágyi szolgálatokat kellett teljesíteniök, sőt az 1561-i kolozsvári diéta őket
is kötelezi a contributio megfizetésére. Ismét más volt azoknak a román tele-
peseknek a helyzete, akik a szász városok: Brassó, Szeben, Beszterce külvá-
rosaiban, közeli falvakban laktak, s mint küldöncök, szekeresek, tolmácsok,
kémek, később, mint kereskedők belekapcsolódtak a városok életébe.

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a jobbágy és félszabad rétegeken kívül
sok teljes jogú nemes ember volt a románok között. Karánsebes, Lugos kör-
nyékének, ama bizonyos privilegizált 8 bánsági kerületnek a nemessége szinte
teljes egészében román. E bánsági román nemesség kialakulása, V. Lászlótól
nyert privilégium-levelük (1457) a török elleni harcokkal áll összefüggésben.
De ugyanígy harci erények révén sűrűn kaptak nemességet még végvárak körül
vitézkedő román jobbágyok is. Úgy, hogy Fogarasban is, Hunyadban is, Za-
rándban is, de különösképpen Kővár vidékén nagyszámú román nemességet
találunk. A nemességből egyes román urak, ha személyi arravalóságuk megvolt,
könnyen emelkedhettek az ország vezetői közé is, – elég, ha csak a Szapolyai
Jánossal dacoló Majlád Istvánra, vagy a magyar ellenreformáció megindítójára,
Oláh Miklósra gondolunk.

Az erdélyi románság e korabeli pontos számáról nincsenek feljegyzéseink.
Verancsics Antal szerint a románság számlál annyi tagot, mint a három nemzet
együttvéve. Vasile Lupu moldvai vajda 1643-ban a nagyvezérhez írt levelében
azt írja, hogy a románság Erdély lakosságának 1/3-át teszi ki. A század végén
Erdélybe jövő jezsuiták feljegyzései alapján Jancsó Benedek azt mondja, hogy
a leopoldi diploma korában, tehát az 1658–1662 közötti nagy erdélyi pusztulás
és román bevándorlás után, Erdély lakossága a magyarországi részek nélkül
mintegy 500 000 lelket tett ki, s ennek fele volt román.

Erdély románsága tehát e korban számbelileg az országnak jelentős ténye-
zője volt, azonban e korszakban, mely nemcsak Erdélyben, hanem Európában
mindenütt a rendiség kora, államalkotó tényezőnek csak a föld és jogok birto-
kosai, ahogyan a korabeli erdélyi meghatározás mondotta: a tanácsi rend, a vi-
tézlő rend és a polgári rend tekintettek. A román jobbágyságból, láttuk, éppúgy
kerültek fel egyesek a vitézélő és tanácsi rendbe, mint a magyar jobbágyok
közül –, ezek azonban többnyire megtagadták jobbágyvéreikkel való sorsazo-
nosságukat. Amiképpen – nem megbélyegzés ez, hanem a kor jele – megta-
gadta az Erdélyt meghódító Mihály Vitéz is.

Erdély fejedelmeit pedig, kik ez egész százötven év történelmének a tulaj-
donképpeni nagy összefogó, államirányító és építő erői, vád román jobbágyaik -
kal szembeni mulasztás miatt nem terheli. Román gornyiknak éppen úgy adtak
ármálist, mint székely darabontnak. Az egész román nemzet nevelésére, mű-
velésére, nemzetté és társadalmi tényezővé való formálására kulturális és szo-
ciális téren rengeteget tettek. Hogy ne kelljen az annyiszor idézett román nyelvű
egyházi irodalom példáját felhozni, hivatkozhatunk arra, hogy Báthory István,
az ellenreformáció nagy bajnoka volt az, aki az első államilag elismert görög

keleti püspökséget felállította Erdély területén. Báthory Gábor az összes román
papnak szabad költözködést engedélyezett és felmentette őket a jobbágy-
szolgalmányok alól. Bethlen Gábor az ortodoxus református odáig ment a
román egyház iránti megbecsülésben, hogy két görög keleti kalugyernek birto-
kot adományozott. Rákóczi Györgytől egész sereg román papoknak kiadott ne-
mesítő oklevél maradt ránk, a felesége Lorántffy Zsuzsánna pedig Fogarason
román iskolát állított fel. Ha egyházi szempontból lehet is sejteni, hogy ez in-
tézkedések mögött reformálási szándék rejtőzött, művelődési és társadalmi
szempontból kétségtelenül nagy jelentőségű tények voltak, megvalósulásai a
román népelem nemzetté emelése fejedelmi programjának.  

Visszatérve a tres nationeshez, fel kell vetnünk a kérdést: e három nemzet,
melyek mindegyike középkori rendi kiváltságaiban élt, azokat őrizte és fejlesz-
tette tovább, hogyan alkotott egységet, hogyan alakult ki belőlük az erdélyi fe-
jedelemség, az unio trium nationum?

Láttuk, hogy az erdélyi államalakulás nem egy első társadalmi fejlődésnek
politikai keretben való elhelyezkedése, hanem egy külső politikai kényszerképpen
előállott helyzet, melyben három külön fejlődött rendi társadalom kényszerült
az egység megteremtésére. Ennek az új egységnek, az erdélyi fejedelemségnek
a közösen való kialakítására ösztönözte őket az a körülmény, hogy eddigi tör-
ténelmük folyamán is közösen tartoztak bele a történelmi Magyarország állam-
keretébe. Új politikai keretükben is a magyar királyság közvetett tagjának vallják
magukat.

Ezzel azonban még nem feleltünk a hogyan kérdésére? Hogyan függtek
össze ezek a társadalmi egységek ebben a politikai keretben? Mi volt az össze-
tartó erő, ami a fejedelemséget minden összetettsége dacára is állammá és
erővé tette?

Semmi esetre sem az a ködös erdélyi lélek és bizonytalanul közös erdélyi
szellemiség, amelyről már a humanista Verancsics Antal, a transzilvánisták első
őse elejt néhány megjegyzést. A mohácsi vész után néhány évvel tett feljegyzé-
seiben megemlíti, hogy a három nemzet, bármennyire is különböznek egymástól,
bámulatra méltó, hogy milyen rokonszenvvel van egymás iránt, ha versengenek
is egymással, az csak olyan, mint a testvérek közötti versengés. E rokonszenv
és testvéri viszony bizony elég gyenge kötelék lett volna összetartani Erdély
nemzeteit. A rokonszenv alapján a székelyek egy forint adót nem fizettek volna,
a szászok soha meg nem nyitják kapuikat a menekülők előtt, a magyar katonák
és urak pedig nem harcoltak és nem fáradtak volna.

A rokonszenvnél és a testvéri érzésnél hatalmasabb összetartó erő volt az a
felismerés, hogy a keletről kizsákmányoló török és a nyugatról romlásba döntő
német politikai veszedelem között az erdélyi fejedelemség kisebb egysége vé-
delmi keret lehet mindhárom náció számára. Ezért épült fel az erdélyi fejede-
lemség a huszita jobbágylázadás idején 1437-ben megkötött és 1459-ben a
török ellen megújított kápolnai unión, mivel ez az unió is hasonlóképpen védelmi
szükségből létrejött egység volt.

E védelmi jellegű unió a fejedelemségben két ponton épül tovább és teszi
lehetővé a ráépülő állami kormányzást. Az egyik az 1545-i tordai diéta hatá-
rozata, amely a három nemzetnek a teherviselésben való egyenlőségét mondja
ki. Az Erdélyben való élet közösségi voltáról, reális életérdekeken felépülő na-
gyobb egységről hitvallást tevő gyönyörű határozat így hangzik: »Mivelhogy
mindnyájunknak egy a hazája s ez a haza mindnyájunktól ugyanazt a szeretetet
kívánja, szükséges tehát, hogy mindenki egyforma szorgalommal és jóakarattal
szolgálja a haza ügyét, senki ne húzza ki magát a haza fenntartására szolgáló
pénzbeli és vérbeli áldozatok alól, s ezért a haza terheit, az ország régi szokása
szerint, mind a három nemzet egyenlően viseli, mivelhogy az ország megmara-
dásából származó hasznokat is egyenlően élvezik.« E gyönyörű nyilatkozat ter-
mészetesen rengeteg széthúzást és a terhek arányos viselésének a megtagadását
takarta,  ezért volt szükség arra, hogy 12 év múltán a fehérvári országgyűlés
újabb határozatban szabályozza a három nemzetnek a fejedelemségekben való
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együttmunkálkodását, kimondván: »a harmadik nemzet mindenkor köteles a
másik két nemzet elhatározását elfogadni és követni«. E többségi elv alapján
működött az erdélyi diéta, melyen a szavazás kuriálisan történt, mindenik nem-
zet egy szavazatot képviselvén. Hasonlóképpen egyformán voltak képviselve a
fejedelem tanácsában, ahova a fejedelem mindhárom nemzet közül 4-4 tagot
volt köteles választani. 

Hozzátehetjük azonban azt is, hogy a fejedelemség nem a nehézkes, az
egyenlőséget állandóan védelmező, a privilégiumokat féltékenyen őrző nációk
uniója, az azt kimondó törvények által állott fenn. E törvények, a diéta arra vol-
tak alkalmasok, hogy előzetesen vagy utólagosan szankcionálják azoknak a nagy
politikai tehetségeknek, kiváló erdélyi fejedelmeknek: Báthory Istvánnak,
Bocskay Istvánnak, Bethlen Gábornak, Rákóczi Györgynek a kormányzását,
akiknek személyes hatalma, családi vagyona, magánkatonasága, politikai mű-
vészete időről időre össze tudta fogni Erdély széthúzó belső társadalmi erőté-
nyezőit, és távol tudta tartani a kívülről ráleselkedő veszedelmeket. Ha Erdély
fejedelemkori történetében feltétlenül bizonyos szellem alkotó erejének a meg-
valósulását akarjuk látni, ha a történeti tények igaz ismerete mellett keressük
az erdélyi szellemet, akkor bátran vallhatjuk: ez a szellem a nagy erőpróbákra
kész, a múlt hatalmas nehézségeit áthidaló, néhány nagy emberben megtestesült
magyar politikai géniusz volt.” 

A türelmes olvasó, úgy hiszem, hogy számos vaskos könyv áttanulmányo-
zása nélkül kapta meg Juhász Istvántól az esetleges érdeklődési körét szolgáló
tudnivalókat. Jó volna, ha mindazok, akiket az Erdély-kérdés és a román–ma-
gyar viták végeláthatatlan sora a gyakorlatban is érint, mintegy felvérteződnének
ezzel a minimálisan szükséges ismeretanyaggal.

y

És napjainkban?
Venczel József: Pro domo 1939/2.

A következő sorok kiváló összefoglalását adják az elbizonytalanodott erdélyi
magyarság akkori lelkiállapotának. Végigolvasva e szemelvényeket, nem tagad-
hatjuk, hogy igen sokban észlelhetünk ma is hasonló magatartásformákat, fi-
gyelhetünk meg hasonló lelkiállapotot a Kárpát-medence magyar tájain, s a
teendők úgyszintén nagyon hasonlók lehetnek. Nem csupán „pro domo”!

„Ezekben a forrongó napokban, midőn a többség szeme távoli tájakat figyel,
s az érdeklődést messze idegen földek lázas eseményei horgonyozzák le, kissé
talán balgának tűnik csökönyösségünk, hogy még most sem akarunk önma-
gunkról megfeledkezni. De képtelenek vagyunk a közhangulat uralkodó érzését
kritikátlanul magunkévá tenni, megértjük, hogy az egyén mind inkább fatalistává
lesz – mi mást is tehetne -  nem rajta múlik, mit hoz a holnap, s mi történik
vele holnapután; ám a nemzet a sorsra mégsem bízhatja magát, mert ha csak
sodródik öntudatlanul vagy erejét vesztve letargiába süllyed, önmaga ítél maga
fölött. Szólás-mondások tódulnak eszünkbe. A sorsról meg a jó szerencséről,
melynek ki-ki a maga kovácsa. Sors és jó szerencse! – mennyire azonos értelmű
szavak a mostani időkben. Zrínyi fejtegette s magyarázta meg az összefüggést
Mátyás királyról írt tanulmányában: »…szerencséje mindenütt nagy volt, mert
szorgalmatossága véghetetlen, mert fáradtsága untalan, mert vigyázása meg-
csalhatatlan…«. A mi álláspontunk mennyivel kényelmesebb  – hamisságát ezért
alig vesszük észre –  fő a nyugalom, hiszen csak passzív szemlélői vagyunk az
időnek…(…).

Szabad és cselekvő ember számára a passzivitás gúzsba kötő pányva és el-
viselhetetlen, mert nem lehet »szorgalmatossága véghetetlen s fáradtsága un-
talan«. 

De tovább megyünk s kimondjuk: a szemlélődés és a passzivitás társulása
ím megszülte már a közönyösség társadalmi tünetét. Közéletünk a maga mód-
ján zajlik – a passzivitás ma nálunk nem mozdulatlanságot, hanem lelki er-
nyedtséget jelent (…). A szervezés (főleg a lelkek szervezése) terén elkövetett
mulasztások most bosszulják meg magukat: a ma is tenyésző formalizmus el-
pusztította a komoly és lelkiismeretes szolidaritás csíráit, hazug szólamok bur-
jánzását segítette elő, s azt, hogy az önösség büntetlenül, sőt háborítatlanul
kalózkodhatik. Közösségi nevelés nélkül maradt tömegektől nem is várhatunk
csodát: ki-ki marad az, amivé a körülmények nevelték. Helyesen irányított köz-
szellem nélkül közösségi szellem miként is alakulhatna ki? Akkor, amikor a köz-
gondolkodás is ingadozik és tévelyeg, hogyan várhatnók, hogy a közélet rendje
élben maradjon? Az történt, ami ilyenkor szokás: fegyelem híján a fegyelme-
zetlenség lesz úrrá, vezető eszme helyett elgondolások születnek, a vezéri szig-
numért vezérek tusakodnak, közben a sokféle új cél között elhalványul az
egyetlen igazi cél – s nemde helyesen cselekszik az, ki a csillagok járását nem
ismerve, mikor az útvesztő éjszaka ráborul, az égen fényeskedők egyike után
sem indul: semhogy eltévedjen, megáll s leheveredik. A közéleti közönyös nem
tesz többet vagy kevesebbet: megáll, szemlélődik, s közben megszállja a köz-
tunyaság ördöge: a passzivitás. 

(…) tudjuk, hogy a mostani időket nem lehet teljesen számításon kívül
hagyni akkor, amikor nemzettársadalmunk jelenségeit figyeljük. De meggyőző-
désünk, hogy a külső körülményekre mégsem lehet mindent ráfogni; áttetsző
spanyolfal ez; még ma is sok minden történhetne, ha a külsőségek: előkészítő,
alakuló vagy szentesítő gyűlések és értekezletek helyett a lelki reform, a szellem
megújítása, a nemzetnevelő igehirdetés, a népünk lelkében szunnyadó erők
nemzeti szolidaritássá való építése állana előtérben; ha nem volna olyan csüg-
gesztő az ellenállók hűvös elzárkózása és olyan szikkasztó a reális életterv hi-
ányában általánosuló gyakorlati eredménytelenség; s ha nem szaporodnának
gomba módra a kényelmes közmunkakerülők, a gyermekes nyelvöltögetők, az
óvatos félrehúzódók s a rosszindulatú rágalmazók, azok akik a közügyet oly
lelkiismeretlenül tudták és tudják saját kis látókörükbe nyomorítani, akik saját
silányságukat szeretnék mások hibáival népszerű módon takargatni.  

Csak most látjuk: milyen jelentős volt nemzedékünk ama felismerése, hogy
az erdélyi magyar tudatában hagyományként élő Magyar Szövetség-eszme el-
sősorban nem szervezeti, hanem erkölcsi princípium: szervező elv is, hiszen
megkívánja, hogy intézményeink között az önrendelkezés sérelme nélkül terv-
szerű együttműködés jöjjön létre, de hangsúlyosabban fegyelmező elv, mely szi-
gorral követeli, hogy az önös és a társulati s még inkább a csoportérdek az
általános nemzeti érdeket szolgálja, és nevelő elv, mely a népközösségi tudat
elmélyítésének igényével lép fel, sorompóba szólítva százados hagyományainkat
s nemzetünk áldozatkész lelkületét. Széchenyi nemzetiség-eszméje éledett ezzel
újra, a külső helyett a bent lévőt, az erkölcsi tartalmat figyeltük (…).

Nem bűnbakokat keresünk – méltatlan és alacsony szándék volna ez – , tár-
sadalmunk aggasztó tüneteit vizsgáljuk. S ha néha keserű a hang és szigorúbb
a fogalmazás, azért van, mert Zrínyi, a »siető ember« megtanított, hogy »az
esztendő szűk…a szerencse állhatatlan«. Egy percnyi időt, egy maroknyi mun-
kát sem szabad elszalasztanunk. (…)

Pro domo írunk, talán kíméletlenül. De hitünk szerint a hibák felismerése
új energiát sugároz, s új erőt gyűjt az építő munka számára. (…) a bajok meg-
szüntetése, a rések betömése, a szorgos életritmus, az álmos közélet föléb-
resztése mind csak rajtunk múlik. Az élen állókon s a közösségen. Széchenyinél
olvassuk – nagy vigasztalás e pillanatban: »…aki szendereg, az nem halt meg,
sőt jó ízű álmábul még elevenebben szokott felébredni«.” 

A ma szendergő sokaság, a mai nevelésre szorulók, a mai nevelésre elhi-
vatottak, napjaink önhittjei, a hibákat leplezők vagy fel sem ismerők, az önre-
vízióra képtelenek s a rágalmazásra készek, mit szólnának mindehhez? Mert
ma sem más a helyzet. Nem maradhat senki a passzivitás vizein: „(…) a nem-
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zet a sorsra mégsem bízhatja magát, mert ha csak sodródik öntudatlanul vagy
erejét vesztve letargiába süllyed, önmaga ítél maga fölött.” Tehát megoldás
kell, mert: „A szervezés (főleg a lelkek szervezése) terén elkövetett mulasz-
tások most bosszulják meg magukat: a ma is tenyésző formalizmus elpusztí-
totta a komoly és lelkiismeretes szolidaritás csíráit, hazug szólamok
burjánzását segítette elő, s azt, hogy az önösség büntetlenül, sőt háborítatlanul
kalózkodhatik.” Mi több, hirdetik és tanítani próbálják. Kell tehát az iránytű,
ugyanis: „Helyesen irányított közszellem nélkül közösségi szellem miként is
alakulhatna ki?” És egyre inkább szükséges a: „(…) fegyelmező elv, mely szi-
gorral követeli, hogy az önös és a társulati s még inkább a csoportérdek az
általános nemzeti érdeket szolgálja, és nevelő elv, mely a népközösségi tudat
elmélyítésének igényével lép fel, sorompóba szólítva százados hagyományain-
kat s nemzetünk áldozatkész lelkületét.”

Tenni, tenni kell „szorgalmatosan”: „Egy percnyi időt, egy maroknyi munkát
sem szabad elszalasztanunk” mert: „(…) az esztendő szűk (…) a szerencse
állhatatlan”!

y

Rövid tanulságok
Kese Attila: Népközösség és társadalomnevelés 1939/2

Ez az írás kurta, de ennek ellenére nagyon fontos megállapításokat tartalmaz.
Olyanokat, amelyek nemcsak az akkori kisebbségi társadalomra érvényesek,
hanem az időközben egy globalizálódó világba kényszerült, s ezáltal egy még
nagyobb többség kisebbségeként élő összmagyarságra is.

„Társadalomnevelés alatt nem értek tudományos, művészeti vagy éppen ka-
tonai képzést. Tartalmát ebben a formában fejezhetem ki: egy népi közösség
tagjainak az együttélés erkölcsi feltételeire s az ebből következő szellemi ma-
gatartásra való ránevelése. Azt hiszem: e meghatározással egy kisebbségi nép
életfeltételeit érintettem. 

A letelt húsz esztendő természeténél fogva e nevelés érdekében nem sokat
tett. Természeténél fogva, mert a politika mindig egy külső erővel szemben való
védekezést, az államhatalom velünk szemben való magatartásának bírálatát je-
lentette. A külső hatalom bírálata aztán elnyomta a magunk bírálatát (…). 

Mi az, ami ma hiányzik társadalmunkból? Hiányzik mindenekelőtt a szem-
pontok egysége, öntudatosság és az ebből folyó következetes életfolytatás. (…)

Ha egy nép élete felett véleményt akarunk mondani, sohasem a nagy alkalmi
ünnepi megnyilatkozásokat kell néznünk. A közösség egyedeinek mindennapi
életét, berendezkedését, házi tűzhelyét, gyermekeinek irányítását s a közösségi
célokkal, a közösség tagjaival szembeni magatartását kell néznünk. Ezekben
nyilvánul meg egy nép öntudata. Életmódunkon, öltözködésünkön, étlapunkon,
kiadásainkon ott kell tükröződnie fegyelmezett öntudatunknak. (…)

Társadalmunknak ma magában kell foglalnia mindenkit s nevelése a Nép-
közösségben kell, hogy megtörténjék. Csak egy képzett, erkölcsileg nevelt, ön-
tudatos és egységes társadalom tud élni jogaival és tudja tartalommal betölteni
társadalmi és gazdasági kereteit. A társadalom nevelését én fontosabbnak tar-
tom, mint bármilyen kivívott politikai engedményt vagy tartalom nélküli, tisztán
anyagi erőkkel létrehozott gazdasági vagy közművelődési intézményt.”

Ha megfigyeltük, ismét utalás történik arra, hogy miközben egy külső erővel
hadakozunk, nézzünk szét magunk körül is, a külső hatalom bírálata ne nyomja
el önkritikánkat. És vajon mennyire öntudatos és következetes életfolytatásunk?
Mennyire felelünk meg egy olyan elvárásnak, amelyik egészen egyszerűen szem-
ügyre veszi életmódunkat? Ahogy a szerző írja: „Életmódunkon, öltözködésünkön,
étlapunkon, kiadásainkon ott kell tükröződnie fegyelmezett öntudatunknak.”

Milyen mértékben vagyunk rabjai a fogyasztói társadalomnak, s elszenvedői az
öntudat elvesztésének? 

Igen! A társadalom nevelése! Erre van nagy szükség. Mert ma fokozottan,
és a múlt negatív, frusztráló hatásainál sokkal veszedelmesebb, pozitívnak lát-
szó, vonzó-, csábító-, megrontó hatások befolyása alatt állunk, miközben:
„Csak egy képzett, erkölcsileg nevelt, öntudatos és egységes társadalom tud
élni jogaival és tudja tartalommal betölteni társadalmi és gazdasági kereteit.”

y

Egyik gyengénk
Vita Sándor: A magyar bankkérdés 1939/2.

A számok és statisztikák konkrétumokat ígérő világa is lehet megtévesztő. Erről
győződhetünk meg, ha a következő rövid pénzügyi útvesztőt olvasóként végig-
járjuk.

„Román szak- és közírók évek óta szívesen foglalkoznak annak a bizonyítá-
sával, hogy a kisebbségek gazdasági helyzete és ereje Romániában kedvezőbb
képet mutat, mint a románságé. Legutóbb az erdélyi román és kisebbségi ban-
kok helyzetéről olvashattunk figyelemreméltó tanulmányt, melynek megállapí-
tásai mind a román, mind a magyar sajtót foglalkoztatták. Nincs terünk rá, hogy
a tanulmány adatait részletesen ismertessük, nehány megállapítása azonban
megérdemli, hogy gondolkozásra késztessen. Szerzők az 5 millió alaptőkét
meghaladó tőkével dolgozó erdélyi pénzintézetek 1934–1937. évi mérlegada-
tait dolgozzák fel, s e három év fejlődésének adataiból igyekeznek következte-
téseket levonni. 

Mindenekelőtt megállapítják, hogy Erdélyben az ország lakosságának
30,7%-a él, 1937-ben Románia működő 863 pénzintézete közül mégis 363,
vagyis 42,1% esett Erdélyre. A szerzők annak tulajdonítják az erdélyi bankhá-
lózat sűrűségét, hogy itt a bankélet sokkal régibb múltra tekint vissza, másrészt
az ipar és kereskedelem, amely elsősorban veszi igénybe a bankok szolgálatait,
magasabb fejlődési fokot mutat, mint az ország többi részeiben. Az erdélyi
pénzintézetek 34,6%-a román és 65,4%-a kisebbségi jellegű, noha a szerzők
szerint Erdély lakosságának 64%-a román és 36%-a kisebbségi. Mivel a vizs-
gálat alá vett 5 millión felüli tőkével dolgozó bankok felsorolása és csoportosí-
tása hiányzik a tanulmányból, nem tudjuk megállapítani, milyen alapon sorolták
egyik vagy másik csoportba a pénzintézeteket. Mindenesetre szerzők figyelmen
kívül hagyják, hogy a román banktőke Bukarestben van összpontosítva, de ezek-
nek a nagybankoknak fiókjai egész Erdélyt behálózzák, s így az erdélyi román
bankok számából nem lehet a románság hitelszerzési lehetőségeire következ-
tetéseket levonni. Szerzők a román bankszervezet elégtelenségével foglalkozva
azt is megállapítják, hogy 1914-ben Erdélyben 216 román bank közölte mér-
legét, s ezek az Osztrák–Magyar Banktól 52 millió aranykorona visszont leszá -
mí tolási hitelt élveztek. Ma – mondja a tanulmány – Erdély és a Bánság nagy
román tömegei nem tudnak bankhitelhez jutni, amelyhez pedig évtizedeken át
hozzá voltak szokva. Bátran megállapíthatjuk azonban, hogy ez nemcsak román,
hanem a magyar tömegekre is vonatkozik, a konverzió óta a hitelélet sehogy
sem tud új erőre kapni. 

Az erdélyi bankok alaptőkéje 1937-ben 2 031 000 lejt tett ki s ennek
69,5%-a kisebbségi tőke. A 6014000 lejt kitevő kihelyezések 79,9%-a, a be-
tétállománynak pedig 74,4 %- a esik a kisebbségi bankokra. Nem ilyen kedvező
az arány a viszontleszámítolás terén, mert a Nemzeti Bank által nyújtott 679 mil-
liós hitelből a kisebbségi bankok csak 45,8%-os arányban részesültek. Meg-
jegyzi a tanulmány, hogy az erdélyi pénzintézetek inkább magánbankoknál
számítolják le váltóikat, mint a Nemzeti Banknál, de ennek okát nem kutatja. A
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3 év fejlődését vizsgálva, azt állapítja meg, hogy a román bankok aktívái ezalatt
14,1%-kal csökkentek, a kisebbségieké viszont 16,9%-os emelkedést mutatnak.
A román bankok kihelyezései 1937-ben 3,7%-kal maradtak alatta az 1934. évi
kihelyezéseknek, míg a kisebbségi bankoknál 32,2%-kal meghaladják azt. A be-
tétállomány mindkét csoportnál kissé visszaesett, az alaptőke pár százalékos nö-
vekedést mutat. A román hitelszervezet tehát még a normálizálódást sem tudja
elérni, a kisebbségiek hitelélete ugyanakkor erőteljesen fejlődik. Mi az oka
ennek? – kérdik a szerzők. Elsősorban a nemzeti államban élő kisebbségük lé-
lektana, melyet az összetartozandóság erős érzése és az egyéni vállalkozási kedv
jellemez. Másrészt viszont a kisebbségek aránylag kedvezőbb anyagi helyzete.

Nagyon hasznos volna, ha magunk is rendelkeznénk hasonló módszeres ada-
tokkal, hiszen az ilyen számok legalkalmasabbak arra, hogy újra és újra
ráírányítsák figyelmünket gazdasági szervezettségünk kérdésére. Magyar bank-
szervezetünk pontos erejét azonban nem ismerjük, s így a tanulmány reánk vo-
natkozó tanulságait is nehezebben vonhatjuk le. Nem volna miért tiltakoznunk
megállapításai ellen, ha úgy éreznők, hogy azok minket illetnek, mert nem vádat
látunk bennük, hanem a kisebbségek kultúrája, tehetsége, szorgalma, vállalkozási
kedve iránti elismerést. Bizonyára a tanulmány szerzői sem kívánnak akadályt
emelni a gazdasági lehetőségek egyenlősége elé, s természetesnek tartják, hogy
csak az egyén szorgalmától, tehetségétől függhet az, mennyire viszi a gazdasági
életben. A tanulmány számai azt igyekeznek bizonyítani, hogy nemcsak jogi, de
gyakorlati lehetősége is megvan annak, hogy bárki a gazdasági életben munkája
és képessége szerint érvényesüljön. Nem akarjuk a kérdésnek ezt az oldalát
vizsgálni, nem vitatjuk azt sem, hogy a kisebbségi bankoknál a konverziós évek-
hez viszonyítva bizonyos javulás állott be, azt azonban meg kell állapítanunk,
hogy ha vannak is ilyen fejlődő bankok, azok nagyobbrészt nem az erdélyi ma-
gyarság bankjai. A nagy tőkéket kezelő kisebbségi pénzintézetek német vagy
zsidó érdekeltségűek, s a magunkénak csupán mintegy 40 kis vidéki bankot s
2-3 nagyobb pénzintézetet vallhatunk. Ezeknek az erdélyi magyar pénzintéze-
teknek részvénytőkéje 400 millió lej körül mozog, ami az összes erdélyi bankok
alaptőkéjének csupán 20%-át jelenti. Az általuk kezelt betétállomány a maga
400 milliót alig meghaladó összegével még kedvezőtlenebb képet mutat gazda-
sági helyzetünkről, hiszen az Albina betétállománya egymagában is felülmúlja,
a Hermannstädter Allgemeine Sparkasse pedig erősen megközelíti azt. Ez az
összeg csupán 10%-át jelenti az összes erdélyi bankok betétállományának, a
kisebbségi bankoknál elhelyezett betéteknek pedig 14%-át. S ezeknek a beté-
teknek is 45%-a konverzió előtti, egyezséges betét. Vajon népünk takarékossági
ösztöne volna hiányos – vagy egyszerűen nincs miből takarékoskodnia? A váltó-
tárca és egyéb adósok számlája 670 millió körül van (konverziós adósok nélkül).
Az Albinánál ez az összeg 400 millió, a Hermannstadternél 340 millió. Ha már
az arányszámokat kutatjuk, csupán a konverziós kihelyezéseknél találunk elto-
lódást a magyar bankok javára: itt a magyar bankok részesedése a 20%-ot is
meghaladja, az erdélyi kisebbségi bankokhoz viszonyítva pedig 36%-os az arány.
A mi bankjaink – társadalmi tagoltságunkból következett ez – kevésbé foglal-
koztak ipari és kereskedelmi kölcsönök folyósításával, a konverzió tehát súlyo-
sabb csapást mért rájuk, mint a többi erdélyi intézetre. Hitelszervezetünk évek
óta lassan haldoklik, a magyar betétesek támogatására hiába vár, nincs miből.
A Nemzeti Banknál leszámított új váltóik értéke csupán 10 millió lej, s talán
irigykedve kellene román társaik kedvezőbb sorsát szemlélniük (az Albina a
Nemzeti Banktól 76 millió lejes viszontleszámítolásí hitelt élvez!), ha nem az
volna a kötelességük, hogy elsősorban a magunk portája felé figyeljenek. 

De figyelnünk kell mindnyájunknak erre a kérdésre, ha nem akarjuk, hogy
maholnap a román, német és zsidó tőke kiszolgáltatottjaivá váljunk. Tőkében
erős, nemzeti feladatokkal azonosuló, közhasznú bankhálózatot szeretnénk; de
népünk szegénysége, a reménytelenség saját próbálkozásainkkal szemben, régi
hibák és személyi elfogultságok akadályozzák azt, hogy hitelszervezetünk valódi
igényeinknek és szükségleteinknek megfelelően szerveződjék át. Kísérletek tör-

ténnek a szétforgácsolt kis erők egyesítésére, egységes hitelszerzési eljárásra,
de a kísérletek megtörnek az önzésen, a lokálpatriotizmuson, vagy a mélységes
borúlátáson. Úgy látszik, bár sokat írtunk a nemzetiségi pénzintézeteknek há-
ború előtti tevékenységéről, mégsem igyekszünk annak tanulságait hasznosítani.
Nem szabad, hogy megtévesszenek az ismertetett tanulmány számadatai, mert
minden önáltatás, halogatás, mulasztás megbosszulja magát. Meg kell találnunk
az átalakulás külső és belső feltételeit s mások sorsán való irigykedés helyett –
ha kell, a régi alapoktól eltávolodva – meg kell teremtenünk a félreérthetetlenül
erdélyi magyar célokat szolgáló bankhálózatot. Mi ezt a figyelmeztetést olvastuk
ebből a tanulmányból.”

Régi és eredményes módszere a román propagandának, hogy az élet minden
területén bizonygatni próbálja a románság hátrányos helyzetét. Nem csupán az
egykor volt Magyarországon, de még akkor is, amikor uralmi helyzetének te-
tőpontján van. Az erdélyi bankrendszerről beszélve legelőször az az eleinte
140, majd 1914-ben már 216 román bank jut eszembe, amely a „nemzeti el-
nyomás” unió utáni évtizedeiben megszerezte a tönkremenő magyar földtulaj-
donosoktól az erdélyi föld akkora hányadát, amellyel már Trianon előtt az
Erdélyben többségi románság résztulajdona teljes mértékben arányossá vált.
Az ezt követő, és az „elnyomás éveire” hivatkozó, területileg különböző szabá-
lyok szerint zajló, királyi földreform – teljesen indokolatlanul – vett el 320000
katasztrális hold magyar tulajdonú földet, nemegyszer kisbirtokosokat is sújtva. 

Ez a közbeszúrásom csupán az erdélyi román bankhálózat eredményességét
próbálja igazolni. De maga a román forrásanyag is arra panaszkodik, hogy azok-
ban az elnyomásos években a román bankok nagyobb hitelt élveztek az Osztrák–
Magyar Bank jóvoltából, mint Nagy-Románia gazdag évtizedeiben. A szerző így
figyelmeztet: „Úgy látszik, bár sokat írtunk a nemzetiségi pénzintézeteknek há-
ború előtti tevékenységéről, mégsem igyekszünk annak tanulságait hasznosítani.”
Aztán így folytatja: „Nem szabad, hogy megtévesszenek az ismertetett tanulmány
számadatai (…)”. Mindez ma már csak történelem, de mégis tanulságos, mert
ha más helyzetben, másként ügyeskedve, de ma is él a balkáni módszerek világa.
A kisebbségi összefogás a pénzügyek világában sem haszontalan.

y

Helyettesítsünk be néhány szót
Szerkesztőségi közlemény: Nemzedéki vallomás 1939/3.

Rövidítés nélkül nyújtok át egy szerkesztőségi írást. Nem lehet kihagyni egyetlen
sorát sem, csupán néhány szót kell gondolatban – háromnegyed évszázad táv-
latából érthető módon – behelyettesíteni, s máris alkalmazhatóvá válik az a mai
összmagyarságra és reményeim szerint a 25 éve felnevelkedett új magyar ér-
telmiség színe-javára is. Bár nemegyszer e tekintetben erősen kétkedő belső
hangok szólalhatnak meg gondolatainkban. Mintha az a nemzedék még nem
lett volna annyi gyűlölettől terhes, sorait nem szaggatta volna annyi repedés. 

„Az élet tényei határozottan mutatják, hogy az erdélyi magyarság lélekben
önmagához tért. Ölelő karjait is mozdítja már, hogy végre magához vonhasson
mindenkit, aki magyar. Valahányan vagyunk, mind megilletődött tanúi vagyunk
az Eszme anyai mozdulatának, mely a cselekvő egység vágyát és áldását sugá-
rozza felénk.

Ebben a történelmi időben az új férfi nemzedéket illeti az első szó, hogy
ennek az egységnek sürgető szavát hallassa. Igen, a szó és a kötelesség minket
illet mindenekelőtt. Húsz esztendő alatt nagy utat tettünk meg, amíg ide elju-
tottunk. Kemény szellemi harcokat kellett vívnunk a tényekkel, az előttünk járó
nemzedékkel, egymással és önmagunkkal egyaránt. De annyi küzdelem után,
most már elmondhatjuk legalább: a közöttünk ható tényeket ismerjük, és az
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előttünk dolgozó nemzedéket türelmetlenségünkkel többé nem zavarjuk. Ha va-
laha szép és nyugtalanító díszek voltunk a nemzet építményén, most erős híd
vagyunk, mely az előttünk járókat összeköti a nyomunkba lépő ifjúsággal. Né-
pünk kiáltó szükségei és a feladatok sürgető parancsa ösztönös erővel sodortak
egymáshoz minket és rendeltek közös munkára. Többé nem arra nézünk, ami-
ben eddig különböztünk, hanem tudatosan arra, amiben ma egyek vagyunk.
Nem fegyverszünetet, hanem békét kötöttünk egymással, mert mindnyájunk fe-
lett győzött a népünk iránti felelősség. Ez a béke tisztességes, bátor és férfias
leszámolás; s hiszünk abban, hogy az önös egyén legyőzése és legyőzetése
árán, minden erdélyi magyar között megköthető ez a béke.

Mint nemzedék, sok alkalommal és sok alakban állottunk már nemzetünknek
nyilvánossága elé, erős azonban a hitünk, s ez a hit férfiasan kötelez, hogy ez
az újabb nemzedéki kiállás minden eddiginél mélyebb, szorosabb és öntudato-
sabb alapokon nyugszik. Építő és céltudatos szellemi összefogás ez, melynek
meg kell teremtenie azt a szintetikus életfelfogást, ami szellemi védőboltozat
gyanánt, oltalmazóan borulhat fölénk és tarthat együtt egy nemzeti családban.

Lejárt az idő, melyben a különálló részletigazságot és részletfeladatot szol-
gálta egyén és csoport. S eljött, amikor egyetlen gondolatban és parancsban
kell legnagyobb igazságainkat és életérdekeinket összefoglalnunk. Ennek a gon-
dolatnak és parancsnak mindenekfelett uralkodnia kell, hogy egyetlen akarat
alá rendelhessen minden erdélyi magyart és egyetlen tengely köré csoportosít-
hasson minden intézményt, közületet és különálló egyént.

Az egyetlen és mindent összefogó gondolatot abban a kijelentésben foglal-
hatjuk össze, hogy mind magyarok vagyunk. A számunkra kötelező parancs
pedig így szól: Magyar életformát akarunk! Magyarok vagyunk, és magyar élet-
formát akarunk, tehát mindig és minden körülmények között, mert ez Istentől
elrendelt végzés s reánk bízott feladat.

Örök viszonylatban magyarságunk nem új magyarság, hanem szerves foly-
tatása az egyetlen és időtlen magyar léleknek. Nyakig a történelem mostani ár-
jában küszködve, magyarságunk mégis új magyarság, mert az időtlen és ki nem
meríthető magyar lélekből azt a gondolatot fejezi ki, amelyik ma tart meg min-
ket. Az örök magyarság maga a nemzeti Géniusz, kinek a jobbján nem a gaz-
dagok és az előkelők ülnek, hanem az időtlen Eszme, mely a vérből feltámaszt
és a mámorból kiragadja az alkotó értelmet. Ítél az igazság örök törvénye sze-
rint, melynek három alkotó eleme: az erkölcs, az erő és a munka.

Mint időtlen magyarok, eme törvény alatt kívánunk élni s szüntelenül vá-
gyakozva arra, hogy három ágazatába alázattal hordjuk, ami bennünk örök em-
beri és magyar. 

A történelem mostani árjában küzdve a magyar valóságot és értékét kutat-
juk, elmével és szívvel. S amikor úgy érezzük, hogy történelmünkben, nagyjaink
szellemi alkotásaiban és népünk műveltségében máris megtaláltuk, egyszerre
és egyforma tisztelettel ragadjuk meg mind a hármat. A történelem tanítása
szerint a nemzettest éltető és megtartó ereje társadalmában nyugszik. Szá-
munkra tehát ma a magyar társadalom az ösztönös sorsközösségen túl az az
öntudatos munkaközösség, amelyet a nemzettest különböző rétegeinek egymá-
sért végzett testvéri szolgálata éltet. Éppen ezért a nemzeti megbecsülés és el-
ismerés mértékévé, egyénekkel és intézményekkel szemben, a tényleg elvégzett
munkát és szolgálatot tesszük. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy népi kö-
zösségünknek erkölcsi és gyakorlati megújulása egyaránt bekövetkezzék. Az
erkölcsi megújulásban döntő tényezőnek egyházainkat tekintjük, míg a gyakor-
lati megújulás főleg a Népközösség intézményére hárul.

Öntudatunkat azok a modern magyar látók és gondolkozók edzették, akik-
nek kritikája rádöbbentett a magyar kérdésekre és rámutatott a magyar érté-
kekre. A mederre, amelyet kiástak ők, szomjasan és önként kínálkozik arra,
hogy szellemi életünk abban folyjék tovább. A kérdésekre, melyeket feltártak,
mi meg akarunk felelni; s azokra az alapokra, miket kritikájukkal megtisztítot-
tak, új magyar életformát akarunk építeni.

A gondok és feladatok között, melyek nemzedékünk vállára szakadtak,
talán egyik sem olyan súlyos és jelentős, mint ennek az új életformának a
megépítése. Az elme és az akarat vajúdásokban megtisztulva keresi a ma-
gaslatot, ahonnét legjobb emberi áttekintéssel elindíthatja ezt a munkát.
Kell-e mondanunk, ami oly természetes: szemünk a magaslatról is az örök
magyar életformát keresi először. Tanulni szeretnénk belőle és okosodni
rajta, hiszen az újnak alapja csak a réginek java lehet. Az emberi szabadság
és a nemzeti fegyelem csodálatos ötvözete, mely ezer éven át övezte a ma-
gyarság homlokát.

Nagy füzér apró láncszemei vagyunk, kiket a sors edzett és a jól végzett
munka tehet fényessé. Miképpen szóljunk tehát és parancsként mire mutassunk
reá, hogy a munka jól induljon és épülni kezdjen az új magyar életforma, melyre
nekünk e földön múlhatatlanul szükségünk van. Szavunk nem nevekre szól,
hanem testvérekhez, akik egyetlen történelmi és sorsközösség tagjai. S mint
parancsra, az élet tényeire kell rámutatnunk, amelyek egyforma erővel hang-
súlyozzák nekünk a magyarságot a magyar életformával s Erdély időtlen tör-
vényeit az új életformával. Valóban úgy van, hogy az élet tényei, mint egyetlen
bizonyosság, azok mutatják meg az utat, amelyen a történelem és nagyjaink
tanítása szerint s népi műveltségünkkel fegyverkezve bizton elindulhatunk.

De mielőtt megtenné az első lépést ez az érett és közös munkára összefogott
nemzedék, újból hirdetjük, amit vallomásunk elején mondottunk: az élet tényei
azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság lélekben önmagához tért. Ez az igaz -
ság, mint minden igazság e földön, magában hordja a munka és az építés tör-
vényét. Félre nem érthető világossággal olvassuk ki hát belőle, hogy az élet
tényei egységre mutatnak. Ez az egység pedig családi és nemzeti jellegű, amiből
törvény szerint következik, hogy az erdélyi magyarság új életformája a családdá
alakult nemzeti közösség.”

Abafáy Gusztáv Kemény János Szabó T. Attila
Albrecht Dezső Kéki Béla Szemlér Ferenc
Asztalos István Kovács György Szenczei László
Asztalos Sándor László Dezső Szűcs Elemér
Bíró Sándor László Ferenc Teleki Ádám
Debreczeni László Mikó Imre Váró György
Demeter Béla Nagy András Vásárhelyi Z. Emil
Gagyi László Nagy Ödön Venczel József
Jancsó Elemér Parádi Kálmán Vita Sándor
Juhász István Pálffy Károly Vita Zsigmond
Kacsó Sándor Szabó István Wass Albert

Aki ismeri, tudja, s aki nem, utánajárhat és láthatja, hogy az aláírók között
ott van az akkori (a mainál még világosabban körvonalazható) jobb- és baloldal
kiválóságainak sora egyaránt.

Vajon várhatunk-e ma is egy ilyen nemzedéki vallomást a most felnevelkedett
magyar értelmiségi férfiak és nők jeleseitől? Amennyiben nem, akkor mi vár
miránk?

y

A nagy menetelés
Dr. Oberding József György: A vándorló bukovinai
magyarok 1939/3–4.

A bukovinai csángó magyarok történetéről valóban nagy regény születhetne,
bár igazság szerint hagytak már nyomokat a magyar irodalomban, még saját
nyomokat is. 
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Egy olyan közegben, ahol sokan ma sem ismerik a magyarság egykori és
jelenkori szállásterületeinek határait, nem elhanyagolható ennek a tragikus tör-
ténetnek a megismerése.

„Az erdélyi Kárpátokon túli területen jelentős magyar népcsoportok élnek:
a moldvai, bukovinai és havasalföldi magyarság népcsoportjai. A moldvai ma-
gyarság Moldva egyik ősfoglaló népe, a bukovinai magyarság több mint más-
félszázad előtt vándorolt mai hazájába, Havasalföld felé pedig napjainkban is
állandó az elvándorlás. Közös nevük általában a »csángó«, bár ők magukat soha
nem nevezték csángóknak, sőt a bukovinai magyarok egyenesen sértőnek tartják
az ily elnevezést. A közbeszédből azonban nem lehet a csángózást kiirtani, a
»csángó« név a Kárpátokon túli magyarság gyűjtőneveként él a köztudatban.”

I.
„A bukovinai csángók, vagyis magyarok ősei azok a csíki székelyek voltak, akik
a Siculicidium idején, a madéfalvi veszedelem után menekültek Moldván át Bu-
kovinába. Múltjuk és telepedési történetük a legismertebb a magyar népmozgalmi
történelemben. A kivándorlást előidéző gazdasági, társadalmi és politikai okokat
teljesen tisztázta a történelemkutatás, és a társadalomkutatás számára rendkívül
becses, hogy e népmozgalom csaknem minden mozzanata és adata ismert.”

A BUKOVINAI BETELEPEDÉS RÖVID TÖRTÉNETE
„A bukovinai magyarok kivándorlása a székely határőrezredek szervezésével
esik egybe. A Mária Terézia által elrendelt székely határőrezredek felállításával
kapcsolatos intézkedések és az osztrák tisztek erőszakosságai annyira felza-
varták a székelység életét, hogy végül is nyílt lázadás tört ki egyrészt az erdélyi
főkormányszék, másrészt meg a főkormányszéknek behódolt székely főnemes-
ség ellen. Bukow generális, Erdély főkormányzója, erélyes kézzel fordult a lá-
zongók ellen. Intézkedései még inkább feltüzelték a székelységet s mikor 1764
januárjában az elkeseredett székely tömegek a Csík megyei Madéfalván tilta-
kozásra gyűltek össze, Carato alezredes körülvette az alvó falut s azt ágyukkal
lövette. Mintegy négyszáz halott és nagyszámú sebesült esett áldozatul e pá-
ratlan vérengzésnek, s következményeképpen e gyilkos éjszaka után (1764. ja-
nuár 7.) az elkeseredett és az uralommal szemben tehetetlen nép az egyre
szigorúbb határőrizet ellenére is mind tömegesebben menekült át Moldvába,
Alcsík, Gyergyó és Kászon, valamint Háromszék északi részéből. 

A bujdosó székelységet a moldvai csángó magyarság segítette útjában, míg
megtelepedhetett. Egy részük a Szeret-menti ősmagyar falvakban telepedett
meg, más részük a moldvai fejedelemtől nyert oltalommal új községeket alapí-
tott a Tázló folyó mentén. Pusztina, Sóskút, Belényes, Draló, Nagyszalánc,
Kisszalánc, Szalácka, Sóstarló, Szamoska, Csügés, Lécped és Lábnik a szé-
kelység e vándorútjának első állomásai. A letelepülés egyetlen hiányzó adata,
hogy a Moldvába menekült székelység számát nem ismerjük. 

A kibujdosott székelyek több mint egy évtizedig éltek zavartalanul Moldvá-
ban. 1776/77 év telén azonban a Szamoska községben megtelepedett száz
család otthagyja telephelyét és Bukovinába költözik át, valószínűleg a kolozsvári
származású báró Splényi tábornok meghívására, aki az osztrák fennhatóság alá
került Bukovina katonai megszállását irányította. 

Bukovinában már a székely betelepedés előtt is éltek magyarok. A moldvai
csángók és a közéjük bevándorolt székelyek közül többen költöztek át az idők
folyamán Bukovinába. Okolicsányi Sándor jezsuita atya 1744-ben arról tesz
jelentést, hogy a Rákóczi- szabadságharc egyik emigránsa, Ilosvay 1720-ban
Stojczinban telepedik meg menekült társaival és egy bizonyos számú moldvai
csángóval. A korábbi és az Ilosvay-féle betelepültek további sorsáról azonban
semmit sem tudunk. Tudjuk ellenben, hogy a bukovinai megszálló csapatokat
színtiszta magyar ezredekből állították össze, s így a bevándorló székelyek ott-
honosan érezhették magukat az új környezetben. Ez a száz család alapította
meg 1777-ben Fogadjisten és Istensegíts községeket a Szucsáva folyó mentén,

Radautz város közelében. A fogadjisteniek vándorútja azonban ezzel még nem
zárult le. A falu felépítése után nemsokára határukban a Capri család birtokot
vásárolt, s minthogy a birtokszerzési okmányból azt állapította meg, hogy a falu
is beleesik a megvásárolt területbe, a falu lakosságát jobbágyszolgálatra akarta
kényszeríteni. A székelyek azonban, akik éppen nemesi előjogaik megsértése
miatt vándoroltak ki hazájukból, szétbontották faházaikat és újból felépítették
községüket a völgyben, hogy a kényszerű és gyűlölt jobbágyságtól megmene-
küljenek.

Úgy látszik, hogy a hatóságok teljesen meg lehettek elégedve a Bukovinába
telepedett székelyekkel, mert gróf Hadik András, Erdély, Galícia és Bukovina
főkormányzója 1784-ben javaslatot tesz az udvari haditanácsnak, hogy a Mold-
vába menekült székelységet hívják Bukovinába és telepítsék ott le. Bukovinában
ugyanis ebben az időben négyzetkilóméterenként alig hét lakos élt, s a tarto-
mány benépesítése nagy gondot okozott a kormányzatnak. Hadik gróf tervét
elfogadta a haditanács és annak keresztülvitelét Enzenberg Károly tábornokra,
Raicsevich jászvásári osztrák ügyvivőre, valamint Beddäus cs. kapitányra bízta.
Beddäus hét altiszt, egy felcser és egy betegápoló kíséretében indult Moldvába,
hogy ott az osztrák ügyvivő támogatásával kieszközölje a székelyek áttelepítését.
De mivel Raicsevich ügyvivő minden ügyeskedése mellett sem tudott a fejede-
lemnél eredményt elérni s a diplomáciai eszközök sikertelennek mutatkoztak,
Mártonfy Mór minorita atyát, Istensegíts és Fogadjisten lelkészét bízták meg a
székely betelepítés megoldásával. 

Mártonfy korábban a moldvai csángók között élt s a moldvai magyarság bi-
zalmát teljesen bírta –, kecsegtető volt tehát, hogy útja eredménnyel végződik.
Azon a címen látogatott Moldvába, hogy szőlővesszőket vásárol, de bizalmas
utasítása szerint a menekültek közt végzett toborzást, közvetítvén, hogy az oszt-
rák kormány büntetlenséget ígér a katonai kötelezettség elől kimenekülteknek,
azonkívül ingyen telket és szántóföldet, gazdaságuk jövedelmező beindításáig
a családfőknek napi 6, feleségüknek 3 és gyermekeiknek fejenkint 2 krajcár
pénzbeli támogatást ad, továbbá 50 forint kamatmentes házépítési kölcsönt
tetszés szerinti visszatörlesztéssel, családonkint 20 forint négy éves kamatmen-
tes kölcsönt a gazdasági eszközök beszerzésére és öt évi adómentességet. Ígé-
retet tett egyben, hogy minden 50 családnál nagyobb lélekszámú községben
államköltségen templomot építtet. Sikerült is megnyernie a székelyeket, úgy hogy
1784. év novemberétől 1785. év tavaszáig három nagyobb csoport hagyta el
Moldvát. 1784-ben 67 család, 1785-ben 27 család költözött át Bukovinába. A
94 család létszáma 394 főt tett ki. Magukkal vittek 41 lovat, 7 csikót, 167 ökröt,
75 ökörborjút, 118 tehenet 63 üszűvel és 82 szekeret. A bevándorlók minden
adatáról pontos feljegyzéseket őriz a bécsi Kriegsarchivum. A feljegyzések szerint
voltak a bevándorlók között olyanok is, akik 20–40 éve éltek Moldvában, va-
lamint több magyar (nem székely katonaszökevény) családfő. Az udvari hadi-
tanács az első jelentés vétele után meghagyta Enzenbergnek, hogy a jövőben
csak székely emigránsokat és katonaszökevényeket telepítsen be. A bevándor-
lókat Istensegíts és Fogadjisten környékén telepítették le a maguk választotta
földekre, s az osztrák hatóságok a telepítéssel kapcsolatos minden ígéretüket
szó szerint betartották. 

Az 1785. év második felében és a következő év folyamán újabb 2287 lé-
lekkel szaporodott a bevándorlók száma. Az újonnan betelepültek 1785-ben
Hadikfalvát, Józseffalvát és Laudonfalvát, 1786-ban pedig Andrásfalvát ala-
pítják meg. A laudonfalvi magyar telep nem sokáig állott fenn, mert a lakosság
– összesen mintegy 30 család – Hadikfalvára költözött át. Ugyanilyen sorsra
jutott Tomnatik, mely községet 1826-ban alapította meg 30 andrásfalvi és
hadikfalvi család. Alapítóik rövid idő múltán visszaköltöztek anyaközségeikbe.
Józseffalváról a szomszédos Strojeşti községbe költözött át néhány család.
Ezek idő múltán részben visszatértek, részben pedig beolvadtak a község
román lakosságába. A bevándorolt székelység lélekszáma 1786-ban 2687
lélek.”
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ELSŐ JELENTÉSEK A BUKOVINAI MAGYAROKRÓL
„A bukovinai magyarokról 1824-ben érkezik az első beszámoló. Kiss Károly
hadnagy ír róluk a »Tudományos Gyűjtemény«-ben Holmi apróságok Bukovi-
nából cím alatt. Kiss hadnagy bukovinai szolgálata közben került a magyar fal-
vakba. Először – mint írja – úgy vélte, hogy a honfoglaló magyarok egyik
csoportjával találkozott, s csak később tudta meg származásuk és betelepedé-
sük történetét. Rövid lélegzetű ismertetésében beszámol akkori lélekszámukról.
Eszerint Józseffalván 395, Andrásfalván 1041, Hadikfalván 1330, Laudon -
falván 1327 (?), Istensegítsen 1327 és Fogadjistenen 677 magyar élt. Vég-
összegben 5449 főben állapítja meg a hat község lélekszámát. (Összeadva
6097 jön ki. Laudonfalvánál tehát nyilván sajtóhiba van, s annak helyes összege
679 lehetett.) Adatai forrását Kiss nem jelöli meg.

Bukovinai magyar véreinkről Gegő Elek ferencrendi atyától kapjuk a követ-
kező értesítést. Gegő Eleket a Magyar Tudományos Akadémia küldötte ki a
moldvai magyarság helyzetének felderítésére. Beszámolóját a Moldvai magyar
telepekről című, 1838-ban megjelent könyvében adta közzé. Könyve függelé-
kében röviden megemlékszik a bukovinai magyarságról is. Adatai szerint
Andrásfalván 1024, Boldogfalván 7000-8000 (?), Hadikfalván 1646,
Istenfogadjon (!) 700, Istensegítsen 1292, Józseffalván 800 és Magyarfalván
600 (?) magyar él. Megemlíti még, hogy a lembergi érseki megyében, mely
alá Bukovina is tartozik, több magyar születésű pap van, akik Szucsáván,
Radautzon és Csernovitzban az ott élő, »nagyobb-kisebb számú« magyaroknak
nyelvükön szolgálnak. Gegő a bukovinai magyarok számát a városlakókkal egye-
temben 7000-8000 főben állapítja meg, annak ellenére, hogy csupán Boldog-
falva népességét 7000-8000 »fő körülinek« tünteti fel táblázatában.
Boldogfalva és Magyarfalva község különben sohasem létezett Bukovinában.
Adatait közvetve kapta, sajnos, nem megbízhatóak. 

Elfogadhatónak tartjuk Bíró Mózes andrásfalvi református lelkész adatait,
aki Kelemen Benjámin, báró Wesselényi Miklós jószágigazgatójához intézett,
1842. június hó 12-én kelt levelében számol be a bukovinai magyarságról. Bíró
Mózesnek az Erdélyi Múzeum-Egylet levéltárában őrzött levele szerint Fogadj -
isten lélekszáma 183, Istensegítsé 1580, Hadikfalváé 1334, Józseffalváé 300
és Andrásfalváé 1879 fő, összesén 5276 fő volt. Bíró adatai iránt azért vagyunk
bizalommal, mert leveléből kitetszőleg az ott élő magyarság életkörülményeiről
a legnagyobb lelkiismeretességgel ad számot. Levelében leírja az öt község
földrajzi helyzetét, foglalkozik az iskolaüggyel, a vallástanítással, a tanítók és
papok helyzetével, valamint a nép erkölcsével. Ebben az időben Andrásfalván,
Hadikfalván és Istensegítsen volt iskola, de tanítót csak Hadikfalván tartottak.
Andrásfalván és Istensegítsen a papok végezték a tanítást, viszont Fogadjistenen
és Józseffalván csak vallásoktatásban részesültek a gyermekek. A tankönyveket
Magyarországról és Erdélyből szerezték be. Andrásfalván 1835-től a reformá-
tusok külön iskolát tartottak fenn. Az iskoláztatásra nézve a következőket írja:
»Mind a katholikusoknál, mind a reformátusoknál rész szerént a népiskoláktóli
idegensége, mely még egészen meg nem győzettethetett, rész szerént a nép
nagyobb részének szegénysége, tanítók, könyvek nem léte s más akadályok
miatt nem éppen kívánt sikerrel foly az iskolai nevelés. Ezen tekintetben még
felettébb sok, amit kívánni s tenni lehet«. Az egyházi ügyekkel kapcsolatban
beszámol a templomok helyzetéről. A telepítés idején fakápolnákat építettek (a
házak is fából épültek), azok közül azonban az istensegítsi, hadikfalvi és
andrásfalvi kápolnák tönkrementek, úgy hogy most »árendált házakban tartatik
az isteni tisztelet«. Az andrásfalvi reformátusoknak van templomuk. »Erkölcsi-
ségre nézve – írja – fájdalom! az itt való magyarok különösen megvagynak bé-
lyegezve. Ma ugyan már a magyarok sem rosszabbak a többi lakosoknál, de a
régebbi időkben általok esett sok tolvajságok és ragadozások rossz nevet sze-
reztek nekik, és az első ítélet mind e mai napig megmaradt ellenek, mind a föld
népénél, mind a tisztségeknél«. Az »orzást« különben Gegő is megemlíti.

A betelepített 2687 főnyi törzslakosság lélekszáma tehát egy fél évszázad
alatt megkétszereződött. A bukovinai székelység, mint idehaza, ott is rendkívül
szapora maradt. A nyolc–tízgyermekes család nem ment ritkaságszámba. Az
1880. évi osztrák népszámlálás már 9887 lelket talál az öt községben, annak
ellenére, hogy 1845 és 1846, valamint 1866-ban a kolera tizedelte meg a la-
kosságot, 1846-ban és 1865-ben pedig éhínség pusztított, 1886-ban súlyos
járvány lépett fel, a difteritisz, mely három éven át szedte áldozatát, 1000–
1200 gyermek halálát idézve elő. 

»A bukovinai székelyek helyzete a 48 előtti időkben – írja Jancsó Elemér –
se jobb, se rosszabb nem volt, mint az osztrák birodalom többi jobbágyainak
sorsa. Azok, akik a nagybirtokok közelében éltek, sokkal rosszabb helyzetben
voltak, mint szegény, de önálló életet élő társaik. Földesuraik rabló és gonosz
bánásmódja még ma is él a nép emlékezetében. Józseffalván még ma is sokat
beszélnek azokról a kényszermunkákról, amelyeket annak idején törvényesen
vagy törvénytelenül földesuraik rájuk kényszerítettek. Különösen a tiszttartók
kegyetlenkedései lázították fel nem egy ízben a békés és türelmes józseffalviakat.
Elkeseredésük a múlt század első negyedében érte el tetőpontját, és néhány
évtizedes telepes élet után nagy részük titokban, éjjel Moldvába szökött vissza,
hogy földesuraik zsarnokságától megszabaduljon. A kimenekült családok he-
lyébe a falu egykori urai románokat hoztak. Így lett a múlt század első negye-
dében az azelőtt tiszta magyar községből egyelőre magyar többségű, de vegyes
lakosságú falu«. Csak a jobbágyfelszabadítás szünteti meg a visszaélések nagy
részét és javít a bukovinai magyarok helyzetén.” 

A DÉVA-CSÁNGÓTELEPI LÁSZLÓ JÁNOS
TÁRSADALOMTÖRTÉNETI RAJZA 
„László János, déva-csángótelepi telepes gazda rendkívül becses településtör-
téneti és társadalomrajzi adatokat gyűjtött össze és őrzött meg a bukovinai ma-
gyarság múlt századbeli életéből. A bukovinai magyarság története című,
kéziratban levő terjedelmes munkájában. Ez a népmonográfia azért is becses,
mert nem történész, nem társadalomkutató írta, hanem a népcsalád egyik egy-
szerű, de világosan látó és értelmes tagja. Munkájában a nép gondolkozásmód-
ját, a vele kapcsolatos dolgokról való felfogását és ítéletét rögzíti meg. 

A betelepülés után a községek lakosságát az ősi székely községi rendszer
szerint tizedekre osztották. Minden tized élén a »tizedes« állt, aki a tizedéhez
tartozó lakosság felnőtt férfiait a megállapított sorrend szerint éjszakai őrségre,
»estrázsára« rendelte, a közmunkákban a tized felügyeletét gyakorolta, s a tized
életében észlelt eseményekről a bírónak jelentést tett. A községi elöljáróságot
a községi bíró, a képviselő-testület és két esküdt alkotta. A képviselő-testületi
tagokat a legtöbb helyen »deputások«-nak nevezték, a román »deputat« (kép-
viselő) szó után. Az esküdteket egyes községekben »bájgor«-oknak, a községi
szolgákat pedig hol »vatmán«-oknak, hol »jurat«-oknak nevezték, »A községi
bírák – írja László János – valóságos hatalmasságok voltak. Nemcsak paran-
csoltak, hanem büntettek is. A község belrendjét illetőleg testi fenyítő jogkörrel
rendelkeztek, amit némelyik a kegyetlenségig gyakorolt.« Istensegíts egykori
bírájáról, Kajtár Antalról sok kegyetlenség maradt fenn a nép emlékezetében.
»Az én nagyapámnak – emlékszik vissza László – bíró korában az egyik
bosszúskodó komája ittas állapotban elénekelte: Megdöglött a bíró lova, nyúzza
meg a bíró maga c. nótát. Ezért az öreg lefogatta, vasra verette, és saját kezeivel
úgy elverte a >kedves komáját<, hogy három hónapig nyomta az ágyat. Eze-
kért nem történt semmi bajuk a bíróknak.« 

A nyugodt népi életet a katonáskodás, a dézsma és a robot nehezítették
meg. Bár a Bukovinába való betelepedéskor magukra vállalták az »onus
militandi«-t, de annak csak kényszerűségből tettek eleget. Lelkük mélyén még
ott izzott a madéfalvi veszedelem véres emléke és az osztrák katonaság elleni
gyűlölet. Aki tehette, igyekezett elmenekülni a sorozó bizottság elől, hogy meg-
szabadulhasson a 8–12 éves, »keserű« szolgálattól. Később, mikor a katonai
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szolgálat idejét három évre korlátozták, már másképp gondolkoznak a katona-
ság felől, s szégyennek tartották, ha valaki nem vált be katonának. Legtöbbjüket
a lovassághoz sorozták, de előszeretettel osztották be a gyalogságnál szolgá-
lókat is lóápolóknak. 

A betelepedést követő három év elteltével robotszolgálatra és dézsmaszol-
gáltatásra voltak kötelezve a telepesek, Andrásfalva, Hadikfalva és Józseffalva a
görög keleti egyházalap birtokán, Istensegíts Wolanczky József serbonci, Fogadj -
isten pedig a báró Capri család jakobesti birtokán. A robot heti egy napszám,
szükség esetén igával. A görög keleti egyházalap és a Capri család birtokán ro-
botra kötelezetteknek összesen sem volt annyi panaszuk, mint azoknak, akiknek
Wolanczkynál kellett robotot teljesíteniök, – írja László. »Wolanczky mindig talált
ürügyet a robot napszámok megsemmisítésére. Megkívánta, hogy a kezdetleges
faekékkel egyenletes fekvésű barázdákat szántsanak. Egyetlen »vétek« a napszám
elvesztését vonta maga után. A szántókat este felé az udvari alkalmazottak hár-
mas, esetleg ötös csoportja vizsgálta felül és szótöbbséggel hozott ítéletet a vég-
zett munkáról. A kapálásnál megkívánták, hogy a szórva vetett kukoricaszálakat
szabályos távolságra hagyják meg egymástól. Az nem számított, hogy esetleg
vetéshiányok mutatkoztak. »Kivágtad, hogy az urat evvel megkárosítsd.« A sze-
rencsétlen emberek a sűrűbb részekből földestől kiásott kukoricaszárakat lopva
plántálták át a csupasz területekre és bőségesen locsolták vízzel, hogy ne szá-
radjanak ki az átplántálás miatt. E munkánál volt a legkönnyebb a napszámok
megsemmisítése. A fentebb ismertetett bíráló bizottság egy-két »sukkos« (55
cm) hosszú pálcikát használt a kukoricaszálak távolságának a leméréséhez, s ha
egy kapált területen tíz távolsági eltérést talált, a napszámot megsemmisítette.
Az aratást kizárólag kézi sarlóval kellett elvégezni. Minden egyes napszámosnak
egy kiszabott területet kellett naponta learatnia és bekötnie. Itt a napszámok
megsemmisítésére ürügyül szolgált a bekötött kévék egyenlőtlensége. Abroncs-
szerű mérővel mérték meg a kévék vastagságát, s ha csak egyetlen egy is meg
nem felelt, az összes kévéket mind kivagdosták, melyet aztán éjjel kellett újból
bekötözniök, annak ellenére, hogy napszámjuk meg lett semmisítve. Minden
egymás után elvesztett 3 napszámra még egy negyediket is rásóztak. Evvel az
eljárással aztán elérték azt, hogy akárhány jobbágy az év végén több napszámmal
tartozott, mint az év elején. A cséplést lóval eszközölték, nyomtatták a legcsi-
korgóbb téli hidegben. A szérűben talpra állított kévéket pórázra fűzött és körbe
kergetett lovakkal tapostatták ki. E munkánál jaj volt annak, akinek a lova a ga-
bona közé ganélt. A napszám megsemmisítésén kívül még botozás is járt. A hét
közben imigyen büntetett jobbágyokat szombaton délután az udvarba terelték,
Wolanczky jelenlétében deresre vonták, és egy herkules termetű udvari hóhérral
megbotoztatták. Minden egyes esetért két botütés járt, s voltak olyanok is, akik
egyszerre húsz botot kaptak. Az így kihasznált jobbágyok saját birtokukat voltak
kénytelenek elhanyagolni. A földek a szükséges évi kenyeret sem tudták bizto-
sítani, és részleges éhínség ütötte fel a fejét a községben.« A folytonos zaklatás
és embertelen bánásmód többeket arra bírt, hogy földjeik hátra hagyásával
Moldvába vándoroljanak vissza. A tehetősebbek jól fizetett cselédeket tartottak
a robotmunka elvégzésére. Szerencsétlen helyzetükben csak akkor következett
változás, mikor feljelentést küldtek Wolanczky ellen Bécsbe. Wolanczkyt a fel-
jelentés alapján Bécsbe idézték, de út közben, Lembergben öngyilkosságot kö-
vetett el. Örökösei már emberségesebben bántak a néppel, míg 1848-ban fel
nem szabadultak a jobbágyszolgáltatások teljesítése alól. 

A robot mellett a dézsma is súlyos kötelezettséget jelentett. A dézsma Bu-
kovinában nemcsak a termények tizedének, hanem a jószágállomány tizedének
a beszolgáltatására is kiterjedt. A dézsmát a dézsmabiztos szedte be. Ezt a hi-
vatalt rendszerint licitálás útján vették meg az udvartól. A dézsmabiztos teljes
mentességet élvezett a robot és dézsma tekintetében s javadalmazása a besze-
dett dézsma tíz százaléka. A dézsmát a biztosok egyéni termésbecslés alapján
számították ki, mely ellen nem volt fellebbezés. Úgy nyúzhatták a népet, ahogy
nekik tetszett. Természetes, hogy a behajtott dézsmatöbbletből tekintélyes

mennyiséget tarthattak meg maguknak, »amely a dézsmabiztosok meseszerű
hirtelen meggazdagodását eredményezte. Oly terjedelmes parasztvagyonokat
harácsoltak össze, ami három generáción keresztül utódaiknak úri életmódot
biztosított, és csak a mai napokban élő negyedik nemzedék kezein zsugorodott
össze, megélhetést alig biztosító vagyonná«. 

A bukovinai magyar falvakban az idők folyamán több német iparoscsalád is
megtelepedett, úgyszintén kisebb betelepedés történt a Lemberg–Itzkány-i vas-
útvonal építése alkalmával, amikor a németek mellett lengyelek és ukránok te-
lepedtek le. Románok, ukránok és lengyelek a módosabb gazdák házaihoz
cselédként is bekerültek. Ezek 70–80%-a – állapítja meg László – benősülés
útján elmagyarosodott, »akiknek ma még csak fel sem lehet említeni, hogy nem
magyarok. Ezt olyan sértésnek veszik, hogy készek érte verekedésre vete-
medni«. A román–magyar vegyes házasságoknál csaknem kizárólag a vőlegény
román. A megfordítottja szinte ismeretlen. A magyarok és románok közötti ösz-
szeházasodás különben is ritka. 

László János a fajtisztaság tekintetében öt osztályzattal osztályozza a közsé-
geket: Istensegítsnek 1, Hadikfalvának 2, Andrásfalvának 3, Józseffalvának 4 és
Fogadjistennek 5 az osztályzata. A legtöbb vegyes házasság tehát Fogadjistenen
történt, míg a legtisztábban Istensegíts tartotta meg faji zártságát.

A múlt század második felében, mint csaknem mindenütt, a jobbágyfelszaba-
dítást követőleg, megindult a bukovinai magyarság agráreladósodása is. A nyolc-
vanas években hosszú lejáratú kölcsönöket vettek fel, ezek törlesztését
elhanyagolták s mikor a kölcsön lejárat felé közeledett, hogy az árverést meg-
előzzék, egymás után áruba bocsátották földecskéiket. A nagy kínálat folytán
lezuhant földárak mellett zsidók vásárolták fel a parcellákat, akik ily módon szép
középbirtokokat alakítottak ki és ékeltek be a magyar falvak határaiba. A másik
oldalon viszont megindult a földnélküliek osztályának a kialakulása. Ezt a fo-
lyamatot elősegítette a betelepedett zsidó boltosok lelketlen áruuzsorája is,
mely szintén sok család lába alól húzta ki a földet. Mikor az osztrák hatóságok
az áruuzsora elleni küzdelmet megindították, már késő volt. Súlyos csapást
mért a magyar gazdákra az 1878. évi orosz–román–török háború is. Zsidó
vállalkozók hadianyag- és élelmiszer-szállításra fuvarosokat szegődtettek a ma-
gyar falvakból. A szerződéssel egyidejűleg előleget is adtak a ló és szekér be-
szerzésére. A fuvarosok vállalkozása azonban nem sikerült, fuvardíjukat nem
kapták meg, s a legtöbben szekereik hátra hagyásával menekültek vissza a had-
színtérről. Evvel a háborús kalandot lezártnak is tekintették. Három évtized
múltán, 1907-ben egy csernoviczi zsidó ügynök megtalálta a volt »fontponto-
sok« névjegyzékét az előleg kimutatásokkal és annak visszakövetelésére pert
indított. A birtokában levő okmányok alapján az előlegösszegeket kamatos ka-
mattal követelte vissza, s így a követelés az eredeti összeg 40–50-szeresére is
felrúgott. A visszafizetés elől nem lehetett kitérni, s a szorult helyzetből csak
úgy tudtak kimenekülni – most már többnyire a volt fuvarosok örökösei –, hogy
újabb kölcsönt vettek fel földjeikre vagy ismét eladtak egy darabot. 

Mindezen csapások mellett nagymértékben hozzájárult a földelaprózáshoz,
illetve a földnélküliség növekedéséhez a túlszaporodás is. Egyre csak nőtt azok-
nak a száma, akik az otthoni megélhetés nehézségei folytán Moldvában kény-
szerültek kenyerüket megkeresni, mint mezőgazdasági idénymunkások.” 

II.
A MAGYARORSZÁGI VISSZATELEPÍTÉS
„Érdekes, hogy a magyar nemzeti közvélemény csak egy évszázad elteltével
vesz tudomást a Bukovinába vándorolt székelyekről. A neves Szádeczky Lajos
történész, kolozsvári egyetemi tanár 1880-ban látogatást tett a bukovinai ma-
gyar falvakban s úti tapasztalatairól a »Pesti Napló« az évi karácsonyi számában
számolt be. Cikkével a nemzeti közvélemény figyelmét a »hontalanságban síny-
lődő, elszakadt véreinkre« terelte. Evvel a bukovinai magyarság történetében
új korszak nyílik meg. A bukovinai magyarság ügye egyre szélesebb érdeklődést
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kelt fel, annyira, hogy az 1882. év végén országos mozgalom indul visszatele-
pítésük érdekében. A visszatelepítésre különösen alkalmat adott az Al-Duna
szabályozása, ahol telepítésre alkalmas területek jutottak az állam birtokába.
A visszatelepítés lebonyolítására országos bizottság alakult a kormány támo-
gatásával, minthogy a magyar kormány politikai tapintatból nem akart abba
közvetlenül belekapcsolódni. Az országos bizottság rövidesen 50 000 forintot
gyűjtött össze társadalmi úton. Eredetileg ezer ember hazaszállítását tervezték,
de a Bukovinába érkező bizottság előtt kétezernél is többen jelentkeztek. A je-
lentkezőket nem utasították vissza, úgyhogy ezalkalommal 2200 telepes vasúti
hazaszállításáról gondoskodtak. Kétszáz gazda szekeren indult Erdélyen át az
Al-Dunához. A hazatért székelyeket Torontál vármegyében Hertelendyfalván,
Sándoregyházán és Székelykevén telepítették le. E három község ma Jugosz-
láviához tartozik. Az első telepesek 1883. március 30-án ültek vonatra.
Hertelendyfalvára az andrásfalvi reformátusok és néhány katolikus család,
Sándoregyházára a hadikfalviak, Székelykevére pedig az istensegítsi, fogadj -
isteni és józseffalvi visszavándorlók kerültek. E telepítés alkalmával összesen
mintegy 4000 lélek került vissza magyar földre. 

A lecsapolt árterületek pusztaságán megindult a teremtő élet. A nádasok he-
lyén öt év alatt virágzó mezőgazdaságot teremtettek a visszavándorlók, megala-
pozták anyagi jólétüket, megindultak a gyarapodás útján. Sajnos, 1888 tavaszán
súlyos csapást szenvedtek, a megáradt Duna nemcsak a bevetett határokat pusz-
tította el, de elöntötte a falvakat is, teljesen tönkre téve az öt évi kemény és fá-
radságos munka minden gyümölcsét. A telepesek közül többen nem is tértek
vissza földjeikre. Egy részük visszament Bukovinába, más részük a Duna-menti
és bácskai falvakban széledt el, a többség azonban újból elölről kezdte a munkát. 

Az al-dunai visszatelepítés lebonyolítása után a földművelésügyi miniszté-
rium vette át a visszatelepítés ügyét, melynek során több ezer bukovinai magyar
került Dévára, Vajdahunyadra, Babsára, Vicére, Magyarnemegyére, Sztrigy -
szent györgyre és Csernakeresztúrra. 

A földművelésügyi minisztérium telepítési akciója 1888. évben indult meg.
Időközben, az al-dunai telepítések után történt még egy telepítés 1883-ban,
amikor az al-dunai Gyurgyevó és Bresztovácz községekben megszállt hadikfalvi,
józseffalvi és istensegítsi 125 családot telepítették át az Arad megyei Gyorok
községbe. 1888-tól 1892-ig Déva mellett épül fel egy új telep 54 családdal,
mely 1910-ben kibővül és 72 családdal szaporodik. Ugyancsak 1892-ben te-
lepítenek Vajdahunyadra is 19 családot. 1900-ban Krassó-Szörény vármegyé-
ben Babsa, Beszterce-Naszód vármegyében Magyarnemegye és Szol nok- 
Dobokában Vice községbe telepítenek le több családot, ezek a telepítések azon-
ban nem sikerültek, s a telepesek rövid idő múltán szétszéledtek. 1905-ben
Marosludasra kerül 13 család. 1910-ben a dévai csángótelep említett kibőví-
tése mellett a Hunyad megyei Csernakeresztúrra is telepítenek le 110 családot,
valamint Sztrigyszentgyörgyre 52 családot. 

A bukovinai visszatelepítési akciót részben a világháború állította meg, de
meg kell említenünk a visszatelepítéssel megbízott közegek szűklátókörűségét,
a telepesekkel szemben mutatott tapintatlanságát és sokszor az egyesek ré-
széről sem titkolt ellenszenvet is. A telepítési közegek nem vették tekintetbe
a bukovinai magyarság évszázados elmaradottságát és a viszonyai szülte lelki
beállítottságát, mely sokkal több jóindulatot és megértést követelt volna, mint
türelmetlenséget, melyet velük szemben gyakorta tanúsítottak. Ez a nép neve-
lésre és vezetésre várt, nem rideg hivatali szigorra, mellyel különösen az alan-
tasabb közegek kezelték. Pedig nem lehetett meglepő, hogy a Bukovinából
behozott székelyek műveltségi állapota nem érte el az erdélyi magyar falusi
nép műveltségi színvonalát. Az idegen néptengerben élő öt magyar község la-
kossága az elmúlt évszázadban semmi kapcsolatban nem állott elhagyott ha-
zájával, s annak művelődési fejlődése így semmi hatást nem tudott gyakorolni
reá. Papjai túlnyomólag idegen ajkúak voltak, akik tisztán csak a lelki gondo-
zással törődtek. A súlyos szociális helyzetből fakadó szegénység is gátat vetett

a műveltségi viszonyok javulásának. A birtokelaprózódás korán megindult, úgy,
hogy egyre nagyobb és nagyobb tömegek váltak földnélküliekké. A földnélkü-
liség új megélhetési lehetőségek felé terelte a népet, aminő a fuvarozás, a
»moldvázás« és nem utolsó helyen a csempészet volt. A fuvarozás lebonyolítását
és a moldvázást, mely alatt a Moldvában való mezőgazdasági idénymunka-vál-
lalást értették, java részben zsidó vállalkozók szervezték meg, valósággal ki-
szipolyozva a szerencsétlen népet. A szegény bukovinai család gyakorta már a
tíz éves gyermekét is leszerződtette a moldvai idénymunkára, ahol az ember-
telen bánásmód, a tömeglakás és a rossz élelmezés nemcsak a fiatal gyermek-
lelket, de a felnőtt embereket is eldurvította és közönyössé tette saját sorsa
iránt. Sajnos, a moldvai munkavállalásra, bármennyire is írtózott tőle a nép,
mind nagyobb és nagyobb tömegek kényszerültek. A fuvaros élet is durvítólag
hatott a nép lelkületére és erkölcsi felfogására, nem is beszélve a csempészetről,
mely ha nem is fejlődött a banditizmusig, mégsem példázta a tisztesség és be-
csület eszméjét. Senki sem csodálkozhatik tehát, hogy a vezetés nélkül hagyott
nép nehéz körülményei között nem tudott odaemelkedni, hogy viselkedésében,
a visszatelepítés idején, ne lehessen kivetnivalót találni. Mélyen vallásos alap-
lelkülete és fajának nyílt észjárása azonban hamar hozzásegítette ahhoz, hogy
apró-cseprő hibáit levetkőzze és műveltségbeli hiányait pótolja itthon, abban
az új környezetben, ahol megfelelő vezetők befolyása alá kerülhetett. 

Az erdélyi visszatelepítések során 346 család került vissza magyar földre,
mintegy 2500-3000 lélekszámmal. A bácskai és erdélyhegyaljai, a három al-
dunai és gyoroki, valamint az erdélyi telepítések kapcsán tehát 6500–7000
főre rúgott a telepes családok lélekszáma. 

Itt közöljük az erdélyi telepítések adatait: 
Déva-Csángótelep (Hunyad vármegye): Telepítési év: 1888–1892. 54 házas-

pár, 97 fiú- és 87 leánygyermekkel, összesen 288 lélek. (Andrásfalváról
248, Istensegítsről 24, Hadikfalváról 7, Déváról 9.) Második telepítés:
1910. 72 házaspár, 147 fiú- és 115 leánygyermekkel, összesen 393 lélek.
(Isten segítsről, Hadikfalváról, Adrásfalváról, Józseffalváról, egy pár család
Her te lendy falváról, 1 család Gyorokról, 1 család Békésből.) 

Vajdahunyad (Hunyad vármegye): Telepítési év: 1892. 19 házaspár, 98 fiú- és
27 leánygyermekkel, összesen 93 lélek, (Mind Hadikfalváról.) 

Babsa (Krassó-Szörény vármegye): Telepítési év: 1900. A telepesek 1903-
ban szétszéledtek, adatok nincsenek. 

Vice (Szolnok-Doboka vármegye): Telepítési év: 1900. 11 család András falváról
és Hadikfalváról. A telepesek a betelepítés után rövidesen szétszéledtek.

Magyarnemegye (Besztercenaszód vármegye): Telepítési év: 1900. 15 család
Andrásfalváról. A telepesek rövidesen szétszéledtek. 

Marosludas (Torda vármegye): Telepítési év: 1905. 13 házaspár, 47 fiú- és 25
leánygyermekkel, összesen 98 lélek. (Andrásfalváról, Hadikfalváról és
Istensegítsről.) 

Sztrigyszentgyörgy (Hunyad vármegye): Telepítési év: 1910. 52 házaspár, 101
fiú-és 56 leánygyermekkel, összesen 59 lélek. (Hadikfalváról, András -
falváról, Istensegítsről, Fogadjistenről, Józseffalváról, egy páran Székely -
kevéről és Sándoregyházáról.) 

Csernakeresztúr (Hunyad vármegye): Telepítési év: 1910. 110 házaspár, 212
fiú- és 191 leánygyermekkel, összesen 623 lélek. (Andrásfalváról, Hadik-
falváról, Istensegítsről, Fogadjistenről, Józseffalváról. Egy páran Székely -
kevéről, Sándoregyházáról és Déváról.)” 

AZ AMERIKAI KIVÁNDORLÁS
„A bukovinai magyarság magyarországi visszatelepedési mozgalma mellett egy
Amerikába irányuló kivándorlási mozgalom is megindult. Az amerikai kiván-
dorlás 1905-ben vette kezdetét. Különös és érdekes körülmény indította meg:
Az osztrák csendőrség Istensegítsen nagyobb arányú lócsempészetnek jött a
nyomára. A leleplezett csempészek az igazságszolgáltatás elől Kanadába me-
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nekültek, ahol rövidesen telepes birtokhoz jutottak és így biztos révbe kerültek.
Kanadában a telepes birtokok nagysága 80 hektárt tett ki, aminek híre Kanada
felé terelte a Magyarországra visszatelepülni készülők egy részének a figyelmét.
1906. év tavaszán 87 család indult a tengerentúli új hazába. Az ezt követő
években kitűnő termés volt Kanadában, úgy hogy a kitelepültek csak a legjobb
híreket írhatták sorsukról. Minthogy pedig a magyarországi visszatelepítés már
nagyon vontatottan ment, 1909-ben ismét 78 család és 44 családfő (családja
hátrahagyásával) kelt útra Kanada felé. A bukovinai magyarok Punnichy és
Hapkins farmertelepeken, valamint a korábbi keletkezésű Eszterháza, Székely-
föld és Máriavölgy nevű magyar telepeken kerestek otthont. A korábbi évek jó
termése után nemsokára azonban rossz év következett. A korán beállt fagy tel-
jesen tönkretette a termést. A telepesek egy része hitelezői szorongatására
kénytelen volt ingóságait értékesíteni és földjük hátra hagyásával a közeli váro-
sokban, Hamiltonban és Reginában keresni menedéket. Itt is szerencséjük volt.
A városi építkezéseknél, melyek éppen ez időben vettek lendületet, könnyen
kaptak munkát, sőt Reginában olcsó házhelyhez és építési segélyhez juttatta
őket a város. A nehéz mezei munkát most sokkal kényelmesebb élettel cserél-
hették fel, s a jövedelem is biztosabb volt. Ez az új életlehetőség híre ismét sok
bukovinai magyart vonzott Kanadába. A világháború kitöréséig úgyszólván ál-
landósult a kanadai kivándorlás. 

A világháború után Dél-Amerikába irányult kivándorlási áramlat. 1924-
ben Sztrigyszentgyörgyről öt család kelt át az Óceánon Brazília felé, és ott
Sao Paulotól 800 kilométerre, az őserdő közepén megalapítja Boldog -
asszonyfalvát. Boldogasszonyfalva 1933-ban már 32 magyar családot számlál.
Később megcsökken a telep lélekszáma s 1938-ban már csak 20 család él
ott, amely közül öt család bukovinai származású. Az öt csángó család lélek-
száma ma 28 fő. 

A sztrigyszentgyörgyi amerikai kivándorlás nem volt elszigetelt jelenség.
A főhatalmi változás után kisebb arányú népmozgalom észlelhető a Hunyad me-
gyei telepes községek csaknem mindegyikében. Így pl. a dévai csángótelepről
3 család 14 személlyel Észak-Amerikába vándorolt ki, 19 család pedig 62 sze-
méllyel Magyarországra költözött át. Belföldön Bihardiószegre telepedett át öt
család. 11 család pedig szétszéledt az ország különböző területére. Többen
telepedtek át e községekből a Zsil-völgyi bányavidékre is. 

A bukovinai törzslakosság szintén újabb terjeszkedést tanúsított a háború
utáni időszakban. Józseffalva mellett Kis-Józseffalva néven alakult új község
245 lakossal, Istensegítsről pedig a szomszédos Satu-Mare nevű román köz -
ségbe telepedett át 200 lélek.

r

A bukovinai törzslakosság lélekszáma, amely a betelepedés idején 2687 főt
tett ki, a következőképpen alakult az 1880. évtől: 
1880 9887 1900 10248 1920 13827
1890 8139 1910 11860 1930 15650 

Mai lélekszámuk megközelíti a 17 000 főt. Ha e számhoz hozzáadjuk a ju-
goszláviai, erdélyi, magyarországi, kanadai, egyesült államokbeli és brazíliai
csángók számát, melyet kerek összegben 15 000 főre becsülhetünk, a bukovi-
nai székely népcsalád lélekszáma 32 000 fő körül mozoghat. A kis népcsalád
Bukovinában románok, lengyelek és németek között, Erdélyben román, Jugosz-
láviában szerb, német és szlovák lakosságú vidéken, Kanadában és az Egyesült
Államokban az angol-szász törzslakosság körében és Brazíliában egy kialakuló
új nemzet, a brazilok környezetében él. 

A következőkben a szétszóródott népcsalád különböző települési területére
jellemző egy-egy telepének társadalomrajzi képét nyújtjuk.

y

A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe
„A Hitel megelőző számában »A vándorló bukovinai magyarok« címmel meg-
jelent tanulmány folytatása.”

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS.
„I. MOLDVA. 1763–1764. 

Pusztina, Sóskút, Belényes, Draló, Nagyszalánc, Kisszalánc, Sóstarló,
Szamoska, Csügés. 

II. BUKOVINA.1777–1786. 
Fogadjisten, Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva. 1918 után
Kisjózseffalva, Satu-Mare. 

III. BÁNSÁG.1883. 
Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve. 

IV. ERDÉLYHEGYALJA. 1884. 
Gyorok. 

V. ERDÉLY. 1888–1910. 
Dévacsángótelep, Vajdahunyad, Vice, Magyarnemegye, Babsa, Marosludas,
Sztrigyszentgyörgy, Csernakeresztúr. 

VI. KANADA. 1905–1914. 
Punnichy, Hapkins, Eszterháza, Székelyföld, Máriavölgy, Hamilton, Regina. 

VII. BRAZILIA. 1924. 
Boldogasszonyfalva.”

A BUKOVINAI ÖT ANYAKÖZSÉG
„Az öt bukovinai anyaközség közül három, Andrásfalva, Hadikfalva és
Istensegíts, Radautz városát környezik félkör alakban. Valamivel Istensegíts alatt,
a szereti országút mentén fekszik Fogadjisten. Ez a négy Radautz megyéhez tar-
tozik, míg az ötödik, Józseffalva, már Szucsáva megyébe esik, mintegy 60
kilóméternyi távolságra a négy testvérközség legközelebbikétől, Fogadjistentől,
s itt Bukovina tájjellegét a Szucsáva folyó lankás völgye adja. Mind az öt község
bájos dombvidéken épült, s a községek alaprajza elárulja, hogy valamikor szak-
értő mérnöki kezek húzták meg vonalaikat. A tágas, széles utcák, az egyforma
takaros házak, a jókarban tartott, egyszerűségükben is feltűnő templomok meg-
ragadják az utazót. Az utcáknak kedves élénkséget és bájt ad a sok játszadozó,
hancúrozó gyermek, akik nélkül elképzelhetetlenek is a bukovinai községek. 

Az öt anyaközség és a későbbi két kis magyar telep lélekszámáról Kis-
Várday Gyula a következőképet nyújtja: 

A község neve Az alapítás éve Lakosság Magyarok Egyházközségek
Andrásfalva 1786 4054 3680 róm. kat., ref. 
Hadikfalva 1785 6847 6684 róm. kat.
Istensegíts 1777 3940 3940 róm. kat. 
Fogadjisten 1777 538 40 róm. kat. leányegyh.
Józseffalva 1785 1521 941 róm. kat. 
Kisjózseffalva 1918 245 245 –
Satu-Mare 1918 után 200 –

Jancsó Elemér adatai szerint kedvezőtlenebb a helyzet. Szerinte Andrásfalva,
Hadikfalva és Istensegíts 1930. évi népessége 10 251 lélek volt, 98%-ban ma-
gyarok. Józseffalva magyar lakóinak száma 7800, Fogadjistené pedig 250 fő.
Az öt magyar község lélekszámát kerek összegben 11 030 főben állapítja meg,
tehát ötezer fővel kevesebbre teszi a bukovinai magyarság számát, mint Kis-
Várday Gyula.

A bukovinai öt magyar község lakói faházakat építenek. Csak ebben az
évben épültek a tűzvész által elpusztult Józseffalván beton alapozású vályogtégla
házak. Ezzel az építkezési móddal szemben eleinte még ma is bizalmatlanok
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voltak; ugyanis a Bukovinában rendkívül szélsőséges időjárási viszonyok mellett
sokkal megfelelőbbnek tartják a faházakat. Az összeácsolt falboronákat »bol-
haszeggel« (ferdén álló faszegekkel) beverik, aztán szalmatöredékkel kevert
sárral megtapasztják, a durva tapasztást száradás után vékony habarccsal lesi-
mítják, majd hófehérre meszelik, s a meszelést évente ötször is megismétlik.
Ezzel védekeznek a rovaroknak a falakba való beköltözése ellen. Házaik alap-
rajza a csíki székelyházak elrendezését őrizte meg. A jobbmódúak kétszobás,
a kevésbé tehetősek egyszobás házakat építenek. Az utóbbiak gyakoribbak.
A kétszobás házaknál – ez a jellegzetes csíki építkezés – a két szobát közbül
az »eresz« választja el egymástól. Az utca felőli első szoba a »kis ház«, a belső
a »nagy ház«. Rendszerint csak ezt lakják. S jellegzetes, hogy sok háznál a szél-
járásnak kitett oldalon a födelet másfél méterre aláeresztik, hogy az időjárás
mostohasága ellen az épületet jobban védhessék. 

A ház bútorzatát a tulipántos láda kivételével maguk készítik. A bukovinai
magyarok ott is megmaradtak fúró-faragó székelyeknek. Az ágy, asztal, kanapé,
duláp, székek mind házi készítmény. Maguk készítik a »fűtő«-ket (tégla tűzhe-
lyeket) és a »kuptor«-t (kemencét) is. 

A család ruházattal való ellátása, a szövés-fonás, az asszonyok feladata,
mely a mindennapi házi és gazdasági teendők elvégzése mellett nehéz munkát
ró a családanyára. »Aminthogy a folyóvíznek soha sincsen megállása – írja
László János, – úgy nincs a munkában megállása a bukovinai magyar asszony-
nak. A családgondozás, a házvezetés, az egymást sűrűn követő gyermekek ne-
velése, a nehéz mezei munkában való részvétel mellett a néha igen nagy család
tagjainak ruházattal való ellátása, kivéve egyes ünnepnapi darabokat, az asszo-
nyok gondja. A bukovinai magyar asszony annál büszkébb, minél több ruházatot
tud saját kezűleg elkészíteni. 

Ha már most figyelembe vesszük a házi dolgok elvégzése mellett azt a ren-
geteg, fél éjszakát elrabló munkát, mit egy asszony a ruházat elkészítésével
görnyedten elveszít az életéből, a régen elhalt Nyisztor Istvánnal kellene felki-
áltanunk, aki gyenge szervezetű feleségének munkásságát elismerve, mondta:
»Csuda, hogy a csontjaidból egy morzsányi is megvan még!« 

Valóban csodálkoznunk kell az asszonyok kitartó képességén, ha megismer-
jük azt a munkát, ami az ő vállaikra nehezedik egy életen át és amit becsülettel
és nem megvetendő büszkeséggel el is végeznek. 

Szemléltetésül álljon itt egy magyar parasztasszonynak nyári és téli munka-
kötelezettsége: 

A reggel négy órakor kelő asszonynak legelső kötelessége fejni és a tejet
elszűrni, a majorságot megetetni, tüzet rakni, a reggelit elkészíteni, a 3–4 is-
kolaköteles gyermeket felöltöztetni, megmosdatni, imádkoztatni, enni adni s
az iskolába elküldeni. A már mezei munkára elment családtagoknak, esetleg
több napszámosnak is, az elkészített reggelit felpakolni s a néha 3–4 kilométer
távolságra lévő tagra kivinni, tíz óráig a munkában segíteni, ekkor hazasza-
ladni, ebédet készíteni s azt újból elvinni. Ebédfőzés közben az otthon levő
jószágot megetetni, megitatni, esetleg még tejet is köpülni, az iskolából haza-
jötteknek ebédet adni stb. Délután hat óráig a mezőn dolgozni, ekkor gyalog
újból hazaszaladni, vacsorát készíteni, jószágot ellátni, teheneket fejni, meg-
abrakolni, megalmozni, a mezei munkából hazajötteknek vacsorát adni, elmo-
sogatni, ágyazni, a gyermekeket imádkoztatni, lefektetni s néha éjfélig
foltozgatni. Ez a parasztasszony napi teendője nyáron és ősszel. Emellett ideje
kell, hogy jusson a július végén, augusztus elején beérett kendert és lent
kinyőni, eláztatni, kivetni (vízből kiszedni), megszárítani, kitilolni, levonagolni,
leléhelni, meggerebélni, osztályozni s aztán téli fonásra elraktározni. Közben
nagymosásokat végezni, esős napokon gyapjút fonni, szőni, hogy a téli ruhá-
zatra ez már ősszel készen legyen. Szóval: minden pillanata, kiszámítottan,
előre le van kötve.

A mezei munka befejezésével kezdetét veszi a téli asszonyi munka, a már
fent említett házi teendőkön kívül a fonás, szövés hosszas és kitartást igénylő

fáradságos munkája. November közepe táján megkezdődik a guzsalyasba járás
is. Az egy korosztályhoz tartozó leányok, több csoportot alkotva, sorra mennek
egymás házához esténként guzsalyasba. Hatalmas kender- vagy lengömölyök
kerülnek fel a guzsalyakra, melyek néha az alatta ülő asszonyokat vagy leányokat
derékig eltakarják, vígan peregnek az orsók, és a barátságos, meleg szobában
felcsendül a szép magyar ének, melynek hangjai mellett egymás után telnek
meg az orsók szebbnél-szebb fonalakkal. Mindenki iparkodik szépet és jót
fonni, mert azt úgyis maga kell, hogy önmagának tovább is feldolgozza, s ha
rosszul fonja, rosszul is szövi majd.« 

Viseletük alapjában megőrizte az ősi csíki népviselet emlékeit, bár környezeti
hatást is megállapíthatunk. Azonban minden idegen hatás ellenére, viseletük
magyaros viselet. Anyaga a háziszőttes. A férfiak nyáron fehér vászongatyát
hordanak, télen fehér székely harisnyát kivágott elővel és kékesfekete betéttel,
melyhez kivágott szárú csizma jár. Munkára bocskort vesznek. A bocskort ki-
ki maga varrja meg. Ünneplőjük a zsinóros lájbi, fekete szokmány (szűr). Télen
a »mejjes« és »muntyán«-bunda, reá szokmány vagy »mentára« (köpenyeg), a
gazdagoknál »kozsok«. A legények »csárdás kalap«-ot, a házas emberek »Kos-
suth-kalap«-ot hordanak. Az asszonyoknál a jellegzetes székely ing mellett ott
van a székely lájbi. Szoknyájuk, a »rokolya« azonban csak nevében őrzi a csí-
kos-szőttes emlékét. Lábbelijük cipő vagy puha szárú csizma. Télen fehér, gö-
rényprémes bundát hordanak, szép magyaros hímzéssel. A selymes virágú
főkötő mellett szeretik az áll alá kötött ruhát, a fejkendőt is. A leányok simára
fésült és egy-két ágba befont haját csokorra kötött pántlika díszíti. Nagyböjtkor
és karácsony böjtjén sötétkék vagy fekete szalagot tesznek. Viselet tekintetében
aztán nincs különbség a jómódú gazda és a moldvázó szegény ember között.
A városi viseletet, a »németes gúny«-át hamarosan levetik a visszavándorlók is,
mert szégyen azt otthon viselni. 

Régi emlékeket őriznek a szőttesek és varrottasok. Még minden házban fel-
lelhető egy-egy szép régi párna székely keresztszemmel, székelyföldi szálán
varrott mintákkal: kakastaréj, farkasnyomott béka, csillagos, madárkás, tenye-
res, párás, csitkós őrzik az eredeti piros színt és mintát. A pirosat feketével is
keverik. Az »ágyi gúnya« minden házban bőségesen fellelhető. A »nagy házban«
(tiszta szoba) a »danyhák« (dunyhák), változatos huzatú párnák, lepedők és
festékesek egészen a mennyezetig vannak az ágyakban »felvetve«. A hátsó fal
hosszában, a gerendához erősített rúdon, a tartalék ünnepi »kendezők« (törül-
közők) és osztovátán (szövőszéken) szőtt varrottas párnafejek és lepedőaljak
tömege, ízléses elrendezésben. Különösen a lányos házak versenyeznek abban,
hogy melyik szárnyalhatja túl a másikat »gúnya« tekintetében. Sokszor még az
adósságcsinálástól sem riadnak vissza e miatt. »Az a fontos, – mondja László
János –, hogy a >világ< tudjon arról, kinek a lánya hogyan van >kiruházva<.
Bár elszomorító, de megtörtént dolog, hogy a gondatlanabb családok a férjhez
menendő lányuknak járó ingatlanrészt még az egybekelés előtt eladják és annak
árán ruházzák ki a menyasszonyt. >Hadd lássa a világ, de komámasszonyt is
egye a sárga irigység, hogy hogyan van kistafírozva a mi lányunk.< Az egyre
nehezebbé váló megélhetési viszonyok azonban már kezdik csökkenteni ezt az
észszerűtlen fényűzést.« 

A községek határa nem nagy kiterjedésű. A múlt század végén még 20–30
hold földje volt egy-egy családnak, ma ekkora birtokkal alig egynehányan ren-
delkeznek; Hadikfalván pl. mindössze húsz–harminc olyan család él, amelynek
a birtoka meghaladja a 30 holdat. Ma 2–4 hold között váltakozik az átlagos
birtoknagyság. Ez nem is csoda, hiszen a nagy népszaporulat folytán egyre csak
aprózódik a föld. Újabb földszerzésre nincs lehetőség s ilyen körülmények kö-
zött – mint a múltban, úgy ma is – egyre többen és többen lesznek a »moldvá-
zásra« utalva. A moldvai idénymunka sem biztosítaná azonban a megélhetést,
ha a családfő nem vinné magával feleségét és munkabíró gyermekeit. Sokszor
még a tízéves gyermekeket is beszegődtetik. A munkaszerződéseket télen kötik
meg, igen nyomorult feltételek mellett. A munkásvállalkozók előlegekkel lán-
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colják magukhoz embereiket a téli ínséges hónapokban, s azok kénytelenek
aláírni a leggyatrább szerződést is, hogy nyomasztó helyzetükön segítsenek.
Egy férfimunkás átlagos bére a lekötött négy nyári hónap alatt nem rúg többre
1800–2000 lej készpénzfizetésnél és 7 mázsa kukoricánál. 

Sajnálatos, hogy ipart nem tanulnak, pedig mint ipari munkások jobb kere-
setet biztosíthatnának maguknak a mezei munkánál. Még saját községeikben
is zsidók és más beszármazottak űzik az ipart. 

Iskolája mind az öt községnek van. Az iskolákban román a tannyelv, csupán
Hadikfalván van magyar tannyelvű iskola, a református felekezeti iskola. 

A falunak közművelődési életében egyébként a legjelentősebb szerepet az
egyház játssza. A lelkes magyar katolikus papok és a kis református egyház lel-
késze fáradoznak a népi kultúra fejlesztésén. A háború előtt több hitelszövet-
kezet is működött a csernoviczi Raiffeisen-kötelékben, ma már egy sincs.
Gazdasági szervezettségről ezért nemigen beszélhetünk. Talán most az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesületnek sikerülni fog gazdakörökbe szervezni a bu-
kovinai magyar falvak népét, s fejlesztő hatású lesz az, hogy a józseffalvi tűzvész
a bukovinai magyarság felé terelte a széles magyar közvélemény figyelmét, és
remélhető, hogy Józseffalva felépítése után sem fog a nemzeti áldozatkészség
megszűnni. Az erdélyi magyarság vezető köreiben különben eddig sem hiányzott
a bukovinai magyarság iránti érdeklődés. A háború után az erdélyi népkönyv-
tár-mozgalom kapcsán a bukovinai magyar községekben is állítottak fel új nép-
könyvtárakat, természetes azonban, hogy a jövőben sokkal bensőségesebb
módon kell a bukovinai magyarságot összekapcsolni az erdélyi magyarsággal.
A gazdasági és közművelődési kérdések mellett a súlyos népegészségügyi kér-
dések is megoldásra várnak. A gyermekhalandóság nagy. Különösen a tüdővész
pusztít erőteljesen. Rendkívül sok a trachomás megbetegedés is. S mind a tü-
dővész, mind a trachoma terjedését jobbára a moldvai idénymunkák egészség-
telen lakásviszonyai és a rossz élelmezés okozza, meg az, hogy szegénységük
folytán nem tudják magukat gyógykezeltetni, s így a népegészségügyi viszonyok
egyre csak romlanak. Súlyos népi kérdésekkel vívódik ez a kis székely szórvány,
tizenötezer lélek, öt jellegzetesen magyar szabású község, mely nem lépett ki
a magyar élet hatóköréből, sőt kívánja a minél szorosabb kapcsolódást. Őseik
dallamos székely beszédét beszélik ma is, hangsúlyuk és szólásmódjuk Felcsíkra
s Gyergyóra emlékeztet; ősi népdalokat s balladákat őriznek; szíves hajlandó-
ságot mutatnak minden közművelődési tevékenységre, szeretnek magyar tör-
téneti könyveket olvasni, vágyuk a műveltségben és a magyar műveltségben való
emelkedés. Ez a bukovinai anyaközségek nagy népi értéke: a székely nemzethez
való tartozás tudatát éberen és öntudatosan ápolják, s minden külső hatás el-
lenére nyelvükben és érzületükben hat évtized múltán sem változtak.” 

DÉVA-CSÁNGÓTELEP TÁRSADALOMRAJZA
„A bukovinai magyarság legnépesebb erdélyi telepe Déva-Csángótelep, mely
közigazgatásilag Dévához tartozik s ma már teljesen összeépült a várossal.
A telep két részből áll, az ó- és újtelepből. Az ótelep 1888–92 között létesült,
az újtelep 1910-ben. Az első telepítés alkalmával 54 család 288 lélekszámmal,
a második telepítéskor 45 család 301 lélekszámmal, összesen 90 család 589
lélekszámmal telepedett le. A telepesek átlagosan 13 hold földet kaptak, csa-
ládtagonként tehát alig jutott egy-egy főre 1 hold föld. Ennek következménye-
ként ma már nagy a földelaprózódás és jelentős a földnélküliség is, hiszen a
telep csángóságának mai lélekszáma 1849 fő, háromszorosa a betelepültek lé-
lekszámának, annak ellenére, hogy időközben 199 lakos elvándorolt (Ameri-
kába 14, Magyarországra 62, Bihardiószegre 30, különböző helyekre 39 és
Dévára 54). (…)

A birtoklási viszonyokban a legutóbbi években némi változás állott be, mivel
az ottani hitelszövetkezet támogatásával a református egyháztól 20 hold földet
megvásároltak és maguk között felparcellázták. A föld nélküli családok száma
így is 152, míg a gazdaságukból élő családok száma 151. A község lakossá-

gának egynegyede tisztán napszámból él, s csak 35 olyan család van, amelynek
bár főfoglalkozása a napszámmunka, csekély földdel is rendelkezik. Jelentős az
iparoscsaládok száma. A 132 iparoscsaládból 63 család még rendelkezik föld-
del is, azonban 69 család kezén már semmi föld sincs. 

Nemzetiségi tekintetben kedvező a helyzet, mivel a telepen mindössze 11
román és 4 zsidó család él s ezek lélekszáma mindössze 60 főt tesz ki. (…) az
együttélés folyamán 55 idegen eredetű (német, román, ukrán és szerb) családot
olvasztott magába: 

A betelepítés alkalmával szinte kizárólag római katolikusokat telepítettek
le. Ma a 450 róm. kat. család mellett 26 református, 2 unitárius, 13 görög
keleti és 4 zsidó család él. A nem katolikusok többnyire beköltözöttek. A ka-
tolikusok a háború utáni időszakban szép nagy, bazilika stílusú templomot épí-
tettek a telep középpontján. (…)

Népmozgalmi szempontból úgy látszik, hogy az egyke itt is kezd terjedni, a
392 család egyötödének, 75 családnak már csak egy gyermeke van, ugyan még
ma is a háromgyermekes családok száma a legnagyobb. A 85 háromgyermekes
család mellett 66 családnak két gyermeke, 46 családnak négy gyermeke, 31
családnak öt gyermeke és 27 családnak hat gyermeke van. A hat gyermeken
felüli családok száma már igen alacsony s hét gyermeke 14 családnak, nyolc
gyermeke 11 családnak és kilenc gyermeke 6 családnak van. Tíz és tizenegy
gyermek csak egy-egy családban van. Hat családnak a gyermekei mind elhaltak
és 23 házaspár gyermek nélküli. A fiúgyermekek száma 591, a leányoké 447.
Ez egészen szokatlan, mert a leánygyermekek száma általában mindenütt meg-
haladja a fiúk számát. 

A gyermekek túlnyomó része a telepi állami elemi iskolába jár, ahol a tanítási
nyelv román. Az iskola 7 tanerővel működik, a tanítók mind román nemzetisé-
gűek. A tanulók létszáma az 1938/39. tanévben 310 volt. A tanköteles gyer-
mekek másik csekély része, összesen 43 gyermek a dévai róm. kat. elemi
iskolában tanult. Ez az iskola 3 tanerővel működik, a tanítók magyar nemzeti-
ségűek, és a tantárgyak nagyobb részét is magyarul tanítják. 

Az analfabéták száma mindössze nyolc, akik közül 5 felnőtt és 3 gyenge el-
méjű ifjú. 

Gazdasági és közművelődési téren a háború előtt a déva-csángótelepi csán-
góság számos szervezettel rendelkezett. Így volt hitel-, tej- és állatbiztosító szö-
vetkezete, gazdaköre, ifjúsági egyesülete, fuvószenekara, dalárdája és műkedvelő
együttese. A dalárda és műkedvelő együttes sok sikert aratott, s ennek emléke
még ma is büszkén él a telepesek lelkében. Ma a legjelentősebb szervezet a hi-
telszövetkezet, mely saját házában működik. Nemrégiben nagy kultúrtermet is
építettek a szövetkezet telkén. Ugyancsak a szövetkezet helyiségében van a nép-
könyvtár és a falusi társalgóterem rádióval. Újabban felélesztették a gazdakört
is, de érdekes és megmagyarázhatatlan jelenség, hogy az EMGE minden erő-
feszítése ellenére sem tudott itt téli gazdasági tanfolyamot rendezni. Az ifjúságot
a ferencrendi atyák vallásos egyesületbe tömörítették s annak keretei között vég-
zik az ifjúság nevelő munkáját. A telep lakosságának kétharmada különben te-
vékeny részt vesz a vallásos egyesületek életében. Szívesen látogatják a
népkönyvtárat is, szeretnek olvasni, főleg történeti regényeket. A fiatalság inkább
a filléres regényeket kedveli. A napilapok közül legnagyobb számban a Néplapot,
utána a Magyar Ujságot és a Népujságot vásárolják. A folyóiratok közül a Ma-
gyar Népnek, a Hírnöknek és a Katolikus Világnak vannak előfizetői. 

A háziipar már kihalt. Ennek oka, hogy a nagy földelaprózás folytán a kenyér -
magvak termelése kiszorította a len- és kendertermelést, ma már nincsen nyers-
anyag a házi szőttesek és varrottasok készítéséhez. Régi szőttesek és varrottasok
azonban még minden háznál találhatók. A férjhez menő leányok kelengyéjüket
ma a városban vásárolják, s erre a pénzt szolgálatuk alatt gyűjtik össze. 

Bukovinai testvéreikkel ma is fenntartják az érintkezést. Az utat igen gyakran
szekéren teszik meg, Beszterce irányába véve útjukat. A bukovinai érintkezés
annyira élénk, hogy még összeházasodások is történnek. 
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Viseletük az öregeknél még székelyes, a »harisnyát« azonban már nem hord-
ják. Az iparosok és a fiatalság szívesebben öltözködik városiasan. A telep utcai
képe inkább alföldi falura emlékeztet, mint erdélyi vagy éppen székely falura.
Ezért azonban a telepes házat építő mérnökök hibáztathatók, akik nem adták
meg a telep népépítészeti jellegét.”

A GYOROKI CSÁNGÓK TÁRSADALOMRAJZA
„A Hunyad megyei csángó telepektől elütő jellegű az Erdélyhegyalja szélén
fekvő Arad megyei gyoroki csángó telep. A gyoroki csángó telepítés 1884 ta-
vaszán történt. A Hadikfalváról, Istensegítsről és Józseffalváról az al-dunai
Bresztovácra telepedett népfölösleget hozták ide át. A telep mai lélekszáma
kb. 900 főre rúg. A község összes lakossága 1992 fő, melynek háromnegyed
része magyar, egynegyed része román. Felekezeti megoszlás szerint római ka-
tolikus 1263, görögkatolikus 3, görög keleti 585, luteránus 14, református
112 és 15 zsidó. A csángók mind katolikusok, kivéve 8–10 szombatos csalá-
dot. A telep közigazgatásilag Gyorok községhez tartozik. 

A betelepítés alkalmával a telepesek családonként 10 kishold földet kaptak.
A népszaporulat folytán itt is hamar megindult a földelaprózás, úgy, hogy ma
már csak 2-3 család rendelkezik 10 hold földdel, a telepesek fele 1-2 holdon
gazdálkodik, másik fele teljesen föld nélküli. 

A földnélküliség folytán fő keresetük a napszámmunkából van, melyre meg-
felelő alkalmat az aradhegyaljai szőlők nyújtanak. Egy részük aztán fuvarozással
és kubikos munkával keresi meg a kenyerét. Keresetükből természetesen gyűj-
teni nem tudnak, s szomorú, hogy míg a Hunyad megyei csángók józan életűek,
a gyorokiak sokat költenek az italra; ez is hozzájárul szegénységükhöz. Az idő-
sebb nemzedék nagyon alacsony életszínvonalon él, le vannak rongyolódva, re-
ménytelenül néznek a jövő elé. A fiatalabb nemzedékben több az életkedv.
Sokan elvégezték közülük a ménesi vincellériskolát s így jobb keresethez is
hozzá tudnak jutni. Kár, hogy senki nem törődik velük, teljesen magukra vannak
hagyatva. A háború előtt volt hitelszövetkezetük és kosárfonó szövetkezetük.
Ma nincs semmi gazdasági szervezetük. Megszűnt a háború előtti dalárdájuk
is. Az impériumváltozás után nem is történt semmi kísérlet gazdasági és köz-
művelődési megszervezésükre. Megfelelő vezető pedig kedvező eredményt ér-
hetne el. Analfabéta nincs közöttük. Művelődési érdeklődésük ma inkább a
műkedvelői színjátszás felé terelődik. Néha sikerül is egy-egy darabot előadniok,
s ilyenkor mindig nagy és lelkes nézőközönség előtt játszanak. 

Sajnos, a megfelelő vezetés hiányában a hitéletet is elhanyagolják. Néhány
évvel ezelőtt kísérlet történt a leányoknak vallásos egyesületbe való tömöríté-
sére, de két hónapi hiábavaló küzdelem után, részvétlenség miatt, feloszlott az
egyesület. Ugyan az egyesületi élet megszervezését megnehezíti az is, hogy a
telepen nincs az összejövetelek számára alkalmas helyiség. 

Iskola tekintetében teljesen az állami elemi iskolára utaltak, amely hétosz-
tályos két tanítóval és egy óvónővel. A tanszemélyzet román és román a tanítási
nyelv is. 

Családi életük tiszta, a gyermekáldás nagy. A legnépesebb család a László
Gergelyé, akinek 21 élő gyermeke van. Az idegenekkel szemben beszéd közben
igen tartózkodóak, egymás között szoros kapcsolatot tartanak fenn. Nagyon
kifejlődött a szomszédozás. Esténként szoktak összejárni. Ilyenkor az asszonyok
kézimunkáznak. A régi szövés-fonást azonban már elhagyták, ma toledót ké-
szítenek. Elhagyták a régi népviseletüket is, s még az öregek között sem lehet
megtalálni a székely viselet nyomait. Viseletük az alföldi magyar viselet. 

A telepen három rádió van, amit szívesen hallgatnak. A világeseményeket
figyelemmel kísérik s azokról megfelelően vannak tájékozódva. Újságok közül
az Aradi Közlönyt, az Aradi Hírlapot és a Magyar Népet olvassák.

A háború előtt sokat leveleztek a bukovinai rokonokkal. A háború alatt
többen eljutottak mint katonák, a bukovinai falvakba is, ahol nagyon szívesen
fogadták őket. A háború után, teljesen érthetetlenül megszakadt minden össze-

köttetés. Az öregek még beszélnek Bukovináról, és vissza-visszavágynak, de
az új nemzedék már nem gondol oda.” 

EGY JUGOSZLÁVIAI CSÁNGÓTELEP
„A jugoszláviai telepes községek legjellegzetesebbike Hertelendyfalva. A község
Belgrád közelében fekszik Pancsovával összeépülve. A betelepülők lélekszáma
778 volt, akik a falu mögötti erdőirtást kapták, míg a község elején és szívében
szlovákok és németek laknak. A község lélekszáma 1931-ben 3656 fő volt;
ebből magyar 1662, szlovák 1174, német 759, egyéb (főleg szerb) 61. A csán-
gók túlnyomó többsége, 1350 lélek református. Katolikus mindössze 312 lélek.
A betelepülők nagy része tehát andrásfalvi református volt, akik Thomka Kál-
mán lelkészük vezetése alatt jöttek és telepedtek le. Thomkának különben nagy
szerepe volt a magyarországi visszatelepítési akcióban. A telepesek református
vallása elárulja azt is, hogy nem csíkiak, hanem háromszékiek. Azoknak a há-
romszékieknek az utódai, akik a Siculicidium idején együtt véreztek a csíkiakkal
és menekültek ki az országból. 

A betelepedés 1883-ban történt, egy időben a sándoregyházi és székely -
kevei telepítésekkel. A telepítés alkalmával egy-egy család 10 kat. holdat kapott,
de hat helyen. Egy tagban 3 holdat, a többit szétszórtan. Összesen 2000 kat.
holdat osztottak szét közöttük, de ma már csak 1200 hold van a magyar gaz-
dák kezén. Ez is 435 tulajdonos között oszlik meg. A magyar gazdák közül
¼–2 holdja van 223 gazdának, 2–10 holdja 126 gazdának, 10–20 holdja
23 gazdának és 20–50 holdja 6 gazdának. Teljesen nincstelen 57 család. A
magyarok közül mintegy 380 azoknak a száma, akiknek a megélhetését nem
a föld adja: vagy mert egyáltalán nincs földjük, vagy mert földjük a nagyszámú
család eltartására nem elégséges. De Hertelendyfalván a földnélküliséget
nemcsak a túlszaporodás idézte elő, az eltelt fél évszázad alatt eredeti bir-
tokállományuk közel felét elvesztették eladósodás folytán. A földnélküliek kö-
zött egynéhány iparoscsalád is van. A nincstelenek és törpebirtokosok
mellékkeresete a mezőgazdasági napszám vagy gyári munka. A gyári munkára
kedvező lehetőséget nyújt Belgrád közelsége, ahová olcsó munkásjegyekkel
tudnak bemenni és este visszatérni. Belgrádba szívesen mennek el háztartási
alkalmazásba a leányok is.

Népszaporulatukra az alábbi összeállítás nyújt képet: 
1884 778 1900 1151 1921 1479 
1890 939 1910 1226 1931 1662 

Népszaporulatuk különösen a háború utáni időben mutat nagy emelkedést.
1919-ben a természetes szaporulat 42 lélek volt, kettővel több, mint a világ-
háború hősi halotti vesztesége. Egy év természetes szaporulata tehát már be-
hozta a négy éves háború veszteségét. Igaz viszont, hogy a háború alatt a
szaporodás csökkenő irányzatú volt. Míg 1914-ben 29, 1915-ben 12, 1916-
ban 6, 1917-ben és 1918-ban 10-10 fő volt a természetes szaporulat. A szü-
letések száma ezzel szemben 1914-ben 72, 1915-ben 45, 1916-ban 33,
1917-ben 41 és 1918-ban 27. A születések legmagasabb száma 1930-ban
volt, amikor 81 gyermek született. Adataink csak a reformátusokra vonatkoz-
nak. Ez kiegészítve a katolikusokéval, még kedvezőbb lehet. Sajnos, a legutóbbi
években már csökken a születések száma, s ennek a városban szolgáló leányok
felvilágosultsága adja meg a magyarázatát. A családok azonban még mindig
nagyon népesek. Egy püspöki látogatás alkalmával a református püspök öröm-
mel állapította meg, hogy Hertelendyfalván »nem az egyke, hanem a tizenegyke«
divatos. Sajnálatos, hogy a csecsemőhalandóság még mindig nagy. A tanköteles
gyermekek az állami elemi iskolába járnak. Az iskola négy tanerős, három ma-
gyar és egy szerb tanítóval. A gyermekeket az államnyelv mellett magyarul ok-
tatják. A tanügyi helyzet itt kedvezőbb, mint az erdélyi csángó telepeken. 

Gazdaságilag és közművelődési téren kielégítően megszervezettek. Van hi-
telszövetkezetük, gazdakörük, népkönyvtáruk, dalárdájuk, ifjúsági egyesületük
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(KIE), önkéntes tűzoltó-egyletük és műkedvelő együttesük. A református egy-
ház »Népház«-at épített. Itt talált otthonra az ifjúsági egyesület és a népkönyv-
tár. A Népháznak van rádiója is, és itt tartják a műkedvelői színelőadásokat,
amelyek iránt erdélyi testvéreikhez hasonlólag különös érdeklődést tanúsíta-
nak. A jugoszláviai magyar lapoknak nyolcvan előfizetője van a községben. 

Az ősi népművészeti termékeket, varrottasokat megőrizték, de a háború
után már nem igen foglalkoztak készítésükkel. 1933-ban azonban a szabadkai
»Munka« c. gazdasági lap háziipari tanfolyamot szervezett, így felélesztette a
varrottasok készítését s mikor a tanfolyam után a Magyar Közművelődési Egye-
sület kiállítást rendezett, a csángó varrottasok rendkívüli sikert arattak. Ez
élénkítőleg hatott a régi népművészet fellendítésére. Hertelendyfalva a »jugosz-
láviai Kalotaszeg« nevet kapta, s most már piacra készítik hímes munkáikat,
ami megfelelő mellékkeresetet jelentene, ha nem lennének kiszolgáltatva meg-
rendelőiknek, akik előlegekkel tartják kézben őket. 

Életszínvonaluk szegénységük következtében alacsonyabb a velük együtt élő
más nemzetiségűek életszínvonalánál. Házaik túlnyomó többségben szoba-
konyhásak, mindössze 20 családnak van több szobás háza, de a több szobával
rendelkező gazdagabb családok is csak egy helyiséget laknak, bármily nagy is
legyen a családtagok száma. A házakat a betelepüléskor fából építették, buko-
vinai módra, a kilencvenes években azonban áttértek a vályogházak építésére.
Ezeket cseréppel fedik. Sok háznál még láthatni a tornácokon a székely fara-
gásokat. Berendezésük már városias, csak egy-két öreg házaspárnál láthatók
mennyezetig felpárnázott ágyak, festékes szőnyegek, cserépkancsók. 

Táplálkozásuk gyenge és egyoldalú. A tejtermékeket, tojást piacra viszik,
húst keveset esznek. A lakosság fele naponta csak egyszer eszik meleg ételt,
délután öt óra tájban. A módosabbak délelőtt tíz óra körül is készítenek valami
levesfélét. Fő táplálékuk a káposzta, burgonya, bab és paradicsom egyszerű
elkészítésben. Viseletükben megőrizték a bukovinai viseletet, de az utóbbi idők-
ben már nagyon hódít a városias viselet. Akik még ragaszkodnak a régi vise-
lethez, ruhájukat gyári anyagból készíttetik, mert a házi szőtteseket nem
készítik. A női viselet s különösen a leányok viselete nagy sikert aratott a ju-
goszláviai magyar gyöngyösbokrétákon s ez nagyban hozzájárul az ősi viselet
megtartásához, melyet a városból visszatért leányok már kezdtek kiszorítani.
A városi hatás ugyanis, minthogy Hertelendyfalva Pancsovával már összeépült,
s Pancsova közigazgatásilag Belgrádhoz tartozik, nagyban veszélyezteti a népi
műveltség és népi hagyományok változatlan fennmaradását. Hogy a város be-
folyása azonban lassabban fog tért hódítani, azt a csángóság különleges öntu-
datának köszönhetjük. Mint a székelység mindenütt, itt is megkülönbözteti
magát más népcsoportoktól, büszke székely eredetére. Régi székely beszéd-
módját sokkal jobban megtartotta, mint az erdélyi csángó telepesek. Igaz, hogy
idegenekkel nem a maga beszédmódját használja, hanem az »úri« nyelvet, de
maguk között és a családban a maguk nyelvén beszélnek. Ha népdalköltészetük
nem is fejlődik, az ősi dalokat még éneklik, s az öregek a régi regéket és me-
séket tovább adják az új nemzedéknek. 

Bukovinai testvéreikkel a nagy távolság s a közbeeső új országhatár miatt
már nagyon ritka az érintkezés, de azért nem szűnt meg teljesen.”

BUKOVINAI MAGYAROK KANADÁBAN
„A Kanadába kivándorolt mintegy ezer bukovinai csángó és gyermekeik szét-
szórtan élnek. Nagyobb számban Eszterháza, Székelyföld és Máriavölgy tele-
peken, míg Punnichy és Hapkins farmertelepeket a többség már a letelepülést
követő években otthagyta. A korábbi keletkezésű magyar telepekről a városba
költöző magyarok földjeit vették meg a bevándorlók vagy egyszerűen bérbe vet-
ték e birtokokat. Az állami telepítésekkor 160 holdat kaptak 10 dollár örökárért
s azzal a feltétellel, hogy három év alatt birtokuk háromnegyed részét művelés
alá veszik. E feltétel teljesítése után mentek át a telepesbirtokok örök tulajdonba
és nyerték el a telepesek a honpolgárságot. Az állami telepítésekkor – mint

említettük az első részben – a kezdő rossz év után igen sokan a közeli városokba
költöztek. Ma a farmerkedő csángók legnépesebb telepei Székelyföld és
Máriavölgy. Székelyföldön mintegy 150 család él. »Földjük – írja Paizs Ödön
– tulajdonképpen fennsík, nem is valami gazdag, sok rajta a kő, de azért a szé-
kelyek nem hagyják magukat és elég szépen fejlődnek«. Gyönyörű templomot
építettek, és magyar papjuk van. Máriavölgyön 40–50 család él. Itt a bukovinai
magyarok Zala megyei magyarokkal élnek együtt. 

A városba költözöttek Reginában és Hamiltonban élnek nagyobb számban.
Túlnyomó többségük, mint gyári munkás keresi meg kenyerét. Reginában az
ott élő többi magyarokkal Magyar Egyesületbe tömörültek. Az egyesület saját
házában működik és élénk tevékenységet fejt ki. Hamiltont Kelet-Kanada ma-
gyar fővárosának is hívják. Száz család már polgárjogot nyert, de ezerre tehető
azoknak a száma, akik a városban dolgoznak. A magyarok egész utcákat fog-
lalnak el. Télen, a mezőgazdasági idénymunkák befejeztével, még vagy kétezer
magyarral szaporodik a hamiltoni magyarság száma. Nagyszámban élnek itt a
bukovinai csángók is, természetesen teljesen elkeverve az ottani magyarsággal.
Itt is van Magyar Egyesület, valamint Közművelődési Társaság és Nőegylet. 

Azok a magyarok, akik a farmokon élnek, jobban meg tudják tartani ma-
gyarságukat, mint a városlakók. Vonatkozik ez különösen az új nemzedékre.
A bevándorlók nehezen tanulnak meg angolul, erősebb bennük a faji összetar-
tás. Gyermekeik azonban már angol iskolába járnak, szívesebben beszélnek
angolul s azok, akik tovább tanulnak, hivatali és szellemiségi pályákon helyez-
kednek el, elvesznek a magyarság számára. Ez a természetes beolvadás folya-
mata, amely ellen alig lehet küzdeni. 

Abban az új környezetben, melyben a bukovinai csángók Kanadában élnek,
régi életükből és életmódjukból nem sokat tudnak átmenteni, hiszen életkö-
rülményeik gyökeresen megváltoztak. A farmerélet más, mint a falusi élet. A
gazdálkodás új módja, melyet ott kell folytatniok, teljesen megváltoztatja felfo-
gásukat, és az új környezetben más lesz lelki beállítottságuk is. Az egymás kö-
zötti érintkezés sokkal ritkább, mint a falusi életben, s ez a közösségi érzés, a
közös gondolkodásmód, a népi és szellemi hagyományok ápolásának és fenn-
tartásának a rovására megy. Még nagyobb változáson megy át a városi munkás.
Népi viseletét a városi ruhával cseréli fel, s ha igaz, hogy ruha teszi az embert,
a városi ruhával megváltozik régi egyénisége is. Új ember lesz a falusiból, a
polgáriasodás útjára lép. Különösen nagy hatással volt a bukovinai csángókra
nézve az a hirtelen és hihetetlen változás, amit a városi munkás életmódja idé-
zett elő bennük. »Akik oly sokszor nyelték le – írja László János – a moldvai
bojárok alkalmazottainak vérig sértő >hazátlan< megjegyzéseit, akiknek oly
sokszor csattogott a hátán a korbács, akik hónapokon keresztül csak száraz
túrós máléval táplálkoztak és hónapokon keresztül nem cseréltek fehérneműt«,
most civilizált életet élnek. Nem is csoda, ha »falusi« mivoltuknak emlékeit igye-
keznek mielőbb elfelejteni. Az egyesületeikben rendezett hazafias ünnepélyek
ápolják ugyan a nemzeti érzést, de a népi kultúrát nem fejlesztik. Attól elsza-
kadtak mindannyian, ahogy Amerika földjére tették a lábukat.” 

BOLDOGASSZONYFALVA, A BRAZÍLIAI CSÁNGÓTELEP
„Sokkal kedvezőbb helyzetbe kerültek a brazíliai csángók. A boldogasszonyfalvi
brazíliai magyar telep az őserdők mélyén fekszik, távol az idegen kultúrától. Itt
ugyanazt az életet folytathatták a kivándorlók, mint amelyet odahaza éltek.
Boldogasszonyfalvát öt sztrigyszentgyörgyi csángó család alapította 1924-ben,
a legközelebbi várostól, Sao Paulotól, 800 kilométernyire. Mind az öt családfő
a háború előtti magyarországi visszatelepítések során került Sztrigy szent -
györgyre s onnan a főhatalmi változás után, az 1922/23. években keltek útnak
Dél-Amerika felé. Keserves küzdelmek után tudtak eljutni odáig, hogy az ős-
erdőben helyet vásároljanak, azt kiirtsák és megalapíthassák telepüket. A telep
megalapítása után még két csángó családdal és több magyar családdal szapo-
rodott a kolónia lélekszáma. 1933-ban már 32 magyar család élt ott, számuk
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azonban 1938-ban 20 családra csökkent. Ezek között öt csángó család van
28 lélekszámmal. A telep megalapítójának, Turbuk Zakariásnak legidősebb fia,
Árpád, most negyven éves, Uruguayba költözött át. Turbukékon kívül az Illés,
Székely, László és Györffy családok élnek ott. Annak dacára, hogy a föld évente
kétszer terem, az élet nagyon küzdelmes, az értékesítési piac távol fekszik, s a
rossz utak miatt nehéz a szállítás. Ötven kilométeres körzetben nincs orvos, se
bába, se gyógyszertár. Ha valaki megbetegszik, orvos és gyógyszer nélkül kell
viselnie a betegségét. Ha belepusztul, pap nélkül temetik el. Csak néha-néha
keresi fel őket egy-egy magyar pap, hogy lelki vigaszt nyújtson küzdelmes éle-
tükhöz. 

Hogyan élnek ezen a világtól elzárt kis magyar szigeten? Erre adja meg a
választ Kordás Ferenc, Sao-Paolo-i Julián tanító levele »Egész nap irtják az ős-
erdőt, hogy termőföldet nyerjenek a termelés számára. Vetnek: rizsát, babot,
vattát, tengerit, kevés kávét, mandiókát, sőt újabban búzatermeléssel is kísér-
leteznek, állatokat tartanak, egyszóval nagyon szigorúan, keményen élnek, mert
az őserdő törvényei igen kegyetlenek. Az első nemzedék sohasem tud bele-
illeszkedni az amerikai életbe, mert nem is lehet –, az asszimilálódás csak a
második és a következő nemzedékekben lesz látható, majd egészen meggátol-
hatatlan. Az óhazával való kapcsolat minden évben lazul, mert az írás nehezükre
esik, a közelben nincsen sem bolt, sem bélyeg. Lassan beletörődnek a sorsba,
s csak néha, ha egy kis pinga felvidítja őket, virágosodik ki bennük az áldott jó
csángómagyar kedély, csak akkor nyílnak ki az elzárkózott szívek és lesz fátyolos
a tekintetük. Nagyon lehet szeretni őket, s aki véletlenül közéjük téved, sohasem
tudja őket elfelejteni. Büszkék arra, hogy csángó eredetűek, s ezt azzal mutatják
meg, hogy a legnehezebb őserdei telepen, távol a világtól, piactól, emberektől
és kultúrától, egy sajátos csángó életformát teremtenek maguknak. A
csángómagyar nem olvadt be évszázadok folyamán a bukovinai halmok és folyók
között sem, itt sem lesz belőle brazileiro. Nem érti őket senki, még saját fiaik
sem tudják, hogy apáik hősök, honalapító magyarok, akik úgy teremtenek ke-
nyéradó földet gyermekeik számára, hogy a szörnyű erőfeszítésekben össze-
roskadnak, de a magyar névnek általános elismerést szereznek az egész
környéken, s ha kihull majd a kezükből a fejsze, összetört szívük fölött bizonyára
szebben nőnek majd a brazil erdei virágok...« 

A községben van egy magyar iskola, de itt csak brazilul lehetne tanítani, ha
tudnának tanítót tartani. Erre nem telik, s a gyermekek, sajnos, iskolázatlanul
nőnek fel, analfabéták maradnak. Egyházi, gazdasági vagy közművelődési szer-
vezettel a kis telep nem rendelkezik. Letelepüléskor faházakat építettek, de
ezek helyébe kezdenek már piroscserepes magyar falusi házakat építeni. Házaik
belseje olyan, mint otthon volt. A faragott ágyakban mennyezetig felpupulyázott
párnák, négy nyüstös piroscsíkos ágytakaróval, piroscsíkos szőttes függöny az
ablakokon, muskátli a könyöklőn. Háziszőttes »kendőzők« (törülközők), bors-
hímes abrosz az asztalon. A tulipános láda őrzi a régi, drága asszonyi ruhákat,
szőtteseket, varrottasokat, a »magyaros«, »németes«, »pili«, »nagyváradi« pár-
nahajakat, tányéros, csipkerózsás, békás díszítésekkel, a húsvéti hímes tojáso-
kat, szűves kendőzőket, fafaragásokat. 

Nyelvüket változatlanul megőrizték, dalaikból ki nem fogynak, az idegenek-
kel szemben rendkívül barátságosak és vendégszeretők, s maguk között ápolják
a múlt emlékeit. A nyelv és nemzeti érzés ez elzárt helyen nem forog veszélyben.
De iskola kellene és gazdasági megtartó erő, hogy az új nemzedék magyar kul-
túrában nevelkedhessék, s ne kényszerüljön elvándorolni a telepről, felszívódván
az idegen néptengerben, s hogy megmaradhassanak a szüleik verejtékével meg-
szentelt rögökön, e messzi kis magyar oázis polgáraiként.” 

Az 1939-ben született hosszú tanulmány végén kiegészítésül azt kell meg-
jegyeznünk, hogy a délvidéki, majd az újabb fordulatot követően bekövetkező
baranyai és tolnai áttelepülés viszontagságai ezután következtek. Ezekről már
valamivel többet tud a magyar közvélemény érdeklődő hányada. Ha első be-
nyomásunkat próbáljuk papírra vetni, a végtelen sok szenvedés és a szívósság,

az újra- meg újrakezdés embert próbáló erőfeszítése, a mai ember számára el-
képzelhetetlenül nagy munkamennyiség és ezzel aránytalan életszínvonal elvi-
selése, illetve túlélése szembeötlő. S ezen közben és ennek ellenére a ma még
inkább elképzelhetetlen gyermekszaporulat. Röviden: a helytállás hihetetlen
példáinak sorozata. Napjaink elpuhult emberét még leírásának elolvasása is ki-
meríti.

A bukovinai székelység krónikája a magyar szenvedéstörténet kiemelkedő
fejezete. A ránk mért történelmi kereszthordás legmeredekebb Golgotája.

y

A gond maradt
Dr. Debreczy Sándor: Népművelődésünk néhány aggasztó
kérdése 1939/3.

A gond maradt, csak a keret változott, s a veszedelem lett korszerűbb, hatéko-
nyabb, tudatosabb, a megoldás pedig nehezebb, vagy ha akarnánk, könnyebb?
Mint azt kihámozhatjuk, e néhány sorban napjaink számára nem konkrét üzenet
van, hanem figyelmeztetés, sürgetés, hiszen azóta sem sikerült megoldani, és fon-
tossága semmivel sem lett kisebb. Sőt talán nőtt, mert a veszély körmönfontabb.
Azt is hozzá kell tenni, hogy a város és falu közötti különbségek jelentős változá-
sával, a kérdés mindkét oldali megoldása is jórészt közös útra terelődött.

Lássuk hát a 75 év előtti helyzetet, a szomorú tények ellenére mához viszo-
nyított egyszerűségében és viszonylagos átláthatóságában.

„(…) Elérkezett a tizenkettedik órája annak, hogy ezt a súlyos kérdést többé
ne csak lélektanilag vagy társadalomtudományi bölcseletek s hangzatos elmé-
letek nagyító üvegén keresztül boncoljuk, hanem a divatos falukutatás tényleges
eredményeképpen a gyakorlati megvalósítás terén is kezdjünk és tegyünk már
valamit. (…) Olyan egyetemes kórtünettel állunk szemben, melynek hatásos
orvoslására éppen olyan általánosan bevált gyógyszert készíthetünk, mint a mé-
tely vagy a spanyolnátha kórokozói ellen.

Régi igazság, hogy egy népnek a műveltségi foka rendesen a papírfogyasz-
tástól függ. (…) 

Legszélesebb rétegeink szorgalmasan olvasnak minden falucskában. Olvas-
sák pedig a legkönnyebb fajsúlyú könyveket, az idegen és hazai ponyvaterméket.
Nincs falu, ahol legelsőnek ne ezt a szórakoztató, kalandos, rémséges és
idegizgató »irodalmat« olvasnák. (…) Nagyobb napilapjainknak kellene
számolniok – az üzleti érdeken túl – azzal a rájuk háruló kötelességgel, melyet
kisebbségi sorsunkban még áldozatosan is teljesíteniök kell, hogy ne adjanak
az olvasók tömegeinek kezébe csalogató vásárfiába vagy hírverő zsákbamacs-
kaképpen irodalmilag értéktelen, sőt néha kútmérgező ajándékregényeket,
hanem ugyanolyan papíron, ugyanolyan terjedelemben, ugyanolyan kiállításban
egy-egy Tamási-, Nyírő-, Kodolányi-, Bibó- vagy Móricz-könyvet. Szerencsés
válogatással ugyanazt az üzleti célt is elérnék (…). 

Falvaink népe ugyanilyen mohósággal olvassa a napilapokat. (…) Az újság-
olvasásban csak az a baj, hogy népünk még nem ismeri a magyar nyelven meg-
jelenő napilapok pontos szellemi és világnézeti irányát, mindent elhisz a
nyomtatott betűnek, s így egyes sajtótermékeknek annyira a hatása alá kerül,
hogy mindenben esküszik fő forrására. (…)

A ponyva és újságolvasás az olvasásra szánt idő nagyobbik felét foglalja el,
s így szépirodalmi termékek olvasására aránylag kevés idő jut. (…)”

Mit mondhatunk erről ma a média modern korában? – szúrnám közbe.
„Megjegyezhető, hogy a népi olvasó csak a valóságot kedveli, s ezért a va-

lóban megtörtént vagy megtörténhető eseményekben gyönyörködik. (…)” Ér-
dekes megállapítás, erre alapoz tehát az üzleti televíziózás szélesedő világa!
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„Kétségtelen, hogy népünk helyes érzékkel ragaszkodik legnagyobb íróinkhoz,
de sajnálatos, hogy ismeretköre oly szűk területre korlátozódik, hogy Petőfin és
Jókain kívül alig ejti ki száján egy-egy magyar író nevét. Halvány fogalma sincs
mai magyar vagy éppen erdélyi irodalmunkról. Szerinte ma nem is születhetnek
nagy írók, kiváló költők. (…) múlhatatlanul szükségesnek tartom: erdélyi íróink
műveinek egyszerű kiállításban, olcsóbb papíron, de bőséges példányszámban
és megfelelő könyvterjesztő szervek létesítésével történő olcsó kiadását. (…)

Népművelődésünk fentieken kívül még a naptárolvasáson alapszik. (…) Ezért
fontos: ki és hogyan szerkeszti, mert ez a legnépszerűbb sajtótermék a falusiak
kezében. (…) A szükség, melyet népünk józan belátással és ösztönös kedvvel
igényel: történelmünk ismertetése. Ezt szívesen olvasná, mert kezében nem forog
egyáltalán semmiféle történelmi könyv. Ezt a hiányt pótolhatja a jól szerkesztett
naptár. Nem történelmünknek tankönyvszerű összefoglalására gondolok, ennél
sokkal hasznosabb és megragadóbb történelmi szépirodalmunk legragyogóbb
szemelvényeinek ügyes összeválogatása és rendszerbe foglalása. (…)

Honnan szerzi be könyveit a falusi olvasó? – kérdezhetjük. (…) elsőrendű
kötelességünk (…) népkönyvtárak létesítése. (…)

Érdekes, hogy sokkal több községben találunk kultúrházat, mint bármilyen
kis könyvtárt. (…) Népünket olvasásában szinte senki se irányítja, s így a
könyvvásárlás terén nincs sem jártassága, sem kellő ízlése. Könyveit hol orszá-
gos vásárokon, hol vándorkereskedőktől szerzi be. Néplapjainknak külön tájé-
koztató rovatot kellene nyitniok (…) A könyvellátás terén legveszedelmesebb
forrás a város. Nem kevesen veszik igénybe városi rokonaiknak ilyen irányú se-
gítségét s az eredmény rendszerint káros. (…) Így terjeszkedett el s lett nép-
szerűvé falun a ponyva. (…) 

Fentiekből kitűnik, hogy irodalmilag teljesen tájékozatlan és magára maradt
népünk elsősorban időtöltésből, meddő szórakozásból olvasgat a hosszú téli
estéken vagy olykor-olykor esős napokon. (…) Ennek oka pedig az állandó irá-
nyítás és felelős tájékoztatás hiányában rejlik, habár könnyen meg lehet éreztetni
a falusi emberrel is az olvasás gyümölcsöztetésének szükségét, ha arra tereljük
a szót, hogy az olyan gazda, ki nem olvas vagy értéktelent olvas, elsősorban
éppen saját gyermekei iránt az Istentől, élettől és fajától vállalt apai kötelezett-
ségének nem tud eleget tenni. (…) Nincs olyan hatásos eszköz, mellyel köny-
nyebben célhoz lehetne jutni a falusi ember csökönyösködő, bizalmatlankodó
és gyanakvó világában, mint saját gyermeke sorsának észszerű feltárása és tár-
gyalása által. (…)

Népművelődésünknek fenti súlyos és életbe vágó létkérdései megoldásra
várnak. Legajánlatosabb, ha Magyar Népközösségünk illetékes szakosztályának
valamelyik arra hivatott vezető férfia vállalja a megvalósítás nehéz kötelezett-
ségét, és társadalmi, vallási, nemzedéki és minden más elhatárolásra való te-
kintet nélkül megszervezi népünknek magyar, de elsősorban erdélyi könyvvel
való ellátását. (…)”

Bizony így van. A tömeg még ma is ott tart, hogy az írott szó, sőt annak
immáron sokkal fejlettebb formái megbabonázzák. („mindent elhisz a nyomta-
tott betűnek”). A „hiszen megírta az újság” még most is túl sokak számára lé-
tezik. Pedig ma már az sem igaz, amit látunk. Ezt éppen napjainkban lehet
tanulmányozni, a ravasz válogatással adagolt képek és megvágott szövegek vi-
lágában.

Ugyanakkor ezek a módszerek, ha valóban a népművelődés szolgálatában
állnának teljes és őszinte odaadással, ha eltűnne a pénz megrontó befolyása, a
nézettségi mutatók és példányszámok hajszolása, a médiaszabadsággal való
visszaélés, akkor nagyobb esély lehetne a mindent túlélő ponyvaigény, valamint
a kor celebkultúrájának megrontó hatását legyűrni és felnevelni egy okos, igé-
nyes nemzedéket. Nem történhetne meg, hogy: „belsőjükben élménnyé legyen”
a könyv (vagy a film) léha és pusztító világa!

y

A többség kenyere
Vita Sándor: Erdély mezőgazdaságának helyzetképe
1939/3.

Egy régi mezőgazdasági statisztika mai korunkra kivetített, tanulmányozásra
igényt tartó érdekessége, aktualitása, vitatható, de ismét közbeszól a mindent
Íátfogalmazó örök magyar Trianon. Ugyanis az alábbi kivonatos adathalmazból
megismerhetjük mit nyert e téren is Románia, s mit vesztett az időközben je-
lentékeny magyar fejlődéstől elszakadt Erdély (és közben az azt integrálni és
értékén kezelni képtelen Nagy-Románia).

„(…) Erdély területe 102282 km2, azaz 10228200 hektár. Nagyobbrészt
hegy- és dombvidék, ahol a mezőgazdaság nem mindenütt folytatható eredmé-
nyesen. A déli és keleti Kárpátok 500–600 méter magasságú dombvidéket
zárnak körül, ahol szemtermelés szempontjából a Barcaság meg a hozzá kap-
csolódó háromszéki síkság, a fogarasi sík, az Aranyos és a Maros völgye, to-
vábbá a Királyhágón túli Alföld és a Bánság jön elsősorban számításba. Egész
folyórendszere az Olt kivételével a Tiszához tartozik. Földrajzi felépítésének
változatossága, termelési lehetőségeinek sokfélesége bizonyos autarkiára teszi
képessé, s ez a földrajzi és gazdasági adottság is hozzájárult ahhoz, hogy a tör-
ténelem folyamán hosszú ideig politikai önállóságra is szert tudott tenni. Ég-
hajlata szeszélyes, a hőmérséklet ingadozásai igen nagyok, s e változások szinte
átmenet nélküliek. A tél sokszor hirtelen áll be, mielőtt az őszi vetéseket bevé-
gezték volna, máskor meg olyan későn, hogy a túlságosan kifejlődött őszi ve-
tések kifagynak. Gyakran áll be késői, májusi fagy, mely különösen az érzékeny
kapásnövényeket és a gyümölcsöst veszélyezteti. A csapadék időbeli eloszlása
kedvezőtlen, a vegetációs időszakban rendszerint nem elégséges, s így az őszi
esők és a hó tárolásával, mély őszi szántással, jó boronálással és korai vetéssel
kell segíteni. A gyenge és ingadozó terméseredményeket ezek a körülmények
részben indokolják. (…)

Ha Erdély mezőgazdasági struktúráját a többi országrésszel összehasonlít-
juk, azt látjuk, hogy viszonylag kicsi a szántóterület, ezzel szemben azonban itt
a legnagyobb a rétek és legelők aránya. Erdély tehát inkább állattenyésztésre,
mint gabonatermesztésre alkalmas. Természetesen az egyes megyék között me-
zőgazdasági kihasználás szempontjából igen nagy különbségek vannak, és ezért
a mezőgazdaság lehetőségei is vidékenként mások és mások. A szántóföldeknek
az összes területhez való aránya a Bánságban, a Királyhágón túli részeken, a
Szilágyságban és a Küküllőkben a legnagyobb; a legkisebb Csík, Máramaros
és Naszód megyékben. Számos megyében az erdők nagyobb területet foglalnak
el a szántónál. A belső erdélyi medencén a kalászosok erősen keverednek ka-
pásokkal, de továbbá a gyümölcstermeléssel és erdőgazdálkodással is. Az Al-
föld felé tartó megyék kevésbé sokoldalú gazdálkodást folytatnak. 

(…) A hat fő termény (…) az egész szántóterületnek kerek számban 77%-
át foglalja el, s mindössze 12% marad a takarmányfélék, kereskedelmi és ipari
növények, valamint a hüvelyesek és minden egyéb termelésére. (…) 

Az egyes termelési ágak művelési megoszlását tekintve, Erdélyben a háború
óta a belterjesség irányában mutatkozik bizonyos haladás. A szemtermelés túl-
tengése csökkenőben van, a több munkáskezet foglalkoztató kultúrnövények
termelése pedig lassan tért hódít. (…)

A háború előtti négy év átlagában a gabonatermelésre felhasznált terület
2388647 hektárt tett ki. Közvetlenül a háború után jórészt az agrárreform
következményeképpen a gabonával bevetett terület csökkent, és csak 10 évvel
a háború után, 1928-ban érte el a háború előtti nagyságát. Ettől kezdve a ga-
bona vetésterülete évről évre fokozatosan emelkedést mutat. (…) 

Figyelemreméltó, hogy a búza erdélyi termésátlagai így is minden eszten-
dőben felülmúlják a búzatermelésre talajánál és éghajlatánál fogva sokkal al-
kalmasabb Ó-Királyság termésátlagait. A legjobb termést Brassó megye érte
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el 15,32 mázsával, utána Kisküküllő következik 13,48, majd Nagyküküllő
12,34 mázsával. (…) Románia egész búzatermésének évente 30–34%-át Er-
dély szolgáltatja, s volt olyan év, amikor Erdély búzafeleslege meghaladta az
Ó-Királyság feleslegét. Ha Erdély lakosságát 5500000 lélekre tesszük s a
búza évi fejadagját évi 140,4 kg-ra (Buletinul Statistic al României, 1924 sze-
rint, bár az erre vonatkozó becslések közt bizonyos eltérések vannak), akkor
Erdélynek a saját szükséglete 77220 vagon búza. Az utolsó négy év átlagában
viszont a termelt búzamennyiség 108000 vagon volt. Évenként tehát mintegy
30000 vagon felesleg mutatkozik. Ha azonban a háború előtti átlagtermést si-
kerülne elérni, az annyit jelentene, hogy 5000 vagonnal több, vagyis 35000
vagon kerülne kivitelre, ami 40 000 lejes búzaárat feltételezve, 200 millió lejes
jövedelemtöbbletet jelentene. Ennyi tehát az az összeg, amelyet az erdélyi nem-
zetgazdaság évenként elveszít azáltal, hogy a búza átlagtermése a háború előtti
helyzethez képest csökkenést mutat. Tengeri. Kedvezőtlenebb a búzánál a ten-
geri terméshozamának alakulása. A háború előtti időszakban 16,8 mázsa volt
hektáronként az átlagtermés, az 1933–1937. években pedig csupán 11,25
mázsa, ami 33%-os termésátlag-csökkenést jelent Az utolsó tizenkét év átlaga
is csupán 12,2 mázsa volt, tehát 4,6 mázsával alatta maradt a háború előttinek.
Hasonló a helyzet az Ó-Királyságban is. A tengeriterület csekély növekedését
összevetve a termésátlagok csökkenésével, azt fogjuk találni, hogy a termés-
mennyiség 26%-kal kevesebb most, mint a háború előtt volt. Erdély tengeri -
fogyasztása mintegy 110000 vagon (évi 200 kg fejenként). Az utolsó öt év
átlagában az egész termés alig tett ki ennél valamivel többet, felesleg tehát nem
mutatkozik. A termésátlagok csökkenése következtében viszont Erdély pénzügyi
mérlegében – 300 lejes tengeri árat számítva – 1 milliárdot messze meghaladó
hiányt állapíthatunk meg. (…) igen jelentős az a kár, amely gazdasági életünket
a termésátlagok csökkenése következtében évente éri. 

Természetes, hogy ilyen alacsony termelési színvonal mellett a mezőgazdaság
világválsága is erősen érinthette mezőgazdaságunkat, sőt felmerülhet az a kérdés
is, hogy a válságnak egyik legfontosabb oka nem termelési technikánk színvo-
nalában keresendő-e? Elmaradottságunk annál inkább nyugtalaníthat, mert más
államokban a termésátlagok a háború óta lényeges emelkedést mutatnak. (…)
korántsem igényelhetjük, hogy Erdély is Dánia eredményeit mutassa fel. Meg
kell azonban kísérelnünk az adott viszonyok közt azoknak a lehetőségeknek a
felkutatását, amelyekből a bajok orvoslása remélhető s itt elsősorban a gazdasági
tudás emelése, tehát az oktatás és irányítás munkája kínálkozik.

Az irányítás kérdésével kapcsolatosan azonban mindenekelőtt az a kérdés
merül fel, hogy vajon azokat a terményeket műveljük-e, amelynek termelése va-
lóban a legeredményesebben folytatható, s nem járul-e hozzá a kedvezőtlen
eredményekhez az is, hogy nem az illető megyében legjobban tenyésző növé-
nyek termelését igyekeznek a gyengébb eredménnyel termeszthető növények
rovására erőszakolni? Ennek megállapítása azonban csak kicsi, és homogén
gazdasági egységek terméseredményeinek ismeretében volna lehetséges. A me-
gyék ebből a szempontból nem jelentenek egységet. Azonban kisebb egységek
hiányában mégis megkíséreljük a megyék terméseredményeit vizsgálva megál-
lapítani, hogy hol, melyik termény szolgáltatja viszonylagosan a legnagyobb ter-
mésátlagot, illetve: hogy azoknak a terményeknek a termésátlagai, melyeket a
megyében a legnagyobb arányban termelnek, tényleg a legjobb termésátlagokat
szolgáltatják-e? (…)”

A személyes érintettség vélt jogán itt közbeszúrom, hogy – magyar tapasz-
talatok alapján is – az ötvenes években indította el Románia talajtérképezését
dr. Csapó József és apám, dr. Szász István. Megírták a szükséges szakkönyvet,
megszervezték az oktatást, és elkezdték a munkát a terepen. Aztán a mór me-
hetett, s még csak nem is dolgára, hanem, apám esetében, segédmunkásnak.
A Ceauşescu-éra pedig nem volt képes kellőképpen profitálni az eredmények-
ből. A mennyiség hajszolásának őrülete és az ebből fakadó hamis statisztika
árnyékában uralkodó szakszerűtlenség kora volt ez. 

„A gabonaneműek termelése mellett a takarmánytermelés adhat felvilágo-
sítást a gazdálkodás belterjességéről. Külön mutatjuk be tehát a takarmányfé-
lékre hagyott terület és termés statisztikai adatait. S itt elsősorban azok az
adatok lehetnek figyelemre méltóak, amelyek a lóhere és lucerna vetésterület-
ének fejlődésére vonatkoznak, vagyis a lóhere vetésterülete 12,4%-kal, a lu-
cernáé 23,9%-kal, együttesen 18,1%-kal növekedett. Romániának 1934-ben
163886 hektár területű lóhere vetése volt, ebből Erdélyre esett 113568 hek-
tár, vagyis az egész ország lóhere termelésének 69,3%-a, míg Erdély szántói
csak 25%-át teszik ki az ország összes szántóterületeinek. Ebből is következik,
hogy lóhere termelésére Erdély földje különösen alkalmas. (…) A lucernavetést
illetően Erdély nincs ilyen kedvező helyzetben. Az egész ország lucerna vetés-
területe 1934-ben 121676 hektár volt (…), ebből Erdélyre csak 52536 hek-
tár jutott (…).”

Saját emlékeimre hagyatkozom ezúttal is: Az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesület (EMGE) nagyon sokat tett a takarmánynövények termesztése és a
növénytermesztésnek az állattenyésztést szolgáló fejlesztése terén. Oktatás, ve-
tőmagellátás, silózás népszerűsítése stb. Akkoriban apám az EMGE ügyvezető
alelnöke volt, s emellett a rét- és legelőgazdálkodás egyik szakembere. Ha fel-
idézem azokat a gyermekkori éveket, az erózió elleni harcról beszéltek sokat.
Ezt a fogalmat akkor ismerhettem meg. Az erdélyi dombok teraszosítását egy-
kor a magyarok végezték el, de a román bevándorlás nyomán elkezdődött a
tengeritermesztés, hosszában kapálással. A teraszokat ez végletesen szolgál-
tatta ki az eróziónak. Nyomai sokfelé láthatók.

„Erdély állattenyésztése egyébként minőségi szempontból is messze felette
áll az ország többi tartományainak. Természetesen következik ez a legelők és
kaszálók előbb említett arányából és a takarmánytermelés intenzitásából. Me-
zőgazdaságunk legszilárdabb támaszát éppen ezért az állattenyésztésnek kell
képeznie, hiszen Erdély területének 26%-a rét és legelő, s a szántónak is nem
jelentéktelen részén állati takarmányozásra szolgáló növényeket termelnek. De
megfelelő állatállomány nélkül a szántók termő ereje sem tartható fenn s így
jövedelmező mezőgazdaság nem folytatható. Fejlett állattenyésztés fokozott ta-
karmánytermeléssel; jobb rét- és legelőgondozással, nagyobb trágyahozammal
jár együtt, s így a gazdálkodás valamennyi ágára fejlesztőleg hat. A háziálla -
toknak száma 1926-ban és 1936-ban az alábbi volt: Az 1936. évi állatössze-
írás tehát az 1926. évihez képest csupán a lovakban mutat lényegesebb
számbeli emelkedést; a szarvasmarha-állományban 27%-os a csökkenés, a ju-
hoknál 11,4%, míg a sértéseknél majdnem azonos a helyzet. Még nagyobb a
visszaesés a háború előtti állapotokhoz képest (…).

Lehet, hogy az állatállomány súlyban, minőségben és így értékben is fejlő-
dött, de az a fejlődés éppen az elmúlt 25 évben nem volt jelentős. A szántóföldi
termelés és az állattartás között szoros összefüggés van. A főbb kultúrnövények
termésátlagának mozdulatlansága, sőt visszaesése az állatállomány ki nem elé-
gítő fejlődésének következménye. (…) A háború előtti helyzethez viszonyítva
ez a csökkenés még nagyobb, kivéve a lóállományt. 1911-ben 100 km2 terü-
letre 2066 szarvasmarha esett, s ez a szám 1936-ig 1565-re csökkent; a ju-
hoknál 3384-ről 2912-re, a sertéseknél 1424-ről 1141-re. (…) a számbeli
csökkenést nem ellensúlyozza-e a minőségi javulás, az egyes megyék lakói nem
cserélték-e ki régebbi kisebb súlyú, gyengébb teljesítőképességű állataikat na-
gyobb súlyú és jobb teljesítőképességű állatokra, mint pl. a szász vidékeken és
a Nyárád-mentén. A statisztika nem beszél erről, de a szakemberek megálla-
pításai arra mutatnak, hogy minőségi javulás csak igen elvétve, egyes területe-
ken történt, s ez a minőségi javulás nem pótolhatja a számbeli csökkenést. A
lónál is – bár számbeli gyarapodás áll fenn – egészen ijesztő mértékű a minő-
ségbeli romlás. 

r
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Az ember kutató szelleme a számsorok között a fejlődés és a javulás tüneteit
keresi. Sajnos, a közölt adatoknak alig egynémelyike olyan, amely erre mutatna
és biztatónak tekinthető volna. A világháború előtti idővel összehasonlítva meg-
nőtt ugyan a szántóterület és az ugar csökkent, azonban a terméseredmények
nem emelkedtek. A mezőgazdasági termelés az elmúlt negyedszázadban távol-
ról sem mutat fejlődő irányt, a súlypont ma is a gabonatermelésen van, s a ga-
bonaféleségek között a búza és a tengeri áll az első helyen. Üzemrendszerünk
tehát teljesen a régi nyomokon halad. Svájcban a takarmánynövények a szántó
64,2%-át, Dániában 42%-át, Finnországban 47,8%-át foglalják el, nálunk Er-
délyben az arányszám mindössze 8,2%, s még ha az ipari és élelmi növények
1,8, illetve 4,4%-át is hozzávesszük, az arányszám akkor sem nagyobb 14,4%-
nál. A fő jelenség tehát ez: a szántó területben növekedett, a termésátlagok
azonban nem emelkednek. Az új területek felszántása az állatállomány csökke-
nése (…) folytán a termésátlagokban romlást mutatott, mivel a föld termő erejét
a kevesbedő trágya nem pótolhatja. Ebből következik azután a gyenge eredmény
folyománya, hogy az erdélyi gazdasági életet – mint láttuk – évente több milli-
árdra menő veszteség éri; utalunk arra a számításunkra, mely csak a búzánál
évente 200 millió lej veszteségre mutatott rá. A termésátlag 1910 óta ennek
megfelelő értékben csökkent, s még mekkora volna a csökkenés, ha számításba
vennénk azt, hogy a mai modern gazdálkodás módszerei mellett a háború előtti
termésátlag messze meghaladná az egykorú statisztikákban közölt számot. 

Végeredményképpen két feladattal állunk szemben s ez a két feladat méltán
komoly gondja mezőgazdasági életünk irányítóinak. Elsősorban a szántóföldi
termelés eredményeit kell javítani, s ezzel kapcsolatosan megoldani a szak-
képzettség, a tőkehiány, a kedvezőtlen hitelviszonyok és az általános gazdasági
népkultúra mutatkozó problémáit. Másodsorban az üzemrendszer megváltoz-
tatása elodázhatatlan, gyakorlatilag a búza vetésterületét csökkenteni kell, s
az így megnyert területen növelni a takarmányfélék, veteményfélék és ipari nö-
vények vetését. Természetesen tudjuk, hogy ez nem kis nehézségekbe ütközik.
Elméletileg így volna a helyes, hiszen az emberi élelmezés maga is világszerte
nagyon megváltozott: a liszt és a húsfogyasztás csökkent, a főzelék és a gyü-
mölcsfogyasztás növekedik, de az elméleti igazság szembe találja magát a ké-
nyes gyakorlati kérdések sokaságával, s köztük első helyen ezzel a kérdéssel:
mi termesztessék a kalászosoktól elvett területeken? A kisgazda mégis csak a
háztartása számára termel s csak a tényleg mutatkozó szükségletekhez alkal-
mazkodik. Ha a gabonán kívül jól el tudná adni egyéb termelvényeit is, bizo-
nyára nem idegenkedne azok termelésétől. Az még nem bír elég vonzerővel,
hogy az ipari növények és a veteményféleségek ára magasabb szinten áll, ami-
kor a kis tételekben való értékesítés majdnem leküzdhetetlen nehézségekbe
ütközik, s ezek a növények általában romlandóak, a piac közelségét megkí-
vánják, vagyis több megfontoltságot követelnek, mint a gabonaneműek, ame-
lyeket bármelyik piacon, szokványos árak mellett, könnyen lehet értékesíteni.
De a természeti adottságokat sem lehet figyelmen kívül hagyni. Az agrárreform
által létesített törpebirtokok termelését majdnem lehetetlen az elméleti kívá-
nalmak szerint irányítani, hiszen a házi szükségletre való termelés nem sokat
törődik a rentabilitás törvényeivel, a szükségletet tekinti, s ha kell, nem riad
vissza még a Havasalján sem a búza meg a kukurica vetésétől. A mezőgazda-
sági világválság is jó egy időre kilendítette gazdaságainkat az intenzivitás, a
belterjesség irányából. A válsággal szemben egyetlen védekezés volt lehetsé-
ges: az üzemköltségek csökkentése, szinte teljes leépítése, vagyis a nagymér-
tékű extenzivitás.

r

Erdély mezőgazdasági termelését Románia termelésének keretében vizsgál-
tuk, s azt a figyelemreméltó megállapítást tehetjük, hogy ez a csökkenő ter-
méseredmények ellenére is felülmúlja az Ó-Királyság és sokszor az ország
átlageredményeit. Összefoglalóan utalhatunk adatainkra: Erdély szántóterülete

az ország szántóterületének csak 25%-a, mégis Erdély 1937-ben Románia bú-
zatermésének 32%-át, tengeritermésének 30%-át, zabtermésének 41%-át szol-
gáltatta, csak a rozstermelés 23%-os, valamint az árpatermelés 19%-os
arányszáma marad a szántóterületek arányszáma alatt. Ezek a számadatok
azonban – alig is kell hangsúlyoznunk – nem kelthetnek hivalkodó megelége-
dettséget, csak ebben a viszonylatban mutatnak szép eredményt. Ha tehát a
mezőgazdaság ügye az egész országban átszervezést, új rendezést követel, ez
a kívánság fokozottabb mértékben fennáll Erdélyre nézve is. A tartományok
közt, mezőgazdaságának viszonylagos fejlettsége következtében, a tovább-fej-
lődés nagyobb lehetőségeivel rendelkezik, s ezt a mezőgazdaság hivatott irá-
nyítói, éppen az általános érdek szempontjából, figyelmen kívül nem
hagyhatják.” 

És mi változott azóta? Erdély ma is a román GDP 70%-át adja, s az elosz-
táskor ennek csak kisebb részét kapja vissza. De Erdélynek mint lehetőségnek
a kihasználtsága sem javult. Az uniós idők okozta változások közt is egy negatív
előjelű van az első helyen: Románia termőföldjeinek hatalmas százaléka került
idegen tulajdonba. Erdély sem kivétel. 

y

A szerző szülőföldjéről
Dr. Venczel József: Csík népe és népesedési viszonyai
1939/3.

Venczel József, Csík szülötte, a Hitel alapító társfőszerkesztője, kiváló tanul-
mánnyal adózik szülőföldjének. Ennek máig érdekes részleteiből válogatunk,
hiszen Trianon után (közel Éppen 100!!) egy évszázaddal sem valósultak meg
a gyulafehérvári nagyszerű és nagylelkű ígéretek Romániában, különös tekin-
tettel az autonómiára. A homogenizációs prés annál inkább működik. Hogy
erről ma már tényszerűen – és azt nem minősítve – román történész is írt, mit
sem változtat a gyakorlaton. 

„Csík népét három jelleg határozza meg: túlnyomó többségében székely,
katolikus és őstermelő. A magyar területeken csak Csongrád, Heves és Hajdú
megye mutat hasonló egységet, s talán még emlegethetnénk Győrt és Somo-
gyot, ha az összehasonlítás volna a célunk, ámde pusztán csak jelezni kívánjuk,
hogy a népesség faji, vallási és foglalkozási megoszlásában nagy egységekkel
találkozunk, melyek döntően befolyásolják a népélet minden megnyilvánulását. 

A népesség fejlődését, sajnos, nincs módunk két évszázadnál nagyobb idő-
közben tanulmányozni. Gösseli kamarai kiküldött jelentése 1703-ból az első
számba vehető statisztika, majd az 1715. és 1721. évben készült népösszeírás.
Gösseli végeredményei szerint a 4196 háztartás közül armalista 110,
primipilus és pixidarius 2559, colonus 934, inquilinus pessessionatus 103 és
inquilinus non pessessionatus 490. Az 1715. évi népszámlálás szerint a ház-
tartások száma 3999, az 1721. évi szerint pedig 4215, de a Pragmatica
Sanctio korabeli népességet feldolgozó mű ezt a végösszeget 5629-re helyes-
bíti, s az adókötelesek lélekszámát 33774-ben, az összeírásból kihagyott 167
nemes, illetve pap és tanító hozzáadásával az összes lélekszámot 33941-ben
állapítja meg. Részletezve: a háztartások közül: 

Nemes Jobbágy Zsellér Taksás Egyéb Összesen
szabados

Alcsíkon 62 506 26 823 30 1447
Felcsíkon 28 239 45 646 51 1009
Gyergyóban 36 218 28 814 34 1130
Kászonban 14 109 18 226 2 369
Összesen 140 1072 117 2509 117 3955
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mely végösszeghez hozzáadandó Csíkszereda 44 mezővárosi polgárcsaládja s
így teljes a 3999 háztáj. A kiszámított népesség (33 941 lélek) viszont így
oszlik meg: nemes 800 (2,36%), pap és tanító 67 (0,20%), taksás, szabados
21410 (63,08%), jobbágy 9218 (27,16%), zsellér 1113 (3,28%), városi
polgár 496 (1,46%), egyéb 837 (2,46%). 

Az 1724. évi összeírás végeredményei ehhez hasonlóak s a 3794 háztáj
közül armalistáé 125, armalista özvegyéé 12 (összesen 137), primipilus vagy
pixidariusé 2.451, confrater primipilusé 32, ezek özvegyei 225 (összesen
2708, jobbágyé 710, jobbágy özvegyéé 37 (összesen 747), zselléré 107,
vagusé 53, molnáré 425. A II. József alatti összeírás eredményeihez – kézirat-
ban lévén – nem juthattunk hozzá, így alább az 1721. évi népességadat mögé
mindjárt az 1850. évit kell írnunk: 

1721: 33941 1890: 114110
1850: 92449 1900: 127995
1869: 107285 1910: 145720
1880: 110940 1930: 157748”

CSÍK NÉPE
„A Pragmatica Sanctio korában a községek egy kivételével ugyanazok, mint az
1567. és 1576. évi lustrák idején, ez az új község, melyet a szárhegyi Lázárok
nem is olyan rég alapítottak, Vasláb, 19 román jobbágy háztartással. Vaslábon
túl ez idő tájt alig is találunk románokat a három szék területén, a 95%-nyi szé-
kely népességgel szemben a románság ekkor alig 5%-ot jelent. A mai megye
területére való beszivárgásuk később indul meg, s akkor sem az ősi községek
felé tart, hanem a létesülő határszéli telepek nyújtanak szállást számukra. Tö-
megesebben csak azóta szerepelnek, mióta Gyergyó északi térsége s a havasi
medencék benépesülnek. Benkő Károly statisztikája az 1850. évi helyzetet adja
s már 12 834 románról emlékezik, de ekkor már számos új telepről is beszá-
mol, így a ditrói rovatban Bélbor, Borszék, Salamás, Tölgyes és Holló közsé-
geket, a gyergyóremetei rovatban Szárhegyet, a gyergyószentmiklósi rovatban
Békás és Zsedánpatak telepeket, a gyergyóújfalvi rovatban Damunk községet,
a szépvízi rovatban Gyímeslok, Gyímesközéplok és Gyímesbükk községeket s
külön Kósteleket említi, s ezek közül Bélbor, Salamás, Holló, Békás, Zse dán -
pataka, Várhegy, Damunk és Kóstelek lakossága túlnyomó részében román,
Tölgyesen, Gyímeslokon a székelységével, illetve a csángókéval vetekedő a ro-
mánság népességszáma. Az arány akkorra már így alakult: székely 82,2%
(76061), román 13,8 (12834), örmény 2,0 (1867), cigány 1,1 (1094),
egyéb 0,6 (593, melyből zsidó mindössze 8). (…) Orbán Balázs az 1867. évi
adatokat közli a Catalogus ven. Cleri Dioc. Trans, hiteles példánya alapján.
Eszerint Csík–Gyergyó–Kászonban katolikus 96525, görög egyesült 13028,
görög nem egyesült 17, protestáns, idegen, cigány 1667, összesen 111237
lélek. »Már most, ha a nemzetiségek, vagy jobban mondva a nyelvek szerént
akarjuk osztályozni – írja –, magyar ajkú székely mindaz, aki kath. = 96525.
A keleti vallásúak közül mindazok, kik a csíki ősfalukban laknak, magyar ajkúak,
ezek és a székelyek közt nyelv, öltözet és szokásokra nézve mi eltérést sem ve-
hetünk észre, és így románoknak legfeljebb a havasok közti azon új telepek la-
kóit vehetjük, kik úgy nemzeti nyelvüket, mint viseletüket megtarták, ezeknek
száma a legengedékenyebb számítással sem megy 6000-nél többre, miszerént
a fennmaradókat bizton keleti vallású székelyeknek vehetjük, számuk 7045.
Ami protestáns, idegen és cigány, az mind magyar ajkú: 1667. Eszerént tehát
Csík, Gyergyó és Kászon magyar ajkú vagy székely lakóinak száma 105237,
román lakosságának száma 6000. Ezek egy mezővárosban, 59 faluban és 16
praediumban vagy havasi telephelyen vannak elhelyezve, mely helységek kerü-
letenként következőleg oszlanak: Fel-Csíkon 1 mezőváros, 23 falu, 5 telep; Al-
Csíkon 22 falu, 1 telep; Gyergyóban 9 falu, 10 telep; Kászonban 5 falu.«
1881-ben a 110940 lélek anyanyelv szerinti megoszlása a következő: 92 802
magyar, 12 836 román, 411 német, egyéb 724 (4167-en nem tudnak be-

szélni). 1891-ben a megye 114110 lakosából magyar 98861 (86,6%), román
14 470 (12,7%), német 384 (0,3%). 1900-ban magyar anyanyelvűnek
86,5% mondja magát (110 643), míg a magyarul beszélők arányszáma
91,0% (116 475), 1910-ben ugyancsak 86,4% magyar anyanyelvű
(125888), 12,4% román (18032) 0,7% német (1080) anyanyelvű, de ezek
közül 8298 tud magyarul s így a magyarul beszélők száma 134186 (92,l%).
Végül az 1930. évi népszámlálás alapján a régi megye községeiben a lakosság
82,2%-a magyar, azaz 129669 lélek. 

A 64 helység közül az 57 székely község egy tagban fekszik, s a nyelvhatár
csak a Tatros völgyében és Gyergyó északkeleti részén tér el a politikai határtól,
hol a román lakosság zöme lakik. A gyergyói és csíki havasok világából ugyanis
négy kapu nyílik Moldvába: a Tar-havas alatt a Gyimesi-szoros, a Zsedány-hegy
alatt a Békás-szoros, a Vereskő alatt a Tölgyesi-szoros, a Magyarós-hegy alatt
a Bélbori-szoros; ezeken át szivárgott be a moldvai román nép Csík területére,
s e szorosok körül építette fel telepeit. Itt találjuk a Gyimesi-szoros torkában
Gyimesbükköt, a Békás-patak völgyében hosszan elnyúló Békás községet s a
Kis-Beszterce völgyében Bélbort és Hollót, mint román telepeket. Keletkezésük
részben a XVIII. század elejére, részben a XIX. századforduló idejére tehető,
s az első moldvai települők minden valószínűség szerint azok közül kerültek ki,
akik az akkori időkben sokat vitatott havasfoglalásokat fejedelmük védelme alatt
végrehajtották. A két északgyergyói község közül Várhegy a korosabb, a XVIII.
század közepén már oklevél is említi, persze akkor még jelentéktelen kis job-
bágyközség, de a havasokból leszivárgó telepes ivadékok lassacskán megnövelik
a létszámot. Vasláb a legrégibb és a legjellegzetesebb e román telepek között.
Pontos adatok híján a XVII. század elejére tehetjük keletkezésének idejét. A
Lázárok alapítják birtokvédelmi szempontból s a század végén már templomot
is építenek maguknak. 

A székely községekben a románság csak szórványosan, elenyésző kisebb-
ségben él. Gyimesből lehúzódtak Szentmihályra (13,1%), Szépvízre (2,9%),
a gyergyói határszélekről Tekerőpatakra (18,9%), Ditróba (5,2%), Szár-
hegyre (3,2%). Természetesen a székelység között nagyobb részük elszéke-
lyesedett, ezt a görögkatolikusok és a románok arányszáma közötti különbség
is mutatja. A Tatros völgyében 14,1% a görögkatolikusok arányszáma, míg
a románoké 8,8%, de bennebb a megye középpontja felé haladva a
görögkatolikusok és a románok arányszáma között még nagyobb az eltolódás:
Szépvízen (20,7–2,9), Pálfalván (12,1–0,0) és Csomortánban (9,7–0,0) s
ez a Tatros-völgyi beszivárgás vonala. A Ködönfelüli községekbe a havasokról
ereszkedik le a románság, s az ún. hat község területén a görög- katolikusok
3,5%-ot jelentenek, de itt is a megye középpontja felé (…) haladva fogyó
számsort találunk, s a hat község közül az északiakban a görögkatolikusság
arányszáma 5,4 %, a déliekben csak 1,6%, s meg kell jegyeznünk, hogy csak
Szentdomokoson találunk olyanokat, kik magukat románoknak is vallják
(0,1%). Alcsík területén Lázárfalván vannak tömegesebben görögkatolikusok
(31,5%), mivel e községben, mely egyébként a besenyőtelepek sorába tar-
tozik, szintén érvényesült a Lázárok és az Aporok nemzetiségi szempontokat
nem ismerő jobbágypolitikája. Lázárfalva tőszomszédságában, Tusnádon
3,2%, Verebesen pedig 3,7% a görögkatolikusság arányszáma, de fennebb,
az Olt völgyében mindössze 0,9%-os a görögkatolikusság és csak Zsögödön
találunk románokat (0,1%). Máskülönben Alcsíkon a beszivárgó románság a
Fiság völgyében talált otthont: itt a görögkatolikusság 5,4%-ot jelent, romá-
nok ellenben csak Csík szent györgyön találhatók (0,2%); Csíkszentmárton-
Csekefalván a 2,0%-nyi görögkatolikusságnak mindössze egy hetede vallja
magát románnak. E beszivárgásí útvonalon is mind gyengül a számsor a kö-
zéppont felé haladva. Kászon be van ékelve a havasi tájba, patakok völgyén
át megközelíthető: a 17,3%-os görögkatolikusság jelzi is a beszivárgás ará-
nyát, ebből azonban csak 0,3% maradt meg románnak. Gyergyó népe a leg-
összetettebb ebből a szempontból: a románság több irányból terjeszkedik.
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Az első útvonal a Békási-szoroson át vezetett s Békás község lett végállo-
mása: elszigetelt román telep, miért is a görögkatolikusság és a románság
arányszáma között nincs különbség (92,1–91,7). A második útvonal lehető-
ségét a Tölgyesi-szoros nyitotta, de Tölgyes község a székelység gyarmatává
is lett, s így itt a románság a lakosságnak csak egynegyedét teszi ki: 27,3%
görögkatolikus, 26,6%, román. A harmadik útvonal a bélbori: 85,0%
görögkatolikus, 85,9% román, a szomszédos Hollón azonban csak 61,4% a
görögkatolikus és 63,7 a román. Borszék már székely kolónia: görögkatolikus
7,5, román 6,7%, A beszivárgás eredményeként létesült két északgyergyói
román község. Salamás és Várhegy, akárcsak Békás és Bélbor, vagy délen
Vasláb, kívül esik a székely népi terjeszkedés határán: a görögkatolikusok és
a románok arányszáma között nincs különbség. A többi községben azonban
ugyanaz a jelenség áll előttünk, mint Csíkban: a román községekkel határos
székely falvak faji és vallási egysége megbomlott a beszivárgás folytán, ámde
ez a természetes beolvadás útján eltűnőben van. A rituskülönbség azonban
még következtetésre ad lehetőséget. Az északról délre tartó beszivárgás leg-
nagyobb mértékben Ditrót, Alfalut, Szárhegyet és Gyergyószentmiklóst érin-
tette, e községcsoportban a görögkatolikusság 6,5%, a románság 2,6%;
délen Tekerőpatak erősíti a szomszédos Vasláb helyzetét, itt a görög -
katolikusok arányszama 22,7, a románoké 18,9%; a határos községekben,
Újfalun, Kilyénfalván és Csomafalván azonban már elenyészően csekély mind
a görögkatolikus, mind pedig a román.

A megye régi területén a görög egyházak híveinek arányszáma 16,5%, a
románságé 12,4%, a különbség az 1881–1910. évek átlagában 5049 lélek; a
megkisebbedett megye területén ezek az arányszámok némiképp módosultak:
a románságé nagyobbodott (12,7%), a görög egyházak hívőszáma kevesbedett
(15,1%), a különbözet 3496 lélek. A beolvadás valószínű mértékét adják e
számok. Ha minden görögkatolikust román eredetűnek tekintünk (ami egyéb-
ként helytelen feltételezés, de ma hivatalosan elfogadott gyakorlat), a termé-
szetes beolvadás arányszáma a régi megye adatai szerint 23,9%, míg a mai
megye területén 15,9%. Minimális arányszám, amely még veszít a jelentősé-
géből, ha meggondoljuk, hogy az ún. asszimiláltak össze-vissza nem tesznek
ki egy nagyobbacska községet. A románság túlnyomó többsége saját telepein
élt és él, s így a nagymérvű beolvasztás eleve kizárt is az elmúlt évtizedek fo-
lyamán. A román nemzetiségűek 90,2%-a a moldvai határ mentén létesült új
községekben talált otthont s ugyanitt helyezkedik el a görögkatolikusság zöme
is (71,0%); a megye központi területére – mint láttuk – csak jelentéktelen be-
szivárgás történt.” 

A fenti részletes adatok azért igen fontosak, mert ma is él a román törté-
netírásban olyan vélemény, hogy a székelyek tulajdonképpen elmagyarosított
románok. Sőt egyesek szerint dákok. Utóbbi képtelenségét felesleges magya-
rázni. Ami viszont a beszivárgottak elmagyarosodását illeti, láthatóan elhanya-
golható volt. Annál több a veszteség a székelyek moldvai kivándorlása miatt.
Ez a jellegzetes lakosságcsere a történelem során folyó társadalmi viszonyok
állandó változása miatt természetesnek mondható, hiszen a székely jogokat
csorbító politika, később Székelyföld eltartó képességének végessége kifelé
ható erő volt, viszont a rendi Erdély a moldvai elnyomás évszázadaiban, külö-
nösen a fanarióta kor századában, befelé vonzotta a román elemet. A két fo-
lyamat csúcsidőszaka véletlenül egymást fedte. Ezt erősítette az olcsó – vagy
éppen hiányzó – munkaerőt igénylő gazdasági érdek. Erre példa az említett
Lázár és Apor családok által támogatott betelepítés. Nemrégiben Maroshévízen
alkalmam nyílt tudomást szerezni egy levélről, melyben az Urmánczyak meg-
említik, hogy favágó munkásnak „béhoztak egy szekér oláhot”. Maroshévíz ma
román többségű település, kiemelt fontosságú román sziget, s az Urmánczyak
emlékét a tudományos pontossággal épített – egykor megcsodált – város helyén
csak romló kövek idézik.

De olvassuk a tudós szakember magyarázatait.

GAZDASÁGI SZÍNVONAL ÉS NÉPESEDÉS
„A románság kezdeti térhódításának oka az, hogy a XVI–XVIII. század folyamán
Csík székely népe a sorozatos háborúk, forradalmak s az időnként fellépő nép-
pusztító járványok és szegénység folytán számbeli fejlődésében akadályozva volt.
A politikai események sem kedveztek a belső népi terjeszkedésnek. Már Báthory
István vajda kegyetlenkedései idején kialakul a közvélemény: »Ha a vajda úr ismét
úr lesz felettünk, Felséged országából el fogunk távozni«, s ezt követően minden
jelentősebb politikai megmozdulás után találkozunk a kivándorlók tömegeivel,
különösképpen a XVIII. század első felében, mikor a főkormányszék két ízben
is, 1718-ban és 1745-ben maga is kénytelen közb elépni, de a folyamat nem
állítható meg, sőt a Siculicidium utáni esztendőkben, különösképp 1775 körül,
tehát éppen a tömegesebb román betelepülés időszakában, nyer új lendületet.
Népünk jó sokáig nem a lakatlan területek megszállására és kihasználására gon-
dol – üldözöttként erre nem is gondolhat –, hanem a határon túlra vándorol, s
főleg Moldva folyóvölgyeiben keres menedéket. Így önkéntelenül is népesség-
csere történt: csíkiak létesítenek új, Kárpátokon túli magyar telepeket, míg a
moldvaiak a határ menti székely havasvilág román telepeinek létrehozói.

A XIX. század folyamán azonban jelentősen emelkedik a tényleges szapo-
rulat. A megye lakossága 1850-ben már meghaladja a 90 000-et, s ez közel
háromszorosa az 1721. évi népszámnak. 1850-től fogva nyomon is követhetjük
a népszaporulatot, míg elérünk a mai másfélszáz-ezres lélekszámhoz. Meg kell
jegyeznünk azonban, hogy a természetes szaporulat számbavétele nem 158000
lelket tesz indokolttá, a megye lakosságának ma 188515 lelket kellene szám-
lálnia. A különbözet a megye határán túl keresendő, s a múlt század végén s
azóta is állandó ütemben folyik a kivándorlás. 1721-ben 1 km2-nyi mezőgaz-
daságilag megművelt területre 148 lélek jutott, ma 231, s mivel a lakosság
számbeli gyarapodásával nem volt egyenes arányban az életet biztosító terme-
lőmunkának a fejlesztése, későre történt kísérlet a racionalizálására és a nép
gazdasági műveltségének emelésére, szükségszerűen megbomlottak a sorok,
újabb kivándorlási hullám indult. Ma és a közelmúltban az otthon elhagyása
már nemcsak a politika függvénye, hanem hangsúlyosabban a gazdasági életé. 

Megyénk területe 4093 km2, népessége 146 584 lélek, tehát egy km2-re
29 lélek esik, amely mind az erdélyi átlag (54), mind az országos átlag (61)
alatt áll. Nincs abszolút túlnépesedés; azonban a tájbeli viszonyok ennél sűrűbb
népességet a gazdálkodás mai színvonala mellett alig engednek meg. Számol-
nunk kell ugyanis azzal, hogy hegyvidéken vagyunk, a medencék lapálya nem
nagy kiterjedésű, és agyagos, nemritkán terméketlen dombvidék, meg a ren-
geteg erdőség teszi ki a nagyobb területet. Az éghajlat zord és szeszélyes; a
hőmérséklet ingadozó; a csapadékviszonyok egyenetlenek. Természetes tehát,
hogy a mezőgazdaságilag rendszeresen művelt terület alig 14%-nyi. A fő súly
nem is a szemtermelésen, hanem az állattenyésztésen és az erdei gazdálkodáson
volt és van. A rétek és kaszálók arányszáma az egész területhez viszonyítva
22%, a legelőké 17%, s az erdőké 32%. Pontosan: 

a szántóterület 68412 hektár: 13,8 százalék 
a rét és kaszáló 108289 ” 21,7 ” 
a legelőterület 85331 ” 17,0 ” 
az erdők 162280 ” 32,5 ” 
terméketlen 74671 ” 14,9 ” 

A 68 412 hektárnyi tiszta mezőgazdasági terület 24,2%-a ugar. A maradék
területen a (…) a rozzsal bevetett terület majdnem felére csökkent, ezzel szem-
ben az árpával bevetett terület megkétszereződött s a zabé is kétszeres; a bur-
gonyával bevetett terület közel négyszer, a takarmányféléké pedig kétszer
nagyobb 1937-ben, mint a század elején. (…) A termelés a takarmánynövé-
nyek felé mutat eltolódást, illetve a burgonyatermelésben állapíthatunk meg ör-
vendetes fejlődést. Ezzel szemben meglepő és indokolatlan az ipari növények
termelésében mutatkozó hanyatlás. 
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Az egyes termények átlaghozamát tekintve megállapíthatjuk, hogy megyénk-
ben a mezőgazdasági kultúra viszonylagosan nem olyan fejletlen, mint amilyen-
nek a felületesen ítélkezők mondani szokták. Természetesen az átlagos
közép-európai színvonal alatt marad, de van olyan, mint az átlagos erdélyi, és
látunk az országos átlagon felüli terméseredményeket is. Ez azonban nem sokat
jelent. 

A terméseredményeknek nincsen érdemi jelentőségük, mert a mezőgazda-
sági terület kicsiny és korlátozott lévén, a fő jövedelmet az állattenyésztés és
az erdölés, illetve a fafeldolgozás és az ezzel járó fuvarozás jelenti. Tekintsük
meg pl. egy átlagos nagyságú és minőségű birtokkal rendelkező gazda szám-
adását. A tízholdas csíkdánfalvi gazdának mezőgazdasági jövedelme 32686
lej, üzemi és családi kiadása viszont 47906 lej. A különbözet tehát 15220 lej,
amelyet a fakitermelés jövedelméből (7000), a fuvarból (6000) és napszámból
(3000) fedez. 

Ha most a közgazdaságtan módszereinek fölhasználásával elkészítjük Csík
termelésének és fogyasztásának mérlegét, úgy még inkább tisztázódik a megye
gazdasági helyzetképe. (…) ha fel is tesszük, hogy a (…) bevételi és kiadási
tételek kiegyenlítik egymást, még akkor is fedezetlenül áll az adók, az állami
és községi szolgáltatások összege, továbbá a gazdasági beruházásokra, gyógy-
kezelési, közművelődési és közcélokra fordított pénz, végül a szesz és dohány
milliókra felmenő, önkéntes néppusztító adója. 

A csíki nép csak abban az esetben képes földjén életszínvonalát fenntartani
s gyarapodni, ha állatállományát még gazdagabbá és értékesebbé tudja tenni s
ha az erdőkitermelés lehetőségei nyitva állanak előtte. Az erdőkérdés azonban
az utóbbi időkben súlyos válságba került, mert a közbirtokossági szervezet a
belső egyenetlenkedés, de különösképp a külső nyomás folytán elvesztette régi
közgazdasági jelentőségét, pedig megyénk 54 közbirtokossága 32104 tagjával
s 104000 hektár legelő- és erdőterületével a legjelentékenyebb gazdasági té-
nyezőnk, különösképpen ha meggondoljuk, hogy a megye családfőinek több
mint fele (kereken 25000) olyan kisgazda, akinek saját birtoka nem éri el az
öt holdat, sőt a négy holdat is alig, s létalapja nem kis mértékben épp a közös
vagyon jövedelméből való részesedés. Az adó- és erdőügyi hatóságok támasz-
totta nehézségek, a kitermelés körüli visszaélések, a szervezet békés működését
megakadályozó személyi küzdelmek erősen kikezdték ezt a sajátos, az ősi
időkre visszamutató intézményt. A hegyek máskülönben sok helyen már leta-
roltan állanak, a kitermelési hasznot a múltban is az idegen vitte el, s a szak-
értők azt mondják, hogy egy-két év múlva lekerül az utolsó számottevő erdő is
havasainkról, a fűrészüzemeket leszerelik, a fakereskedők elmennek, s a köz-
birtokosságnak marad a kopár hegyoldal, meg az adó s a köztartozások
hátráléka.” 

A rablógazdálkodó szocialista korszak és az ennél is gátlástalanabb utóbbi
negyed évszázad a székelység megélhetését biztosítani hivatott erdőgazdálko-
dást tovább pusztította. Miközben egyes hatalmasságok kezén nagy vagyonok
keletkeztek, a helybéliek ennek semmi hasznát sem látták. Mára a külföldi tőke
is veszélyezteti a maradék székely erdőségeket. Minden helyi tiltakozás ellenére,
akkora – ha jól értesültem – osztrák tőkével épült fűrészüzem óriás épül, amely
nem arányos a fakitermelés ésszerű mértékével, és az erdők letarolásával fe-
nyeget.

„Csiki átlagban és a helyi körülmények között fejenként 1,7 hektárnyi
szántó-, rét- és kaszálóterületre van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodást vi-
szonylagosan rentábilisnak mondhassuk. Az igényelt 249193 hektárból azon-
ban csak 176701 hektár áll rendelkezésre, s ebből következik, hogy a megye
mai lakosságának 29%-a mezőgazdaságon kívüli jövedelemre utalt, s ez indo-
kolja meg a kivándorlás jelenségét s a népmozgalomban mutatkozó számbeli
eltolódásokat is. A korlátozott gazdasági életkeretben azonban oly nép él, amely
életkedvvel tele, csak keserűségből fordul az egyke népesedést akasztó mód-
szeréhez s többségében még ma is húzódozik a magzatelhajtás néppusztító

műtététől, de a lehetetlennel küzdeni már-már képtelen, csecsemőket és gyer-
mekeket temet, s a népfölösleg állandó ütemben vándorol a megszokott útvo-
nalakon. 

A csíki népmozgalom jellegzetessége, hogy a születések csökkenése alig va-
lamivel nagyobb mérvű, mint a halálozás javulása, s így a természetes szaporulat
ugyanazon a szinten vesztegel megközelítőleg egy fél évszázada. A múlt század
nyolcvanas éveiben a születések ezrelékszáma meghaladja a 45-öt, a kilencvenes
években már csak 40 körül mozog, a századforduló éveiben 35 és 40 között, a
háború előtt ismét emelkedik, de a háború után nagy csökkenés áll be, s ma
27,9 ezreléket mutat s így a fél évszázados csökkenés 70%-os, amely sokkal
nagyobb, mint a magyarság ez időbeli csökkenésének átlaga. (…)”

NÉPFÖLÖSLEG ÉS KIVÁNDORLÁS
„A természetes szaporulat arányszáma – mint már említettük – lényegesen nem
változott az utóbbi fél évszázad alatt, a népességszám azonban időközben 30%-
kal emelkedett, s a viszonylagos túlnépesedés következményeképp csaknem
negyedszázezer lélek elhagyta a megye területét. Csík társadalompolitikájának
talán ez a legvitatottabb kérdése. 1862-ben már alapítvány létesül a kivándorlás
megakadályozására, s ettől az időtől fogva az irodalmi adalékok is számosak:
vannak, akik felállítják a napszámos, cseléd és végleges kivándorlók hierarchi-
áját, – vannak, kik analógiát keresnek s újkori népvándorlásnak mondják, a té-
nyek taglalása s az adatközlés sem szegényes. A kérdés azonban ma épp
annyira megoldatlan, mint akárcsak a múlt század utolsó évtizedeiben. Külö-
nösképpen, ha a kászonalcsíki járást tekintjük, melynek népessége az egymást
követő népszámlálások tanúsága szerint mind kevesebb és kevesebb:

1869: 25233 1890: 24366 1910: 21849
1880: 24936 1900: 25396 1930: 21663

Kászonból ma is hetenként kétszer indul társasgépkocsi, hogy Bukarestbe
szállítsa az új emberanyagot s hozza haza a »látogatókat«. A hegyek közé bezárt
»szegeletföldje« előtt kitárult még inkább a keleti kapu, s ma már megszokássá
lett a távolban való tartózkodás. Van község, hol a házak bezárulnak, az ajtókra
s ablakokra deszkapánt kerül, a lakosság egyharmada elhagyta otthonát. Két
hazájuk van: itthon a kisbirtok, esetleg a gyermek, »odabent« a kereset és az
érdek. Miért építsenek falujukban kultúrházat? »Van nekünk Bukarestben«.
A lélek átalakul s feltartóztathatatlan a szellem kicserélődése is. Költekezőkké
lesznek, urasan élnek, a formára sokat adnak; a határ kevesbedik, s a gazdasági
szükségből nem hogy kivergődnének, de a nyomorúságba még inkább bele-
vesznek, mert népbetegségek s a gyermekek testi, lelki, szellemi színvonalának
süllyedése mutatja a kétlakiság áldatlan hatását. Szerencsére azonban ez a je-
lenség nem általános, közvetlenül a szomszédban gyarapodik az élet, a kereset
hazakerül, s az ember is előbb vagy utóbb: az Ó-Királyság nem új haza, hanem
csak a pénzszerzés földje. De az erkölcsi lazulás, a hagyományok fakulása, a
néplélek színtelenedése itt sem marad el, s mindez általánosan jellemző tünet
azokban a községekben, honnan a pénzszerzés útvonala keletre vezet. Csak
Gyergyó az a kivételes hely, hol a községek jobbára megkötik a szaporulatot,
új falurészek létesülnek s a népfölösleg a Maros völgye felé tájékozódik. Felcsík
sokban Gyergyóhoz hasonló, s a népszaporulat nagyobb része otthon marad,
de a termőföld már túlságosan kicsiny s a mellékkereset is bizonytalan. A la-
kosság kétharmada tíz holdon aluli birtokos s ennek a résznek is nagyobb há-
nyada alig rendelkezik 5-6 holdnál többel. A »passzus« már kiállítva, csak a
tarisznyát kell vállra kapni s az utat megválasztani. 

A régi Csík lelkes és buzgó közgazdásza egykor így kiáltott fel: »A csíki föld!
Termő az mind egy barázdáig, ha nem is mind búzát vagy szöllőt termik. Termik
az erdőt, termik az ásványosvizet, termik ásványt, termik az legelőt és a legelő
termik barmot, melyekből egyformán nyerheti a földet lakó nép az ő megélhe-
tését«. Az otthoni életkeret szélesítése – valóban ez a nyomasztó gazdasági
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helyzet egyetlen megoldási lehetősége. Csík gazdag terület, csak a nép nincs
tudatában, hogy minő kincsekkel rendelkezik. Vitos Mózes lokálpatrióta érzéstől
eltelve mondja, hogy a régi Magyarországnak egyetlen vidéke sem gazdagít-
hatná jobban a keblében rejtőzködő rengeteg kinccsel szegény, sok nyomor és
nélkülözésekkel küszdködő lakóit, mint éppen Csík megye. Van némi túlzás
ebben az állításban, de az igazságtól mégsem esik azért távol. 

Csík hagyományai, mondavilága s nem utolsó sorban oklevelei arról bizony-
kodnak, hogy a hargitántúli székek eldugott területén nincs olyan hely, hol a tör-
téneti idők valamelyik szakaszában ne kutattak volna ásványi kincsek után; sok
helyt, hol ma kaszálók terpeszkednek, hajdan bányák száza nyílott s szorgalmas
bányászok munkálkodtak. Induljunk el a déli részekről, s kövessük nyomon az
oklevelekben említett bányahelyeket s említsük meg azokat is, amelyekről a
szájhagyomány szól. A menasági Aranysás-patak nevét onnan kapta, hogy ré-
gebben – miként a nép beszéli – azon a környéken nagy mennyiségben aranyat
ástak. A közvetlen szomszédságban Csíkszentgyörgy és Bánkfalva erdőségeinek
északkeleti részén kőszéntelepről, réz- és vaserekről szólnak. Délebb a lázárfalvi
Kápolnamező nevű helyen a hagyomány szerint üveghuta és büdöskőfújtató ál-
lott. A csíktusnádi határban Bányapataka nevében hordoz bizonyságot a monda
mellett, amely szerint ama határrészen aranyat és ezüstöt bányásztak. Verebesről
írja Kunics Dacia Siculiájá-ban: »Ferri fodinis inclarint«. Csíkszentsimonnak Ala-
dár nevű helyén aranybánya volt, aszópataki bányának vagy Bartis sarkán lévő
bányának nevezték. Csíkszentimre Vermet vagy Verem nevű helyén ma is rá lehet
akadni a régi vasbánya nyomaira; a Bányapatak nevű helyen 1892-ben ünnepé-
lyes külsőségek között kezdték el az ásatásokat, de a »Bányapataki Istenáldás
Társulati Bányamű« kezdeménye, mint annyi más, hamarosan elakadt. A
csíkszentkirályi Csorba Kertje nevű határrészen a hagyomány vashámorról tud,
s azt beszélik, hogy 1694-ben elpusztított Czibrefalvának is hajdan nevezetes
vasbányája volt. A Csíkszeredától Oláhfalunak vezető országút mellett az Olt
hídjától jobbra kiemelkedő dombot Vasfúvó dombnak nevezik. A csicsói Silló
János 1846-ban községe határában is értékes ércekre bukkant, a zalatnai Bá-
nyászati Hivatal szabadalmat is adott Sillónak, de a tőkehiány itt is megakasz-
totta a munkálatokat, akárcsak a Vacsárcsi határában, honnan pedig már a
fejedelemség idejében szállítottak vaskövet a madarasi hámorhoz. A madarasiak
mint bányászok, Zsigmond királytól nyertek szabadalmat s számos okleveles in-
tézkedést ismerünk, melyek a madarasi bányászat felmerülő kérdéseit rendezték.
A hámorok a Madaraspataka mellett voltak, s ezt a helyet ma is Fejedelem-kert-
jének nevezik. Madarason a XVII. század elején a Széleskút sarka alatti helyen
kénesőbányászat is folyt, s a felhagyott bányákat ma Sárigék bányájának nevezik.
Oklevelekben gazdag a csíkdánfalví hámor is, a bányák a Bánya nevű határrészen
voltak. A határnevek még őrzik tehát a régi bányakultúra emlékét, ma azonban
az említett helyeken okszerű kutatás nem folyik, s a lappangó kincsek fölszínre
hozatalára ki sem gondol. Még Balánbánya bányaműveit is leállították, pedig
e réztelepet még a legutóbbi időkben is igen nagy jelentőségűnek mondották.
S ez a helyzet Gyergyóban is. A szárhegyi Szármány nevű hegy délnyugati ol-
dalán található »fehérkő« kitermelése nem folyik abban a keretben, amelyet meg-
érdemelne. A csomafalvi Aranyász nevű patak békésen csörgedez s a remetei
Bánya utca sem idéz fel az emberekben különösebb gondolatokat, a Kereszthegy
északi oldalán található csillámkővel sem sokat törődnek, macska-aranynak ne-
vezik, s a gyermekeknek jelent csak örömet. Ditró vashámora, akárcsak a csíki
hámorok, pénz hiányában leállt, a Bánya nevű hegy titkait nem háborgatják. Va-
lamivel szerencsésebbek a határmenti kőszéntelepek s Borszék, Bélbor, Holló,
Tölgyes, de az a vashámor, amelyet a Segesváriak 1852 körül a Kis-Beszterce
vizén túl, a szárhegyi Mezővész északi bütüje irányában állítottak fel s amely
annak idején jó erővel és móddal látott a dologhoz, ma osztozik a hargitai vas-
hámorok sorsában. A csíki embernek – nevelés és képzettség hiányában – ma
már nincs érzéke a bányászathoz, a hajdani bányászcsaládok leszármazottjai
földmívelőkké lettek, s csak a régi lustrák árulkodnak az ősök talán hasznosabb

foglalkozása mellett. Még a kőbányákat is átengedték az ügyes és élelmes ide-
geneknek, kik a nagy keresletet felhasználva, hegyoldalakat ontanak szét me-
gyeszerte, lehetőleg a közforgalmi utak mentén. A csíki ember itt nem vállalkozó,
hanem csak munkás és fuvaros. Szerfölött megelégedett, mert kereseti lehető-
sége van, s arra nem is gondol, hogy újabb anyagi ártalom kiszolgálója. Néhány
évvel, évtizeddel előbb éhes és irgalmatlan idegenek elnyelték a hegy termését,
az erdőt, s most felfalni készek magát a hegyet is. Egészen valószínű, hogy a
hegyvidék kőfalainak lebontása után a ma még eldugott nemes kincsek tárába
hatolnak be, s a föld tulajdonosa – mondhatni s csak borravaló ellenében – nézi
vagyonának elszállítását, sőt ehhez segédkezet is nyújt.”

És ez így folytatódik napjainkban is. Az erdők mellett külföldiek bontják
a hegyeket, új meg új idegen tulajdonba került kincsekről hallani. De Csík és
a Székelyföld népe még tartja magát. A népszaporulat, ha nem is a kívánt,
de értesüléseim szerint az országosnál jobb. Sajnos nem mondható el ez az
elvándorlásról, melynek célállomása már nem egyszerűen Bukarest, hanem
Európa távolabbi pontjai. Ha az elvándorolt székely megáll-elakad az anya-
országban, az már nyereségként könyvelhető el. Ellentétben a határon kívül
szakadt magyarokkal riogató és most a migrációt támogató politikusok véle-
ményével.

Venczel József a Trianon utáni erdélyi magyar nemzettest e kisebb szeletének
bemutatásával komoly mértékben gazdagította azokat az ismereteket, amelyek
az ott élő magyarság, nevezetesen a székelység autonómia igényének megér-
téséhez elengedhetetlenek.

y

Ismét nagy időt élve
Márton Áron: A nagy időkhöz nagy nemzedék kell 1939/3.

A Hitel szerkesztői az 1939-es évfolyam 3. számában, a Metamorphosis
Transylvaniae rovatban, a fenti cím alá ezeket írták: „Márton Áron püspök ezzel
a gondolattal fejezte be az Egyházmegyei Tanács közgyűlésén az iskola és a
templom körüli feladatokat számba vevő beszédét. Megállapításai nemcsak a
katolikus közösségre érvényesek, hanem egyetemes jelentőségűek, és ezért kö-
telességünknek érezzük, hogy a püspök munkára serkentő beszédét szóról
szóra, majdnem egész terjedelmében közöljük, mint az erdélyi közgondolkozás
megállapítható változásának erőteljes bizonyítékát.”

A továbbiakban ebből emelek ki ma is egyetemes érvényű részleteket, hiszen
jól tudjuk, hogy a „nagy idők” nemzetünk – sőt a világ – életében nem egymást
követték, hanem mind a mai napig egymásra rakódtak.

„A küzdelmek és erőfeszítések, amelyeket értékeink védelme és intézmé-
nyeink sorsa reánk kényszerített, hosszú évek óta kemény próba alatt tartják
idegzetünket, erkölcsi és anyagi teherbírásunkat, és igénybe veszik minden fi-
gyelmünket. Mindenik esztendőnek volt számunkra egy keserű meglepetése,
az első bajokhoz mindenki hozzáadott valamit, a mai helyzet azonban minden
eddiginél súlyosabb, ezért előszólít minden felelősséget, és minket arra kötelez,
hogy a dolgoknak ne melléje beszéljünk, hanem a tényeket és kötelességeinket
komolyan vegyük számba. Az Egyházmegyei Tanács munkájának, szervezeti
szabályzata szerint, két sarokpontja van: a templom és az iskola. Méltóztassa-
nak megengedni, hogy megnyitómban, amikor először van szerencsém az elnöki
székből, mint megyéspüspök Önöket üdvözölni, mondanivalómat röviden ezek-
hez fűzzem.”

A nehéz, nagy idők: „előszólítanak minden felelősséget”. Milyen pontos
meghatározás ez. S milyen kegyetlen sorozata következett ama nagy időknek a
püspöki beszédet követő 78 esztendőben, megszakítás nélkül, a mai napig.
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Hol borotvaélen táncoló felelőtlenséggel a haza s túl ezen a világ dolgaiban,
hol éppen a látszólagos csend és sunyító langyosság mindennél rombolóbb hall-
gatása alatt.

Ezután a sarokpontok közül az iskola kérdésével kezdi. Nem véletlenül, hi-
szen Márton Áron az Erdélyi Iskola című kitűnő folyóiratnak is szerkesztője volt.

1.
„a) (…) gyermekeink mindössze 25%-a látogatja iskoláinkat.

Kötelességmulasztással nem vádolhatjuk egymást. A védelemre mozgósí-
tottunk minden szellemi, erkölcsi és anyagai erőt. S mint a felbolygatott han-
gyaboly, a falakon voltunk mind, kicsinyek és nagyok, hívek és vezetők, világiak
és papok, s mind arra a pontra gyűltünk és gyűjtöttük össze erőinket, ahol na-
gyobb veszély fenyegetett. A hősi példákban sem volt hiány, egyesek, testületek
és egyházközségek a lét jogában fenyegetett ember szívósságával és áldozatos
elszántságával védték hitünket és anyanyelvünknek a múlt küzdelmeivel meg-
szentelt várait. Ennek ellenére mindig új veszteséget kellett elkönyvelnünk.”

Márton püspök e szavaiból is kiviláglik, hogy az egyház és a nemzet dolgait
egy közös egységnek tekintette és a kettő között nem tett megkülönböztetést.
Hit és anyanyelv! Együtt.

De olvassuk tovább a beszéd részleteit: „Az egyház bármilyen alkudozá-
sokra és megegyezésekre kényszerül is, a neveléshez való jogát alku tárgyává
nem tette soha. (…) Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitünkre meg-
tanítsuk, vallásunk erkölcseire szoktassuk, s az ősöktől átvett hagyományok
szellemében és tiszteletében neveljük. (…)” 

Az egyházaknak ez a szerepe és képessége az, ami a letűnt diktatúrákat, s
ma a magát diktatúraellenesnek hirdetve diktáló neoliberalizmust is arra kész-
tetett és késztet, hogy ellenük és céljaik ellen munkálkodjon. Nem kell a ha-
gyomány, mondják és szuggerálják ma. Ezt nemrégen így hirdették: a múltat
végkép eltörölni.

„b) Középiskoláink kereteit nagyjából megmentettük. Ami hiányzik, megté-
rült másik oldalon az időszerű, gyakorlati célú, új iskolákban. (…) Tanáraink
dicséretes odaadással dolgoznak, vállalták és vállalják a helyzet áldozatait, a
változó pedagógiai és didaktikai rendszerek nehézségeit. A többség a hivatás
buzgóságával ereje javát adja bele a munkába, hogy növendékeit ellássa az élet
küzdelmeihez megfelelő erkölcsi habitussal és ismeretekkel, de igyekezetük ja-
varészt önkínzó munka, nem jár arányos eredménnyel, mert a gondozásuk alá
került átlagos anyag minősége jobb lehetne. (…)

Ez a körülmény végső következtetésében rányit a kérdés lényegére, neve-
zetesen arra, hogy középiskoláinkba nem azok jutnak be elsősorban, akik te-
hetségesek és odavalók, hanem akik közel kapják s aránylag kevés költséggel
megúszhatják. Nem azok, akiknél igény a továbbtanulás, s akiket szellemi ver-
senyekre és teherpróbákra lehet fogni, hanem akiket helyzetük utal be, elég
sokszor tehetségükre való tekintet nélkül, s akiket aztán a tanárnak kínos, fa-
vágómunkával kell kezelnie, és – hogy a létszám és az összesített eredmény ne
legyen még siralmasabb –, valósággal a hátán kell egyik osztályból a másikba
cipelnie, jobb meggyőződése ellenére.

Az ilyen anyag megöli a pedagógust, tehát az iskola lelkét és meghiúsítja a
célt, amiért az intézmények vannak, s amiért eleink alapították és fenntartották.
Lehet, hogy az adatok egyirányú beállításával túlzott hangsúlyt adtam a kér-
désnek, de a lényeg igaz, s tettem azért, hogy tapinthatóbban emeljem ki fela-
datainkat.

A középiskola célja mindenütt az, hogy az általános műveltség elemeit és
anyagát közvetítse, másrészt, hogy a felsőbb tanulmányokra a szellemi veze-
tésre és a magasabb szellemi munkára alkalmasokat a népi közösség számára
kiválassza. Egy nép többségi helyzetben elbírja a bizonyítványokkal és diplo-
mákkal ellátott középszerűek nagyobb tömegét is. (…) Kisebbségi sorsban
azonban a középszerűek rászabadítása a vezető helyekre nemzeti veszedelmet

jelent. A mi fiainknak minden pályán és foglalkozásban kemény versenyt kell
kiállniok, az előnyökbe beleszületettek és kiváltságosok tömegével kell
felvenniök a harcot, hogy a maguk számára a helyet kiverekedjék és megtartsák;
és ezenkívül mindenkinek, akinek végzettsége van, közösségi munkát is kell
vállalnia, kisebb vagy nagyobb körben, politikai, társadalmi, gazdasági, népjóléti
vagy egyházi téren, vezetőnek kell lennie. Mind a két igény tehát egyaránt azt
sürgeti, hogy felkutassuk, kiválasszuk és tervszerű gondozásba azokat vegyük,
akikben a legtöbb tehetség mutatkozik.

A tehetség egymagában természetesen nem elég, hogy a feladatokra alkal-
mas legyen, párosulnia kell jellemmel, munkakészséggel, a hivatás szeretetével
és eleven közösségi tudattal. Iskoláink hivatása, hogy a gondjainkra bízott gyer-
mekeket így neveljék, az irányítás azonban a mi feladatunk lévén, tőlünk is függ,
hogy legalább részben olyan anyagot kapjanak, amelyik elbírja és kamatos ka-
mattal visszafizeti a reá fordított munkát és áldozatot.”

Vélemények tucatjai jelentek meg pedagógiai szakembereink tollából, akik
részt vettek azokban a vitákban, amelyeket a liberalizálódó iskola, a tehetségek
nevelése, az ún. elitképzés, a középszert emelő tehetség vagy a tehetséget ma-
gához lehúzó középszer vitája, sőt az integrálás, a szegregáció létező és mond-
vacsinált kérdései jelentenek napjaink mesterségesen keltett pedagógiai
zűrzavarában, amelyet újabban a veszedelmesen zseniális fegyver, a pc is karmai
közé kaparintott.

2.
„A második pont, amihez a tennivalók kapcsolódnak: a templom. A templom
gondozása és karbantartása körül nagyobb bajok – hála Istennek – nincsenek
(…) És nem állanak üresen, nem reprezentatív épületek csupán, hanem az élő
Isten látogatott hajlékai, a vallásos szükséglet és pezsgő hitélet kisugárzó köz-
pontjai. Ezért nem az épületekről és a hitéletről akarok szólani, hanem a jelkép-
ről. Mert a templom jel is, jelzi, hogy Isten földi országának határai hol vannak
a térben és az időben. Időszerű tehát, hogy most, amikor az emberiség a törté-
nelem egyik legválságosabb szakaszát éli, és mi feladatokról és kötelességekről,
tennivalókról tárgyalunk, a templom tornyából kitekintsünk mindkét irányba.

a) A térben saját területünk érdeke az egyházmegye, mert a kötelesség ide
utasít és tennivalónk mutatkozik bőven. A nagy területen, az egyházmegye ősi
határai között, vannak zsúfolt katolikus vidékek egymás mellé sorakozó egy-
házközségekkel, őrt álló templomok zárt sorával, iskolákkal és sokasággal; de
vannak messzi területek, ahol csak imitt-amott, nagy távolságokra, valamelyik
völgyben eldugva vagy a helység szerényebb pontján meghúzódva áll egy kato-
likus templomocska, amely öt, tíz, sőt több egyházközségbe szétszórt kicsiny
nyáj fölött őrködik. (…) Kötelességünk, hogy utánuk menjünk, tervszerű, ala-
pos gondozásba vegyük őket, hogy megérezzék a nagy testvéri közösség erejét,
szeretetét és megteljenek bizalommal, s büszkén vállalják és tartsák mindazt,
amit apáiktól kaptak. (…)

b) Az idők vizsgálata kötelességeinket és azok vállalását még erősebben alá-
húzza. Úgy érezzük, mintha az eseményekben, amelyek az ősz elején kirob-
bantak és megremegtették egész Európát, sötét végzet telt volna be, hogy
végrehajtson egy borzalmas ítéletet az emberiségen. Gigantikus erők kolosszus
teste indul el Keleten és Nyugaton, s mi a középen állva lélegzet-visszafojtva
figyeljük, hogy a hatalmas tömegek feltorlott hulláma merre zúdul, a megindult
hegyek merre mozdulnak, mit tipornak el, hol rohannak egymásnak, mi lesz
ennek az apokaliptikus mérkőzésnek a kimenetele: a vég következik-e, vagy új
élet kezdete?

Az idők Urának, az Úr Jézusnak szavaival felelek: ne fogyatkozzék meg a ti
hitetek, testvéreim: s ne féljetek azoktól, akik a testet megölhetik, de a lélek
fölött nincs hatalmuk. Vannak, akik reményükben megtorpantak, akik az erőszak
győzelme láttán hitükben ingadoznak: s vannak olyanok is, akik a jelek alapján
új Isten felé tájékozódnak. Ne legyetek kicsinyhitűek, testvéreim, ne ejtsen té-

yy
277

Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:16  Page 277



vedésbe a hatalom látszata. A hatalom Istentől van, és azért van, hogy Isten
törvényeinek érvényt szerezzen, az igazság és szeretet nagy parancsait meg-
tarthassa. És minden hatalom számára, amely ellenkező utakon jár, elkövetkezik
a pillanat, amikor önteltsége következtében a körülményeket már nem képes
józanul mérlegelni. A szurony hegyén, ahonnan diktált, nem tud egyensúlyban
maradni, nem tud a helyzetnek ura lenni, hanem a felforgatott helyzet, a felbő-
szült körülmények, a megsértett jogrend, igazság és szeretet kel ellene és lesz
úrrá fölötte. Ez a hatalommal való visszaélés logikája, törvényszerű következ-
ménye. A történelem számtalan példával bizonyíthatja. S az is tény, hogy Isten
malmai ma gyorsabban járnak, az eszmék és helyzetek kimérésének ideje, az
életütem meggyorsulása következtében megrövidül. Ma a fejlődés szempont-
jából az évszázadokat évtizeddel, az évtizedet egy esztendővel mérik. Ne fo-
gyatkozzék meg hát a ti hitetek. Az eszmét nem lehet megölni, a hit, amiben
üdvösségünket bírjuk, a remény eddig is megtartott, a krisztusi gondolat, ame-
lyért és amelyek jegyében feladatainkat vállaljuk, a mostani veszélyből is, mint
annyi másból a történelem során, diadalmasan fog kikerülni.”

r

Márton Áron egyházával a kisebbségi magyar sorskérdéseket és a hit kér-
déseit egymást megtartó egységként kezelte, s egyházát ebbe az irányba kor-
mányozta. Tette pedig ezt a legnagyobb természetességgel, mintha isteni
parancsnak engedelmeskedne. Ma is ő lehetne az az egyházi vezető, aki képes
volna megtalálni a helyes választ napjaink égető kérdésére, amikor a keresztényi
szelídség és egy hódító vallási életforma összecsapásának tanúi lehetünk. Most
is kérdezhetjük, vajon a: „(…) megindult hegyek merre mozdulnak, mit tipor-
nak el, hol rohannak egymásnak, mi lesz ennek az apokaliptikus mérkőzésnek
a kimenetele: a vég következik-e, vagy új élet kezdete?” Mert a történelem fel-
gyorsulása továbbra sem fékeződött, s: „(…) az évszázadokat évtizeddel, az
évtizedet egy esztendővel mérik.”

Márton Áron így zárja beszédét: „A vállainkra nehezedő szerep nagy és fe-
lelősségteljes, de úgy becsülnek meg és az idők mérlegén annyit nyomunk,
amennyi igazi értéket önmagunkban, magatartásunkban, feladataink teljesíté-
sében felmutatunk. A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettől csak annyi
kegyre számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatatlan össze-
fogással, céltudatos és komoly munkával kikényszerítünk. A kényelmes napokról
nekünk le kell mondanunk. Harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és
népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék
kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még soha, és a
nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent meg-
tegyünk a szent célért, azokért, akik utánunk következnek.” 

Képes lesz-e nemzedékünk s a közvetlen utána lépő ennek az óriási kihí-
vásnak eleget tenni? Érzi-e, érezni fogja-e a felelősséget „a nagy időkhöz nagy
nemzedék kell” szerepének felvállalására és betöltésére?

y

Változik, de milyen irányba?
Juhász István: Magyar észjárás – magyar műveltség
1939/3.

Hogyan reagált a Hitel szellemi köre Karácsony Sándor alapvető fontosságú mun-
kásságának gondolataira? Erről kapunk képet Juhász István ismertetőjéből.

„Karácsony Sándor neve sokfelé ismerős, de még mindig nem annyira, hogy
megnyilatkozásainak jelentőségét kellő módon látná az egész magyar olvasó
réteg. (…) 

Munkásságának két döntő meghatározó tényezője van. Az egyik: öntudatos
keresztyén hite (…). A másik vonása az alföldi magyar (…) Arany János magyar-
sága. (…) Ha el akarjuk őt helyezni a mai magyar szellemi életben, túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy önismerete metszőbb kritikájú, mint a falukutató íróké; magyar-
sága, jövőlátása pedig biztonságosabb, derűlátóbb, mint Szabó Dezsőé. (…)

300 oldalas nagy művében: »A magyar észjárás és közoktatásügyünk re-
formja« – eddigi munkája, írása betetőzését látjuk.

Hármas tagozódású könyve külön ír a magyar alsó néposztály, középosztá-
lyunk és a magyar felső osztály lelkivilágáról, művelődési állapotáról és neve-
lésének jövendő útjáról. 

r

Könyvének egyik legérdekesebb fejezete az, amelyben a magyar alsó néposz-
tály, a magyar parasztság lelkivilágáról megállapítja, hogy megkövesedett a XVI–
XVII. századi magyar művelődés formáiban. Műveltségének alsóbbrendűsége
tulajdonképpen fejletlenség, egy régibb történeti állapot konzerválása. (…)

A magyar alsó néposztály nevelésének alapproblémája az, hogy szükséges-e
és lehetséges-e a XVII. század műveltségi állapotában visszamaradt magyar
parasztságot bevezetni a mai művelődésbe. Ha mindkét kérdésére igenlő a fe-
lelet, akkor merül fel a hogyan kérdése. Karácsony Sándor szerint elhibázott
minden kísérlet, amely a gazdasági szakoktatás módozatain át gazdasági kul-
túrát akar adni népünknek s így remél tőle több termelést. Nem, a mai magyar
parasztságnak mai magyar és egyetemes európai műveltségre van szüksége.
Még a több termelés szempontjából is erre van szüksége, mert a több terme-
lésnek a magyar ember akkor lát neki, ha tudja, hogy miért kell. Ha a maga
termelő munkájának értékét megismeri az egész nemzetgazdaság, államélet,
világpiacok és világpolitika összefüggéseiben. Addig nem érdemes többet ter-
melnie, hiszen fölöslegét az állomástól egy olyan világ veszi át, amelynek ő se
nem részese, se nem ismerője.

E fejtegetések végén parancsként ébred a gondolat az olvasóban: új, a ma-
gyar parasztot szolgáló földbirtok-politika kell, de még inkább vagy leginkább
ugyanúgy kell az új magyar parasztot szolgáló kultúrpolitika is. Olyan kultúr-
politika, amely (…) olyan tanítórendet képez és küld, amely falusi munkája elő-
feltételeképpen igyekszik megismerni a magyar és az európai műveltséget; nem
didaktikus elszűkítésében, hanem mai életszerű gazdagságában.”

„A XVII. századi műveltségi állapotában visszamaradt” magyar parasztság
„bevezetése a mai művelődésbe” 10 évvel ezután, s azt követő 60 év alatt úgy
történt meg, hogy két ellentétes rendszer egymást mégis erősítő politikájával
felszámolta magát a parasztságot mint olyant, s ezzel a magyarság elvesztette
a – parasztságának addigi elmaradottsága ellenére – a nemzet megmaradását
biztosítani képes legfőbb forrását. Íme, mennyire fontos, hogy a célt milyen
úton érjük el. Időközben a műveltség terén nem annyira a kultúrpolitikák, mint
inkább a tömegkommunikáció fejlődésének átkos és áldásos hatásai alatt ki-
alakult egyfajta műveltség, vagy inkább tájékozódás (tájékozottság?), de eltűnt
az a hagyomány, amelyik a paraszt legmélyebb értékeit jelentette. Vajon mek-
kora az esély arra, hogy most ismét felépítsünk egy „új parasztságot”? Hiszen
ma már a szó is inkább pejoratív értelmében él. De nevezzük bárminek, a tá-
jékozódó képességet jelentő műveltségi elemek mellé ismét vissza kellene táp-
lálni belé a hagyományok őssejtjeit, s akkor talán nemcsak munkahelyteremtő
képessége lenne, de visszanyerhetne valamit a nemzet alapjaiban egykor viselt
nagy fontosságú szerepéből is.

r

„A középosztályunkkal kapcsolatos kérdésekben azért van annyi zavar, mert
a mai napig sem áll világosan az, hogy kis is a középosztályi ember? Karácsony
megállapítása ebben a tekintetben amilyen újszerű, annyira igaz is. Az elmosó-
dott társadalmi határokat újra megvonja – mert ez a nevelésügyi érdek –, nem
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születési vagy iskolavégzettségi alapon, hanem az egyedül helyes szempont: az
alkotóképesség, a szellemi minőség tekintetbevételével. (…)

A középosztályról, amelyet élesen elválaszt az alkotó munkát végző felső
néposztálytól, az a véleménye Karácsonynak, hogy művelődési bajaink gyökere
van benne. Abban, hogy középosztályunk nem teljesíti a műveltségközvetítés
rá váró feladatát. E közvetítésnek kétirányúnak kellene lennie, a középosztály
helyzetének megfelelően. Alsó néposztályunk számára közvetítenie kellene a
mai XX. századi egyetemes műveltséget, amely élő felső néposztályunk tagjai -
ban. Felső néposztályunk felé pedig árasztania kellene a magyar hagyományvilág
gazdagságát, erejét, amelynek népünk a letéteményese, s amely a felső nép-
osztály műveltségi kincséből az idők folyamán kiszikkadt. (…)

Nagyon jellemző a középosztálybeli ember életfelfogása, a látszatra törekvés.
»Éhezem és nyomorgom, de legalább úr vagyok«. Életmódjának legszomorúbb
jelensége élhetetlen anyagiassága. »A középosztálybeli ember mindennapi érint-
kezésének témái 80–90%-ban a létminimum kérdése körül forognak. (…) nem
látja a kibontakozást és a szebb jövőt vizionárius erővel«.

A magyar középosztálybeli ember kultúrája még sivárabb, mint életmódja.
Értelemvilágát elsősorban egy negatívum jellemzi: nincs tudományos rendszere,
hamar elveszti tájékozódását és menthetetlenül olvasmányai vagy környezete
rabjává válik. (…)

Másik nagy veszedelem, hogy az összefogó gondolat hiányában, kénytelen-
kelletlen polihisztorrá lesz szegény középosztálybeli. Azért olyan kelendőek kö-
rében a lexikonok, bevezetések, tudományos dióhéjak, ismeretterjesztő
folyóiratok, könyvek és lapok »Innen-onnan« rovata. (…)

Ha meg akarjuk ismerni a középosztálybeli embernek a művészettel való kap-
csolatát (…) az invenciószegény és langymeleg intenzitású érzések összekeve-
rednek tisztán vitális érzésekkel, s ma már az esztétikai élvezet korrelatív testi
gyönyörűség formájában jut a tudat előterébe. Középosztályunk művészete, mű-
vészi érzéke éppen olyan kialakulatlan, bizonytalan, mint tudományos rendszere;
s a szomorú polihisztorság mellett rajta nehezedik saját ízléstelensége is.

r

Nem folytatjuk tovább Karácsony nyomán saját rendünk leckéztetését. A ci-
vilizációbeli elmaradottság, a kulturális életben való bizonytalanság, az egész
életet átfogó nyugtalanság: úgy érezzük bizonyos tekintetben erdélyi magyar
középosztályunkra még inkább áll, mint a magyarországiakra. A válság méretét,
súlyát érezzük, s azt is, hogy ezért nevelési rendszerünkön, művelődési intéz-
ményeinken túl egyedenként is felelősek vagyunk. (…)”

A Hitel eddig megismert oldalain már sokszor olvashattunk a „nevelő ér-
telmiségről”. Karácsony a középosztály „műveltségközvetítő” szerepéről ír, rá-
adásul két irányban is. És ez igaz. Elméletben, mert a gyakorlatban egyrészt
lefelé nivellálódás indult el, mégpedig részben a liberális-piacgazdasági és fo-
gyasztói-társadalmi spontán hatások miatt, másrészt a globalizációs terjeszke-
dés tudatos látótérszűkítő munkája nyomán. A nevelő-művelődésközvetítő
középosztály valójában az országot hátán hordozó erő. Ide tartozik a legtöbb
munkahelyet adó vállalkozói réteg, és ez adhatja a húzóerőt ahhoz az önmagát
gyarapító folyamathoz, amely a tavak jegének hízását utánozva, alulról vasta-
godó jellegű.

Parasztság tehát nincs, a középosztály – ha a Karácsony Sándor-féle krité-
riumok alapján mérünk – nem olyan vastag, mint ha csupán gazdasági szem-
pontokat veszünk figyelembe. Így nincsen kinek és nincsen mit közvetítenie.
Ami pedig a hagyomány alulról felfelé emelését illeti, ma már a hagyomány tu-
dományos kincs, archívumok és tárlók lakója, s felülről kell visszaplántálni oda,
ahonnan valójában ered. És mennyire igaz máig a következő megállapítás: „Ér-
telemvilágát elsősorban egy negatívum jellemzi: nincs tudományos rendszere,
hamar elveszti tájékozódását és menthetetlenül olvasmányai vagy környezete
rabjává válik.”

Végül megállapíthatjuk, hogy manapság, amikor a civilizáció az alsóbb nép-
rétegek többségét is elérte, nem változtatott a lényegen. Csupán más szinten
és más formában mutatkoznak a bajok. A középosztálynak nevezett, mai szokás
szerint inkább csak gazdasági mutatók alapján elhatárolt réteg pedig nem ritkán
a műveltség és ízlés helyett, a ma talán „bunkóságnak” nevezett primitív modellt
és az ízléstelenség szörnyűségeit képes közvetíteni. 

Kiknek? – kérdezhetjük. Nos, nehéz erre szavakat találni. Érjük be annyival,
hogy: lefelé.

y

Egy látnok szavai
Albrecht Dezső: A szellem kötelessége 1939/4.

A folyóirat üzeneteit kutatva már közeledünk a bécsi döntéshez, kevesebb, mint
egy év választ el ettől. Európában már égnek a háború tüzei. A negyedik szám
felvezető cikkében ismét látnoki szavakkal fordul olvasóihoz Albrecht Dezső.
Mégpedig oly mértékben messzire látva, hogy a ma ideológiai háborújának
hideg tüzében égő kontinenst lakó magyart is eligazítja.

Az írást teljes egészében érdemes elolvasni. Kár lenne minden kihagyott
mondatért. Már a felvezető sorokban ábrázolt pillanatfelvétel utal a mára:

„Különös a mi életünk. Néha felszabadul, célok nyílnak meg, új lehetőségek,
s a derűs ég alatt pezsdülve indul a munka mindenfelé; máskor meg összeku-
szálódik minden, a célok elvesztik jelentőségüket, a munka hirtelen megáll az
idegek rövidzárlata következtében, idegességek cikáznak, célt keresnek és ta-
lálnak. Ilyenkor sűrű és nehéz, fojtogató a levegő – edzett tüdő kell kibírásához
–, mint épp mostanában, pár hónap óta. Feszültség él közöttünk: viharok törnek
ki egy pohár vízben, hajtóvadászat indul emberek ellen; néhol nemzedéki harc
éleződik, más helyt különös szövetkezések alakulnak, s mint megbolydult méh-
kasban, támad mindenki mindenki ellen. Nádasdy Tamás bizonyára fellélegezve
hagyná el e »tündérországot«, amelynek ismeretlen veszélyei és állhatatlansága
annyira megborzongatták.”

Albrechtnek a szellem szerepéről írott sorai szintén ismerősek lehetnek szá-
munkra: 

„A szellem kötelessége, hogy uralkodjék a testen s a harci zaj fölé emel-
kedve kutassa az okokat, állapítsa meg a betegség tüneteit és irányt mutasson
a gyógyulásra. A szellem kötelessége ez, amely bár üldözött vaddá kezd vál-
tozni Európában, és sok jel mutatja, hogy nálunk is, nem mondhat le szere-
péről. Hiszen csak addig van létjogosultsága, amíg az irányítást végzi, s amíg
képesség van benne, hogy önmaga szüntelen megújítása árán irányító tudjon
maradni. A népek ma már nem bírják a bolygók módjára keringő életet, egyet-
len eszmei és gondolati tengely mellé kívánkoznak, s ha a szellem ezt nem tudja
részükre nyújtani, úgy azok felé fordulnak, akik a népi ösztön kívánta tételeket,
akár idegenből is másolva, hangzatosan szónokolják.”

Mai életünk gondjait vizsgálva, nem merülhet-e fel bennünk ez a gondolat:
„Mi is miért jutottunk pillanatnyilag vakvágányra, a káosztól miért nem lát-

szanak a célok, a zavar miért növekszik állandóan? Mert a szellem nem vállalta
–, részben önhibáján kívül nem is vállalhatta – az irányítás feladatát, s közben
a világ rohanva halad, új világkép alakul, s a régi és az új – eszmében és élet-
formában egyaránt – birokra kelt, hatást gyakorol, hívőket toboroz, s hol ingatag
a szellem szolgálata, zavart támaszt.” 

Bizony ez a megállapítás nem idegen napjainkban sem, hiszen a történelem
a spirál egy magasabb (alacsonyabb!) fokán újítani készülvén, csak ismétli ön-
magát.

„Távlatokban kell nekünk is gondolkoznunk!
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Nyilvánvaló, hogy Európa válságának nem oka, hanem tünete a mai háború.
A háborús propaganda tételeinek nem sokat hihetünk, de annak a mindkét ol-
dalról hangoztatott nézetnek föltétlenül, mely szerint Európa arca mindenkép-
pen megváltozik. Új kor hajnalán állunk, s mint a többi, úgy ez is vér gőzéből
emelkedik ki” – írja akkor a szerző, és hasonlót észlelünk ma ismét, miközben
a nagy háttér mit sem változott. Csupán a vérgőz az, amely távolabbi helyeken
száll az egek felé, mintegy „kihelyezve” a valódi célterületről. A mozgató erők
azonban a régiek.

„Győzhet akármelyik hatalom, de a világháború előtti életfelfogás, társa-
dalmi és állami berendezkedés soha többet vissza nem tér. A totalitárius államok
már megvalósították a maguk új társadalmi és állami berendezésüket, és a de-
mokrata hatalmak, hogy a versenyt tarthassák, kénytelen-kelletlen egyre többet
vesznek át tőlük.” 

Külső és belső harcainkban ma is áll a következő tétel: „A harcmodort min-
dig a támadó fél diktálja, s a védekezőknek maguknak is hasonulniuk kell, át
kell venniök az ellenfél módszereit, hogy sikeresen ellenállhassanak.” A folytatás
úgyszintén időtálló: „S ez a háború nemcsak fegyverekkel folyik, sőt talán leg-
kevésbé éppen a fegyverekkel, hanem – éppúgy, mint a vallásháborúk idején –,
a szellem, a meggyőzés, a propaganda minden eszközével. Az ideológiai csen-
des háború eddig is folyt, most épp csak fegyverekbe is öltözött.”

Hasonlóképpen a háború utáni változás most egy nem annyira hideg, mint –
ha a szavakkal játszani akarunk – inkább idegháború után következik be: „S ez
a harc nem múlik el nyom nélkül egyik fél felett sem. Nemcsak a fegyverek,
hanem az ideológiák is hatnak egymásra, kicserélődnek, átváltoznak.” Az ide-
ológiai harc, amely akkor már folyt, ma termi legszebb gyümölcseit, amikor
önvédelmi reflexeiket vesztett tömegek vergődnek ideológiai csapdákban. És
micsoda ideológiai csavaroknak voltunk tanúi 1989 óta! „Thomas Mann évek-
kel ezelőtt már harcos humanizmusról beszélt, amit aligha tett volna, ha a hu-
manizmus ma harc nélkül is virágozhatna.” – idéz Albrecht. Itt azóta már
jelentős „előrelépés” történt, ugyanis ma a humanizmus jelszavait antihumánus
célok érdekében vetik harcba. Gondolok itt éppen az Európát szervezetten el-
árasztó migránsok – beláthatatlan későbbi következményekkel járó – problé-
májára.

„Hitler pedig a nemzetiszocializmust csak úgy tudta uralomra juttatni, hogy
elsajátította a baloldal harci módszereit. Sőt Anglia sem az ma már, ami volt,
és a háború végén, ha sokáig tart, jobban fog hasonlítani berendezkedésében
Németországhoz, mint régi mivoltához.” 

A várható nagy változásokat ugyancsak előrevetíti: „Ez az átalakulás tör-
vényszerű, s ha a háború eldőlése nem is érdekel, annál inkább kell számolnunk
következményeivel. Elsősorban azzal, hogy a szép gondolatokat ma már csak
erős ököllel lehet megvédeni, mert az emberi törvények helyett ma újból a ter-
mészet törvénye nyer alkalmazást, amely elpusztítja a hitetleneket, a gyávákat,
a gyengéket és tehetetleneket. Másodsorban azzal, hogy az önmagának élő pol-
gári életformának egyszer s mindenkorra vége: ma már az ember csak egy kö-
zösségben s egy közösségért élve érezheti és teheti magát emberré.
Harmadsorban azzal, hogy ez a közösség nem lehet más, mint a családdá ala-
kult nemzeti közösség, amelynek – Tamási szavaival élve – címere a nép.

A szellemnek, ha irányító akar maradni s nem akarja bevárni azt, hogy a kö-
zösség széles rétegei is bizalmatlanokká váljanak vele szemben, nem szabad ál-
szemérembe esnie, s nem szabad megrettennie attól, hogy azok, akik nem élték
át a magyar történelmet s így nem ismerik a magyar szellem alakjára oly jellemző
Bethlen Gábor-i jelmondatot: arte et marte, – a kemény magatartást szellemel-
lenesnek fogják nyilvánítani. Ne bízza el magát túlságosan a szellem, s ne higgye
azt, hogy ha valahol megbicsakolja magát, a nemzet azért nem fog tovább ha-
ladni. Tovább fog haladni, csak nem fog reá hallgatni, s az eredmény épp az el-
lenkező lesz. Mert a diktatúra – mint Trócsányi György írja – éppen azt jelenti,
hogy a szellem képviselőinek egyeteme elvesztette a becsületét, nem tartatnak

méltónak arra, hogy az ő munkásságuk szabad kifejtése segítségével vezet-
tessenek a közügyek. A diktatúrát mindenütt az írástudók árulása vezette be.
A szellemnek tehát – ha önmaga árulójává kíván válni –, soha, egy pillanatra
sem szabad az irányításról lemondania, és hogy ezt tehesse: nem állapíthat meg
a maga számára külön törvényeket, mint amelyek az összességre vonatkoznak.”

Az itt következő helyzetképnek szintén vannak napjainkban is sokatmondó
részletei:

„Ma még nincs elháríthatatlan veszély. A szellem még őrzi és nem vesztette
el becsületét. De látható, hogy – ha észrevétlenül is –,egyre veszít súlyából.
A kisebbségi futam első körének élén a szellem halad; gyors kifejlésével és vi-
rágzásával pótolni tudta az állami erő hiánya okozta kisebbértékűségi érzéseket;
nemzedékeknek adott erőt, öntudatot, hitet. Tíz évvel ezelőtt még teljes erejé-
ben élt és messze hatóan irányított; ma mintha elvesztette volna önmagát, az
irodalom megszűnt sorsformáló lenni, a közírásban a Magunk Revíziója utód
nélkül maradt, s a szellem elhalkulásával párhuzamosan hódít tért egy irányzat,
amely megfeledkezni látszik arról, hogy egyedül a szellem képes kialakítani azt
az értékrendet, amely értelmet adhat a közösség életének s a közösségben élő
minden egyes ember törekvéseinek.

Mint említettük, a kisebbségi futam első körében a szellemi erők teljes mér-
tékben hatottak: magyarázatát tudták adni a nemzeti létnek, célt mutattak a
közösség életének és hivatástudatot sugároztak. A történelmet élővé varázsolták
és a népi műveltség töretlen erejével, hagyományos értékrendjével gazdagították
a nemzeti műveltséget. Az indulás tökéletes volt, s ha a mélység, melyből a
nemzetet ki kellett emelni, nem lett volna akkora, úgy a fejlődésben sem állt
volna be törés.” 

Érdekes látni, hogy az Európával kapcsolatos illúziók, mennyire hasonló
módon csalták meg a szellem akkori embereit: „De mivel a letargia teljes
volt, és az idők vészesek, a nemzet alkotó erőit viszont fel kellett rázni és a
nehézségeken át kellett vezetni, a szellem akaratlanul is illúziók áldozata lett.
Hitte, hogy Európa a megértés és megbékülés irányába halad, és a népek
közötti ellentétek a jóság, a megértés, a testvériség szellemében »a humánum
magaslatain« elintézést nyerhetnek, tehát a szellemi és erkölcsi erők, s ezek
közül is főképp a szelídség, a jóság, az alázat elegendők arra, hogy egy nép
életjogát biztosítsák. Ezt az illúziót is, mint minden illúziót, keserű kiábrán-
dulás követte. Európa fejlődése ellentétes irányba haladt. A nemzeti eszme
kizárólagossá válása folytán az ellentétek a nemzetek között még jobban ki-
éleződtek; világnézetek leszámolásra törtek; a kiábrándult emberiség új esz-
mék után kutatott, s az egyén helyébe a közösséget, a tőke helyébe a munkát,
a jog helyébe az erőt, a gondolat helyébe az akaratot állította. Világnézetek
és nemzetek gigászi küzdelmében a humánum fegyvereit, mint eleve alkal-
matlanokat, elvetették, s mint minden nagy küzdelemben, az erőszak eszkö-
zéhez nyúltak. Az élethez való jogot nemzetek és eszmék számára az erő
biztosítja, s az erőt pedig a küzdelemben megedzett, elszánt és akaraterős
társadalom adja. 

Más éghajlat ez, más világ, zord és kietlen, nyers és kegyetlen; a szellem
tehát sietett élni klasszikus szabadságával: inter arma silent musae, és elefánt-
csonttornyába zárkózott.” Ha pedig a mai változások közben – és mondhatni
után – észlelhető helyzetben érdekelne a szellem fontossága és feladata, olvas-
suk ezt a pár sort: „Pedig a szellemi erőknek különösen a nagy szellemi válto-
zások idején kell résen állniok, mert különben, mint a pásztor nélkül maradt
nyájban a farkas, az idegen értékrend könnyű pusztítást végezhet. A nemzeti
erő csak addig töretlen, míg a maga erejéből tud feleletet adni a lét minden
kérdésére és a jövő útját maga tudja kijelölni. Ha a nemzeti szellemben nincs
elég erő és rugalmasság arra, hogy a korszellemmel lépést tartva revízió alá
vegye értékrendjét; ha azt elavulni hagyja olyannyira, hogy az emberek többsé-
gének nem tud feleletet adni létük kérdéseire, úgy a szellem csatát veszett és
megírta saját ítéletét.
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Mai életünk zűrzavarát csak az újból hivatást vállaló szellem oszlathatná el.
A magyarság egyetlen eszmei és gondolati tengely mellé kívánkozik, s ha ezt
nem a nemzeti szellem teremti meg, hanem idegenből kölcsönözzük, úgy a
nemzeti géniuszt tesszük hajléktalanná és száműzötté.” 

Albrecht Dezső még hisz abban, hogy a magyar képes lenne egy tengely
körül kikristályosodni. Az, hogy ma ez az egykorinál sokkal nehezebbnek tűnik,
nem véletlen. Hiszen éppen ezt megakadályozandó osztották meg sorainkat,
mert ez lehetne a legnehezebben legyőzhető erő: „Már eddig is mulasztás tör-
tént abban, hogy nem igyekeztünk tisztázni azokat az alapelveket és erkölcsi
normákat, amelyek az egy tengely köré kristályosítást elvégezhették volna.
Pedig ez nem lehetetlen és nem reménytelen feladat.” – mondja Albrecht, s
vajon hogyan állunk mi mai magyarok ezzel? Azok a különbségek és törésvo-
nalak sokkal nagyobbak, mint valaha. A feladat adott, de a megoldás nagyság-
rendekkel nehezebb az egykorinál. „Akik a külső példákat jobban figyelik, mint
a magunk életét, riadoznak minden ilyen kísérlettől, mert féltik a magyarság
egységét; pedig nincs igazuk. Két hónap alatt több energia pazarlódik el, mint
amennyivel ezt meg lehetne valósítani. Mert egy ilyen tisztázás folytán éppen
az ellenkezője derülne ki: ti. hogy nincsenek olyan különbségek, amelyek törést
eredményezhetnének.” 

És változatlanul igaz miszerint: „A mai helyzet csak a bizalmatlanság ered-
ménye, mert nincs irányító eszme, nincs elfogadott értékrend, amihez a kü-
lönbségeket mérhetnénk; s ezért mindenki a magáét veszi annak, és saját
magától méri a távolságot.”

Csupán egy-két szó korszerű változatának behelyezése után, mai meglátás is
lehetne a következő bekezdés: „Ilyen értékelés alapján természetes, hogy megha-
tározhatatlan sorozata alakul a jó és kevésbé jó magyaroknak. Ma mindenki azt
bizonygatja, hogy ő az igazi jó magyar, egyedül ő jár helyes úton, holott a jó magyar
számára nem lehet öröm, ha egyedül van ebben a mivoltában. A szabadelvű meg
van győződve arról, hogy övé a helyes út, és gyanúsan nézeget mindenkit, aki új
nemzeti gondolatról beszél; a vármegyei iskolán felnőtt magyar felforgatónak tartja
azokat, akik népi gondolatról beszélnek; a népi gondolat hirdetői viszont elmara-
dottaknak az előbbieket és túlzásba hajlónak a nemzeti gondolat híveit.

A nemzeti gondolat hirdetői árnyalatok szerint oszlanak s mérik a különb-
séget egymás között, s végül említsük azokat, akik pár jelszót eltanulva min-
denkit ki akarnak tudni a magyar közösségből, akinek nem ízlése szajkózni,
hanem aki magatartásunknak ősi adottságoktól követelt formáját keresi.” 

Albrecht végül még egy – a gyakorlatból napjainkban is jól ismert – jelen-
séget említ meg: „Ilyen körülmények között természetes, ha mindegyre furcsa
csoportosulások, alkalmi szövetségek alakulnak, amelyekben a közösséget csak
egy-egy jelszó jelenti és nem a komolyan átérzett és végső következményekig
vallott egység. S az is természetes, hogy az emberek szívesen kapják fel a jel-
szavakat, s ha véletlenül ketten egyet mondanak, azt gyorsan ostorrá fonják,
hogy üssenek a harmadikon.

A kisebbségi futam második köre türelmetlenül várja, idézi a szellemet, hogy
megtérve bujdosásából újból irányítólag vállalja a megsokasodott újszerű fela-
datokat.”

Mindezt végiggondolva még inkább felismerhetjük mennyire érdemes fog-
lalkozni eleink tapasztalataival, a történelmi tapasztalattal, s élni is azzal, ahe-
lyett, hogy mindent új meg új szenvedések árán tanulnánk meg. 

De Albrecht „kisebbségi futamainak” mintájára jól láthatjuk Európa saját
futamait, amelyekből maga sem tanult, valamint, hogy az újabb mennyire épül
az előbbire, s mennyivel veszedelmesebb formában viszi azt tovább.

y

Történelmi mélyinterjú
Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben 1939/4.

Szekfű Gyula, a „nagy” Hitel indulásához tanácsaival nagymértékben hoz-
zájáruló történész, hatalmas tanulmányával tiszteli meg a folyóiratot. Már annak
idején, az alapító szerkesztőkkel találkozván, a Magyar Szemlét ajánlotta pél-
dának. Akkoriban, 1939-ben is minden jel arra mutatott, hogy elégedett azzal,
amit eddigi négy éves munkájukat látva tapasztalt.

Ez a tanulmány olyan, mintha a Trianon utáni nemzet holttestén végezne
patológusi munkát. Csak nem a test, hanem inkább a holt lélek boncolása folyik,
s nemcsak a pillanatnyi, végzetes okok megállapítására, hanem visszatekintve,
mondhatni fejlődéstanilag, az útra, amelyik idáig vezetett. Diagnózist állít fel,
alig beszél terápiáról. Nem sejthetjük, hogy milyen mértékben reméli a feltá-
madást. Mert itt már a világháború előtt is egyedül feltámadásról lehet szó,
nem egyszerűen csak gyógyulásról. És mekkora negatív utat tettünk még meg
az azóta eltelt csaknem nyolc évtizedben!

„(…) Az emberek mindenütt, minden korban, minden évszakban és éghajlat
alatt ugyanazok, az élet ugyanazon törvényeinek engedelmeskedve sírnak és
nevetnek, dolgoznak és henyélnek, csoportokba állanak és gyilkolják egymást.
Éppen mert mindig egyformák, mert a természet fenyegető veszedelmeire és
életet megkönnyítő bőségére, a baráti ölelésre és az ellenség nyílvesszőjére,
ágyúgolyójára és repülőbombájára ugyanolyan érzésekkel és az érzésektől irá-
nyított hasonló tettekkel reagálnak (…) nincs emberi történet, amelyet lefolyá-
sában és motívumaiban pontosan meg ne ismerhetnénk éppen azért, mert
minden ember természete egyforma. (…) különböző és egymástól eltérő ter-
mészeti és történeti tényezők hatása alatt mindegyik nép története idővel más
útra tért, azaz módosult.

De vajon nem módosult-e ugyanazon külső tényezők hatása alatt, évszáza-
dos vagy évezredes külön, elszigetelt kultúra ölében maga az ember, maga a
nép is? (…) ha igenlőleg felelünk – aminthogy így is kell felelnünk – akkor már
a módosulás, módosulhatás tényének felismerésével sokat nyertünk: biztos ki-
indulópontot és egyúttal a kutatás számára parancsoló korlátokat. 

Kiindulópontot: (…) történeti jellegű külön életváltoztatásokat, módosulá-
sokat hozhat létre valamely embercsoportban, akkor mi sem világosabb, mint-
hogy egy olyan hosszú ideig együtt élő nép vagy nemzet, idők folyamán saját
jelleget vesz fel, amely őt minden más néptől megkülönbözteti. (…) van nép-
jelleg és (…) ezt a népi jelleget a természet és történet alakítja, módosítja, vál-
toztatja, sőt ezek az ő szülői is.

(…) itt tűnnek fel a kutatás korlátai is (…) a népi jelleg nem örök (…)
minden nemzet, amely tehetséges és alkotó: keveredésből, (…) állt elő. (…)
Mindenki hajlonghat az »örök« nép előtt, csak a historikus nem. (…) ilyen
merev, változásoknak alá nem vetett népi jelleg esetén történetünk színtelen,
problémátlan lett volna. (…) a valóságban a jelleg lassan alakult, a természeti,
éghajlati, életmódbeli, táplálkozási viszonyok és a szomszéd népek, ezek em-
bertani és kulturális behatására. Az összehasonlító néprajz ezeket a kérdéseket
állandóan magyarázza; minket ebben a kapcsolatban csak egy tény érdekel. Az
embercsoport valamely tartós benyomás alatt felvesz bizonyos tulajdonságokat,
s amikor a benyomás abbamarad, az életviszonyok megváltoznak, ezek a tulaj-
donságok nem mindig tűnnek el nyom nélkül, megmaradhatnak, különösen ha
hosszú behatásnak eredményei. (…) Ezeket tekintetbe véve elismerhetjük, hogy
a magyarságnak nomád lovas életében szerzett tulajdonságai sem múltak ki:
története folyamán itt is, ott is felbukkannak és így cselekedeteinek rugói között
a mai napig is számba vehetők. 

(…) a természet és kultúra változásai folytán letűnt, elveszettnek hitt nem-
zeti erők újra feltörhetnek, vagy pedig amúgy is meglevő és ható tulajdonságok
hirtelen új vegyülékben jelentkeznek (…). Hogy pedig el ne merüljünk a törté-
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neti élet tengerében, partjain két fogódzónk van. Az egyiket a természeti és
kulturális változások együttesen nyújtják: életbevágó változás vagy hosszan
tartó, állandósult behatás könnyen átalakíthatja, ha nem is mindjárt a nemzeti
jelleget, hanem annak belső összetételét. Így tehát elvándorlás, katasztrófák,
évszázados kulturális behatás kulminációja vagy megszűnése esetén a törté-
nésznek fel kell emelnie fejét, nem veszi-e észre a nemzeti jelleg változását,
szegényedését vagy kiteljesülését. A lovas-nomád életmód elhagyása, a letele-
pülés, a városi életmód, vesztett háború s ennek következményeként a nemzeti
szabadság elvesztése, hosszan tartó idegen uralom, kulturális téren katolikus,
protestáns szellemiség, humanista vagy barbár szellemi áramlatok: mindez ki-
hathat a nemzeti jellegre, bár nem tehetjük fel, hogy minden ilyen változásnak
okvetlenül megvan a nyoma benne. Másik fogódzónk, évszázadokon átvándo-
rolva, a nemzet belső összetételéből adódik, még pedig fajilag és társadalmilag.
Mi sem természetesebb, minthogy a nemzettestbe benyomuló nagyobb idegen
tömegek megzavarják az eredeti tulajdonságok érvényesülését. (…) Nem ke-
vésbé fontos szerepe lehet a társadalmi és abból következő politikai változásnak:
az egyensúly eltolódásával korábban befolyástalan társadalmi osztályok veszik
át a nemzet vezetését, amelyekben egyes népi tulajdonságok erősebben vagy
lanyhábban működnek, mint a korábbi uralkodó osztályban. Ilyenkor az egész
nemzeti jelleg látszólag más képet mutat, sőt ha elöregedett és nemzetileg el-
fakult osztályok helyébe frissebbek lépnek, az sincs kizárva, hogy a nemzeti
jelleg nemcsak látszólag, de valóban is megváltozik.”

A HÁROM ŐSI JELLEMVONÁS
„Egy helyütt Hóman Bálint mesterien foglalja össze az egykorú görög, nyugati,
szír, arab források alapján a honfoglaló magyarok lelki tulajdonságait: elénk ál-
lítja »a honfoglaló magyart, akiben nem nehéz a szabadságot szerető, jogait is-
merő, politizáló, idegenekkel szemben óvatos, körültekintő, sőt körmönfont,
de alapjában véve nyíltszívű és egyenes, de sokszor állhatatlan, az élet küzdel-
meiben bátor, munkabíró, nélkülözést tűrő, de a jólétet, pompát kedvelő, hall-
gatag és szófukar, de mulatozás közben kedélyes magyar paraszt lelki ősét
felismernünk«. (…) Bölcs Leó kiemelte, hogy az egész nép szabadságszerető,
továbbá, hogy fő gondja, hogy ellenségeivel szemben vitézül viselkedjék és
végül, hogy törzsei »álnokságuk miatt minden bizalomra érdemtelenek«. Hóman
fogalmazását alapvonásaira egyszerűsítve: a magyarok szabadságszeretők, vi-
tézek és körmönfont politizálók. 

Szabadságszeretetük bizonyára egész más tartalommal bírt, mint amit ma
értünk alatta, aminthogy középkori viszonyaink megértését semmi sem zavarja
annyira, mintha XIX. és XX. századbeli nemzetségi fogalmainkat magyarázzuk
beléjük. Szabadságszeretetük nem akadályozta az ősmagyarokat, hogy évszá-
zadokon át más népektől vezetett államszövetségben éljenek, a bolgárok, türkök,
szavírok, kazárok uralma alatt. (…) az államszövetség, tudomásunk szerint so-
hasem érintette a nép belső szerkezetét és annak belső kormányzási viszonyait.
Amikor Konstantin császár szerint a magyarok a vezető kazár nép tanácsára fe-
jedelmet választottak, ez sem állt ellentétben azzal, hogy az állam szövetség nem
befolyásolja a tagnép politikai életét. (…) A magyarok eurázsiai nomád sza-
badságszeretete megkívánta a nép egyéniségének önállóságát, azt, hogy ősi
szokásai és szabályai szerint élhessen, azaz a törzsek és nemzetségek fejei s a
legfőbbek, a »hadnagyok« igazgassák az egészet. (…) 

A vitézség és a politizáló hajlam a lovas-nomád szabadságszeretet kísérője;
mindkettő nem specifikus tulajdonsága a magyarnak, hanem általános jellem-
zője a kínai faltól a Kárpátokig egy évezrednél tovább hullámzó pásztor-nomád
népeknek, a mongoloknak és hunoknak csakúgy, mint a besenyőnek és a kun-
nak. Mindkettő akkor lesz a magyarság jellemzője, amikor a honfoglalás után
új viszonyok közt kiderült, hogy a közelebbi és távolabbi szomszédjai idegenek
ettől a lovas-nomád fogalmazású vitézségtől és politizálástól. (…) az állami
szervezet egybeesett a katonaival: ebben mindenkinek egyformán vitéznek kel-

lett lennie; a harciasság az egyetlen lehető szellem, a vitézség az egyetlen lehető
tartalma volt az életnek. Ilyen értelemben sem a szervezkedő olaszok és néme-
tek nem voltak vitézek, hiszen náluk már végbement a foglalkozási ágak szét-
válása, már voltak békés életmódot folytató osztályok, és a nemzetnek csak egy
része ápolta a harci erényeket. A magyaroknál pedig még minden szabad vitéz
is volt, és csak a rabszolgák nem gyakorolták a harci mesterséget. Ugyanez
volt a helyzet a »politizálás« dolgában. A néprajztudomány a patriarchális (a
matriarchális ellentéte) lovas-nomád »nagy család« és abból kifejlődött államok
fejét abszolút uralkodónak minősíti, de nem tagadja, hogy az ily uralkodónak
elhatározásai a nép véneivel, vezetőivel folytatott eszmecseréi, tanácskozások
eredményeként születnek meg. Ilyen eurázsiai lovas-nomád értelemben még az
Árpádok is abszolutisztikus uralkodók voltak, aminthogy bizonyos, hogy ha ők
valamit erősen akartak, legalábbis a XI. és XII. században, II. András koráig,
azt véghez is tudták vinni. De ők is megbeszélték az ország ügyeit főembereik -
kel, akiknek sora a honfoglaláskori, hadiszínezetű hadnagyok óta erősen sza-
porodott és színeződött: a király senatusában a főpapok, világi főhivatalnokok
és megyeispánok, s a nemzetségfők utódai, még idegen származású nagybir-
tokosok is helyet foglaltak. (…) Bölcs Leó politizáló magyarjai tehát a keresz-
tény királyság idejében is megtartották ezt a sajátságukat, amely joggal feltűnt
és idegenszerűnek látszott a német püspök szemében, aki (…) sokkal szigo-
rúbb alárendeltségi viszonyokhoz szokott hozzá (…).”

A NYUGATI KERSZTÉNYSÉG HATÁSA
De vajon az új hazában való megtelepedés és a kereszténység felvétele nem ta-
szította-e ki a természetes fejlődés menetéből a magyar népet és elnyomva ősi
tulajdonságait nem alakította-e át jellemét is? (…) 

Minden adatunk arra mutat, hogy nem tűnt el, sőt változáson is csak annyiban
ment keresztül, amennyiben ezt az új viszonyok feltétlenül szükségessé tették.
A »politizálás«, mint láttuk, tovább élt és kifejeződött a rendi testületekben; a
vitézség helyébe sem lépett gyávaság: a magyar igazi katona maradt és vitézsé-
gén az egymást felváltó, új és új fegyverek, harci eszközök, taktikai és stratégiai
felfedezések sem változtattak, a kopjától a repülőgépig. (…) Az utolsó rokonok
így részben épp a magyarok csapásai alatt hulltak el, s eltűnésükkel vált a magyar
nép igazán testvértelenné idegenek, szlávok, németek, románok között…a test-
vértelenné vált nemzet tudatára ébredve, hogy itt többé nem remélheti fennma-
radását vérrokon népek államszövetségétől, lezárta a kapukat és minden
búskomorság, rossz előérzet nélkül alkalmazkodott az új helyzethez.

Ebben legfőbb eszköze az ősi szabadságszeretet volt, amely most már le-
vethette azon korlátozásokat, amelyeket a lovas-nomád államélet rákényszerí-
tett. Amióta nincs többé a magyarnak rokona, nem bízik többé senkiben,
senkivel nem áll össze élet-halálra, s mindenkit a gyepűn túl levőnek tekint,
akivel csak a gyepűk járhatatlan rengetegjeiben épült szűk kis kapukon át haj-
landó érintkezni. És a kapukat maga őrzi, vagy az országba fogadott vérroko-
naival őrizteti. A gyepűk minden oldalról, kelet és nyugat, dél és észak felé
megvédik, s e nagyszerűen funkcionáló védelmi őrvonal mögött ősi életkedve
hatalmas munkára ösztökéli… (…) Csak Szent István vonta meg az éles vá-
lasztó vonalat, amely nélkül nincs önálló nemzeti élet: mi a haza és mi az idegen,
külső föld. Az ő rendelkezései jelölték ki a szabadságszeretet méltó tárgyát, a
hazát és a haza földjét…Amit félretolt, a nomád szabadságszeretet (…) amit
helyébe állított, a haza, a föld,…mindenkor hatni fognak.

A harmadik ősi tulajdonság, a politizáló hajlam, azaz politikai tehetség is
tovább alakult Szent István működésében. (…) A nomád eurázsiai lovas népek
politikai hagyománya, mint láttuk, abban állott, hogy a hatalmi körbe lépett
más, kisebb, gyöngébb népeket és néptöredékeket nem nyomták el, hanem bé-
kében és háborúban társaikká tették. Bizonyára ez a hagyomány is érvényesült
Szent István azon rendelkezéseiben, amelyekkel idegen lovagokat, papokat,
iparos mesterembereket hozott be az országba, és kinek-kinek meghagyta a
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saját szokásai szerint, saját nyelvében való életet. A beköltöző idegenek keze-
lésének e szentistváni szelíd gyakorlatából fejlődött ki a középkori magyar ál-
lamnak, mai szóval mondva, nemzetiségi vagy kisebbségi politikája, amely az
az utóbb beköltözött nem magyar népeknek (…) területi, személyi és kulturális
autonómiát adott, s őket ezen önadta jogaikban évszázadokon át megtartotta.
Igaz, hogy a középkorban az államterület szétforgácsolódása különböző területi
autonómiákra másutt is szokásban volt, de az államberendezés két alapvető vo-
násával eltért az akkori európai gyakorlattól. Az egyik az volt, hogy Szent István
és utódai csak idegen néptöredékeknek adtak ily autonóm jogokat: magyar egy-
házi vagy világi fejedelemségek territoriális autonómiával soha nem alakulhattak
ki magyar földön… Másrészt a beköltöző idegeneket privilégiumaikban meg is
tartották, minek következtében olyan nemzetiségi harc, véres jelenetek soroza-
tával, mint például a német–szláv népek érintkezési vonalán, nálunk nem is ütött
ki soha, amíg ez a rendszer életben volt, s amíg új idegenek tömege be nem
költözött a török háborúk alatt és után…

Az ősi tulajdonságok tehát, amelyek a magyar nép vándoréletében öröklőd-
tek, továbbra is végigkísérték őt európai keresztény útjában is. (…) 

A nagy változást a humanizmus és a reneszánsz áramlata hozta magával…
A magyar politikát ebben a korszakban a két Hunyadi, atya és fia irányította.
Az atya…a hagyományos magyar erőkkel dolgozott, és egész egyénisége, had-
vezetése és belső szervező munkája legszebb színezése a keresztény színezetű
magyar szabadságszeretetnek, vitézségnek és politikai józanságnak. Fia, Má-
tyás, már lélekben felszabadult a kereszténység és hagyomány korlátaitól: ő az
első király, aki tisztán egyéni hajlamból külső hódításra indul: a cseh korona-
tartományok és Ausztria birtoka valóban nem volt szükséges a magyar boldog-
sághoz vagy biztonsághoz. De még ez a korlátlanul nagyravágyó reneszánsz
király is mennyire aláveti magát a valóságnak, ellentétben idegen kortársaival,
kalandos, szinte világuralmi terveket kovácsolóival (…) Corvin Mátyás német–
római császársága nem volt ilyen elérhetetlen álom (…) s benne is élt a magyar
politikai hagyomány. Diplomáciájával évtizedeken át végigtapogatja a német-
római terület erőit, melyiket tudná szolgálatába hajtani. (…) Céljait sokáig nem
tűzi ki, de amikor elindul, szívósan megmarad az úton, és végül is nagy kiter-
jedésű idegen területeket szerez meg; ezek kormányzásában a bennszülötteket
is részesíti. Mindez politikai tett és módszer nem egyedül reneszánsz, hanem
magyar reneszánsz jellegű: Mátyás reneszánsz korlátlanságát a magyar politikai
hagyomány kötötte meg. Ha életben marad…, hódításai bizonyára nem pat-
tannak szét reneszánsz légbuborékként, mert gyakorlatias magyar belátás ala-
pozta meg őket.”

A VEZETŐ OSZTÁLY ÉS NÉP
„(…) A vezető osztály, ebben nincs kétség, túlnyomóan nagy többségben min-
denkor magyar volt. Az Árpád-ház kihalása után, igaz, idegen származásúak
ültek a trónon, de ezeknek tanácsosai is magyarok voltak, nagyészt régi magyar
nemzetségek leszármazói… (…) a középkori magyar politikát egészében véve
született magyarok, még pedig régi családok tagjai intézték, ami egyszeriben
érthetővé teszi régi hagyományok érvényesülését. A sok rendszerváltozásnál,
amit főként erélyesebb királyaink eszközöltek, gyakran kerültek fel szegény, kis-
nemesnek mondható családok tagjai, de valódi homo novusok, akiknek ősei
jobbágyok voltak, látható módon csak Mátyás királynak minden előítélettől
mentes, a személyes virtust minden származási táblánál többre becsülő uralma
idején. Ő alatta indul meg a délszlávok előretörése is az egyházi méltóságok
és kormányhivatalok felé. 

(…) Az első századokban a politikát is intéző főrangúak többségének mű-
veltsége még aligha vált el a népi műveltségtől; urak és »parasztok« ugyanazon
népi nyelvet beszélték…Legalábbis a Zsigmond korabeli protoreneszánszig,
amikor először kapcsolódik be a vezető osztály tekintélyes része a nyugati fő-
rangú életbe (…).

(…) a hagyományos magyar politikát a XV. századig még nem vékony in-
tellektuális réteg képviselte, az uralkodó osztálynak még megvolt a szellemi
egysége a nemzet egész tömegével… Az első századokban különben sem voltak
a társadalomban mereven elkülönített osztályok… (…) az úr és a jobbágy kö-
zött sokkal szélesebb területen áll fenn az érdekközösség, semmint gondol-
nánk… A jobbágy még akkor is fegyveres, fegyverforgató, vitézségét gyakorló
ember, akit be is soroznak az országot fenntartó banderiális és portális kato-
naságba. Szabad költözése még nem vitás; Mátyás király a földesuraknak föld-
höz kötő törekvéseit még erélyesen elutasítja. Vagyonhoz, sőt birtokhoz is
bizonyos körülmények között joga van (…) nem egy jobbágy gazdagnak is volt
mondható. Mindebből következik, hogy a jobbágy még nem volt kizárva a nem-
zeti műveltségből, tehát a népet és vezető osztályát szoros anyagi és szellemi
kapcsok és közös kultúra tartotta össze. (…) Az egységes jobbágyosztályba
utóbb lesüllyedt parasztság is megtartotta ősi kultúrájából, amit szegénysége
megengedett neki (…).

(…) a végzet az 1514. évi jobbágytörvényekben teljesedett be, amelyeket
Verbőczy István felvévén Hármas könyvébe, ezzel érvényüket 1848-ig biztosí-
totta. A jobbágyságnak ez új helyzetében lehetetlenné vált mindennemű politikai
működés, a legkisebb befolyás is a magyar történelem alakítására (…). A kap-
csolatok azonban végképp nem szakadtak meg. Mindez csupán csak bizonyos
kulturális értékek csereforgalmát tette lehetővé: a parasztok átvették az úriház-
ból a »lesüllyedő« kultúrjavakat, legelőször a reneszánsz bútorformákat, hím-
zéseket, színgazdagságot, az urak pedig továbbra is azt az ősi beszédmodort
használták, fordulataival, szóbőségével, finom elhallgatásaival és kihagyásaival,
amely régebben az egész nép tulajdona volt (…). 

Felelőssége többé a parasztnak nincsen a magyar sors alakításában, még
akkor sem, ha a végvonal hajdú- és huszárcsapataiban ő is harcol s ha az ország
felszabadítása után a hadiadót, a seregek ellátását, a vármegyei közigazgatás
költségeit szinte egyedül fedezi is. Felelőssége mindenért a nemességnek van,
hiszen ő zárta ki a nemzet tevékeny közösségéből annak túlnyomó részét e ren-
diség fenntartásával, ellenállva I. Ferdinánd püspökei, III. Károly nagyurai,
Mária Terézia és II. József hivatalnokai, Széchenyi István és társai humánusabb
kezdeményezéseinek, a nemzet többségét tehetetlenné, mellőzhetővé, semmivé
tette… Mohácsnál már ez a kizárólagos uralomra tört vezető osztály bukott el.
Az erőnek az a józanul elrendezett viszonya, amely még a rendi alkotmányt is
jellemezte, már Mátyás halála óta megbomlott: a királyi hatalom, korábban a
nemzet szükségleteihez képest egyképpen nagy a fékezésben és előre lendítés-
ben, már évtizedek óta erőtlen viaszfiguraként statisztált a pártküzdelmekben,
amelyek során a főpapok és főurak tekintélye is lehanyatlott, a döntés a nemzet
életkérdéseiben kortesbeszédektől felizgatott, politikailag analfabéta kisneme-
sek fegyveres tömegeire szállott át. (…) A szabadságszeretet nem vezetheti
többé azokat a tömegeket, amelyekben a szabadság már szabadossággá fajult
el… Az uralomra jutott egyhuszad rész magyar közt már csak kevés akadt sza-
badságszerető, vitéz és belátó; ezek mind ott voltak Mohácsnál.”

MOHÁCS UTÁN…
„Mohács után egyetlen feladat hárult az életben maradottakra: az ország védelme
és ennek érdekében az államegység helyreállítása. A török fenyegetés állandó
súlya alatt, mintha egyszeriben elvágták volna, megszűnt a kisnemesség túltengő
befolyása: a politika megint a nagybirtokosok, egyházi és világi főurak dolga
lett, amióta fejenként nem gyűlhetett többé össze a nemesség rendi gyűlésekre.
Ha a főnemesi osztály Mohács után csak annyira magyar, mint még Zsigmond
és Hunyadi János korában, kétségtelenül rátalál a kivezető útra. (…)

A tragédiát az okozta, hogy a vezető főurakból épp ez időben hiányzott a
hagyományos politikai bölcsesség, a helyzetet nem voltak képesek a tényekből
kiindulva megítélni, s ehelyett előbb azt a főurat választották királlyá, aki akkor
már két évtizeden át szinte naponként bebizonyította kormányzásbeli tehetet-
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lenségét. (…) Alig képzelhető el a hagyományos politikai bölcsesség súlyosabb
arculcsapása, mint János kormányának török segítséggel történő fenntartása.
De ezt is megértjük, ha ismerjük János tanácsadóit, pártszenvedélyben felnőtt
néhány magyar úr mellett délszláv főpapokat és egymással rokonságban álló
szerb–román családok fiait. Zápolyai nevű király alatt Petrovics, Perussith,
Cserepovics, Drágffy, Patócsy, Frangepán, Majlád, Statileo, Brodarics, Veran-
csics nevű kormányférfiak, diplomaták, hadvezérek akadályozták az ország
egyesítését (…) Budavár 1541. évi elveszte éppúgy, mint Mohács, a régi ál-
lamfenntartó erők teljes meggyengülését demonstrálta.

De Budavár elvesztése után egymást követve álltak talpra nagy politikai te-
hetségek, akik a hazai föld primér szeretetéből éveket és évtizedeket átdolgoz-
tak a szétszakadt ország egyesítésére. (…) Három nemzedéknek három nagy
magyarját, Fráter Györgyöt, Báthory Istvánt és Bocskai Istvánt nézzük meg po-
litikai munkájukban.

Fráter György nem volt ugyan magyar származású, de (…) őszinte magyar
politikus volt, aminthogy a nagy magyar politikusok rendesen annyira őszinték,
hogy ellenfeleik nem mernek nekik hinni s ezzel önmaguknak ártanak a játszma
végén. Igaz, hogy két politikát, egymással ellentéteset folytatott Fráter György,
de nem egyszerre, hanem egymás után s mind a kettőt meggyőződéssel, életét
mindkettőre feltéve. (…) A Zápolya-ház érdekében a legnagyobbat is meré-
szelte: inkább Szolimánnak, mint Ferdinándnak adta át a kisfiút és székváro-
sát… a tévedést felismerve azonban oly elfogulatlanul teszi félre eddigi
politikáját és veszi elő a másikat, hogy Machiavelli Fejedelme jut eszünkbe.
1541. augusztus 29-én, a Mohácsi csata évfordulóján lesz Buda Szolimáné, s
még nem múlik el ez az év, december 29-én megköti Ferdinánddal a gyalui
szerződést s abban megígéri Erdély átadását; ő maga leteszi a hűségesküt Fer-
dinándnak. (…) Felépíti Erdély önálló kormányrendszerét, de úgy, hogy hatal-
mában legyen azt bármikor megsemmisíteni, hiszen ő nem Erdélyért, nem két
magyar államért dolgozik. (…) Nem az ő hibája volt, hogy csodálatos őszinte-
ségében az átlagos machiavellizmushoz szokott olasz hadvezér nem tudott hinni,
mögötte misztériumot szimatolt, remegésében keresztet vetett, és mint ez ne-
megyszer történt így, halálos félelmének tárgyát leszúratta.

Szenvedélyes és fáradhatatlan munka, ugyancsak két ellentétes irányú, egy-
mást kizáró ritmusban, jellemezte Báthory István államférfiúi életét is. Az elté-
rés Fráter György pályájától főként abban állt, hogy ez utóbbi előbb Kelettől
várta a magyarság megmentését, később a Nyugattól, holott Báthory Bocskaival
együtt, eleinte a nyugati nagyhatalomhoz csatlakozott és utóbb hagyta el azt,
ellene fordulván. Erdélyt éppen Báthory István trónra lépését megelőzőleg kö-
tötte le – János Zsigmond és követe Békés Gáspár –, a speyeri szerződés által
Miksa királynak. Ezen Báthory nem változtatott. (…) Nem is vett fel egyéb
címet, mint az erdélyi vajda és székelyek ispánja hagyományos titulusát. (…)
Nem is annyira Békés Gáspárnak a bécsi udvartól támogatott felkelése idege-
nítette el a nyugati szövetségestől, mint inkább politikai látókörének tágulása
és az a sok új hatalmi eszköz, amellyel a lengyel királyi trón elfogadása után
rendelkezett… A lengyel haderő élén, egyesítve az erdélyivel, lehetségesnek
tűnt fel előtte Magyarország felszabadítása és területi egyesítése Nyugat és
Kelet nélkül, a török és német hatalom ellenére. Ehhez azonban előzetesen a
legsürgősebb lengyel kérdéseket kellett megoldania. (…) Rettenetes Iván tá-
madásaival szemben Lengyelországot hosszú időre biztosítani… Tudjuk, hogy
a török és német hadjáratra már nem maradt ideje, őt is felőrölte a szinte le-
hetetlen feladat: szétesett hazájának újra egybekovácsolása…

Bocskainak már csak kettő közt volt választása, akárcsak a Barátnak. Ő előbb
választotta a németet, csak utóbb a törököt… 1602-őt írnak… Basta rémural-
mat kezd és visszaadja Bocskai, mint Rudolf hű embere és tanácsosa erdélyi
birtokait. Ekkor (Bocskai) Erdélybe jön, végigjárja birtokait és megismeri az
állapotokat, amelyeket a német segítség hozott létre. Az ő józan érzékének ez
elég volt. Nem kell azt képzelnünk, hogy hamut hintett fejére, látva, hogy tíz

esztendőn át hiába ontotta nagyúri összeesküvők és hadseregek vérét, hiába
járt vérözönben (…) Nem kesergett (…). De azonnal visszafordult a rossz
útról. Kiment bihari birtokaira, érintkezésbe lépett a törökökhöz menekült er-
délyiekkel és előkészítette a felkelést, amely egész életének megtagadása lett.
(…) A »dolgot önmagát« néző politikustól semmi sem áll távolabb, mint az ér-
zelmi politika, gyűlölet, hála, szeretet, reménység: Bocskai a török szövetségese
lett, mert végcélja ezt kívánta újabb elképzelése szerint, de soha nem bízott
benne (…) A szövetséget azonban megtartották, mert azt érzelmektől függet-
lenül, tisztán politikai érdekből kötötték. (…)

Az eszközök éle gyakran nem marad el azokétól, melyeket Machiavelli sza-
badalmazott, de ebből még nem következik, mintha magyarjaink az olasz bölcs-
nek perfekt tanítványai lettek volna. Két dologban nagyon is különböztek az ő
mintaképétől. Az egyik: hiányzott belőlük az ember és az emberiség megvetése.
(…) a magyarok sohasem vetették le az emberszeretetet, közöttük nem is igen
akadtak sikeres demagógok, sem reneszánsz zsarnokok. Fráter György lelke
mélyén aszkéta szerzetes volt; (…) Bocskai sok vért ontott, de (…) nem köny-
nyelműen az emberéletet semmibe nem véve. A másik tulajdonságuk a magyar
machiavellistáknak, hogy politikai eszközeiket ugyan a célszerűségtől vezetve
válogatják és cserélgetik, de ezt a szabadságot saját személyükre nem veszik
át. Egyéni bűnökkel (…) jóformán sohasem találkozunk a magyar történelem-
ben szereplő nagyobb formátumú politikusoknál (…).

A jámbor hitű bíboros szerzetes, a jezsuitáktól vezetett lengyel király, a pro-
testáns vallásszabadságnak Európa-szerte ismert kálvinista harcosa, mindezek
itt csak példák, kiemelve a sok közül. Ország, föld és nemzet szabadságának
lebírhatatlan vágya mindegyiknél vallásos színezetet nyer… Tárgyilagosságuk
talán a másik, még régibb vonalat, a lovas-nomádot dicséri. Legmélyebbről,
bizonyára a közönyből származik ez a tárgyilagosság, saját népükön kívül senkit
sem eresztenek közel magukhoz; szeretetük és gyűlöletük tárgyai a saját fajta
emberei, a többi csak ritkán emelkedik fel horizontukon nagy messzeségek-
ből… Az igazi magyar politika sohasem tudja elfelejteni, mert ősidőktől fogva
vérében van szomorú tapasztalata, hogy népe egyedül van a világon, és sem
barátja, sem ellensége nincs önmagáért, hanem csak érdekből…” 

A MEGZAVART LÉLEK
„A török uralom Magyarországon több mint másfélszáz évig tartott. Vegyük
hozzá előtte a Jagelló-korszakot és utána Lipót abszolutizmusát és a Rákóczi
felkelést, akkor látjuk, hogy több mint kétszáz esztendőn át tartott az idegen
uralom és a belső anarchia korszaka, amikor külső népek hadseregei özönlötték
el az országot, és uralkodtak rajta, a magyarok pedig egymással örök viszályban
vitatkoztak azon, mit kellene tenniök, de közmegegyezésre sohasem jutottak.
Az ősi tulajdonságok ilyen viszonyok között nem működhettek egységesen; a
szétbomlott ország, egymás ellen agyarkodó nép jelleme is kellett, hogy meg-
változzék. (…) ez a kétszáz esztendős idegen uralom és belső nyomorúság
nem maradt hatás nélkül a nemzeti jellegre. (…) 

Kétszáz esztendőn át a vezető réteg, amelyben a faji jelleg többé-kevésbé
tudatosan élt, éppen a nemzet életbevágó kérdéseiben nem tudott soha egy vé-
leményre jutni. Minden második embernek más volt a véleménye, mint az el-
sőnek. Az állandó ellentétet Nyugat és Kelet vonzereje okozta; a Habsburg
királyság és török uralom hívei századokig vitatkoztak és évtizedeken át fegy-
verrel pusztították egymást. De más ellentétek is rombolták az ősi egységet;
néha társadalmiak, főpapok és világiak, fejenként felkelt megyei nemesek és
nagybirtokosok, mágnások ellentétei hosszú időkön át katolikus és protestáns
felekezeti viszályok, amelyek ugyan távolról sem öltöttek magukra oly véres for-
mákat, mint angol, francia, német földön (…). Közvéleményünk ma is szereti
megkülönböztetni a kálvinista és pápista magyart, mint az alapjellem két élesen
elhatárolható változatát, nézetem szerint hibásan, anekdotikus vonásokat ko-
molyan véve. Józan történeti szemléletünknek nincs is nagyobb akadályozója,

yy
284

Hitel_Nagy Hitel  2018.05.28.  18:16  Page 284



mint az anekdotákból kialakított történeti tudás. A valóságban a katolikus és
protestáns magyar között a nemzeti jellem dolgában nincs számba vehető kü-
lönbség, akárcsak egykoron I. Rákóczi György és Pázmány Péter, Zrínyi Miklós
a költő és II. Rákóczi György vagy Thököly és Rákóczi közt sem volt, nem is
lehetett nemzeti jellegbeli eltérés. (…) De ezzel nem azt akarjuk mondani,
hogy a hosszú időn át fennálló felekezeti ellentét nem járult hozzá az ősi jelleg
megváltozásához. A változás ugyanis nem abban állott, hogy kétféle magyar
típus alakult volna ki, pl. protestáns és katolikus, labanc vagy kuruc; nem ilyen
egyszerű osztódásról van szó, hanem arról, hogy kuruc és labanc egyformán
más magyar lett, mint a középkori egységes jellegű nép volt. A magyarság új
árnyalataiban is hasonszőrű, egyforma színű maradt, de ez a szín nem volt
többé a régi.

A változás menetét a nemzeti önkritika világánál, a magyarság bűneit feddő,
ostorozó szövegekből könnyebben felismerhetjük. (…) 

Az új formák, amelyek a régihez képest rosszabbodást és bomlást jelentet-
tek, csak a XVII. század közepe táján lépnek fel oly nyilvánosan, hogy az egy-
korú szemlélők is észreveszik. Eddig tartott, míg a nemzeti élet zavarai a lélek
nyugalmát is meg tudták zavarni… A lelki káosznak tehetetlenség, cselekvésbeli
tétlenség lőn a következése, hiszen adott esetben, amikor valamely pozitív tettre
lett volna szükség, lehetetlen volt communis opiniót hozni létre az illető tett he-
lyes vagy akár szükséges volta tárgyában… (…) Bethlen Gábornak nem sike-
rülvén magyar királysága, másfelé veti ki diplomáciája finom szövésű hálóját.
Pázmány Péter belátva azt, hogy uralkodóját lehetetlen eltávolítani nyugati ér-
dekköreitől a török–magyar felé, ha nem is Bethlennel, de utódával szívélyes
viszonyba lép és megbékül a kettészakítás gondolatával. Az öreg Rákóczi
György fejében már meg sem fordul az egyesítés: megelégszik, ha a királyság
néhány vármegyéjét elszakítja és Erdélyhez csatolhatja… Az ősi szabadságsze-
retet már csak ott tudott alkotni, ahol a személyes érdekkel, családi biztonsággal
egyesülhetett: a vidéki nemesség még egyre fegyverben áll és hősiesen harcol,
mikor arról van szó, hogy a környékére, megyéjébe betört török csapatokat el-
űzze. Nagy nemzeti vállaltra sem közszellem, sem nemzeti fegyelem nincs
többé…

Legelőször Esterházy Miklós veszi ezt észre, az ő indulatos kitörései az or-
szággyűlés és vármegyék tunyasága és önzése ellen már a nemzeti jellembe
vágó hibákat emlegetnek. (…) Helyteleníti, hogy a honvédelem céljaira a ne-
messég nemcsak vért, de pénzt sem akar áldozni, s az adóterhet is jobbágyaira
tolja át. I. Rákóczi György fővezére, Kemény János, a későbbi fejedelem, egye-
nesen a »magyar nemzetnek elvetemedettségében« látja annak okát, hogy senki
se akar harcolni, a nép »elkedvetlenedett, gazzá lött«, »elfajult«, s hozzá teszi:
»nem most jött be ez nemzet közé az az elvetemedettség«. Ha ilyen a vezető
réteg, nem lehet más a parasztság sem, amelynek politikai jogai ugyan nincse-
nek, de mindkét fél szívesen besorozza a nemességtől csak gyéren kitöltött hadi
kereteibe. (…) Az emberek érzik, hogy a baj gyökere a szabadság körül van,
annak különböző értelmezésében; a nemzet, amely szabadsága biztosítását nem
ugyanabban látja, hanem egymást kizáró megoldásokban, természetesen nem
is szabadulhat. Rákóczi György szabadságot ígér a királyság lakóinak, mire
Esterházy visszakiált: »ez-e a szabadság? nem szabadság, hanem rabság«.
Egyik fél sem hallgatta meg, utóbb már nem is értette a másik érvelését, a
nemzet nem egyesült, akciói ellanyhultak, végül is minden tettre kész haza-
szeretet elhallgatott. Nádasdy Ferenc, Lipót országbírája a legélesebben tá-
madja a bécsi kormány rosszindulatát, de a rendekben sem talál hazaszeretetet;
A magyar társadalom osztályairól, főurakról, nemesekről, városi polgárokról
egyenkint kimutatja, hogy önzők, tunyák és lusták; a nemesek nem harcosok
többé, hanem ügyvédek és szatócsok, akik a katonáskodás alól kivonják ma-
gukat. Ugyancsak az ősi vitézség meggyengülését panaszolja Zrínyi Miklós,
miután hadtudományi módszeres vizsgálatai és saját tapasztalatai egyenként
meggyőzik erről. (…) Előbb a török áfiumban mutatja meg az »emésztő tüzet«,

s élete végén közel van ahhoz, hogy Bocskai fordulatát utánozva a német ellen
induljon. De sem törökellenes, sem németellenes politikájában nem számítha-
tott többé az ősi magyar erényekre: a szabadságszeretet megzavarodott és kép-
telenné vált utat mutatni; a vitézség és politikai belátás meggyengült, egészen
elhalt. (…)

Zrínyi Miklós szinte ugyanazon árnyoldalait figyelte meg nemzeti jellemünk-
nek, mint később Széchenyi István. (…) Az ország nyugati részein a Habsburg
királysághoz hű magyarokban az ősi szabadságszeretet gyengült meg idők fo-
lyamán, miután már évszázados tapasztalataik szerint lehetetlen volt a »német
sas« körmei közül kimenekedniök. (…) az a kormányzási rendszer, amelyben
a magyar ügyeket a bécsi német hatóságok intézték a legfelsőbb fokon, de itthon
úgy látszott – az, aki akarta, el is hihette, hogy a törvények értelmében a magyar
főhatóságok, kancellária, helyhatóság, kamara igazgatják az országot. Elvben
és elméletileg ezek a nyugati magyarok sem mondtak le az ősi szabadságsze-
retettől követelt nemzeti önállóságról… De arra már nem volt erejük, hogy a
függetlenséget teljességében követelték volna. És amint az idők haladtával, a
szatmári béke után mindinkább kifejlődött ez a kormányzati kettősség: (…) ezt
a helyzetet elviselhetővé már csak bizonyos önáltatás tehette. (…)

A vezető réteg (…) megelégedett azzal, hogy időnként, így 1711-ben,
1722-ben a Pragmatica Sanctióban, 1791-ben a híres 10. törvénycikkben, s
emellett a koronázások alkalmával napnál világosabban elismertette teljes és
tökéletes függetlenségét, megfogadtatta a királlyal, hogy azt mindenkor tiszte-
letben fogja tartani –, s ebben meg is nyugodott… Az illúzió rendkívül vesze-
delmes volt a jellemre és a nemzet jövőjére egyaránt: a szabadságszeretetet
elaltatta, a politikai érzéket és a védekező ösztönt meggyöngítette; a vezető
osztály fegyver, fegyver, fegyver helyett jogi érveket, üres formulákat, fikciókat
halmozott fel fegyvertárába, és végül hajlamossá vált egyéb súlyos nemzeti kér-
déseknek is a valóságtól távoli külsőleges, palliatív, vagy pedig káprázatos, il-
luzionista kezelésére. Nádasdy és Zrínyi még csak azt hibáztatták, hogy az
egyes nemesekben terjed az ügyvédi gondolkodás, kétszáz év múlva az egész
vezető réteget átitatta a jogi robulisztika, s a nemzet, amely fegyvertől, lótól,
ősei szokásaitól elszokott, büszke lett arra az új fikcióra, hogy »jogász nem-
zet«.

A keleti fél sem maradt el a nyugati mögött az ősi jellem továbbformálásá-
ban, azaz rongálásában. Amint a labancgondolkodás a tényleges viszonyok nyo-
mására kényszerűségből fordult az illúziók felé, mert nem volt ereje a valóság
megváltoztatására, úgy a kurucok is csak az ő sorsuknak engedelmeskedtek,
amikor vakmerő, meggondolatlan támadásokkal és hirtelen szétfutásokkal le-
szállították a hagyományos vitézség nemzetvédelmi jelentőségét, és a politikai
belátást hányaveti optimizmussal, alaptalan bizakodással, s végül is fekete le-
mondással vagy a valóságot szidalmazó, de tehetetlen »következetességgel« he-
lyettesítsék. (…) De idővel kiderült, hogy a jövendőt a bujdosók és kurucok
eszközeivel sem lehetett biztosítani – mint a labancokéval sem –, s a számukra
is keserű valóság elől a kurucok is illúziókba menekültek, optimista, önmagát
túlbecsülő, az ellenfélt lenéző és kigúnyoló, ködös jövő váró reménységekbe.
A hasonlóság labanc- és kurucsors között abban is megvolt, hogy míg a labanc-
illúziók a szabadságszeretet érvényesülését akadályozták meg, addig a kurucok-
nál a haza lett a cél a győzelem minden reménye nélkül, a szabadság nemzeti
jelentősége frázissá vált és idővel megelégedett a – cinkotai itcével. (…) 

Míg a vezető osztályok nemzeti jellegét az ország kettészakadása, s az annak
következtében előálló politikai nehézségek gyöngítették és betegítették, addig
a szegény nép a ránehezedő szociális nyomás súlya alatt vesztett mind többet
ősi jellemvonásaiból, s azoktól biztosított akcióképességéből. (…) A török el-
űzése után felszabadult ugyan a rájasorból, de helyette Verbőczy Hár mas köny -
vének kivételt nem ismerő, könyörtelen uralma alá került…

Kezdeményező tehetség e nemesi gyámkodás alatt alig mutatkozhatott
többé. (…) A községek igazgatása alatt jóformán semmi sem maradt (…). Így
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haldokolt az önkormányzat szelleme; szabadságszeretet, politikai bölcsesség,
tárgytalanná vált, legföllebb a vitézség maradt meg a császári hadsereg magyar
ezredeiben szolgáló jobbágy kebelében. És ezt nem kell kevésbé vennünk, hi-
szen a nemes később már annyira süllyedt, hogy a katonáskodás terhét is tel-
jességgel a jobbágyra tolta. (…) Viszont a jobbágysorból való felemelkedhetés
teljes reménytelensége, a földesúrtól minden tőke hozzáadása nélkül szabályo-
zott extenzív gazdálkodás, amelyben javítás és kezdeményezés ki volt zárva, a
másnak dolgozás leverő tudata végül már emberi méltóságában és öntudatában
is megtámadta a jobbágyságot: ellustult, munkakerülővé vált, egyetlen remény-
sége volt, hogy mint hajdú bekerüljön a nemesúr udvarába, házi szolgálatra,
ahol legalább a robottól, mezei munkától volt szabad, s emellett a földesúr párt-
fogásával a hadiadó alól is kibújhatott… A vidéki nemes élete is fennakadás
nélkül zuhant mind mélyebbre, a Zrínyitől megfigyelt fokról a Széchenyi köny-
veiben leírt állapotba, amikor már éppen a nemesi élet vált a nemzeti bűnök
melegágyává. A jobbágyról, az itt vázolt fejlődés ismeretében, nem mondhat-
juk, hogy megromlott, nemzeti jellemét elvesztette volna; a tényeknek inkább
megfelel, ha azt mondjuk, hogy társadalmi lesüllyedésében a nemzet köre alá
ereszkedett le, ahol nemzeti jellem szóba sem jöhetett többé számára. A sza-
badságszeretet, politikai belátás, reális gondolkodás a jobbágy életében túl
magas fogalmak lettek, amelyekhez anyagi és szellemi nyomora következtében,
észjárása nem emelkedhetett fel többé. Az ősi jellem ily körülmények közt
legföllebb virtuálisan élhetett benne, rejtve és senkitől észre nem véve, de ké-
szen arra, hogy ha egyszer megint visszakerül emberi méltóságába, át tudja
venni a nemzet sorsának vezetését a közben elgyöngült és elzagyvult vezető
osztálytól…”

FELISMERÉS ÉS TEHETETLENSÉG
„A politikai történet Mohács utáni katasztrófái és a társadalmi helyzet, a job-
bágyság állami elnyomottsága s ebből következően legalábbis közönye a nem-
zeti célok iránt, alakította ki a XIX. század helyzetét, amely minden optimista
szemlélet csúfjára, még a mára is kihat. A magyar jellem, amint a lovas-nomád
alapokon a kereszténység behatására a Duna-medencében kifejlődött, s meg-
alakította vegyes faji eredetű elemekből a magyar nemzeti egységet és a magyar
államot, szinte páratlan szerencsés történeti képződmény volt, elég nagy szi-
lárdsággal és ellenálló képességgel, hogy a középkor politikai krízisén és tár-
sadalmi átalakulásain keresztül, változatlanul megtartsa alapvető tulajdonságait.
De a török hódítás, az ország ketté és három részre szakadása, az államiság
meggyöngülése a külföldre helyezett kormányzat következtében, mindez alap-
jaiban rázta meg a nemzeti jellemet, amelynek egyes vonásai harmóniából za-
varba oldódtak, lassanként elvesztették hatékonyságukat, és idővel erényekből
a nemzet fenntartására ártalmas, »nemzeti vétkekké« változtak. (…) A követ-
kezőkben csak néhány fordulatra szeretnők felhívni a figyelmet, amelyet jelle-
münk legújabb kori alakulására fontosnak tartunk.

A nemzeti hibákat már legelső felfedezőik, így Zrínyi és Rákóczi, nemzet-
neveléssel akarták a magyar lélekből kiküszöbölni. Mivel ezek a hibák nem
szervezetbeli, születés óta élő jelenségek, hanem csak idővel fejlődtek ki, bizo-
nyos, hogy nemzetnevelés tárgya lehet megjavításuk. Ezt a nevelési munkát
azonban nem pedagógusaink vállalták magukra, hanem költők, írók, a nemzeti
létben mélyen gyökerező államférfiak. (…)

A nemzeti bűnökben elmerült nemzet, a »dicső nép, mely tanult izzadni s
izzadás közt hősi bért aratni« megromolva helyet ad új idegen, »más szózatú
és más keblű« népnek; sírját Vörösmarty víziója szerint legalább gyász, köny-
nyező népek veszik körül. De ez is illúziónak bizonyul… s már 1849 bukása
megtanítja költőinket arra, hogy bűneink nem hogy fogytak volna, hanem gya-
rapodtak és erősödtek. (…) Mindez azonban csak a vezető rétegek, az »intel-
ligencia« köreiben megnyilatkozó nemzeti jellemre vonatkozik, arra az osztályra,
amely történelmünket alkotta és életünket irányította ezekben az időkben, s

mely vékony rétegződésben valóban már alig tudta hordozni a nemzeti sors sú-
lyát. Közben Petőfi átmenetileg jobb véleménnyel van a nemzeti jellemről, nem
ugyanerről a nemesi »úri« jellemről, amelynek ősi bűneiről, gőgös tétlenségéről,
patópáloskodásáról, szellemi összeeséséről felejthetetlen zsánerképet festett.
(…)

Petőfit ebben már megelőzték az államférfiak, élükön Széchenyi István az ő
nagy felfedezésével a kilenc millió »jó és hű« jobbágyról, aki a magyar jövő zá-
loga. A vezető osztály betegségeit kívülről, könyörtelen szemmel tekintvén meg.
Széchenyi elkészíti a nemzeti bűnöknek mai napig legteljesebb diagnózisát, va-
lamint a gyógyulás nemzetnevelői eszközeit is számba veszi… Rámutatott az
abszolút sikerű gyógyszerre (…). Ez a heroikus szer Széchenyi szerint abban
áll, hogy újra elő kell venni a magyar parasztságot, amelyben oly ősi erények,
oly hamisítatlan monumentális formákban nyugszanak (…). Széchenyi a vezető
réteg megjavításáról sem mondott le szívesen, de (…) a nemzet jövőjét az
»utolsó reménységtől«, a parasztság aktivitásától, történeti szerepének vissza-
adásától várta…

48 meghozta a reformot, a katasztrófát és az idegen elnyomás korszakát.
A legjobbak, Arany János, Kemény Zsigmond, a bukást a nemzeti jellem hibá-
inak tulajdonították, kb. azoknak, amelyeket egykor a labancok a »nyalka kuruc«
jellemén véltek felfedezni. A bajokból a nemzetet külpolitikai szerencséje és a
reformnemzedék még megmaradt nagyjai vezették ki a kiegyezés által, de az ő
gyors elmúlásukkal semmi sem tudta többé feltartóztatni a nemzeti jellemnek
az eddiginél is rohamosabb megzavarodását. 67 után minden bajt rózsaszínnek,
minden előnyt feketének lát a politikai bölcsességében mindinkább visszafejlődő
vezető osztály. Önismeretünk soha nem volt oly csekély, mint a dualizmus ko-
rában. Az idegen eszméket nem tudtuk a magyar föld szükségleteihez alkal-
mazni: a vezetők politikai bölcsessége elvesztette az ősi mértéktartást. Az egyik
nádszálként hajlongott a katasztrófa előszelében, a másik kemény derékkal
megmerevedett és minden új utat, új gondolatot elutasított, a harmadik pedig
csak az utolsó pillanatban jutott hatalomhoz, amikor már itt volt a katasztrófa.
(…)

A jobbágyfelszabadítás és ezzel kapcsolatban a mezőgazdasági termelés át-
alakulása a birtokos nemességet lejtőre vitte. (…) A süllyedés alatt a nemzeti
kultúrával való kapcsolatai is meglazultak. (…) Adyval, Babitscsal, Móriczcal,
Bartókkal, Kodállyal, nemcsak, hogy ismerős nem volt többé, hanem velük
szemben értetlen, ellenséges állást foglalt el (…) a gazdasági élet nagy jövőt
nyújtó helyeit a mágnások és nemesek átendegték. (…) Sőt a szellemi élet sok
terét is (…) A régi vezető osztályok passzivitása annyira ment, hogy még ha-
zafiasságuk formáinak kialakítását és irányítását is átengedték a jövevényeknek.
Az új állam a liberalizmus elveit szociális korlátok nélkül alkalmazva, a volt job-
bágyság gazdasági elsiklását sem tudta megakadályozni, s arról szó sem lehe-
tett többé, amit pedig Széchenyi és társai minden reform végrehajtása esetén
természetesnek tartottak: hogy a volt jobbágyság a nemzeti közösség tagjává
tétessék. Érdeklődése a nemzeti kérdések iránt felkeltessék és végül is saját
tisztább nemzeti jellemével szolgálja a közösséget. A szegény nép továbbra is
kívül maradt, passzív tagként, akinek parancsolnak és akit vezetnek; az ősi sza-
badságérzetet frázisait hajtogatva, a vezető osztály nem gondolt a szegénység
szociális nagykorúsítására. A bajokat betetőzte, hogy ez a megzavarodott vezető
réteg, a megszaporodott állami feladatokat számszerűleg sem tudta többé el-
látni, s így kénytelen volt saját soraiba idegeneket bevenni, előbb a Bach-kor-
szakból itt maradt nagyszámú német és cseh hivatalnokot és gazdasági embert,
azután a hazai német kisebbségből felemelkedőket, a városi polgárság megma-
gyarosodott családjai után a falusi sváb községeknek a hivatalokhoz sodródó
egyedeit.

Mi sem természetesebb, mint hogy ebből az új keverékből elsősorban az
államvezetés örökölt művészete veszett el, és hogy politikai érzék híján a kor-
szak egyetlen lényeges kérdését sem tudta dűlőre vagy pláne nyugovóra vinni:
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a dualizmusból folyó kérdéseket, a felekezeti békét, a nagybirtok és nagytőke
korlátozását, az akkor még nemzetileg jól használható középbirtok megmenté-
sét, a parasztszegénység gazdasági felszabadítását, a kivándorlást, a földrefor-
mot, a mezőgazdasági és ipari munkásság kérdését, a zsidó és nemzetiségi
kérdést, a demokrácia és emberiesség követelményeit. Mindez megoldatlanul
maradt a háború utánra…”

Ezek után napjaink olvasója legelőször próbálja meg félretenni a csaknem
évszázados felfogásbeli különbség s ma elsősorban a politikai korrektség kor-
látait. Töprengjen el azon, hogy aktuális ideológiai korlátaink, amelyek kisebb-
nagyobb mértékben már valamennyiünk gondolkodását rabul ejtették, miként
akadályozhatnak mai egyszerű sablonjaink szerint eldöntöttnek vélt kérdések
valóban elmélyült tanulmányozásában. Hogy Szekfű ebben a nagy tanulmányá-
ban mennyire szubjektív s milyen mértékben volt képes hatalmas történelmi is-
meretei alapján számunkra járatlan ösvényeket felfedezni, nem a mi – tehát
egyszerű olvasók – dolga eldönteni. Abban azonban, amit leír, ha csupán némi
objektív igazságot is feltételezünk vagy megérzünk, ezáltal történelemszemlé-
letünk feltétlenül csiszolódni, éleslátásunk javulni fog.

Ha eddig már tudtuk a sokat emlegetett tényt, hogy nagy történelmi tragé-
diáink után újra meg újra parasztságunkból kelt életre a nemzet, akkor azt – e
tanulmány által ismét megerősítést nyerve, egyben szomorúan, sőt akár két-
ségbeesve állapíthatjuk meg –, miszerint éppen ennek a rétegnek a tudatos fel-
számolása juttatott oda, hogy már csak egy csodás feltámadás reményébe
kapaszkodhatunk. Szekfű meglátja, hogy vezető rétegünk keveredése a törté-
nelem során előnyökkel is járt és gyakorta igen szerencsésnek bizonyult, de
ugyanakkor olyan ősi tulajdonságok, erények tűntek el, hígultak fel, amelyeknek
hiánya a nemzetet vezető elit esetében meghatározó jelentőségű volt. Sokszor
megtapasztalt csodaszerű újjáéledésünk reménye igencsak elhalványodott.
Ehhez csak azt tehetjük hozzá, hogy a fel-felbukkanó szoliter nagyságok – már
Zrínyi által is észlelt – lángoszlopszerű megjelenése éltetheti a reményt. 

Lehet-e talán még lappangó őserőnkre alapozva, felülről alászivárogtatni a
mély rétegekből egykor tudományosan kiásott nemzeti tulajdonságokat, amint
azt a kulturális hagyomány terén most egyesek – olykor szép sikerrel – próbál-
ják? Nem tudom. Hatalmas és összehangolt, kormányokon és pártokon felüli
összefogás kellene egy olyan kultúrpolitikához, iskolapolitikához és nemzetne-
velő programhoz, amely erre képes lehetne. A kóros kör itt zárul, mert éppen
amit szeretnénk életre kelteni, annak a hiánya nem teszi ezt lehetővé. S mégis!
Hinni és tenni kell, ahogy azt a Hitel generációja is tette. 

y

Régtől való torzító hajlamokról
és párhuzamokról
Dr. Venczel József: Az eltorzított nemzedék fogalom
1939/4.

Erre az írásra is mondhatná –, aki úgy gondolja –, hogy ma már mi közünk
hozzá. Csakhogy a mai olvasó, teljes maiságában, e sorok nyomán óhatatlanul
kezdhet a jelenre asszociálni, amikor akár furcsának tűnő párhuzamokra, vagy
egyszerűen közvetett figyelmeztetésekre érez rá. Mai helyzetünkben eleve haj-
lamosak vagyunk arra a bizonyos: nekünk mindenről ez jut eszünkbe – észjá-
rásra. És még valami. Ugyanis a lokális és pillanatnyi, adott helyhez és időhöz
kötött problémákról is képesek az igazán jeles gondolkodók úgy írni, hogy az
nemcsak abban a szűk körben ad feleletet kérdésekre, hanem nagyobb idő- és
térbeli távlatokban, más helyzetekben ugyancsak hasznos lehet. Ilyen szerintem
Venczel Józsefnek ez az írása.

„Az igazat megvallva, egy kicsit feszélyez, hogy már az első sorban leírjam
a nemzedék szót. (…) a lépten-nyomon fölbukkanó félreértés, a fogalmakkal
való alantas visszaélés az, ami aggaszt és megfontolásra késztet. Gondolkozunk
és töprengünk: érdemes-e megszólalni, amikor a közösségi élet akusztikája
annyira megromlott, hogy a kimondott szó nemcsak hangzásában ferdül el, de
értelmében is megváltozik, mire másokhoz érkezik?” 

Napjaink olvasója, még mielőtt a nemzedék-fogalom korabeli eltorzításáról
kapna pontosabb információt, e sorok nyomán ráébred, hogy az a módszer,
amely ma a szavak eredeti értelmét elferdítő igyekezetben, a szavak besározá-
sában, majd az egyének vagy csoportok ezzel történő megbélyegzésében nyil-
vánul meg, nem új metódus, hanem réges-régi – sajnos, jól bevált – gyakorlat.

De olvassuk tovább a sok más tanulsággal is kecsegtető írást, amely az
akkor legaktívabb és a felelősséget magára vállalni óhajtó nemzedék egyik ilyen
gondjáról beszél.

„Hiába erősítjük a társadalomtudomány általánosságban érvényes és meg-
állapított igazságaival, hiába tisztítjuk a tárgyilagosság jóindulatával, a nemze-
dék szó sem kerülheti el közéleti akusztikák rontó zátonyait (…). Értelmét nem
találják, idomtalannak is tartják, magyarán mondva: meglehetősen haszonta-
lannak ítélik.” (…)

Vannak idők, amikor mindenkinek le kell tennie harcra készített fegyverét s
a nagyobb közösségi érdekek parancsszavára meg kell találnia a békés munka
kijelölt helyét. A kínálkozó lehetőségeket felhasználni kell s nem eltékozolni; ki
nem ezt teszi, valóban ártalmas, ítélet alá való, közösségileg bűnös és vesze-
delmes. (…)”

Úgy vélem, ez az a bekezdés, amelyik anélkül, hogy itt azokat megjelölnék,
rámutat napjaink ítélet alá való, közösségileg bűnös és veszedelmes személyeire
és csoportjaira, mert e szempontból soha aktuálisabb, sürgetőbb időket nem
éltünk.

Térjünk azonban vissza az akkori, mai szemmel nem túl jelentékenynek tűnő,
nemzedéki vitához, inkább az ebből leszűrhető tanulságok kedvéért.

„Kerek három esztendővel ezelőtt már volt alkalmunk világosan rámutatni
arra, hogy a közvéleményünkben ellenlábasoknak tartott nemzedéki csoportok
megfeledkezni látszanak egymásról. Az »apák« hatalma (irigykedésre tápot adó
»hatalom«) látszathatalomnak bizonyult, s a »fiak« forradalma (ez a dühös és
néha neveletlen ellenkezés) is bizony csak látszat-forradalom. Nincs olyan ha-
talom, amely indokolná a forradalmat, és nincs forradalom, amely a hatalomért
lángolna. (…) 

A látszat csalt, s éppen a fiatalságnak volt ereje ahhoz, hogy az eddigi, né-
miképpen hamis szemléletét újjal cserélje fel s megindítsa azt a szellemi folya-
matot, amely az egyetemes társadalmi törvények szerint alakuló nemzedéki
stratégiában jobbára előd nélküli és éppen ezért páratlan. Gondoljuk csak meg!
A két ével ezelőtt lezajlott nagy nemzedéki megnyilatkozás, a Vásárhelyi Talál-
kozó, már nem az idősebb nemzedék ellen készített fegyvert, hanem a nemzetlét
védelmére vértezték fel magukat az ott megjelenők, s hangoztatták, hogy kö-
zéletünkben nem a korosztálybeli megújhodás a fontos, hanem a szellem fris-
sülése, a közerkölcs megszilárdulása, a látás tisztulása és a reális
nemzetpolitikai tervszerűség érvényesülése. (…) De tovább megyünk s köze-
lebbi példára mutatunk rá. A nem is olyan rég, néhány hónappal előbb közre-
adott Nemzedéki vallomásban még tisztultabban jelentkezik ez a felelősségteljes
erkölcsi magatartás. »Ebben a történelmi időben az új férfinemzedéket illeti az
első szó, hogy ennek az egységnek sürgető szavát hallassa. Igen, a szó és a
kötelesség minket illet mindenekelőtt. Húsz esztendő alatt nagy utat tettünk
meg… Kemény szellemi harcokat kellett vívnunk a tényekkel, az előttünk járó
nemzedékkel, egymással és önmagunkkal egyaránt. De annyi küzdelem után,
most már elmondhatjuk legalább: a közöttünk ható tényeket ismerjük, és az
előttünk dolgozó nemzedéket türelmetlenségünkkel többé nem zavarjuk. Ha va-
laha szép és nyugtalanító díszek voltunk a nemzet építményén, most erős híd
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vagyunk, amely az előttünk járókat összeköti a nyomunkba lépő ifjúsággal. Né-
pünk kiáltó szükségei és a feladatok sürgető parancsa ösztönös erővel sodortak
egymáshoz minket és rendeltek közös munkára. Többé nem arra nézünk, ami-
ben eddig különböztünk, hanem tudatosan arra, amiben ma egyek vagyunk.
Nem fegyverszünetet, hanem békét kötöttünk egymással, mert mindnyájunk fe-
lett győzött a népünk iránti felelősség.«

(…) Nálunk nem a forradalom rejlik a nemzedéki csoportok szándékában, a
gond tereli egybe a korosztályokat, s legfönnebb csak annyiban különböznek e
csoportok, az öreg és a fiatal, hogy az egyik gondja a múló életé, a másik gondja
meg az előtte álló új életé. Szemléletbeli természetes különbség ez: az egyik in-
kább hátra tekintget, a másik inkább előre; az idősebbek gondolkodását némiképp
elvonttá teszi a más éghajlati viszonyok közt felnőtt hagyomány, a fiataloké e ha-
gyomány körét tágítva, szélesbítve közelebb jutott a valósághoz (…).”

Ha mindezt lefordítani akarnánk a mára, bizony az nehezebb lenne, hiszen
főleg a mai fiatalok előtt járókat, beleértve saját fiatalabb soraikat, igencsak meg-
osztották az azóta őket megfertőző, igazság szerint bukott, vagy már zajló hal-
doklásukban is életveszélyes ideológiák. A nemzedéki ellentéteket felülírják ezek.
Nem szólva arról, hogy a megosztó elvek mögött törpe kis önös és hatalmas
hátsó érdekek bújnak meg. Ezért aztán a valójában mindenkit egyformán veszé-
lyeztető, egyre sokasodó közös gondok sem képesek egybeterelni e csoportokat.

Ami pedig az akkori nemzedéki különbözőségeket illeti, azokat az e sorok
megjelenése utáni néhány év alatt a még nagyobb gond, vagyis a történelem
terelte egybe. Vagy így, vagy úgy! Onnan vezetett aztán az út az előbb említett
máig, annak minden anomáliájával.

S most folytassuk olvasmányunkat: „(…) A közösségi életben a gyermek
megfelelője nem a fiatalság – mint sokan gondolják és hirdetik – hanem a nem-
zedék. A fiatalság csak élettani megújulást jelent, az elsenyvedt test újjászületik,
de a lélek, az eszmehordozó emberi lélek csak a nemzedékben bukkan új, élet-
adó forrásokra, s csak a nemzedék eszmei sugárzásában képes új alkotásokra,
a nemzetlét egyetemes megújítására. (…) Éppen azért neveléstani alapkíván-
ság, hogy a gyermek legyen önálló egyéniség: apja nyomdokába lépjen, de a
saját lábán; örüljön az örökségnek, de gyarapítsa is; jó szívvel vegye a jó taná-
csot, de legyen gondolkozó, tervelő és magabízó. Ez a helyes álláspont (…).

A baj azonban ott van, hogy a közösségi életben már nem érvényesülnek
azok az elemi élet- és lélektani tényezők, amelyek a család felelőseit, az apát
és anyát boldogsággal töltik el s erőt meghaladó áldozatra késztetik. A közös-
ségi életben az apaság és anyaság érzelmeit a vetélkedés, nemritkán az irigység
gőgösen száműzi. (…) Persze vannak hálátlan fiak és hálátlan nemzedékek,
akik önként keresik e szecesszió alkalmát. (…) De nem ez a természetes és
általános. Nagy kirobbanások idején így van ez, de egyébként az őrségváltás
nem azonos fogalom a forradalommal, a cselekvés vagy ennek vágya – amely
minden új nemzedék mozgató ereje és jellemző jegye –, nem ellentétes a ha-
gyománytisztelettel. Sőt beteges vonás, amikor e kettő nem társul: a cselekvés,
amely eredeti alkotásokra mozdítja az építő hagyományokat, és a hagyomány,
amely biztosítja, hogy az új alkotások szerves folytatást jelentsenek. (…)”

Hát bizony másként fest ez ma, amikor nem a nemzedéki ellentét van elő-
térben, s különösen nem, ha az új, mai törésvonal éppen a múltat végkép eltö-
rölni óhajának vagy tagadásának mentén is húzódik. Az őrségváltásnak így aztán
egészen sajátos mai formái alakulnak ki. És ez még azonos nézetű csoportokon
belül sem zökkenőmentes.

Itt is felvillan egy csapda a zavaros eszmék és ideológiák bozótjában. Ugyan -
is megpróbálják azt a látszatot kelteni, hogy a liberalizmus és a hozzá kötődő
ideológiák (és persze rejtett érdekek) a fiatalok, s ezzel a haladás igazi hordo-
zói, a jövőbe mutató út egyedüli ismerői, s minden, ami hagyomány, elvetendő,
gátló, haladásellenes.

Venczel József így folytatja: „Komoly és beható revízió alá szorul tehát a
nemzedéki szemlélet s a nemzedéki kérdést durván hánytorgató újabb módszer

s az, ami ebben a legkirívóbb, a nyesetlen modor. Nem utasítunk vissza semmit
s lényegében nem vitatkozunk senkivel sem. Csak éppen a figyelmet hívjuk fel
az említett Nemzedéki vallomás egyik nem jelentéktelen passzusára: »Az élet
tényei azt mutatják, hogy az erdélyi magyarság lélekben önmagához tért. Ez
az igazság, mint minden igazság e földön, magában hordja a munka és az építés
törvényét. Félre nem érthető világossággal olvassuk ki hát belőle, hogy az élet
tényei egységre mutatnak. Ez az egység pedig családi és nemzeti jellegű, amiből
törvény szerint következik, hogy az erdélyi magyarság új életformája a családdá
alakult nemzeti közösség.« Ha úgy tetszik, ez a megállapítás célkitűzés is, s ez
a célkitűzés nyilván egyetemes érdekű és értékű is. (…) Az új nemzedék, amelyet
nem hatalmi érdek és nem is kalandor konclesés, hanem ellenállhatatlan lelki
kényszer hívott életre, s ennek a nemzedéknek tagjai, akik – jócskán előrehaladva
a férfikor esztendeiben – nem fiatalságukban, hanem eszméikben és erkölcsi vi-
lágukban újak, ha hibáztak, csak egyben hibáztak, hogy az elődök iránti hála
nem satnyult el bennük szolgaisággá s a tisztelettudásban is megtalálták a helyes
mértéket: nem utánozzák a konzerváló rend hangját, kézmozdulatát, lépését,
tempóját. Hagyományosan gondolkoznak, csak a hagyományban nem nemze-
déki, hanem nemzeti hagyományt pillantanak meg s éppen ezért különbséget
tudnak tenni az értéktelen, valóban elavult és az értékes, örök mozzanatok kö-
zött. S az epigonizmust kerülni vétek volna? Nincs tragikusabb, mint addig süt-
kérezni egy eszme sugárzatában, míg az teljesen kialszik. Jön akkor a
dermedtség, és fagyos kézzel, fagyott ésszel új tüzet csiholni majdnem lehetet-
len. (…)”

A tanulmányt olvasván számos aktuális, tartalmához látszólag nem kötődő,
de annál fontosabb gondolat ébredhet. Ezek közül kiemelném azt a jellegzetes
mai próbálkozásra vonatkozót, amely az ideológiai és nem nemzedéki törésvo-
nal egyik oldaláról azt akarná elérni, hogy a nemzeti hagyomány is nemzedé-
kinek tűnjön. Ettől egyrészt a támadás lehetőségét várja, másrészt egy csapásra
két legyet ütve a nemzeti hagyományt is megpróbálja átadni a feledésnek. Ne
feledjük, hogy éppen e hagyomány és ennek tisztelete a még sokáig gondot je-
lentő globális és balliberális világ legfőbb célpontja, terveinek legfőbb akadá-
lyozója.

S most lépjünk tovább! „A nemzedék hivatása tehát eszmei. (…) eszmei
mert a nemzedék lelke és mozgató ereje maga az eszme, amelyet képvisel. Szó-
val nem a fiatalság, a hevülékenység, a lázongó lelkialkat, a türelmetlen elége-
detlenség az új nemzedék valóságos ismertető jegyei – ezek a fiatal
jellemvonások a mi új nemzedékünkből jobbára hiányoznak is –, hanem az
eszme, amely szükségszerűen újfajta magyarságszemlélettel és sajátos közös-
ségi magatartással párosul. Már öt évvel ezelőtt éppen a Hitel állapította meg,
hogy az új nemzedék – szellemi tartalmánál fogva – semmiképp sem azonosít-
ható bizonyos korosztályokkal: az új magyar nemzedék nem egy a fiatalsággal,
annál jóval több, eszmei síkon időtlenebb, s ha van nemzedéki mozgalom, ez
sem korosztályi mozgalom, annál jóval tartósabb, szellemi mozgalom, tehát a
korosztályinál sokkal mélyebbre hatoló, nem személyekért és személyek ellen,
hanem a nemzetélet rendszerének megváltoztatására törekvő. A fogalmakkal
lehet visszaélni, a lényeget lehet elhallgatni vagy elsikkasztani, de ez az igazsá-
gon mit sem változtat: a nemzedék valójában eszmei társulás, és a nemzedéki
mozgalom szellemi mozgalom. (…)”

Ennek a korosztálytól független szellemi mozgalomnak politikai formát öltött
vetületével éppen most találkozhattunk a nemzet életében, s lessük minden lé-
pését az egyre veszedelmesebb történelmi pályán. Korosztályos indulást köve-
tően vált eszmei társulássá.

Mit ír még Venczel József, háromnegyed századdal ezelőtti, ugyancsak nehéz
időkben? „(…) Pro domo is mondjuk példaképpen: a közéleti elődök nemzedéke
fölött nem nekünk, az utódoknak, kell bírálatot mondanunk, ezt a feladatot álta-
lános magyar viszonylatban elvégezték ama nemzedék gondolkodói, kezdve
Szabó Dezsőtől egészen Szekfű Gyuláig, s ugyanők megjelölték a feladatokat is.
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Ebből következik, hogy a nemzet ifjabb rétegének – tehát nekünk, az új ma-
gyar nemzedéknek – nem a felfedezés, a rádöbbenés, hanem a munka a fel -
adatunk: a kiáltó szóra éberen figyelni, a zarándoki komolysággal mondott
tanácsokat megszívlelni s a kijelölt utat jól szemügyre venni s azon biztos lép-
tekkel elindulni.

Az új magyar nemzedéket a megelőző nemzedék sokszor gyalázott, sokszor
semmibe vett, állandóan gáncsolt kiváló magányosai nevelték, szellemi tekin-
tetben ők formálták, hogy azzá legyen, ami: új nemzedék, velük eszmeileg egy,
gondolkozásában, magyarságszemléletében és közösségi magatartásában azo-
nos. Vagyis az eszme és a szellem, amelyet néha fiatalok részéről dőre hivalko-
dásképpen, az idősebbek részéről pedig durva vád gyanánt »nemzedéki«
eszmének, illetve amolyan okvetetlenkedő »fiatal« tévelygésnek szoktunk emle-
getve hallani, nem a mi találmányunk, nem a látható nemzedék szüleménye,
hanem az eszmei nemzedéké, amely nemritkán még Zrínyinél is régebbi ma-
gyarokat nyugodt szívvel megidézhet tagjai sorába, s ugyanilyen időtlen hagyo-
mány a nemzedékinek mondott magatartás s ugyanilyen az a sokféle célkitűzés,
amely jellemzi az új magyar nemzedéket. (…) Időtlen mélységből tör elő az új
szellem, századok nevelték, alakították, míg oda erősödött, hogy az uralmat
bátran kívánhatja. Nemzedékünk alázatos szolgálattevő, bele kerülvén e szellem
ellenállhatatlan vonzáskörébe. Új nemzedék, mert az első, amely a maga körén
belül közösségi eszmévé igyekszik érlelni az új gondolatokat, s új, mert az első
abban is, hogy a megelőző nemzedékek eszmehirdető magányos jobbjait, mint
szellemi közösség, a magvetésben fenntartás nélkül segíti.”

Mindezt azonban megtörte a második világháború éveinek szörnyű sora s
az ezt követő árulás, amelyet Jaltában követtek el Közép-Kelet-Európa ellen,
európaiak (is). Amikor pedig azt hittük, hogy ama időtlen mélységből előtört
régi-új szellem uralomra kerülhetne, ugyanazok újabb árulásával találkoztunk,
és hozzá olyanokkal, akik belülről tapossák azt a magvetést. Mai eszmehirdető
magányos jobbjaink ismét elláthatják feladatukat, remélhetőleg egy őket is fel-
ölelő új szellemi nemzedék fenntartás nélküli támogatásával.

y

A „munkás-paraszt szövetségről”
Incze Lajos: Földmíves- és munkásosztályunk 1939/4.

Olvasom ezt az érdekes tanulmányt, s mint sok más korosztályomból valóval
történne, az én emlékeimben is élénken éledeznek egykor volt marxista szemi-
náriumok. Felbukkannak vizsgák hangulatai, hol jól megjátszott lelkes határo-
zottsággal kellett visszaöklendezni gyűlölt dogmákat, olyanokat, amelyek mára
már döglöttek. Ilyen volt a munkás-paraszt szövetség vagy a munkásosztályunk
és dolgozó parasztságunk megdönthetetlen egysége és folytathatnánk.

E tanulmányt olvasván eszünkbe ötlik ismét a szavak értelmét manipuláló
kor néhány szüleménye. Mert mivé lett az a szó, hogy paraszt? Vagyis a tanul-
mányban a földmíves. Apám a többgenerációs magyar mezőgazdász hagyomány
őrizője, szinte szakrális felhanggal mondta ki e szót, s igazított el a nemzeti
nagy újjászületéseinket biztosító magyar paraszt fontossága dolgában. A csonka
hazába érkezve viszont meglepetésemre már, mint szitokszó bukkant fel. Ha
kellett, bárkit súlyos sértésnek szánva parasztoztak le, vagy bunkó parasztnak
nevezhettek. Igaz, volt régebben is efféle értelme e szónak, de az nem terjedt
túl a polgári szemszögből nézett neveletlenség határán, azon, ahol alkalom
adtán hegyeseket köpnek. Egy időben persze ott volt a szegényparaszt és a kö-
zépparaszt (az a bizonyos ingadozó), de volt Parasztpárt is. És a parasztos
ugyanakkor jelentett valami népiest, öltözködésben, étkezésében s a kultúra
egynémely területén. Amiképpen valaha élő valóság, magyar gyökerünket je-

lentő hagyományőrző volt a paraszti kultúra, sőt képes volt megtermékenyíteni
a hanyatló, ún. magas kultúránkat. Mára skanzenek és könyvtárak lakója, de
szerencsére táncházak és Röpülj Páva versenyek éltetője is. Azt, ami valaha a
szilárd alapokban volt, most felülről szivárogtatnánk vissza újra alapozásunk
érdekében. De végezetül ott van a legfontosabb túlélő: a józan paraszti ész. 

Aztán nézzünk csak körül a munkásosztály háza táján. A kiegyezést követő
iparosodás idején váratlanul izmosodni (és egyben nyomorogni) kezdő osztály
adja a magyar proletariátust. Annak idején még mellé sorolták az iparosokat
is. Vizsgáljuk hát meg a proletár szót. Ama éhes proletárt, a prolit, aztán a
proletár forradalmak majd diktatúrák proletárját vagy a posztkádári kor ma di-
vatos panel proliját, és egy nagyon érdekes fogalmat: a proletarizálódást, amely
mindenképpen lesüllyedést, visszafejlődést jelent szakkifejezésként. Maga a
proletár osztály is főleg a termelési módok változása során vagy más okokból
lesüllyedő parasztságból, a városba tántorgók gyökértelenné vált tömegéből jön
létre. Láttuk filmekben felidézni az eredeti tőkefelhalmozás alakjait, a Dickens
által megörökített külvárosok kétes tömegét, ismerősök 1919 Lenin-fiúi, a
Horthy-rendszer Oncsa telepeinek szerencsései, József Attila külvárosának kis-
emberei, az illegális kommunisták meggyőződéses és félrevezetett, vagy adott
időszakokban a szó szoros értelmében rabolni (zabrálni) odacsapódó figurái,
sötét alakok, a nyilas legényektől Péter Gábor embereiig, falvakat járó kollek-
tivizáló aktivistákig, félművelt politikai tisztekig és pártaktivistákig, vagy ezt
megelőzően a házmesterek, akik feladták az ott bujkáló zsidót és mellettük a
magukat is feláldozni kész osztályharcosok. Ami azonban érdekes a dologban,
hogy közöttük sohasem olyanokat, akik rossz vagy akár jónak hitt tetteiket tu-
datos magyarként hajtották volna végre.

A két osztály között valahol itt húzódik a leghatározottabb törésvonal. Ezért
lett a munkásosztály hatalmát hirdető proletárdiktatúrának a felsőbb osztályok
likvidálását követően végső – s nemegyszer legádázabbnak hitt – ellensége a
magyar paraszt. Ama ingadozó középparaszttól a gyűlölt kulákig, és próbálták
a lesüllyedés útjára jutott szegényparasztot felhasználni céljaikhoz. Ezért kellett
a parasztságot mint olyant felszámolni, és a magyar hagyomány letéteménye-
séből, a parasztból, mezőgazdasági vagy valódi proletárt kreálni, ami annak
teljes erkölcsi, nemzeti, tudati kiforgatását jelentette. Vagyis a süllyedést, a pro-
letarizálódást.

Mai világunkban már más kategóriák vannak. Amint azt Incze írja: „(…)
minél fejlettebb az állam, minél kialakultabb a társadalom, annál több szinten
helyezkednek el csoportjai.” A megcélzandó a polgárrá válás, a középosztályba
való felzárkózás, legyen az ipari munkás vagy mezőgazdaságból élő személy.
Feladatuk és az ennek megfelelés képessége őket már a középosztályhoz so-
rolná. A süllyedést felváltotta az emelkedés igénye. Reméljük, fokozatosan le-
hetősége is. De miközben ennek a rétegnek az alulról történő fokozatos
vastagodását segítenénk, még ott van alatta a hagyományos, történelmileg pro-
letarizálódott tömeg, sőt ami még rosszabb, egy roncstársadalom.

A feladat tehát igen nagy. De olvassuk együtt, milyen eligazításokkal segít
ez a régi, de nem egészen idejét múlta 1939. évi Incze Lajos-tanulmány, ame-
lyet nem lehet kivonatolni, hanem egészében tárok az érdeklődők elé. 

„Az erdélyi magyar mozgalmi sajtónak abban a részében, amely a munkás-
osztályt minél szélesebbnek kívánja látni és láttatni, közhellyé kezd válni a »föld-
míves- és munkásosztályunk« szólama. Ez a már megszokottá koptatott
kifejezés, amelyet ma gondolkozás nélkül hadarnak el, két, illetve három egy-
mástól elütő társadalmi réteget kíván együvé: 1. a földmívességet, amely Erdély
új határainak megvonása után a hajdani szabad székelyt és az egykori magyar
jobbágyot egyaránt jelenti, 2. a sokkal jelentéktelenebb számú és rövidebb
múltú ipari munkásságot; és végül 3. a földmíves rétegből időnként kirajzó
félfalusi bérmunkás tömeget. 

Természetes, hogy akik a fenti szólam mögött egységesen szervezett töme-
get szeretnének látni és másokkal elhitetni, az elmúlt húsz év folyamán ismé-
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telten megkísérelték a valójában három külön termelési szerepet betöltő és
külön életformában élő réteget egyetlen »dolgozó arcvonalba« tömöríteni. Az
összekovácsolás azonban, tömérdek, figyelmen kívül hagyott okból kifolyólag,
sorozatosan csődöt mondott. Nem sikerült, pedig az elképzelés szerint minden
előfeltétel megvolt egy ilyen »nagy horderejű valóra váltás« keresztülviteléhez.
A sikertelenségek után nem maradt más hátra, minthogy azokra hárítsák a fe-
lelősséget, akik nem tudtak és nem akartak felszámolni természetes adottsá-
gaikkal a távolból kecsegtető, délibábos kilátások kedvéért. Mélyebbre nem
igen tekintgettek, holott az okok mélyen a felszín alatt lapulnak meg.

A sikertelenség miatti felelősség áttolások és gyanúsítgatások helyett bizo-
nyára eredményre vezetőbb azt tisztázni, hogy lehetséges-e egyáltalában ilyen
összehangolás, továbbá, hogyha lehetséges, szükséges-e; nem lenne-e kalan-
dos, tehát végeredményében káros?

Az államelmélet fejlődése következetesen a társadalom tagolódását és erő-
sebb rétegződését vonta maga után. Minél fejlettebb az állam, minél kialakul-
tabb a társadalom, annál több szinten helyezkednek el csoportjai. Ezek után
nyitva marad a kérdés, hogy vajon nem fordul-e szembe a történelmi fejlődés
törvényeivel, aki két azonos érdekűnek nem mondható csoportot, lényegesen
eltérő adottságaik ellenére, azonos szintre akar helyezni, jóformán összeolvasz-
tani, nem véve kellőképp figyelembe e rétegek sajátos szükségleteit, harcmo-
dorát, eszközeit stb.

Ha egyetlen nyilvános kijelentés jobboldalról nézve baloldalivá, baloldalról
tekintve jobboldalivá bélyegezheti a közéleti harcost, mennyivel inkább kell
ügyelnünk akkor, amidőn olyan alapvető társadalmi összefüggéseket vizsgálunk,
amelyeknek elhanyagolása meghiúsítaná társadalmunk átszervezésének, új ala-
pokra helyezésének sikeres kimenetelét. Másrészt pedig a népi rétegek között
tátongó különbségek őszinte feltárása nem egyenlő azzal a rosszindulatú mun-
kával, amit szakadékásásnak szokás nevezni. A tényleges helyzet független a
megismerés fokától és folyamatától. Az akkor is fennáll, ha behunyt szemmel
haladunk el mellette. S ha valóban az a cél vezet valakit, hogy a tények alapján
avatkozzék bele nehéz társadalmi helyzetek kibogozásába, a szokványos türe-
lem, vitázó modor és mások részéről való jóhiszeműség feltételezése mellett az
is szükséges kellék, hogy a kárunkra megállapított igazságokat és törvényszerű
következetességeket higgadtan, szenvtelenül és előítéletek nélkül vegyük tudo-
másul.

Így a szemlélő minden érdemes szempont figyelmes megvizsgálása után el-
kerülhetetlenül arra a végső következtetésre jut, hogy a földmíves- és munkás-
osztály egységes arcvonalba óhajtott szervezésének kérdését a hasonlóságok
és különbségek mértékével kell és szabad lemérni. Az ilyen összehasonlítás
számszerű eredményei adják a két réteg összehangolásának lehetőségét, avagy
lehetetlenségét.

Beszéljünk csak két osztályról: a földmíves- és munkásosztályról. Ejtsük el
a harmadikat, a félfalusi bérmunkás tömeget, amely az előbbiből származik, de
elvesztette annak magabiztos világszemléletét, viszont retteg a másodikét ma-
gáénak vallani. Marad tehát a kettő, amelynek szabatosan körülírt törekvései,
haladási iránya, íratlan törvényei és harcmodora van.
1. A történelmi múlt különbségeiből nem fonhatunk ugyan jelentős tényezőt a
két réteg mai értékének szabatos meghatározására, de kiválásuk a többi rétegből
határozottan utal fontosságukra, az államéletben betöltött szerepükre s egyúttal
pontosan körülírja, hogy melyik réteg mikor vált ki, melyik rétegből stb. 
a) Ne kezdjük azzal, hogy őseink már az etelközi szállás idején inkább a fölmű-
velést és állattenyésztést kedvelték a többi ősfoglalkozás rovására. Ne menjünk
visszább a honszerzésnél. Maradjunk csak ott, hogy a Kárpátok hegykoszorú-
jában megtelepedett magyarság a hadi kalandozások kudarca után, keresztény
lett, s ezzel egyidejűleg véglegesen letelepedett népnek tekinthető. Mivel törzs-
rendszerünk az egynemű (homogén) népösszetétel mellett szólott, a gyorsan
oly kizárólagos alappá váló mezőgazdaság fejlesztése és berendezése is a tiszta

magyar népi elemekre, a független harcosokra hárult. S bár ezek felhasználtak
idegen népelemeket is, azok beolvasztására századok álltak rendelkezésre. Ez
a szabad réteg, ki az íj helyett ekét fogott, a hűbérrendszer magyar változata
alatt ugyan jobbággyá züllött, de magyar maradt.  
b) Ezzel szemben a magyar ipari munkásság – értve alatta a szakmunkáso-
kat – viszonylag is későn fejlődött ki. Ezzel semmit sem vitatunk el az ipari
munkásság erkölcsi súlyából, s azzal sem, ha megállapítjuk, hogy kialakulá-
sában egy bizonyos százalékig képviselve van a magyarhoni német vér és a
tót nép is (ez utóbbi főleg a mezőgazdasági vándormunkások számának
emelkedése és beolvadása révén). Fontos tényező azonban, hogy egyetlen
Duna-völgyi állam sem tarthat igényt az ipari állam névre. Ebből következik,
hogy a munkásság – noha e sorsot nem érdemli – csak mostoha gyermeke
az államháztartásnak. Ki van téve egyesek üzérkedéseinek, a teljes bizony-
talanságnak, kihasználásnak, s ennélfogva a politikai kalandorok jövőt ígérő
csábításainak is.
2. Az osztálytudat mindkettőnél kitörölhetetlen pecsétet nyom az egyén lelkére
és könyörtelen következetességgel irányítja annak minden cselekedetét.
a) A parasztság magatartása a középosztály falusi foszlányaival szemben egé-
szen a legutóbbi időkig talány maradt, noha a dolgok nem rejtélyesek, nem ti-
tokzatosak, de senkit sem érdekeltek. A magyar paraszt rendes körülmények
között csak a helyi közigazgatási hatóságokon keresztül találkozott az állammal,
és a gyakran más vérű kereskedők, iparosok által a polgári társadalommal. Az
érintkezésből pedig, főleg a Székelyföldön, az a tudat kristályosodott ki benne,
hogy a föld népe a nemzet, a többi olyan nem egészen fölösleges tartozéka.
Türelmes volt vele szemben és elnéző, mert kevés számúnak, mindenképpen
jelentéktelennek tartotta. A magyar urat úgy tekinti, mint az egész világ népi
rétegei fölött elterpeszkedő, egyetemes vezetőség egy elhatárolt részét, amely
– mivel magyar rétegeket tetőz be – magyarul is tud. Papját, tanítóját éppen
azért tudja nagyon becsülni, mert nem tartja »azok« közül valónak.
b) A munkásság tisztább fogalmakat alkotott magának társadalmi szintmagas-
ságáról, jelentőségéről. Nincsenek szende szemléletei. Nem táplál túlságos re-
ményeket aziránt, hogy az ipar fejlődése folyamán nagyobb politikai szerephez
jut. Ezért nem téveszti soha szem elől, hogy szakmai szervezkedése mellett
semmiképpen se hanyagolja el politikai színezetet is kölcsönözni a munkás -
tömörületeknek. Gyakorlati politikai vállalkozásaik üthetnek rést összefogásu-
kon, de valahányszor más, nem munkástömegekkel kell szembefordulniuk,
egységes arcvonalat igyekeznek mutatni. Száz sikertelenség sem szegi kedvüket
és hisznek a végső sikerben.
3. Harcias magatartásuk milyensége osztálytudatukból következik.
a) Nem jutottunk el odáig, hogy a parasztság mozgalmaira vonatkoztatva, osz-
tályharcról lehetne beszélni. Ez nem csupán abból következik, hogy a paraszt-
ság (elsősorban a székelyekről van szó) nem ismer osztályokat; a parasztság
»tudja«, hogy ő a nemzet és »él, ha hagyják«. Amikor fel is dühödik, szinte kö-
telező keretnek tekinti a nemzeti adottságokat, a nyelvet, a vallást, a hagyomá-
nyokat. Dózsa György és az 1918-as forradalom parasztja a nemzeti keretek
határain belül akar leszámolni többé-kevésbé képzelt ellenfeleivel. Belső ügy
ez, amelybe senkinek semmi beleszólása. Az 1848-as szabadságharc népi hon-
védje ezért kezelte olyan megvetőleg a muszkát, aki beleszólt.
b) A munkásság elsősorban csak függőleges irányú társadalmi tagoltságot akar
ismerni. Szerinte van egy vezető réteg, amely némely államban azonos az ún.
nagytőkés középosztállyal, s ennek egy darabja francia, mert franciául beszél,
más része német, mert Goethe nyelvén szól, harmadik része angol, mert angol
lobogó alatt zsarol, és végül, többek között, egy igen kis darabkája magyar,
mert magyar honpolgár, magyar dolgozó rétegekre nehezedik, magyarul is be-
szél, de a tőke szempontjából érez. Ezért először vízszintes irányba keres egy-
séget, országhatárokon túlról vár és túlra nyújt segítséget azoknak, akik vele
egy szinten sínylődnek. Összeköttetést keres a francia, német, cseh, román,
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orosz stb. munkással, mert ezek mind munkások. Előbb a társadalmi kérdése-
ket kell megoldani – mondják –, csak azután a nemzeti törekvéseket, sőt ez
utóbbiakat feláldozhatják az előbbiekért.
4. Egyes sajátságos helyzeti különbségek is lényeges vonásként járulnak a két
osztály viszonyának tisztázásához:
a) Számuk és arányuk a magyar nemzettestben, de különösen a csatolt terü-
leten nagyon elütő.
b) Körülbelül ezzel egyenes arányban áll nemzetgazdasági szerepük is, amelyet
itt a magyar népközösség szempontjaiból külön is bírálat alá kell venni. Sem
termelés, sem fogyasztás terén nem lehet közös mértéket felállítani. De amíg
a munkásnak látszatra mindegy, hogy honnan fogyaszt, a nép hajlik a nemzeti
kereten belüli önellátásra (szövetkezetek stb.)
c) Politikai beilleszkedés terén a munkásság nagyobb szilárdságot árul el. Mi-
közben a parasztság között, megfelelő felvilágosultság hiányában, sorbontó tö-
rekvések is találtak néha jóhiszemű támogatókra, a munkásságot sem pénz,
sem ital, sem fenyegetés, sem ígérgetés, fecsegés nem tudta előre elhatározott
nézeteitől eltántorítani.
d) Életszintjük és műveltségi értékük is ugyanilyen áthághatatlan különbséget
mutat. De ne zavarjuk össze a kettőt. A munkásnak is, a népnek is rideg, sőt
az előbbinek ellenszenves a polgár és a polgári fogalma. Mégis az anyagilag
megalapozott munkás olyan szabályos nyárspolgár lesz, mintha annak született
volna. A munkás városi felfogású, városi lüktetésű és – bár csökkentett mér-
tékben – városi műveltségű ember. Ruházata az egyetemes nyugat-európai divat
után igazodik, »nemzeti sallangok« nélkül. A nép ezzel szemben, mint az ősi
gondolkozás, egyszerű lélek, természetes észjárás és régi viselet letéteményese,
ösztönösen őrzi eredeti kultúráját. Népi művészetünk művelője (és sajnos,
majdnem egyetlen megőrzője). A munkás inkább mozgalmi ember; neki az esz-
mei tartalom a legfontosabb, nincsenek nemzeti sajátosságai, csak esetleges
meghatározói. Egyetemes emberi törvényeket akar magára nézve kötelezőleg
kimondani és hajlik a világpolgár tágabb, de bizonytalanabb élettere felé.
5. Az imént fölsorolt tényleges, tehát anyagi különbségek mellett olyan lelki és
felfogásbeli eltérések is mutatkoznak, amelyek elriasztják a kiegyenlítő szán-
dékot.
a) A metafizikai világgal szembeni magatartás már világnézeti síkra tartozik.
Míg a parasztság általában az istenhit és keresztény szellem megingathatatlan
pilléreire támaszkodik, a munkásság törhetetlenül vallja a történelmi anyagel-
vűséget és mindent, amit ebből le lehet és le kell vonni. Finom okfejtéssel ki-
dolgozott nézeteit nem hajlandó keresztény szellemű, építő szándékú nemzeti
szempontok szerint átjavítani. Ezek után nem azonos a fogalom, amely a két
rétegnél a nagy szavak mögött meghúzódik, ilyenek: jog, vallás, erkölcs, nem-
zeti cél, emberiesség, haladás stb.
b) Utoljára hagytuk a közösségi élet megnyilvánulásait. Ma – úgy látszik, hosz-
szabb időre – a testületi állam eszméje (olasz) a tömegfelfogású nemzeti állam
(német), az osztályuralmi rendszer (orosz) stb. a tömeget, a mennyiséget lökte
politikai síkra az egyén, a kiművelt emberfők, személyiségek helyett. Úgy lát-
szik, mintha a díszlet mögötti rendezők alacsony rendű bosszújaként a tömeget,
a sok kisembert az egyéniség a nagy ember ellen uszítanák. Vezéreik azt ma-
gyarázzák, hogy ma a tömeg minden (de ők nem hajlandók a tömegben nyom-
talanul elvegyülni, feloldódni a szélesebb rétegekben). Teljes egyenlőségről
beszélnek, miközben kis csoportok politikai fölényét akarják kiharcolni.

Ilyen távlatok mellett figyelemre méltó, hogyan viselkedik a két réteg akkor,
ha testületi állásfoglalásról van szó, azaz: mennyire volna alkalmas tömegfelfo-
gású állameszmék megvalósítására? A mérleg itt megint a munkásság »javára«
billen. A bürokratikus alapon megszervezett szakszervezeti élet fölényben van
a népi kalákával, a szeres majorsággal, közbirtokossággal, amely természetes
úton, tételek megfogalmazása nélkül jött létre. Hátha még a Nemzetközi Vörös
Segély munkásságát tekintjük?

Az összehasonlítás során eddig nem sikerült közös vonásokat, lelki rokon-
ságot kimutatni, vagy ha igen, túlságosan nagy távolságok, szintkülönbözetek
mutatkoztak a két réteg, a földmíves és munkásosztály között. 

Pedig közös vonások is vannak. Vegyük azokat is szépen sorjába:
a) Pillanatnyi adottságaik között mindkét osztály, a szó teljes értelmében sa-
nyarog.
b) Mindkét réteg, az osztálytudat által megkövetelt határokon túl, ösztönösen
egy nagyobb egységbe, népi közösségbe kívánkozik, mert életet akar. 

Két pozitívum. Két figyelembe veendő tényező. Aki szervező gondolattal
nyúl rétegződésünk kérdéséhez, nem tekinthet el az ilyen ösztönző erők fölött.
Ámde ezek távolról sem arra késztetnek, ami »földmíves és munkásosztályunk«
egy nevezőre hozásával találná meg végső célját.

Két teljesen külön, a maga létét pontosan körülhatárolt osztály politikai
együttműködéséről lehet szó, de ez nem jelent egyet két osztály megkülönböz-
tetés nélküli egybeötvözésével, sem a két réteg egyedeinek egy kétfejű tömegbe
való öntésével.

Az ilyen elegytömegek csak szavazni és tagsági díjakat fizetni jók, de arra
aligha alkalmasak, hogy egy eszméért küzdjenek, azt diadalra vigyék. Ez annál
is inkább kizárt dolog, mert a röviden vázolt adottságok mellett ilyen összefog-
laló eszmét lehetetlen adni. Nem tudnak olyan magasabb eszményképet adni,
amelyben mind a munkás, mind a paraszt megtalálná minden törekvését s ame-
lyek teljesülésében kielégülne.

Számolni kell azzal, hogy az erdélyi magyarság nem csak földmívesekből és
munkásokból áll. Márpedig, ha ez így van, fölösleges erőszakos tömörítéseket
végezni, ha az új, szétfeszített keretekbe sem férnénk be mindannyian.” 

A tanulmány két osztály, a munkásság és a parasztság közös arcvonalba tö-
mörítésének elvetélt kísérletét mutatja be úgy, hogy nem nevezi meg ennek ösz-
tönzőit, nem velük vitatkozik, nem őket támadja, hanem egyszerűen csak
tisztázni akar egy kérdést. Mi természetesen már tudjuk a választ. És emléke-
zünk a munkás-paraszt egység változatosságában is unalmas szlogenjeire. Incze
erről összefoglalóan ezt mondja: „Az ilyen elegytömegek csak szavazni és tag-
sági díjakat fizetni jók, de arra aligha alkalmasak, hogy egy eszméért küzdjenek,
azt diadalra vigyék.” Mint arról szintén volt alkalmunk meggyőződni, ez ideig-
óráig (ami emberöltőket és életeket is jelentett) mégis sikerülhet. Például a
Vörös Hadsereg és a védelmük alatt behozott kommunista vezetők, valamint
kiszolgálóik jóvoltából.

Szerzőnk a terv lehetetlenségét igen nyomós érvekkel támasztja alá. S mint
azóta megtanulhattuk, ez az elvetélt egységesítő próbálkozás, amely közben nagy
károkat okozott a nemzetnek, egyben ama végső nagy kísérlet bukásának is egyik
fő okozója lett. A parasztságot kvázi felszámolták, de ennek árát megfizették.

Ami pedig ama harmadik osztály, a parasztságból kivált, félig falusi bérmun-
kástömeg kérdését illeti, ők azok, akik elindultak a proletarizálódás süllyesztője
felé. Bár erre nézve nincsenek adataim és ismereteim, de gyanítom, hogy utó-
daik közül máig sokan ott találhatók a legmélyebb rétegekben, akár a roncs-
társadalomban.

Amikor a szerző rendszerezve kezdi tárgyalni az egyes osztályokat a legfon-
tosabb szempontok szerint, észlelhetjük, hogy nem elfogult egyik irányba sem,
de látja az okokat és a következményeket. Mi sem jellemzőbb erre, mint az
alábbi megállapítása: „a munkásság – noha e sorsot nem érdemli – csak mos-
toha gyermeke az államháztartásnak. Ki van téve egyesek üzérkedéseinek, a
teljes bizonytalanságnak, kihasználásnak, s ennélfogva a politikai kalandorok
jövőt ígérő csábításainak is.”

A parasztság és a munkásosztály közötti, a bevezetőben említett különbséget
Incze Lajos érdekesen dolgozza fel. Emeljünk ki néhány idézetet ismét: „a pa-
rasztság (elsősorban a székelyekről van szó) nem ismer osztályokat; a paraszt-
ság »tudja«, hogy ő a nemzet, és »él, ha hagyják«. Amikor fel is dühödik, szinte
kötelező keretnek tekinti a nemzeti adottságokat (…)”, illetve a munkásságról
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szólva: „Előbb a társadalmi kérdéseket kell megoldani – mondják –, csak azután
a nemzeti törekvéseket, sőt ez utóbbiakat feláldozhatják az előbbiekért.” Aztán:
„A munkás inkább mozgalmi ember; neki az eszmei tartalom a legfontosabb,
nincsenek nemzeti sajátosságai, csak esetleges meghatározói. Egyetemes em-
beri törvényeket akar magára nézve kötelezőleg kimondani és hajlik a világpol-
gár tágabb, de bizonytalanabb élettere felé.”

Vagy milyen érdekes, hogy miközben a tanulmány születésének idején (és
amint ezt mi az idősebbek később végigkövethettük) mindkét réteg számára
oly ellenszenves a polgári lét, hogy még neve is van, olyan, hogy úrgyűlölet vagy
nadrágos utálat stb. háromnegyed évszázad múltán ott kopogtatnak a polgári
lét kapuján, sőt számottevő részük át is lépte annak küszöbét és felzárkózott a
középosztályhoz, amelyhez annak idején, mint olvashattuk, többek között a vi-
déki földbirtokos tartozott. 

És milyen pontosan írja le a nép hagyományőrző szerepét, amely a paraszt-
ság felszámolásával szinte teljesen megsemmisült, s ma inkább visszaplántálni
próbáljuk belé, valamint a munkásosztály kizárólagos nemzetközi kitekintésének
tényeit, ami éppen napjainkban nyilvánul meg ettől az osztálytól teljesen elsza-
kadva, mint önálló életre kelt internacionalista – baloldalinak csak nevezett –
ideológia, és fordul szembe aktívan a nemzeti érdekkel, melyben ma már való-
ban közösnek kellene lennie a két egykori osztály utódainak. 

Míg tehát a parasztság egykoron megmaradt keresztény és nemzeti alapo-
kon, a munkásosztály következetes és „(…) nézeteit nem hajlandó keresztény
szellemű, építő szándékú nemzeti szempontok szerint átjavítani.”

A továbbiakból kiemelhetünk még két olyan megjegyzést, mely a mai utó-
dok, az ún. baloldal jellemzésére is alkalmas. Először olvassuk újra ezt: „Úgy
látszik, mintha a díszlet mögötti rendezők alacsonyrendű bosszújaként a töme-
get, a sok kisembert az egyéniség, a nagy ember ellen uszítanák.” Aztán pedig
ezt ajánlanám figyelmükbe: „Teljes egyenlőségről beszélnek, miközben kis cso-
portok politikai fölényét akarják kiharcolni.”

Végül még egy megjegyzés a tanulmányból: „Ha egyetlen nyilvános kijelen-
tés jobboldalról nézve baloldalivá, baloldalról tekintve jobboldalivá bélyegezheti
a közéleti harcost, mennyivel inkább kell ügyelnünk akkor, amidőn olyan alap-
vető társadalmi összefüggéseket vizsgálunk, amelyeknek elhanyagolása meg -
hiúsítaná társadalmunk átszervezésének, új alapokra helyezésének sikeres
kimenetelét.” Hát még ma, a politikai korrektség ördögien zseniális találmá-
nyának szorításában, bélyegének félelme alatt.

Vannak tehát olyan baloldali politikai örökségek, amelyek nemzedékről nem-
zedékre változatlanok. Makacsul, kitartóan, semmivel sem törődve, továbbfej-
lesztve. Végkimenetelét tekintve reméljük eredménytelenül, de a nemzeti
ügyeknek ártani azért mindenkor képesen. Hogy akiket képviselnek és meg-
győznek, szintén kárvallottjai ennek? Ismerünk erre alkalmas választ is részük-
ről: Na és! Hiszen hol van már az az idő, amikor az ő érdekeiket képviselték.
A mai esetleges haszonélvező megbízók nem itthon vannak. A parasztság azon-
ban már nem létezik, az ún. munkásosztály ún. képviselői pedig internaciona-
listák. Olykor ezt még el is éneklik.

y

Vélemény, korban közelebbről
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való elmélkedések
1940/1.

„Noha a mi magyar népünk minden koron inkább vitézségnek cselekedeteiben
gyönyörködött, hogysem a maga dicsőségének leírásában fáradozott volna:
mindazonáltal sok vitéz királynak tündöklő neve köztünk is indított jó írókat,

akik elégségesek voltak a magyar jó nevet örök feledékenységből dicsőségre
és világra kihozni. Ha azért most ékesen író historicusink nincsenek, nem tu-
lajdoníthatjuk nemzetünk íráshoz való restségének annyira, mint annak, hogy
megholtak Mátyás királyok, s újak nincsenek, kik indítanának új elméket, és
nevezetes okokat adnának az ékesen való írásra. Holott annak a dicsőséges ki-
rálynak halála után, ha lettek volna mások is olyanok, mi sem siratnánk annyi
veszedelmünket. De nem mindenik seculumban születik Fenix, és sok száz esz-
tendeig kell fáradozni a természetnek, meddig formálhat oly embert, aki világ
s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen s maga nemzetének megvi-
lágosítója. Ilyen vala a jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki
keresztyén királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bi-
zony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csil-
lagok nap támadásán... 

Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, ezen a két héten magam mu-
latságáért jegyzésben venni akarom az elmélkedésre való dolgait... Az én pen-
nám meg fog akadozni Mátyás király nemzetsége számlálásában s eleget
versengettek már a historicusok abban. Bonfinius rómaiaktul s régi tündöklő
Corvinusoktól hozza ki a genealogiát, el is hittem, hogy úgy vagyon; a magyar
írók penig nem egyeznek vele ebben, hanem hogy Zsigmond királytul és egy
bujér (bojár) asszonytól való volna, nem törvényes házasságbul, hanem szere-
lem gerjedéséből. Ha így volna is, nem volna mind ebben mit szégyenleni...
Amaz erős vitézségi Hercules, aki ez világot betöltötte szép neve zengésével,
ki fia volt? Jupiteré, Alcmenábul. Sok száz másnak, vitéz nevű főembereknek
eredetét nem tudjuk, fabulákkal támogatván tudatlanságunkat. Így ha Hunyadi
János is régi seculumokban lett volna, ennek is Jupitert atyjául adták volna, vél-
vén a régiek, hogy csaknem lehetetlen embertől fajozni annak, kinek jó csele-
kedetei nagyobbak más embereknek rendinél. Hunyadi Jánosnak fia Hunyadi
Mátyás volt, s nem elég-e az? Mutasson ilyen apát s ilyen fiat nekem egy
historicus, aki ezer esztendőre fonja is némely királynak genealógiáját... Azért
Hunyadi János Mátyásnak tartott világosságot; annál a szép carbunculusnál lát-
ták meg Mátyást a magyarok, kit talán meg nem találtak volna olyan könnyen,
ha az a világosság nem lett volna. Az atyja érdemeért lén király, akit még ki-
rályságra valónak nem ismértek volna... 

Mihánt az országnak botját kezében vette Mátyás, és nem is szoríthatta volt
jól összve a markát, mindjárt oly három ellensége és hada támada, az ki min-
denik elnyelni gondolta országostul. Két világbíró császár, német és török, har-
madik a Giskra, cseh, maga országában, kit nehéz volt kiveszteni, mint a nyüvet
a rothadt sebből. Nosza most, vitéz király, lássuk, vagy-e olyan mint Hercules,
Jupiter fia, aki bölcsőben még két sárkánt ölt meg egyszersmind, mindenik ke-
zével egyet. De a te állapotod annál is nehezebb volt, mert mindenik kezedre
egy ellenség jutott: az harmadikat mire számlálod? az áruló szolgáidat. Tedd
hozzá országodnak szegénységét, tárházadnak ürességét és a közönséges té-
bolyodást az országban ilyen nagy ellenségnek félelmétől: mit fogsz csinálni,
hová fogsz kapni? Nagy Simon nagy harccal győzettetik meg, szabadon fut a
te vitéz sereged a német előtt, Vas vármegye füstöt vetett, füstölög: távolrul is
megláthatod. 

De mit érne az arany, ha a tűzben füstté lenne, mire való volna a kormányos,
ha csak jó időben tudna hajókázni? Ezeket a confusiókat, a háborúságokat a
Fatum mind Mátyás szerencséjére hozta és fundálta, nehogy könnyűszerrel jus-
son dicsőséghez s halhatatlansághoz. Azért összveszedi a király minden elméjét,
minden erejét, amnestiát s tiszteket ígér az árulóinak s magához hódítja. Rá-
küldi ugyan ismét Nagy Simont és gróf Szentgyörgyi Zsigmondot, aki az
előbbeni harcban ellensége volt, a római császárra, kit meg is vert... s kirázza
a császárnak a kevély német gondolatokat a fejéből; félni kezd, aki azelőtt ijesz-
tett, fél a maga prédájátul, kit házában tartott, úgymint az koronát; örömest el-
lenne nála nélkül, ha tiszteséggel lehetne, gondolja, hogy amiatt lesz neki
romlása, ha sokáig lesz nála. De a király magnanimitása (nagylelkűsége) meg-
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menti ettűl a félelemtűl; a császárnak kalácsot vet a torkába, mint Aeneas a
Cerberusnak, hetvenezer aranyat vet néki, kivel fösvény szemét befedte. 

Másfelől Rozgonyi Sebestyén a cseheket sok likjából kiűzi, de király nélkül
Giskrát nem veheti ki; rámegyen a király minden birodalmábul, hadábul s ere-
jéből, de aki nagyobb, az ő szelédíthetetlen elméjét megszelédíti, s tolvajoknak
kapitányából magának hüvet csinál és állhatatos vitéz embert. Más király addig
várta volna, hogy kezébe kaphassa, hogy harcolhatott volna széllel városokrul
városokra triumphusban; de a mi királyunk ilyen hiuságos gondolatokat nem
gondolt: az, ki az közönséges jónak szolgálatjára volt, inkább kévánta, hogysem
a maga magános dícséretét... 

Harmadik felől megüté az országot a török. Hali bég, az ki akkor híres had-
viselő basa vala, két úttal megpróbálta a király szerencséjét, egyszer Száva s
Duna között, másszor Erdélyben. De drágán megvette volna oda nem mentét,
mert mind hada s mind maga gyalázatosan jára, az prédát, maga vitézeinek
felét, és az egész tisztességét oda hagyá, s ez lőn is méltó oka írnia a maga
császárának, hogy a magyar királynak csak az esztendői ifjak, de vitézsége, de
bölcsessége, de szerencséje érettek és vastagok, és hogy se ne szégyenelje ki-
jövetelét, se el ne mulassa a maga személye szerint, ha akarja, hogy a
muszulmán birodalom ez a gyermek miatt hátra ne maradjon. Az király csele-
kedettel megbizonyítá Hali bég levelét, mert rámene Jajcára, akinek erőssége
minden másnak lehetetlenséget csinált volna a megvételben, csak Mátyásnak
nem; azért magyar módra hozzányulván, könnyen megvevé török császárnak
örök gyalázatjára és bosszúságára. Kinek megtorlására és visszavételére eljöve
ugyan Mahomet császár nagy készülettel, megszállá Jajcát, erősen ostromlá.
De nem aluvá el a király annak oltalmát, mint azelőtt a császár, rá indítá hadát,
Szapolyai Imrét (kit akkor Imre deáknak hívnak vala), ereszté előttök. Verd
meg, ha mered, császár, ezt a diákot, nézd szemben a király hadát, ha olyan
rettenetes vagy, az mint kívánsz láttatni. De nem kívánja Mahomet aztat, azt
tudá, valahol magyar sereget halla, hogy mindenütt ott van a király, kit szemben
nézni nem jónak tartott. Elkéle Jajca alól mint a füst, otthagyá sátorait, álgyúit,
ott sok gazdagságát. Kicsoda ijesztette el? Az Isten, aki Mátyás király nevének
oly rettenetességet engede, hogy meg nem meri vala várni senki mezőben, úgy
annyira, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkor Mahomet
császárrul: 

Mikor magyar király zászlóját látá,
Jó lovának száját futni bocsátá. 

Erdély és Moldova felütik magokat, a király szerencséjének ellen mernek
rugni. Erdély adónak nagyságát veszi okul, de rosszul. Szükséges királynak az
adó, főképpen az olyan királynak mint Mátyás volt... Nincs a népnek nyugalma
hadsereg nélkül, nincs hadsereg zsold nélkül és zsold adók nélkül. Ez a király
sem bolond épületekre, sem eszelyős költséges vendégségekre, sem bolondok
gazdagítására nem költötte az ország jövedelmét, hanem hazája megmaradá-
sára, dícsőítésére és öregbülésére. Kicsoda nem kévánná maga értékével segí-
teni az ilyen királt?... 

Ezekben ismég a király serénységét observálhatjuk; nem hagyott a párto-
lásnak üdőt, hogy nagyobbra terjedjen: mindjárt rá ment az eredetében. Má-
sodik observatio, hogy ennek a királynak nemcsak egy mestersége volt a
dolognak véghezvitelében. Moldva fegyver nélkül nem szelédülhelett meg, fegy-
verrel büntette. Erdély megesmeré vétkét: megkegyelmeze néki, egynehányat
számkivetésben hajta, de ezek közül is egynehány a király könnyűségében bíz-
ván, a terminusnapra ki nem mene. Az király hóhér kezében adatá őket, ahol
tanult a többi, hogy nem kell király kegyelmességével és törvényével jádzani.
Isten előtt sem lehetett nagyobb bűn, mint vakmerő bizakodás az Isten irgal-
mában. Harmadik observatio a király serénsége az moldvaiak ellen való harcban
s más király elfutott volna a helyből, ő megvárta vitéz módra, meg is verte, a
király is sebbe esék, de avval jár az: virtus vulnere viret (a vitézség sebekkel
ékeskedik). 

Cseh királyra s országra támad a had ennekutánna; ösztönözték erre a ki-
rályt a római pápa s római császár: religio volt praetextus alatt (hitvédelem volt
a háború jogcime). Nem tudom miképpen kell dicsérnünk azt az expediciót:
igazságrul nem, annál inkább nem szükségéről. Az mostani világ, (hogy ne ne-
vezzek egy fejedelmet is), mikor színt akar adni a maga hadakozásának, religiót
obtendál (a hit védelmét adja ürügyül); de hun vagyon az az egész keresztyének
regulájában vagy Krisztus urunk tanításában, hogy fegyverrel kell eretneket, tö-
rököt az mi hitünkre hoznunk? Sehol bizonyára én azt fel nem találom, de ta-
lálom azt, hogy békességesen, tűréssel, szenyvedéssel szenyvedjünk mindent.
Az mi hitünk más vért nem akar ontani, hanem az maga fiaéit az Isten dicső-
ségére. 

De én igen messze menék a propositumrul (tárgyamtól). Nézze meg minden
ember, már ha igazán volt-e religio ennek a hadnak célja, holott a vége orszá-
goknak nyeresége és accessiója (szerzése). Azonban meddig hussitákra a király
hadakozék, az török eljárá dolgában, sok ezer lelket elvive fogságban. Sabácot
(Szabács várát) megépíté, tudniaillik: Delirant Reges, plectunur Achivi (a ki-
rályok esztelenségéért a nép bűnhődik). 

Ennek utána az esztergomi érsek sok főurakkal, sok vármegyékkel az ki-
rálytól elpártolkodék; királyt választának magoknak bolondában. Magahittül
cselekedének, nem gondolván meg, hogy az a fej, aki koronát hordozott, nem
könnyen fosztatik meg pártolkodással; de ők is a jó szerencsében és a király
familiaritásában (jóindulatában) elbízták magokat. Az érsek, akinek a többinél
okosabbnak kell vala lenni, megtébolyodék. Homo sanctus in sapientia manet
sicut sol, nam stultus sicut luna mutatur. (A szent ember a bölcsességben ál-
landó, mint a nap, mert csak a bolond változékony, mint a hold.) Ütet a király
mint az atyját böcsülte, mint szent szerzetüt obszerválta (tiszteletben tartotta),
de ugyanaz vala az oka az ő tébolyodásának. Fortuna puem nimium fovet,
stultum facit. (Akinek a szerencse igen kedvez, azt esztelenné teszi.) 

A conspiratio (összeesküvés) király ellen nagy volt, és minden más szívet
elijeszthetett volna a királyon kívül; ő csak egyedül kévánatos matériának
gondolá az ő halhatatlan nevének öregbülésére. Az magyarok Kazimir királynak
fiát, ugyanazt is Kazimért, az országba béhozák, magyar királynak nevezék; de
az igaz király ráméne és beszorítá Trencsinben minden hadastul ezt az éjszakai
királyt, ahonnan a magyarok elállának a lengyelektül; az érseket szép szóval
magához egyesíté a király és ígérettel. Tudta, hogy a fösvénység fundálta a
szívét és ambitio. Fumo saturentur qui fumo vescuntur. (Füsttel telnek meg,
akik füsttel táplálkoznak.) Így csaknem egy szempillantásban minden, mind az
a machina oda lőn. Köszönöm a király serénységének. A polgárháborúk meg-
szüntetésére legjobb orvosszer a király jelenléte, mert ha a felség okossága
legjobban meggyőz is, – a mindennapi tapasztalat bizonyítja – soha nem félnek
jobban a lázadók, mint, ha azt hallják, hogy a király ragaszkodik a büntetések-
hez. (Barth Gram.) Kazimir Lengyelországban szalada szégyenvallva, a hada
nemsokára ugyanazzal a mocsokkal utána lézenge és szállankozék, kikből a
polgár is eleget vere agyon. Így jár, ki községnek szavára indul. A község avagy
a favor populi (a nép kegye) szintén olyan mint a tenger: néha zavaros, néha
csendes, az mint a szelek engedik, nincs abban bizonyság. Pietro Maffei szavait
referálom. 

Azért itt a lengyel királynak értelmét megszólhatni, aki oly könnyen ezeknek
a megháborodott uraknak szavára belé ereszti magát ebben a tengerben, akiből
naufragium (hajótörés) nélkül ki nem mehete. Mátyás király penig elvégezvén
ennek a tragoediának első actusát és a többit, az utolsóra jőve, az érseket nya-
kon kapatá s fogságban küldé: nem menthette meg a szentséges character, ho-
lott inquinálta (bemocskolta) az árultatás. Elereszté végtére, de ő teli gyalázattal
s haraggal hamar meghala... 

Ismég feltámada lengyel király, a fiával Lászlóval, cseh királlyal, kik nagy
országos két hadat összehozván, Braszlót megszállák. De a magyar király
előbb, noha kevés néppel ugyan, jóval belé szálla, ahol sehol semmit nem
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tehetének néki csehek és lengyelek, ő penig viszontag számtalan rabot fogata,
úgy annyira, hogy elijedének a magyar szerencsétül, Lengyelországban lett ká-
roktól (Kinizsi Pál és Szapolyai István által) és az éhségtül: békességet kérének
tüle, oda engedvén néki Morvát, Silésiát, Lusátiát, és hogy csehországi király-
ság titulusával ő is éljen. 

Méltó itt a király mesterséges vitézségén megállapodni, és elménkben ven-
nünk, hogy miképpen tudá ő az alkalmatos időket megválasztani minden álla-
potra és történetre. Ebben a hadban néki ereje nem vala, kivel szemben
megharcolhatott volna, azért soha semmiképpen ki nem hagyá magát venni a
mezőre: eleget mesterkedék, hogy kicsalhassa, néha futásnak tettivel, néha
bosszus kihivatallal, néha dücsőségnek képével, de ennek az okos hadviselőnek
az vala az ő feltett célja, hogy az ellenséget onnan kiuntassa és kiéheztesse.
Azért nem akara az ellenség tanácsán járni, sem az ő kedvéért s bosszuságáért
bolondságot a maga igyekezetinek elfordításával cselekedni. Jut jól eszembe
Fabius Maximus, jut ama másik római hadnagy, kit Pyrrhus király harcra ki
akarván venni: Gyere ki egyem a mezőre, ha vitéz vagy: az vala válasza: Sőt,
ha te vagy vitéz, végy ki innen ellenemre, hogy kimenjek a mezőre veled har-
colni. Jut ismég Julius császár, akinél senki jobban nem tudta a hadiállapotokat
s tanácsokat változtatni, mert néha, hol kelletett, oly vakmerőn mégyen vala az
ellenségre, néha, mikor ismég más szüksége volt, úgy besáncolta magát, senki
ki nem vájhatta... Az mi szerencsétlen Lajos királyunk nem tudta azt a hadi
mesterséget, sem az ő hada s azt tudja vala, hogy nincs a hadakozásban több
mesterség az ütközetnél, azért most is sóhajtjuk akkorbeli romlásunkat. Non
licet in bello bis peccare. (Nem szabad a háborúban ugyanazt a hibát kétszer
elkövetni.) Mátyás király ezért, mint akármelyik régi hadnagyok közül, tudá
különböztetni a maga actióit (hadmüveleteit): aminek mikor ideje volt, akkor
vette elő. 

Magyarországban lengyelekre mintegy vakmerő rájok mene, és rájok vitta
Trencsént. Braszlóban ki nem mutatá mintegy félénk magát a mezőre; eleget
nevetkezék és csúfolódék ellene az ellenség, de avval nem gondola; az ő igye-
kezetét véghez vivé okosan és emberül. Ismég más elmélkedésünk is lehet ennek
a hadnak folyásában, mert a király sok mesterséggel élt az ellenség ellen; un-
talan csatákat ereszte széllel a zsákmányosira, és avval úgy elfogyatá az ellen-
séget, hogy mind tornyok s mind tömlöcök rakva valának vele, egynehány ezer
volt az: azért az ellenség ettül igen megfélemlék. 

Második mestersége a királynak a diversio (figyelmet eltérítő hadművelet
más hadszíntéren). Aki ezzel tud élni, bizony nagy hasznait veszi. Szapolyai
István, Kinizsi Pál dulja vala Lengyelországot bízvást, senki nem vala oltalma-
zója; tudta jól az király, hogy az ilyen kárra és hirre az ellenség el fog menni
hazája segítségére, aminthogy nem is hibáza, s ez kénszeríté őket békességet
csinálni. Nem kell akárminémű kicsin dolgot maga eleiben venni, hanem dere-
kast, mert ellenséged nem indul meg akárminémű kicsin kárért, főképpen ha
az, amihez kezdett, nagyobb állapatú és érdemű. 

Hannibal Olaszországban hozta a hadat rómaiak ellen, és senki onnan ki
nem tudta vetni; Scipio viszont bémene Afrikában, sőt indítá hadát Carthago
ellen, kit ők el nem állhatának, hanem Hannibált visszahivák. Azért minden
hadnagy elhigyje, hogy az diversio legmesterségesebb vitézség mindennél: aki
okosan él avval, nem hibázhat. 

Harmadik mestersége a királynak, hogy ő nem volt oly felfuvalkodott, hogy
szégyenlette volna a jó szót és ajándékot osztani, akinek kellett, és noha nyert
pöre volt már az ellenségnek annyi nyomorúságában, mindazonáltal ő sok
szép ajándékokat külde az ellenség táborában a főurakhoz, akivel magához
kapcsolá szíveket azoknak, és azok osztán az két királynál jó prókátori valának
az Mátyásnak, úgyhogy mindenképpen az ő kedvére szólának az királyoknál.

Negyedik observatio (észrevétel): miképpen a király, hogy annyival inkább
kivesse az ellenségnek reménségét szívéből, nagy theatrumokat csináltata a
város mellett, hol ő nagy vendégségeket és táncokat szereztetett. Hihető, hogy

nem a maga gyönyörködéséért, mert Mátyás király nem olyan természetű volt,
hanem az ellenség bosszantására, aki éjjel-nappal láthatja vala ezt a vigasságot,
holott ő éhezik s koplal vala. Azért az is használt a Mátyás intentiójára nem ke-
veset, gondolván az ellenség, ha a magyarok ilyen könnyen jutnak a hadako-
záshoz, vendégséggel s tánccal, meddig mi azokat kiuntatjuk, mindnyájan éhen
meghalunk addig... 

Ötödször, lássuk a királynak serénységét. Mikor a három király békessége-
sen összvejöttek egymással való tractálásra, mely serényen viseli magát a mi
királyunk; őtet sem a szép szó, sem harag, sem ijeszté és ki nem tudá verni a
maga praetensiójának (követeléseinek) elhagyásából, s noha mindeniknek meg-
adja vala a becsületet felettébb is, ugyan a maga intentióját végbenvivé bátran:
úgy annyira, hogy a Mátyás mind a két királytul sem fél vala, amazok penig
tartani kezdték volt már a háboruságos szivétül. Tanuljon ebből minden ember,
ne fogjon lágyan senki a dolgában, hanem keze-lába legyen az aktiónak, akit
ember cselekeszik, mert ha csak lassú és negédesen operál, semmi jutalmát
nem vészi. 

Qui timide petit, docet negare. 
(Ki félve kér, megtagadni tanít.) 

Hatodszor, méltó observálnunk azt is, hogy a Mátyás király megvendéglé a
több királyokat. Mely nagy volt az ő providentiája (előrelátása), hogy oly mél-
tóságosan tarthatta őket és királyi módra. Hihető, hogy még otthon is meg-
gondolta ő eztet, és arra való készülete is volt, és nem kellett akkor osztán
kétfelé kapni, sem futkozni, keresvén a pohárszékeket, pohárokat és egyebet
kölcsön másoktul. Azt írja a história, hogy semmi hijja nem volt a három király
tartására való méltóságnak. Ezek mind méltóságra való grádicsok, akit Mátyás
el nem mulatott, sem más király nem mulatja el, aki olyan lészen mint Mátyás. 

Sabácot közép télen szállá meg a király, oly resolutióval: vagy ott meghal,
vagy megveszi. Aki ilyen resolutióval megyen a hadban, nem jön szégyenvallással
vissza. Harminc nap alatt megvevé stratagémával (hadicsellel); elmentté tette
vala magát, de fele hadának ott marada titkon; a törökök nekiörülvén a király
elmenetelének, pusztán hagyák az tulsó bástyákat, csak mind a király felé néztek,
azért nekimenének tul ostromnak a magyarok; a király is visszatérvén, könnyen
megvevék. Tanuljon itt minden kapitány az törökök szerencsétlenségén, ne hagyja
el a vigyázást, az őrzést, ha elmégyen is az ellenség, ne járjon úgy, mint a
sabáciak és régen trójaiak a falóval. Mindenkor álnokságot kell gondolni az el-
lenségről, és így meg nem csalattatik. Turpe est dicere: nun putaram. (Csúnya
dolog azt mondani: nem hittem volna). Hogy télen szállotta meg Sabácot, a sincs
mysterium (rejtett ok) nélkül; tudniillik tudta jól, hogy akkor a török összve nem
gyülekezik, nem is mehet könnyen segítségére; jó azért oly időt választani a vi-
tézkedésre, az kit az ellenség meg sem gondolna és néki alkalmatlan.

Az király megházasodék, neapolisi királynak leányát, Beatrixet, hozatá el
magának... Véghezvivén a király a házasságot, nem nyughatik, de a német csá-
szárra való bosszuság annyira eltöltötte vala a szüvét, hogy magával sem
birhata. Mesterkedék ugyan Bonfinius előszámlálni az okait ennek a hábo ru -
ságnak, de maga is megvallja, hogy hívságosan. Azt mondja a bölcseség:
Coelum sursum, terra deorsum, cor autem Regis inscrutabile. (Az ég magas,
a föld alacsony, a királyok szíve pedig kifürkészhetetlen.) Ki lész tehát a ki által
láthatja annak okait, hogy sem ez a dicsőségre termett király, tudván, hogy mél-
tóbb hadakozása lehetne a török pogány ellen, sőt inkább szükséges, mégis
hátrahagyván aztat, sőt elszenyvedvén a nagy károkat, kiket a hadakozások alatt
Ali bég Dalmatiaban tett, húszezer embert belőle elvivén, ismét más had Sze-
gedéig rabolván az országot, harmincezer lelket vivének el; mégis inkább mene
a német császárra. Hihető bizony, hogy nem kicsin ok volt, sem penig egy, mert
miként a nagy hajókat nem evedzhetik evedzővel, szintén úgy a nagy országos
dolgok nem indulhatnak egy okkal, hanem sokkal... 

Méltó elmélkednünk és megállapodnunk egy kevéssé a király tanácskozásán:
hogyha jó-e Ausztriára menni haddal avagy nem. Báthori István nem javallá,
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sőt éppen ellenkező sententiát (véleményt) ada erre a hadakozásra, sok jó oko-
kat előállatván, kik között egy méltó gondolkodásra. Így mond vala: Ha Auszt-
riát elfoglalod, – hiszen a Corvin vitézségnek és szerencsének semmi sem állhat
ellent, – hidd el nekem, ritkán, igen ritkán fog téged látni Magyarországod, öz-
vegyként el lesz hagyatva, és amaz fog gyarapodni; bár hamis jós lennék, el
fogják ragadni urunkat és királyunkat az osztrákok. Igazán nagy punctum (ok)
és nem tudom mi módon felelhetni meg neki, mert kettő a consequentiája.
Egyik: az ország a király távollétével megkárosodik és árvájul marad, másik:
hogy a király Bécsben lakván, ellágyul természetében és megtompul vitézségé-
ben, mint Hannibál Capuában, Nagy Sándor Babyloniában. De ezeket a nagy
okokat a király kívánsága, a világbíró császár ellen hadakozni, kicsinné tette és
semmivé. 

Meghallá azért a többi urak ítéletét is, kik között Kinizsi Pál ellentmonda
Báthori Istvánnak, és refutálá (megcáfolta) okait, csak a maga vitéz bátorsá-
gától viseltetvén és nagy szívétől. Itt azt kell mondanom, hogy egy mélységes
tanácskozásban nem jó a vakmerő szívű embereket hallani, mert az bizonyos,
hogy ők soha nem fognak mondani, hogy ne, hanem mindenkor: neki. Maga
a tanácskozásban nem úgy kell. Lingua in consilio valet, in certamine dextra.
(A tanácsban a nyelv, a harcban a kar számit.) De mindazonáltal egy ilyen bátor
szavú és szivű ember, mint Kinizsi Pál, ha szólhat tanácsban, a többit is a maga
sententiájára hozhatja könnyen, a jó okoknak veszedelmes elbomlásával. 

A király legutolsó volt a maga sententia mondásában. Én azt nem javallom,
hogy a király a maga voxát (szavát) kimondja a tanácsban, mert ha legelőször
szól, bizonyosan senki utána a tanácsban ellenkezőt nem mond, ha utólszor,
úgy is a maga voxára kényszeríti térni azokat is, kik először szólottak. Legjobb
tehát, hallgassa meg mindnyájokat, és figyelmetesen szenvedje pro et contra
való disputatiokat (vitatkozást), ne concludáljon (határozzon) ott semmit,
hanem magába tartsa a conclusiot; amikor akarja, akkor tegye világosságra a
maga szándékját: így az ő tanácsának is meg marad libertása (szabad elhatá-
rozása), a végezetnek sem hiresedik el végezése, amint szokott más tanácsko-
zásokban lenni. 

Rámene azért a király Ausztriára, és azt erősen megrablá, sok városokat
benne megveve. Bécset megszállá, és ha hamar követek a császártól nagy alá-
zatossággal, hízelkedéssel, ígérettel el nem érkeztek volna, odalett volna akkor
az egész Ausztria. De király azoktól megenyhődék, végeze a követekkel, hogy
bizonyos terminusra, bizonyos summa pénzt a császár neki letegyen, addig a
király a megvett várasokat bírná, a császár a koronát és praetensióját eleresz-
tené (igényéről lemondana). Így azért meglén ismét az szövetség; a király itt is
megmutatta nagy magnanimitását (nagylelkűségét,) mert noha nem vala a vé-
gezésben az, ugyan a császárnak a megvett városokat visszaadá, és Ausztriát
épen visszaereszté. 

Az király a császárt úgy mint fegyverrel meggyőzé, úgy királyi méltóságos
generositással (bőkezüséggel) is akará. De a császár hamissággal felele neki,
az igéretekben semmit meg nem álla: ez lén osztán méltóbb bosszuja a királynak
az elsőnél, kivel magára a császár bút, veszedelmet és gyalázatot hoza.

De Velencések is a szokott adójokat meg nem adák, sem a pápa; kin az ki-
rály megháborodék s észbe kezdé magát venni, hogy a keresztyén fejedelmek,
akik az ő paizsa alatt ülnek vala békességben, el akarják vala hadni, csak magát
a török hatalmassága ellen. Azért a király is másképpen gondolkodék, és ő is
elhagyá Dalmátiának oltalmát, hanem csak a maga határait őrzé: velencések
magoknak maradának. (Tehát az illyr határokról, melyeket a városokban szét-
osztott őrseregekkel védett, csapatait a költségek terhes volta és az olaszok
részvétlensége és fösvénysége miatt visszahívta és csak a saját tartományait
biztosította.) Bonfinius szavait repetáltam. De megadák az árát velencések,
mert oly két csapással megnyomorítá őket a török, hogy soha olyan nyavalyájok
azelőtt nem volt. Itt volna helyem és alkalmatosságom, hogy invectivákat (szem-
rehányásokat) csinálhatnék a keresztyén fejedelmekre, hogy Magyarország s

annak elpusztulását mindenkor úgy negligálták (elhanyagolták), holott az volt
kapuja és grádicsa a török veszedelemnek; de ők egymásra kis boszuságért is
inkább hadakozának. 

Bella geri placuit nullos habitura triumphos (inkább viseltek ők hadat, bár
az semmi dicsőséget nem ígért) hogysem a szomszéd háznak tüzét oltották
volna el. De az Isten őket megverte és vakította. Jupiter quem perdere vult,
dementat (akit Jupiter el akar veszteni, annak eszét veszi). Látja most mind az
egész világ, hogy a magyar nyavalyája nemcsak magáé, hanem közönséges, ho-
lott a török rá jöhet Bécsre, mikor akarja, rá velencések országára, mikor sze-
reti. Cyprus oda van, Candia halódik; mit fogsz azután mondani, Sicilia, hozzá,
talán nem juthat neked ebben a tűzben? Ne nevess bár, Olaszország... Ezt
mind azonáltal meg akarom mondani, kit a Bonfinius mond, hogyha a német
császár a magyar nemzettel olyan módon Mátyás király alatt törökre egyenlő-
képpen ment volna, bizony általűzték volna a tengeren... 

Mátyás király csehországi királlyal újabb szövetséget szerze, nem akará sok
ellenséggel magát megterhelni felettébb. Nem ravasz, hanem bölcs a török
proverbiumja (közmondás): ha tiz ellenséged van, a kilenccel békélj meg, a
tizedikkel hadakozzál. Mátyás királynak más nagyobb ellenséggel való hadako-
zásra gondja volt, azért szövetséget szerze eggyel, hogy szabadabb legyen az
másikkal. Az király azért nem szenyvedheté tovább a római császár hitetlensé-
gét és szavának meg nem állását, holott kit ígértek vala a követei, semmit sem
álla meg benne; igen nagy készülettel lén reá és Ausztriára, s maga akara ma-
gának executiót (végrehajtást) tenni vitéz kardjával. De azonban a török császár
is, mint az ólálkodó éhfarkas, látván a királynak messze voltát, Sléziában való
hosszú gyűléseit, rá külde országára és azt igen megraboltatá és dúlatá, har-
mincezer lelket belőle elvive. Nosza most, magyar király, megválik állandó szí-
ved, helyen van-e bátorságod: két világbíró császár ellenséged, elég volna egy
is, hogy elnyelne. Tudniillik a Hercules nem vétetett istenek számában, meddig
a sokfejű hydrával meg nem harcola: így az mi dicsőséges királyunk is, míg a
két császár erejét egyszersmind meg nem próbálá, nem nyughaték meg. Az ő
élete merő bátorság volt, és minden gondolatja vitézség, az ő elméjében és szá-
jában mindenkor ama híres római generálisnak szava vala: Audendo agendoque
res hungara crevit, non segnibus consiliis, quae timidi cauta vocant. (Merészség
és tevékenység emelte fel a magyar ügyet, nem pedig meddő tanácsok, miket
az aggodalmaskodók óvatosságnak neveznek.) Utána indula a töröknek, Jaicáig
űzé, de el nem érheté, hanem kiválogata tizenhatezer lovast, akik visszanyerék
a praedát. Verbaszint Bosznában megvevék és sok számtalant a törökben
levágának. Így álla azért boszut a király egy császáron. A másikkal mit csinála
osztán, im megmondom. 

Nagy kéntelenségét, írja Bonfinius, a királynak német császár ellen való ha-
dakozására, csaknem üstökén fogva vontatott reá, holott őnéki mind okai mind
kedve nagyobb volt a török ellen való harcolásra, de a császár minden igyeke-
zetiben meggátolá; és mikor legutolszor a török had után ment volna a király,
és azokat megveré Bosznában, azonban a császár Győr felé küldé hadait, és
az országot erősen pusztíttatá, és máskor is, valamint akara a király cselekedni,
mindjárt amaz hátul megüté az országot. Azért által akara esni rajta, és elvetni
az kockát avagy hatra, avagy vakra. Azért a király megszállá Hainburgot, kit
megveve, azután renddel az ausztriai várasokat, kik mind fejet hajtának neki.
Végre Bécset, a császári lakóhelt elvoná tüle... Nem hagya királynak sokáig
ebben a hadakozásban is a török nyugodalmat, mert Erdélyt keményen rablá
Ali bég; és noha személye szerint nem lehete ottan, az ő szerencséje ugyan el
nem hagyá, mert Báthori István és Kinizsi Pál ott megharcolának a törökkel,
és vesztéig verék. Másodszor ismét ugyan Kinizsi Pál és Dóczi Péter máshun
megverék a törököt Magyarországban. Horvátországban harmadszor ama nagy
emlékezetű Wuk deszpot és Bernardi Frankopán. És nemcsak Magyarországot
tölté meg dicsőséggel ennek valahova mégyen a királynak fátumja, hanem a
magyar szablyája mindenütt dicséretet és jó hirt-nevet hagya. Szintén Neapolis
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országra is ada segítséget király az ipának török ellen, oda küldé Magyar Ba-
lázst kétezer magyarral, az ki Hidruntumot a töröknek kezéből gyorsan kicsapá.
Így azért a király hadakozék a két császár ellen egyenlő szerencsével és kész -
séggel. 

Observálom a többi között a Bécs megszállásában, hogy a király felettébb
nagy bátorsággal, de még nagyobb veszedelemmel személye szerint forgolódott
a bástyáknak kerülésében és megvizsgálásában. Az ilyen vakmerőség hadi fő-
vezérekben nem kévánatos, s nem is dicséretes; egy puska pattanás elrontja
életével az egész hadának, s országának szerencséjét; azért nem a királyok
tiszti az, noha a maga népének bátorítására mutathat ugyan néha több
confidentiát (önbizalmat) is, hogysem vagyon... 

Ebben a hadakozásban a király, noha ilyen nagy gondjai valának, semmit el
nem mulata, aki csudára méltó, aki országának megmaradására való lett volna
avagy ékesítésére. Mert lengyel királyt, kinek alattvalói az országban tolvajsá-
gokkal háborgatják vala a földet, megfenyegeté és megijeszté, úgy hogy elég
volt néki az. Az törököket nagy csapásokkal egy néhány ízben megrontá; az
csehekkel megbékéle az országon kívül. Belül penig nem számlálom az épüle-
teket széllel az országban, nem a nagy költségeit, az sok számtalan idegen em-
berekre való gondviselését, követeknek becsületes tartását, mert ez haszontalan
volna kicsiny irásban foglalni, hanem országának securitására nézendő dolgokat
considerálom: úgy mint, tiszteknek érdemes distributióját (adományozását),
törvényeknek fundatióját (alkotását), városoknak erősitését, nemzetének
fényesülését és az barbariesnek (műveletlenségnek) elromlását, igazságnak
mindenütt administratióját (igazságszolgáltatást.) Ezek a dolgok nem minden
királyoknak adatnak, és legfőképpen azoknak soha sem, akik a magok országát
s alattvaló nemzetét nem tiszta szívből szeretik, és nem gyönyörködnek benne,
mint Mátyás király... 

Hadi tudományát és militaris disciplináját aki tudni akarja ennek a királynak,
olvassa meg Bonfiniust; én itt többet nem mondok, hanem csak azt, hogy a ki-
rályokban semminémű mesterség nem oly szükséges, mint bene imperare, (jól
parancsolni): ha ezt a mesterséget tudja, mindent tud. Így a hadi generálisokban
is ez a mesterség elegendő, ha semmi többet nem tudnak is: qui bene imperat,
bene obeditur, (Aki jól parancsol, annak jól engedelmeskednek). A disciplina
militaris abban áll, tudni miből áll az, és tudni parancsolni a szerint. 

Másik punctumot itt azt considerálom, hogy soha Mátyás király oly dolgokat
végben nem vitt volna, ha ő rendtartást magában nem csinált volna és discip -
linát; az nélkül a had nem had, hanem confusio. Mi magyarok bizony már azt
sem tudjuk, micsoda a disciplina, mi az oka, hogy megholt Mátyás király. To-
vábbá azt irják az krónikák, hogy Mátyás király halála előtt csaknem az egész
Ázsia- és Európabeli fejedelmektől vala követség nála, kik mind barátságot és
békességet kérének tüle... 

De szintén úgy nem örülhete sokáig neki, mint Nagy Sándor, az kinél az
egész világi követek harmad nappal halála előtt öszvegyülének. Így van ez világi
dicsőség, így benne való reménség; mikor az üveg legfényesebb, eltörik. Mind -
azonáltal ez a szomorú gondolat a nagyszívű embereket a jó cselekedettül el
nem ijesztheti, és senki méltán életének rövidségéről nem panaszkodhatik; mert
noha nem sok, holott azokban sokat a gyermekség, sokat betegség, sokat az
éjszaka haszontalanul elvon, mindazonáltal az a kevés esztendő, aki feljül
marad, elégséges sok és szép dolgoknak véghezvitelére. 

...Ilyen állapotjában azért meghala a vitéz Mátyás király, kinek sok csudálói,
kevés követői voltanak, maradának. Bízvást boldog életünek mondhatjuk, kinek
ennyi testi és lelki jókat és szerencséket az Isten ada. Holott nemzetsége minden
familiánál régiebb vala, Corvinusoktul. Szerencséje minden világi akkorbeli ki-
rályoknak szerencséjét meghaladá, élete sem hosszú, sem rövid, mert annyi
dolgot víve véghez, két császárt, két királt megzabolázhata, velencei respublicát
adóztatá, és az egész világot jó hirével-nevével betölté. Nem hosszú, mert ő
sok betegséget nem láta, az ki együtt (jár) a vénséggel, az mint mondják: Time

senectutem, non enim venit sola (félj az öregségtül, mert nem jön egyedül); az
ifjaknak contempusából (megvetéséből) nem juta, amint a vén emberek szoktak
testi és lelki erőtlenségek miatt ifjaknak csak unalomul lenni... És nem látá sze-
rencsének változását gonoszabbra, mit minden lát, aki sokáig él. Minden sze-
rencsétlenséget a Fatum az ő életében megtarta és gátolta, hogy annál nagyobb
veszedelemmel országunkra ereszthesse holta után. Amint meg is lén, s bizony
csaknem errül a királyrul mondhatnánk: Vagy sohasem születtél volna, vagy
örökké kellett volna élned. 

Ilyen vala azért Mátyás király, melynek emlékezete örökétig lészen a ma-
gyaroknál és kévánsága ennek a vitéz hollónak. Saskeselyűket kergetett, és
azoknál magasabban járt vitézséggel, serénységgel, untalan szorgalmatos fá-
radsággal. Őtet senki meg nem győzte, az ő udvara Mars oskolája volt, az ő
tekintete oroszlánt hasonlított, az ő állandósága és hadi tudománya mindent
meghaladott, az ő jóságáért a föld jól termett, az Isten reánk kegyelmesen né-
zett, és az egész ország-világ előtt tündöklő volt.” 

Mátyás királyunk cselekedeteit nem lehetett volna magyarabb szívvel leírni.
Így ebből az írásból nem csupán Mátyás, de Zrínyi hovatartozása is könnyen
eldönthető. Hogy a különböző korok más és más befolyás alatt, vagy más és
más célt szolgálva író történészei miként ítélték meg, úgy érezzük, nem lénye-
ges. Zrínyi Miklós írása után egy nagyon élő és emberi Mátyás alakja rajzolódik
ki előttünk.

y

Az utolsó nagyenyedi „professzor” máig
érvényes tanácsai
Vita Zsigmond: A magyarság kérdései nevelésünkben
1940/1.

Hosszú évek óta nem állapodik meg, sőt inkább egyre nagyobb hőfokon forr a
vita a magyar oktatás szinte valamennyi vonatkozásában. E jövőnket meghatá-
rozó kérdést is megpróbálja a politika harci eszközzé silányítani. Vita Zsigmond
tanulmányának megállapításai – bár mint szakmán kívülinek ezt nem tisztem
megítélni –, úgy érzem eligazító jellegűek lehetnek azok számára, akiknek be-
leszólása van oktatáspolitikánk megannyi szálon futó, összefüggő és összeku-
szálódó kérdésébe.

„A világháború óta minden európai állam nevelési rendszerében szembetűnő
az a törekvés, hogy egységes világnézetet, életszemléletet igyekszik kialakítani.
Ez természetes is. Az államrendszerek világnézetekkel állnak kapcsolatban és
a jó állampolgárra ma már nem csupán a törvénytisztelet, a pontos kötelesség-
teljesítés feladata hárul, hanem egyúttal egy meghatározott nemzeti vagy tár-
sadalmi meggyőződés vallása és vállalása is. A különböző országokban működő
ifjúsági alakulatok az ifjúság minden rétegét magukba foglalják, és egységes
nevelést végeznek, nyilván azért, hogy egységes szellemű, fölfogású ifjúságot
bocsássanak ki az életbe. Az állami nevelési törvények keretében, azokkal együtt
haladva, természetes a maga nemzeti kultúrájához ragaszkodó, kisebbségi nép-
nek is az a törekvése, hogy iskoláiban egységes szellemű, a maga nemzeti jel-
legének megfelelő nevelést alakítson ki.

De nem csupán a mai államrendszerek kívánják határozott, egységes szel-
lemű ifjúság kialakítását, hanem az újabb pedagógiai törekvésekben is sokszor
hasonló szellem nyilatkozik meg. A XX. század pedagógiája teljesen szakított
a múlt század racionalizmusán nyugvó egyoldalú értelmi neveléssel és ehelyett,
mint azt az újabb tantervi utasításaiban is állandóan olvashatjuk, személyiségek
formálására törekszik. Az élet így behatol az iskolákba a maga tarka gazdag-
ságában, a fiatal lélek és élet különböző tényeinek közvetlen, élményszerű meg-
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ismerésével fejlődik. Ha a nevelés az iskolában a jövő társdalmát akarja látni,
akkor természetes az, hogy az élet legfontosabb kérdéseivel meg kell ismertet-
nie az ifjúságot, azt elő kell készítenie az élet küzdelmeire. A nevelésnek mindig
alkalmazkodnia kell az élet változásaihoz, pedig az élet eszméi állandóan frissen
áramlanak az iskolába, a nevelés hatása is messzire túl áradhat az iskola falain
kívül. Az így nevelt ifjúság nem csupán gondosan elraktározott tananyagot visz
ki magával az életbe, hanem látni, gondolkozni tudást, hogy tájékozódni tudjon
számára új körülmények között is.”

Észlelhetjük a látszólagos ellentmondást. Miközben Vita szerint a korszak
iskolái egységes világnézetű és szemléletű ifjúságot igyekeznek nevelni, az új
pedagógia személyiségek formálását tűzte ki céljául. E paradoxon gyakorlati
feloldása valószínűleg nem könnyű, de ha az az egységes szemlélet és világnézet
helyes alapokon áll, azon belül nyugodtan fejlődhetnek ki az önálló személyisé-
gek, hiszen az ember sokfélesége végtelen.

„Ezeknek a nevelési törekvéseknek fontosságát akkor látjuk meg igazán, ha
végigtekintünk a mai magyar középosztály műveltségén és életfelfogásán. A
régi gimnáziumokból kikerült magyar középosztálynak a műveltsége magasabb
nemzeti szempontból nézve hiányos, bizonytalan és szellemében nem elég ha-
tározottan magyar. Nem ismer egy olyan magyar értékrendszert, amelyhez íté-
leteit, társadalmi, politikai felfogását igazíthatná. Nem ismeri nemzetünk
nagyjait, törekvéseiknek irányvonalát, és így a folytonos visszatérő magyar sors-
kérdések lényegét. Olvasmányai a napi divatnak vannak alávetve, legnagyobb
részben a külföldi tömegirodalomból kerülnek ki. Az iskolai tanítás legtöbbnyire
megutáltatta vele a »középiskolai olvasmányokat«, nemzeti klasszikusainkat, és
hogyha ma ismét felszínre hozzuk őket, csodálkozva veszi észre eleven szépsé-
güket. A magyar zene, művészet, népművészet kérdéseiben természetesen még
sokkal tájékozatlanabb. Ez volt a magyarázata az Ady körül folyó ádáz küzde-
lemnek, ez annak, hogy Bartók és Kodály alkotásaitól, az igazi magyar népdaltól
sok »zeneértő« még ma is elborzadva menekül az érzelgős, tingli-tangli dalocs-
kákhoz. És végül annak a megdöbbentő jelenségnek, hogy értelmiségünk szá-
mottevő rétege a mai időkben olyan könnyedén himbálódzik az ellentétes
világnézetek végletei között.

A magyar középosztály iskolai tanulmányai folyamán nem kapott magyar lá-
tást, magyar műveltséget. A mély rétegekben józan, világosan gondolkozó ma-
gyarság így lett értelmiségében álomlátó, ködevő, érzelmi végletek között
hánykolódó és így haladt vakon, semmit sem sejtve tragikus nemzeti bukása
felé.”

Szüleinkre, nagyszüleinkre gondolva, csodálkozva olvassuk e sorokat. Tehát
a műveltég romlását látva, már akkor is ugyanaz az elégedetlenség bukkan fel?
Hol tarthatott az elődök műveltsége? Vagy inkább miben különbözött a har-
mincas években tapasztaltaktól? Ha ezt mértéknek fogadjuk el, akkor elmond-
hatjuk, hogy mára katasztrofális mélységekbe jutottunk. Akár mennyiségi, akár
minőségi szempontból, s főleg tartalmilag, hiszen pl. a magyarságismeret, mint
olyan, nem hogy nem létezik, de szinte tiltott témának tekinthető.

„(…) A világháború után lassan kezd megváltozni a magyar látásmód, egyre
több jele van annak, hogy a magyar élet, a magyar társadalmi, politikai, műve-
lődési kérdések őszinte feltárásával kapcsolatban a szilárdabb magyar építés
is kialakulhat.”

Hát ez a kezdet, a cikk megjelenését követő öt év, vagyis az újabb világhá-
ború után gyakorlatilag lekerült a napirendről.

„Az erdélyi hitvallásos középiskolának egyik nagy feladata az, hogy értel-
miségünk egységes magyar gondolkozását kialakítsa, öntudatosítsa benne a
magyar művelődési értékeket, hogy a falai közül a maga feladataira felkészült,
a kérdéseit tisztán látó nemzedék kerüljön ki. Ez az ifjúság majd az erdélyi ma-
gyar művelődés magjává válhat, tisztán kialakult eszményei kitartó fáradozással
fölfrissíthetik, megmozgathatják az egész magyar középosztályt, vezető rétegük
gondolkozását, irányító munkáját és egyre szélesebb hullámokban terjeszthetik

a magyar művelődést alsóbb néprétegeinkben is. De az állam építő munkájában
is nagyobb érték egy öntudatos, a maga útján biztosan haladó, szilárd értelmi-
ség, mint egy olyan, amely minden külső fuvallatra elhajlik, meginog és meg-
bízhatatlanná, tétlenül várakozóvá válik.”

A napjaink világát irányító ideológia, pontosabban annak ármányos alkal-
mazói, sajnos másként gondolkodnak és nem céljuk a tisztán látó nemzedék.
E szándék okainak mélységét bizonyítja, hogy még ennek gazdasági előnyeiről
is lemondanak. Ami pedig az állam építő munkájának erősítését illeti? Tudjuk,
a cél a minél gyengébb állam. De még tovább fokozódik irtózásuk, ha arra gon-
dolnak, hogy egy ilyen nemzedéknek nemzeti tudata is feltámadhat.

„A magyar művelődési kérdések megismertetését rendesen kizárólag az iro-
dalomtól várjuk, és ezért csakis a magyar nyelv és irodalom tanítása közben
foglalkozunk művelődésünk örökhagyóival és törekvéseikkel. A magyar gondol-
kozásnak, a magyar művelődésnek azonban alapvető alkotó eleme a nép ha-
gyományvilága, a népi műveltség, amely ma egyre nagyobb helyet kap egész
nevelésünkben. Természetes e szerint, hogy a magyarság kérdéseinknek meg-
ismertetéséhez sem elégséges egyetlen tantárgy, hanem nevelésünk egész me-
netének erre kell irányulnia.

A magyar művelődés fejlődésének, ma is nyugtalanító kérdéseinek megis-
meréséhez elsősorban ismerni kell a földet, amelyen a magyarság él. A föld
megismerése közel visz a nép sokfelé szerteágazó életéhez, feltárja az életfel-
tételek szétválasztó vagy összekapcsoló hatását, és így megismertet a népek
életének egymásra utaltságával is. A föld megismerése öntudatossá teszi a táj-
és hazaszeretetet, a föld, a természet kincseinek meglátása gazdagítja az ifjú
látókörét, irányítja életpályáját.

Földünk megismertetését elsősorban a földrajz és segédtudományai szol-
gálják, az eleven közvetlen élményt az eddig is mindenütt felhasznált képek, a
kirándulások segítik elő. (…)

A természetrajz tanítása teljesebbé teszi fölrajzi ismereteinket. Hazánk nö-
vény-, állat- és ásványvilágából kiindulva ismerhetjük meg (…) változatosságát
(…).

A földrajzi, természetrajzi és ezzel kapcsolatos gazdasági körülmények ala-
kítják a nép életét. A gazdasági élet, a hagyományos gazdálkodási módok meg-
ismertetése különösen a tanítóképzőkben rendkívül fontosnak látszik. (…)
Hogy ebben a kérdésben felnőtt ifjúságunk egységes, egészséges életszemlé-
letet tudjon magának kialakítani, az I. osztályban megkezdett lassú, fokozatos
munkára van szükség. A régi iskola a falusi gyermeket teljesen kiszakította a
maga környezetéből és műveltségi hagyományaiból. A falusi gyermeknek otthon
kellett hagynia egész világát. (…) Ezért városi tanítványainknak is meg kell is-
merniük a nép életét, meg kell látniuk értékeit és hiányosságait, hogy majd
megfelelő társadalmi ismeretekkel fölfegyverkezve, tudjanak a népért dolgozni
is. (…)

A néprajzi kutatás, a nép életének vizsgálata megmutatja a népek életének,
művelődésének összefüggéseit. Aki Erdélyben nyitott szemmel jár, mindjárt ész-
reveszi az erdélyi magyar, román és szász nép kapcsolatait, kölcsönhatásait.
(…)

A magyar népi élet mélységeit, jellemző magyar vonásait, társadalmi prob-
lémáit irodalmunk tárta fel a maga egészében. Ha irodalmunk olvasásához meg-
adjuk a szükséges történelmi, társadalmi szempontokat, akkor ifjúságunk hamar
meglátja a magyar élet szükséges változásait, feszítő kérdéseit.

Irodalomtanításunk ma már nem elégszik meg a múlt század pozitivista fel-
fogásának életrajzi és irodalmi adatgyűjtésével, annak pontos elraktározásával:
irodalmi élményt akar adni az ifjúságnak, hogy így formálja ízlés- és gondolat-
világát. (…) Az irodalmat be kell ágyaznunk az egész magyar élet folyásába
(…) Társadalmi ható erők alakítják az írók lelki világát és kikényszerítik az írói
törekvéseket. Az irodalom tehát az élet megnyilatkozása, a szellem tiltakozása
a lehúzó anyagi erők ellen (…).
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A magyar irodalmat a magyar művelődés kifejezőjének tartjuk és éppen
ezért csak a föld, a nép, a történelem megismerésével értjük meg a maga teljes
mivoltában. (…)

A magyar ember lát, összekapcsolja a dolgokat és így érti meg azok értel-
mét. Az elvont okoskodás idegen számára. (…) Csak újabban kezdtük beve-
zetni az élményszerű olvasás és fogalmazás tanítását. (…) Az élményszerű
tanításnak egyik nagy eredménye a szemléletes, egyszerű, tisztán folyó magyar
kifejezésmód elsajátítása lesz. E stílusban nyelvünk ősi törvényeit ismerik fel
tanítványaink és nem sajátítják el a tartalmi kivonatok színtelen nyelvét. A másik
eredmény pedig az lesz, hogy költőink, íróink tanítványaink személyes életéhez
fognak szólani, érzéseiket, gondolataikat alakítják és örök útitársaik maradnak.
Ezeket a serkentő, építő élményeket még a rendszeres irodalomtörténet tanítása
előtt kell meggyökereztetnünk tanítványaink lelkében. 

A felső osztályok irodalomtanítása csak akkor lehet igazán eredményes, ha
az I. osztálytól kezdve rendszeresen építünk az elemiben megkezdett munkára
és tanítványaink élményeit fokozatosan gazdagítjuk. (…)

A magyar művelődés kérdéseit, intő tanulságait a VI. VII. és VIII. osztályban
tanított irodalomtörténet fogja összefoglalni és minden vonatkozásban föltárni.
Itt már szintetikus látásra kell törekednünk, meg kell mutatnunk egy egész kor
lelkét, szellemi törekvéseit. A keresztény középkor tárgyalása közben rá kell
mutatnunk arra, hogy a keleti magyarság most kapcsolódott hozzá a keresztény
Európához, és ettől fogva művelődése elválaszthatatlanul együtt halad az euró-
pai kultúrával. De az új lelki tartalom alatt meg kell látnunk az ősi, zordonan
primitív magyar formát is. A reformációnak nemcsak valláserkölcsi és irodalmi
hatása van, hatalmas társadalomformáló erővel előtörnek a népi törekvések is,
nyelvünk, irodalmunk szellemét keményebben nemzetivé formálják. (…) Az el-
lenreformáció kora rendkívül érdekes, sokszor ellentétesnek látszó kérdéseket
hoz. Zrínyiben a magyar magára hagyatottság ébred öntudatra. Szenczi Molnár,
Apáczai a nyugat-európai műveltséghez való fájdalmas ragaszkodást és a mű-
velődés által való felemelkedni akarást hirdetik. A szabadság, a függetlenség
eszméi a kuruc költészetben kelnek szárnyra. A pihenés kora a kitartó türelem-
nek, csöndes magába vonuló várakozásnak igen jellemző példája. A felújulás a
nyelvújítás törekvéseiben meg kell látnunk a magyar szellemi élet két örök vég-
letét: azt, amely mohón kap a nyugati haladás példája felé, és egyszerre mindent
át akar formálni és azt, amely görcsösen ragaszkodik a múlthoz, és befelé for-
dulva akar lassan tovább építeni. (…)

Művelődésünk folyamatát őszintén, takargatás nélkül, kritikával kell szem-
lélnünk. Csak a kritikában megfürdetett értékeknek lehet igazán tartós építő
hatása. Ezt a munkát természetesen nem csupán az irodalomban végezhetjük
el, hanem éppen így meg kell vizsgálnunk művelődésünk többi örökhagyóit is.
Így pl. végigkísérhetjük a magyar zene fejlődését, bemutathatjuk a nagy magyar
képzőművészek alkotásait. Így alakíthatjuk ki az egységes magyar értékelést,
amely a középosztálytól átterjed a nemzet többi rétegére is.

Művelődésünket végigkísérve összetalálkozunk mindazokkal a problémák-
kal, amelyek életünket ma is nyugtalanítják. Mert könnyű meglátnunk, hogy
nemcsak művészi szempontból emel magához minden magyar művészi alkotás
és irodalmi érték, nemcsak egy kor szellemi arcát adja, hanem egyúttal világ-
nézeti és erkölcsi útmutatást is ad, kétségeink közt megerősít.”

Amit eddig olvastunk, mind-mind egy irányba hat. Az pedig egy a világosan
látó, művelt és magyarságát tudatosan megélő fiatal felnevelésének sikeres
végigvitele. Ez vezetne egy olyan értelmiségi réteg létrejöttéhez, amelyik aztán
tudatosan segít mindezt átvinni a többi társadalmi rétegbe. Az írás az 1940.
évi Erdélyről beszél, a mondandó ma is változatlan lehetne. Sőt! Az akkorinál
jóval nagyobb tudás- és tudatbeli rombolás nyomait kellene eltüntetni.

„Már a török hatalommal folyó harcok óta mindegyre felmerül irodalmunk-
ban az a kérdés, hogy mi a magyar. A mai magyar szellemi életet is ez a kérdés
nyugtalanítja leginkább, mert hiszen európai helyzetünket, szerepünket akarjuk

megérteni. Milyen a mai magyarság helyzete, állapota, jelleme? És felel reá
költészetünk, és meglátjuk a kényelembe, tunyaságba, patópáloskodásba süp-
pedt, önemésztő harcokban vergődő, civódó magyart. De meglátjuk a magyar
nyugalmat, erőt, kitartást is.

Hol a magyarság helye? Kelethez tartozik-e vagy a nyugathoz? Mi a ma-
gyarság sorsa, rendeltetése? Mi a magyarság szerepe, hivatása? Mindezek a
kérdések nem újak a magyar életben, évszázadok óta állandóan találkozunk
velük szellemi életünkben. Ma, amikor értelmiségünk és sokszor szellemi irá-
nyítói is a keleti és a nyugati kultúrához tartozás; a népi és európai polgári kul-
túra között tétován ingadoznak; ezekhez a gondolatokhoz művelődésünk
tanulságaihoz vissza kell fordulnunk. (…)”

Teljes változatlansággal fennálló és máig nyitott kérdések, kételyek, tétova
ingadozások. És kik is a mai szellemi irányítók? Vannak-e ilyenek? Ha vannak,
milyenek? És ki az, aki ezt, s ki, aki amazt irányítja? És merre?

„Az ifjúság lelki világának alakításában ma sokkal nagyobb szerepük lehet
a munkaközösségeknek, mint régen az önképzőköröknek volt. A munkakö-
zösségek tisztíthatják és érlelhetik meg igazán az előbb felvetett kérdéseket
az ifjúság lelkében.

Végül pedig ne feledjük el, hogy művelődésünk örökhagyóit, küzdelmeiknek
eredményeit legközvetlenebbül intézeteink történetében és ezen át erdélyi múl-
tunkban találjuk meg. (…)

Ezekről azonban többnyire csak ünnepélyes keretek között beszélhetünk,
emléküket megmerevítjük, ahelyett, hogy gyakori találkozásokkal bevinnők az
életükbe. (…)

Magyar önismeretet, magyar gondokozást, felelősségteljes önálló látásmó-
dot akarunk kifejleszteni tanítványainkban, de a múltban legtöbbnyire idegen
módszereket követtünk, idegen lélekformákba akartuk belekényszeríteni ifjú-
ságunkat. A magyar nevelést a magyar lélek formáihoz kell alakítanunk, önma-
gunkból kiindulva kell kifejlesztenünk, ez lesz a jövő évtizedek legnagyobb
magyar nevelői feladata. Mai törekvéseink sokszor talán még azért nem hoznak
megfelelő eredményeket, mert nem alkalmazkodunk törvényeihez. (…)

Az első az, hogy a gyermeki léleknek a valósággal való közvetlen kapcsolatát
nem szabad megszakítanunk, az élet valóságának be kell áradnia az iskolába.
A magyar lélek józan, reális hajlamú. (…)

A magyar nép józan, higgadt gondolkozását, ellenálló erejét, szívósságát
megtartva az érzelmi és akarati fellángolásokat a tettek felé fordíthatjuk, és
ezáltal nem engedjük meg, hogy a benne levő pazar érzelem és képzelőerő cél-
talanul eltékozódjék. Nevelésünk számára rendkívül fontos feladat a mély réte-
gekben gazdag magyar érzelem- és képzeletvilág harmonikus továbbfejlesztése.
A mai életben legtöbbször az érzelemvilág eldugulását, keserű elfojtódását,
közben-közben pedig terméketlen, duhaj kitöréseit láthatjuk. A későbbi meddő
ellenzékieskedések csíráját már ifjúságunkban megtalálhatjuk, amikor tevékeny-
ségi és függetlenségi vágyai lenyesegetésére makacs engedetlenséggel, heves
kitörésekkel felel. A magyar nevelés meleg, tiszta érzelmű légkört, közvetlen,
természetes érintkezési formákat kíván, ilyen légkörben lehet a fölágaskodó
akaratokat feladatok vállalására, önálló tevékenységre nevelni. A magyar önérzet
egészséges felhasználása, a visszahúzódó szemérem tapintatos kiemelése le-
vezetheti az olyan gyakori lázadó hajlamokat és munkára sarkallhat. Ehhez
azonban a mainál több friss levegőre, önálló, a maga erejére támaszkodó gya-
korlati tevékenységre van szüksége ifjúságunknak. (…) 

Röviden szólva azt a levegőt kell kialakítanunk, amelyben a magyar élet a
leggazdagabban tud fejlődni. Olyan cél ez, amely állandó küzdelmet, kitartást,
bátorságot kíván és egy új nemzedékben termi majd meg gyümölcseit.”

Összegzésül mindebből a legfontosabb talán az, hogy nehéz helyzetben levő
kis nemzetünk esetében az oktatás célja egy minőségi nemzedék felnevelése.
Olyan nemzedéké, amely képes szembenézni az egyre sokasodó nagy kérdője-
lekkel, amelyik habozás nélkül tud dönteni a történelmi válaszutakhoz érkezvén.
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Ha pedig nagyon tömören kellene fogalmaznom, így zárnám: tekintettel az
egyre zavarosabb és veszedelmesebb történelmi folyamatokra, a magyar okta-
táspolitika feladata, hogy egy várhatóan nagyon nagy feladatok előtt álló, egész -
séges és önismeretre alapozott nemzeti öntudattal felvértezett, minőségi magyar
nemzedéket neveljen fel.

y

Akkor még kérdőjellel
Albrecht Dezső: Európa hanyatlása? 1940/1.

Ezt a kis tanulmányt olvasva arra ébredhetünk rá, hogy vannak olyan felisme-
rések, amelyek hiába bizonyulnak tökéletesnek, mégsem elégségesek ahhoz,
hogy a várható fejleményekről meggyőzzenek minket, vagy az ezek birtokában
levőket. A címben található kérdőjel már erre a jelenségre utal. Az alább olvas-
ható tökéletes elemzés után azt hinnénk, hogy a gyakorlati következtetések is
ennek megfelelőek, s általuk beleláthattak a kései jövőbe, azaz esetünkben nap-
jainkig, de most kivételesen mégsem ez történt. Szinte az az érzés lehet úrrá
rajtunk, hogy szerzőnk nem akart riogatni a várható jövővel. De nem erről van
szó. Vagy arra következtethetünk, hogy a sötét jövő tudata elől még a józan ész
is menekülni próbál? Tudatosan nem takargathat, mert akkor nem végezné el
előtte a helyzet szinte tökéletes elemzését, azt, amelyet azóta fokozódó szélső-
ségességeivel és veszedelmeivel megtoldva, ma is leírhatna. Ezek szerint a ké-
sőbb történteket akkor még egész egyszerűen elképzelhetetlennek tartották.
Ilyenre nem is gondoltak. 

Lássuk hát előbb az elemzést: „Az európai sajtó és közvélemény az utóbbi
időben egyre többet foglalkozik a jövő Európájának képével, s ez legalábbis
annyira izgalmas, mint a harctéri jelentések. Mindinkább nyilvánvalóvá válik
ugyanis, hogy az európai élet gazdasági, szellemi, erkölcsi és társadalmi vo-
natkozásban olyan mértékű átalakuláson megy át, amelyre példa a reneszánsz
óta nem volt, s kérdés, hogy jelenlegi méreteiben nem múlja-e még azt is felül.
Abban a gigászi küzdelemben, amely ma Narviktól Calais-ig folyik, s ki tudja,
hogy holnap meddig terjednek határai, nemcsak különböző imperializmusok
mérik össze erejüket, hanem különböző világnézetek, társadalmi és gazdasági
berendezkedések is. Természetes tehát, hogy az emberiséget egyre jobban kezdi
érdekelni mindaz, ami ezzel a változással összefügg. Vannak, akik a spengleri
jóslat beteljesedését és az európai kultúra visszavonhatatlan hanyatlását látják
a most folyó küzdelemben, de egyre több olyan hang szólal meg, amely egy új
egyensúlyi korszak eljöveteléről beszél. Különösen az olasz sajtó derűlátó és
rávilágít arra, hogy Európa sorsát nem a vak véletlen, hanem határozott szándék
irányítja. (De még mennyire, szúrnám közbe.)

Hol az igazság? Hosszú ideig úgy képzeltük, hogy a világháború előtti szinte
félszázados nyugalmi állapot betetőzése volt mindannak, ahova az emberiség
eljuthat. A technikának hihetetlen fejlődése és az egyes tudományágakban elért
eredmények az emberiség fejlődésének olyan lehetőségét nyitották meg, hogy
a jámbor polgár joggal várhatta az aranykor eljövetelét. Csak most látjuk, hogy
mennyi feszültség, bontó tényező, belső ellentét feszítette ezt a kort, amelynek
csendje nem a nyugalomé, hanem a vihar előtti nyomottságé volt. Erről a kor-
szakról azt mondják sokan, hogy a humánum teljesedett ki benne és védelmére
a humánum nevében rántanak kardot. Ideje volna kikutatni, hogy valóban olyan
eszményien humanista volt az a kor, amelyben a tőkés szabadon használhatta
ki munkását és az emberi erővel, élettel és munkával a leggyalázatosabb rab-
lógazdálkodás folyt – Európa szívében. S azt sem ártana megvizsgálni, hogy
kiegyensúlyozott volt-e az a kor, amely az embert kiszakította ősi környezetéből:
a természetből, és géppé, számmá aljasította, és bár törvénybe iktatta és hang-

zatosan szónokolta az emberi szabadság eszméjét, de annak lehetőségét csak
a kiválasztottak számára adta meg. Sokan visszaélnek ma a humánum jelsza-
vával, de ezek között nem a legrosszabbak azok, akik azt állítják, hogy az igazi
humanizmust a jelenkor teremti meg, amelyben az egyén közösségben felol-
vadva él, sokkal messzebb járnak az igazságtól azok, akik a humánum örve
alatt múló érdekeket védenek. Mert bár a humanizmuson a görög ideát: a teljes
értékű emberré válást és válhatást értjük, azonban túlzás volna azt állítani, hogy
ezt a teljes értékű embert kizárólagos joggal a szőrösszívű bankár, vagy az em-
berhajcsár favállalkozó képviseli. Nem tagadható azonban az sem, hogy örök
értékű gondolatokat és ideálokat vetett fel, amelyeknek megvalósulása száza-
dokra méretezett, s a tudományok egyes területein olyan eredményeket ért el,
amelyekre az emberiség joggal büszke lehet, de a tőkés társadalmi rend nem
igyekezett arra, hogy az elért eredményeket az emberiség javára hasznosítsa
és nem tette boldogabbá az embert. A gazdasági élet, a tudomány, a szellem,
az irodalom öncélú volt, a maga törvényeit követte, és törekvéseiknek közép-
pontjába nem az embert, hanem a profitot, a tudományos eredményt, az öncélú
játékot állította. Az ember nem vált boldogabbá, a legragyogóbb orvosi ered-
mények dacára elpusztulhatott, ha pénze nem volt; az irodalom virágozhatott,
de mi élvezete lehetett benne a szegénynek, akinek sorsában a leggyönyörűbb
szabadságeszme dacára csak annyi változás történt, hogy a föld jobbágyából a
tőke rabszolgájává változott? Ez a kor kitermelt egy gyönyörű elképzelést az
emberi szabadságról és önrendelkezésről, de az ezt kifejező liberalizmus arra
volt jó, hogy megkösse az állam kezét, nehogy beleszóljon a gazdaság életébe.
Minek, amikor mindenki szabad, szabadon választhat munkát és senki sem
kényszeríti, hogy rosszul fizetett munkát vállaljon! Senki, csak az éhség és nyo-
morúság. Mert ezek voltak a hű szövetségesek.

A gazdasági feszültség egyre nőtt, a profitvágy nem ismert sem könyörületet,
sem megállást, de még észszerű engedményeket sem, a társadalmi ellentét rob-
banásig feszült: az emberiség új eszmék után kutatott, s mivel az előidéző okok
főképp gazdasági természetűek voltak, a megváltást is a gazdasági rend felfor-
gatásától várta. Az örök álmodozók nagyszabású kísérlete a gyakorlatban nem
hozta meg a kívánt eredményt. Az orosz nép ázsiai passzivitása eltűrte ugyan
a kísérletet, de az európai népek más megoldás után kutattak. Az állam fel-
adta a be nem avatkozás elvét, és egyre több rendszabállyal korlátozta a tőkét.
S ahol az állam gazdag volt, mint Angliában és Franciaországban, ott a nagy-
arányú szociális befektetések révén sikerült is az ellentétek enyhítése. A szegény
államok erőteljesebb rendszabályozásra kényszerültek: itt nem volt elegendő a
nagy vagyonok progresszív adóztatása, hanem az egész gazdasági életet az
állam irányítása alá kellett helyezni. A régi államot tehát az újtól a szociális
jelleg különbözteti meg: az, hogy a nemzet nagy részét kitevő népréteget állí-
totta törekvéseinek középpontjába, s gyakorlatilag törekedett arra, amit a libe-
ralizmus olyan szépen hirdetett, hogy az emberi szabadsággal élni is lehessen,
és hogy mindenki élhessen azokkal a vívmányokkal, amelyeket eddig a tudo-
mány és technika csak a kiváltságosok számára teremtett meg. Az orvosi ku-
tatás nem állt meg az egyes szervek, vagy jobb esetben az egyes ember
betegségeinél, hanem az egész nép egészségének ügyét vizsgálta, a városren-
dezésnél nem a festői kunyhók megtartására, hanem az egészséges munkásla-
kások építésére fektették a súlyt, és a népnevelésnél nem állottak meg annál,
hogy akadémiák legyenek, hanem minél több népiskola és népfőiskola fölállí-
tására törekedtek.

De az európai változás nem csak ennyi. A felvilágosultság azt tartotta, hogy
minden ember egyéniség, mindentől független egyed, szabadon rendelkezhetik
önmaga felett, s ha ezt még törvénybe is iktatom, úgy mindent megtettem ér-
dekében. Mindenki azt tesz, amit akar, s mindenki azzá lesz, amivé tud. Nem
vették észre, hogy az egyenlőségnek ezzel a tanával az egyenlőtlenséget állan-
dósították, mert az erősnek szolgáltatták ki a gyengét.” A szerző itt nagyon
fontos és érvényes megállapítást tesz. „Más oldalról ez túlzott szabadossághoz
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vezetett s felbontotta a régi családi és népi kötelékeket. Az egyén szabad volt,
de mit kezdhetett a szabadságával? Független lény volt elméletben, de láncra
kötött a gyakorlatban. Úgy vélték, hogy az egyén független a társadalomtól,
amelyben él, s ahelyett, hogy az egyén és a közösség viszonyának a megállapí-
tásán fáradoztak volna, egyszerűen tagadásba vették ezt a kapcsolatot. A vi-
lágmindenség, a föld, a természet és az ember titkait feltárták úgy, mint soha
eddig, de a nagy összefüggések megállapításáig nem jutottak el. A részigazsá-
gok kutatása közben részeire bomlott maga az ember, és az egyénnek és kö-
zösségnek, a közösségnek és istenségnek örök törvényeit az új lehetőségekhez
alkalmazni meg sem próbálták.”

Íme, a neoliberalizmus leírása, még mai döbbenetes példáinak megismerése
előtt.

De lássuk, hogy melyek azok az 1940 elején született megalapozatlan re-
mények, az elemzés nyomán számunkra érthetetlen módon téves következteté-
sek, amelyekre a bevezetőben már utalás történt. 

„Új kor születésénél állunk s mindabból, ami belőle kielemezhető, nincs
okunk félni, sem mint embernek, sem mint magyarnak. Bár szép, hogy vannak
olyan együtt érző lelkek, akik egyéni sorsukat összetévesztik Európáéval, még-
sem hiszem, hogy Európa hanyatlásáról és az európai kultúra összeomlásáról
beszélhetnénk. Inkább hihető az, hogy Európa nem a spengleri hanyatlás,
hanem egy új egyensúly-korszak felé halad, s dinamizmusa –, amely egész kul-
túráját olyannyira jellemezte, hogy ez különbözteti meg leginkább más világré-
szek kultúrájától – nemhogy apadna, hanem növekedik.”

Bizony az az egyensúly, amely az ezt követő fél évszázadot jellemezte, sokba
került Európa általunk is lakott keleti felének, s a felrobbanása után születő
még újabb, még fájdalmasabb csalódásokat hozott, hiszen ekkor már a társa-
dalom, érthető módon, a reménykedés mezejére tévedt, tévesen.

„Az európai kultúra, amely a görög szellem, a római civilizáció és a keresz-
tény életérzés társulásából született, új formát ölt magára. Ez a forma kevéssé
fog egyezni az elmúlt korszakéval, de bizonyára nem fog távolabb állni erede-
tének forrásaitól, mint az elmúlt korszaké. Ma még Európában ennek a formá-
nak szélsőséges, sokszor alaptalan és bántó megnyilatkozásait látjuk, de tévedés
lenne a szülés kellemetlen járulékain túl meg nem látnunk a születés nagyszerű
misztériumát. Ezt a formát igazán szükségtelen összetéveszteni a diktatúrával
s annak járulékaival. A diktatúrát a gazdasági kényszer és az írástudók felelőt-
lensége vezette be, s ahogy jött úgy el is tűnik, ha szükségessége megszűnik.”
Itt láthatjuk a legnagyobb tévedést, de a szerző ezt később a gyakorlatban re-
videálta következetes politikai tevékenységével. „Nem volt olyan korszak, amely-
ben rövid vagy hosszabb ideig ne lett volna nyílt, avagy rejtett diktatúra, s ha e
korszakokról beszélünk, mégsem ezt a vonását látjuk meghatározónak. Ugyan-
csak tévedés lenne azt látni, hogy ennek az új korszaknak a kialakulásához csak
a totális államok járultak hozzá. S még nagyobb tévedés lenne azt hinni, hogy
azok a totális államformák, amelyek szükségletek és a nemzeti adottságok sze-
rint keletkeztek, változatlanul alkalmazhatók és alkalmazásuk a kérdéseket meg-
oldja.” Lám egy részigazság a tévedések között. „Viszont épp ilyen tévedés
lenne tagadásba vennünk azt, hogy ezek az államok az új korszak jellemző sa-
játságait nagyobb mértékben valósították meg, mint a többiek s ennek folytán
kisugárzó erejük nagyobb.” Ez igaz lehet, s magyarázata is egyben, hogy őrült
eszmék őrült hordozói is magukkal ragadhattak tömegeket. „A réginek és az
újnak összecsapása mérséklőleg és kiegyenlítőleg hathat s a küzdelem folytán
az ellenfelek is egymáshoz hasonulnak. Kétségtelen az, hogy az európai szellem
átalakulása törvényszerű, s ettől az átalakulástól még azok az államok sem
mentesek, akik a régi megőrzése érdekében nyúltak fegyverhez. Pár hónappal
ezelőtt e helyen írtam le azt az egyáltalában nem jövendőmondó, hanem a po-
litikai küzdelmek természetéből folyó tételt, hogy Anglia a háború végén, ha
sokáig tart, jobban fog hasonlítani berendezkedésében Németországhoz, mint
régi mivoltához. Tévedtem annyiban, hogy ez hamarabb következett be; a tör-

ténelem kereke most gyorsan forog. A felhatalmazás, amelyet Churchill kor-
mánya kapott, példátlan az angol parlamentarizmus történetében, és jelenté-
keny lépést foglalna el egy diktatúra fejlődésében is, hiszen az állampolgár
vagyona, munkája és ideje felett a kormány kizárólagos rendelkezési jogot
nyert.” A történelem kereke, amely ama felhatalmazást kiforogta, a német ha-
digépezet kerekével volt azonos, persze a német diktatúra fejlődését is volt,
mi előmozdítsa: az első világháborút lezáró rettentően kemény béke. Mégis
az angol szükségállapot és a hitleri diktatúra nem vonható egy kalap alá, de
ezt már történészeknek kell eldönteniük. „S bár erre még jel nincsen, való-
színű, hogy a szigetország szelleme Németországra sem marad egészen ha-
tástalan. Bizonyos azonban az, hogy bármelyik hatalom győzzön is, a
világháború előtti életfelfogás, társadalmi és állami berendezkedés soha többé
vissza nem tér. S ezen bánkódni – ismétlem – nincs sok okunk. A jövendő kor
több értéket hozhat az emberiség számára, semmint remélhetnők.” Sajnos a
liberalizmus hibáit a neoliberalizmus fokozta végletessé, ezt hozta nekünk ez
a kor, s erre nem számított a szerző. Igaza volt abban, hogy egészen más világ
köszöntött ránk, de a kapitalizmus semmivel sem lett szelídebb, humánusabb,
csupán korszerűbb, s éppen az államot bontogató neoliberalizmus okozta-fo-
kozta hibáit, az általa biztosított lehetőségekkel. „Furcsán hangzik talán, de
mint ember és magyar vigasztalót találok a háború új módjában is, mivel a
szuronyerdők helyett újból az egyéni hősiesség, bátorság, leleményesség és
kiválóság vált döntő tényezővé. S ha tovább nézünk, az élet többi vonatkozás-
ban is azt látjuk, hogy a számszerűség kezd veszíteni súlyából a minőség ja-
vára.” Nem hiszem, hogy ilyen szempontok szerint lehet jó vagy rossz háború.
Egyébként pedig végül győzött a számszerűség! „A mennyiségtermelés helyét
a minőségtermelés foglalja el. A tanítást a nevelés váltja fel, az aranyrudak
számát a munka értéke, a bérházakat a kertvárosok s a liberális szabadságál-
mot, amely megkötötte az állam kezét és lehetőséget adott az erősebbnek a
gyengébb kihasználására, a szociális megkötés és gondoskodás, hogy min-
denki számára megadassék az emberi körülmények közötti élet és
emberréválás lehetősége – nemcsak papíron, de ténylegesen. A részletkuta-
tások, a túlságos elemzés, a ráció önérvényesítése helyét a szintetikus kutatás
foglalja el, amely a közösségben élő embert állítja vizsgálatainak középpont-
jába, és a tudományt gyakorlativá teszi, hogy a közösségben élő ember szá-
mára emberi és egyensúlyozott életet biztosítson.” 

Az ún. jóléti társadalmak létrejöttek, de ennek árát a világ más tájain élő
tömegek fizették meg, s ez a szellem a rendszerváltásnak nevezett események
után is tovább aratott, amikor Európa önmagát félgyarmatosította a keleti ré-
szek gátlástalan letarolásával. A közösség ellenségessé vált a neoliberális kor-
szellem számára, az egyén egyre kiszolgáltatottabb lett. Még a közösség
nagyobb formája a nemzet és legkisebb eleme a család is támadások célpont-
jába került. S vajon ezek a folyamatok mennyire voltak spontán jellegűek, s mi-
lyen mértékben irányították azokat általunk máig alig ismert erők?

„Az új rend eljövetele mindig a régi feláldozásával jár, s nehezen lehet elke-
rülni, hogy meg ne semmisüljenek olyan értékek, melyeknek elpusztulása örö-
kös kár marad. Gondoljunk csak arra, hogy a reformáció szükségszerű
forradalma révén mennyi művészi emlék semmisült meg, a nagy népek nemigen
törődnek az áldozatokkal, ezért merevebbek és kizárólagosabbak. A kis né-
peknek a feláldozható értékük jóval kevesebb, tehát náluk a kísérletezésnek
nincs helye. Nagyvonalú építész helyett, aki a régi épületet egészen lebontja,
mert elképzelését minden áron meg akarja valósítani, józan és bölcs, az adott-
ságokkal számoló fejtörő építész kell, aki meghagyja a jó és ép régi falakat s
csak annyit bont le, amennyi okvetlenül szükséges. És ez a bölcsesség és józan-
ság a magyarságnak egyik ősi jellemvonása. Bár mindig európaiak voltunk és
átéltünk, – szinte egy időben, néha a megoldásban példamutatóan megelőzve –
minden nagy európai szellemi áramlatot, mégis átalakítottuk és a magunk szük-
ségleteihez szabtuk ezeket. Eléggé érett és szellemileg kifejlett nép voltunk min-
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dig ahhoz, hogy szolgai utánzásra ne legyen szükségünk. A szellem ereje most
sem csökkenhetett annyira, hogy ne tudjon magyar lélekkel feleletet adni a lét
minden kérdésére s a jövő útjának kijelölését mástól várja. Csupán az előéletet
kell levetkeznünk és erőinket elzárkózás helyett arra állítanunk, hogy éberen fi-
gyeljük, kutassuk egyfelől a változás tényezőit és okait, másfelől a népünk éle-
tében észrevehető ösztönös várakozást egy másik, gazdagabb és mélyebb
emberi életforma után.” 

Mindennek sajnos csak csekély és többnyire elvetélt jeleit fedezhettük fel
az azóta eltelt évtizedek és a ránk települt rendszerek túlélése folyamán, mert
a külső erő és annak mindenkor felbukkanó kiszolgálói felülírták az átalakítási
szándékokat. Ennek legújabb formája a legfájdalmasabb módon éppen Európa,
amelynek kebelére oly nagyon siettünk. Az átalakító szándék nálunk ismét mű-
ködik, ezt jól látjuk. Reméljük, az újfent ránk nehezedő külső erő és ismét fel-
bukkanó kiszolgálói nem lesznek most is erősebbek. Óriási jelentősége van
annak, hogy ebben ma mintha nem lennénk egyedül! 

„Ma főképp kétfajta magyar álláspontot látunk s mindkettő egyaránt veszé-
lyes: az egyik, amely a változást észre sem akarja venni, a régit védi csökönyö-
sen és makacsul és ezzel lemaraszt és elapasztja a lehetőségeket, és a másik,
amely ahelyett, hogy mélyebbre nézne, megütteti magát a külföldi példáktól s
azt erőszakkal és gondolkozás nélkül uralomra akarja juttatni. Közbül pedig
halad az ősi rugalmas magyar gondolkozás, amely idegrendszerével Európa
idegrendszerébe van ágyazva, de a kívülről jött ingereket megszűrve engedi át.
Ami felesleges, azt elhessegeti, s ami szükséges, azt megvalósítja a saját adott-
ságai és szükségletei szerint. De ezt megvalósítja, s ettől nem térítik el sem a
majmolók, sem a hízelgők.”

Érdekes olvasmány, különös tekintettel arra, amint bemutatja: meddig ter-
jedhetett annak idején a magyar szem látóhatára. A bölcs, elemző helyzetfelis-
merés még nincs egyensúlyban a következményekben rejlő veszedelmek
felmérésével. A veszélyérzet sem elégséges. Túlbecsüli a belső erőt, az ősi böl-
csesség ható erejét, s nem látja (láthatja?) még a záró mondatokban igen fino-
man fogalmazva majmolóknak és hízelgőknek nevezettek és az őket mozgató
külső erők történelmet megváltoztatni próbáló gátlástalan hatalmát. 

Nekünk már könnyű tudni, hogy mivé lett Európa, kik munkálkodnak hal-
ványuló álorcája mögött, és miként nőttek azok a hízelgő kis majmolók mára
mindenre elszánt komprádorokká. S jaj, de jó lenne, ha ama kívülről jövő in-
gereket csak úgy megszűrhetnénk, s ami felesleges, azt könnyedén elhessent-
hetnénk. Mára világméretű erőkkel kell megbirkóznunk, ármányos belső
akadályokon is átlépni kényszerülvén. De ezt akkor, 75 évvel ezelőtt, még el-
képzelni sem tudták.

y

Magyar átkunk ellenében
Vita Sándor: Magyarságunk megoszlása ellen 1940/1.

Ahogyan ismert történelmünk folyamán annyiszor, az Erdélybe szakadt kisebb-
ség kebelén belül is pusztított és ma is pusztít a megosztottság átka. Személyes
és csoportérdekek dúlják szét a közösség mindennél fontosabb, nagy érdekei-
nek képviseletét.

Vita Sándor rövid írásban tudósít erről a gondról, még akkor és ott:
1940-ben.

„(…) Személyi vetélkedések hullámai a központokból a távoli kis falvakig
eljutnak, de nem az egészséges kiválasztás lehetőségét könnyítik meg, hanem
lassú méregként szívódnak fel a társadalom szervezetében, mert ez a vetélkedés
kicsinyes, személyes jellegű, nagyon sokszor egymás hitelének teljes lerontá-

sában vagy éppen egymás rágalmazásában jelentkezik.(…) Nemrég egyik na-
pilapunk tiltakozott a célzatos hírverés, értékes egyéniségek háttérbe szorítása
ellen. »Ha egy kicsiny kör illetékesei – írja a lap – nem a valóságnak megfelelően
tájékoztatják a maguk közvéleményét és a nyilvánosságot, mint a hamu alatt a
parázs, izzik az elégedetlenség.« Káros és veszedelmes minden célzatos pro-
paganda, de hiábavaló is, mert »kisebbségi nép a maga körében pontosan is-
meri minden emberét, aki az élen állt vagy odakerült«, a kisebbségi nép
ítélőképessége ki van finomodva, tisztában van az igazsággal, tudja kinek mi
az értéke, s ezért nem lehet félrevezetni. Ha valóban igaza volna napilapunknak
– amely elsősorban saját maga marasztalható el az általa ostorozott visszás-
ságban –, nem kellene, hogy szorongással eltöltsön az intrikák, gyanúsítgatások
és bizalmatlanság fojtó légköre, amelyben élünk. Hiszen ha népünket nem lehet
félrevezetni, akkor nincs ok aggodalomra, a veszedelmesnek látszó tünetek nem
kezdhetik ki sem közéleti erkölcsünket, sem egymás iránti bizalmunkat. Attól
tartunk azonban, hogy a bizakodás ebben az esetben nem indokolt, a felelőtlen
suttogások mérlege sokkal mélyebben és messzebbre hat, mintsem hinnők, s
a nemzeti lélekben is súlyos, veszedelmes rombolást végez. Milyen igaza van
Spencernek: »a támadás könnyű, a védelem nehéz, az igazság korlátolt, a té-
vedés határtalan, s több hely és idő kell egyetlen állítás valótlanságának bebi-
zonyítására, mint a támadás egész művére, amely egy pillanat alatt ölhet s
lerombolhatja azt, amit más egész élet alatt épített.« 

A felelősség, amely mindazokat terheli, akik ma a közvélemény irányítói, ki-
mondhatatlanul nagy. Közvéleményünket – ebben egyetértünk az idézett lappal –
a valóságnak megfelelően kell tájékoztatni.” 

Vajon jutott-e olyan magaslatokra a felelőtlen suttogástól a nyílt rágalmazá-
sig, sőt a haza kifelé történő bemocskolásáig terjedő gátlástalan módszer, mint
manapság, azt tapasztalhatjuk? Vajon mekkora veszteségeket okozott ez az
egész nemzetnek, a rágalmazottaknak és rágalmazóknak, miközben nagyon ke-
vesek azok, akik ennek remélt hasznára várnak? Közvetlenül, ki tudja milyen
formában, vagy közvetetten a hatalom megszerzésének reményében. 

„Aki ezt a tájékoztatást bármilyen egyéni vagy csoportérdekből, nemtörő-
dömségből, érdektelenségből elmulasztja, vétkezik a közösség érdekei ellen.
De még nehezebb felelősséget viselnek azok, akik szabotálják a közösségi mun-
kát, vagy homályos vádakkal igyekeznek megrendíteni a bizalmat a közösség
vezetőivel szemben. Sokszor attól félünk: maholnap társadalmunk fele azon fog
marakodni, ki a jó és ki a jobb magyar, válaszfalak emelkednek egyének és cso-
portok, magyar és magyar közé, általános bizalmatlanság támad a társadalom-
ban, s ezzel fokozatosan gyengül a nemzetkisebbség önmagába vetett bizalma
is és a nemzeti lélek belső megahasadása fenyeget.” 

Ez lehetne napjaink helyzetleírása is. Mind a kisebbség, mind az anyaország
esetében. Hát ilyenek lennénk? Súlyos jelei vannak annak, hogy igen.

Folytassuk csak Vita sorainak olvasását: „A mi házi perpatvaraink a mai vi-
lágrengető események mellett valóban kicsinyesnek tűnhetnek. Mégis, ha szét-
nézünk a magunk háza táján, hányszor látjuk egymással szemben hadakozni,
sürgölődni, gáncsoskodni az önzés és a személyi becsvágyak megszállottjait, a
hiúságukban megbántottakat, a minden áron érvényesülni vágyókat vagy azokat,
akik úgy hiszik, hogy monopóliumuk van ügyeink intézésére, s amit nem ők csi-
nálnak, az nincs is jól megoldva. Pedig ma minden lazulás, széthúzás, belső
háborúság egyformán mindnyájunk hitelét csorbítja. S a meddő céltalan hábo-
rúságok nem elvek és eszmények, módszerek, vagy világnézetek, hanem csupán
személyek között dúlnak. Régi hiba a magyar közéletben, hogy mindent csak
személyeken át látunk, s az elvek, amelyeknek életünket irányítaniuk kellene,
elmosódnak a háttérben. A megvalósítandó eszményekről kevesen beszélnek,
de annál többen arról: ki akarja megvalósítani azokat? Nem a tárgyról vitat-
koznak, hanem egymás jóhiszeműségét vonják kétségbe. Ahelyett, hogy a fe-
ladatok megoldásában vetélkednénk, egymás munkáját igyekszünk kicsinyelni.
A régi magyar közéleti erkölcs, a »publica honestas« halványulóban.” 
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A mai küzdő felek képviselői szintén csak elveken lovagolnak, gátlástalanul
küzdve vegyes indíttatású céljaikért. Végtelen hiúságukkal tűnnek ki, azonos
csoporton belül is előbbre való lehet a becsvágy és érvényesülés, mint a közös
cél. A mások eredményeinek lekicsinylése mindennapi. De ha kell, azokra –
mai szlogen szerint – rárepülve, nem ritkán magukénak tüntetik fel. Az pedig,
hogy közéleti erkölcs? Lassan csak szólam marad, ne adj Isten, nevetség tárgya,
legjobb esetben fegyverként használt eszköz mások ellen.

„Pedig a magyarság történeti cselekvéseinek legerősebb ható ereje a biztos
erkölcsi magatartás volt. Tudjuk, hogy társadalmunk legjobbjaiban ma is válto-
zatlanul él és hat ez az erkölcs, s ha civódó magyart, önző különállót, vágyér-
dekek védelmezőjét, mások munkáját, személyét kisebbítő és gáncsoló magyart
látunk s a bizalmatlanságkeltésnek elszomorító jeleivel találkozunk, érezzük,
hogy nem ez az igazi magyar arc, nem ez a magyar szellemiség, nem ez a ma-
gyar néplélek igazi tükre. Az önzés, irigység, rosszindulat zűrzavarának semmi
köze a magyar eszményekhez.

Belső ellentétektől elgyengült, meghasonlott magyarságra lassú szétmor-
zsolódás vár. Az egymás iránti bizalom megrendülése a társadalmat összetartó
erők végzetes gyengülésére vezethet. A bizalom fenntartásáért a felelősség
mindnyájunké, és a tiltakozás is azokkal a hangokkal szemben, amelyek nem a
belső békét, megnyugvást, lelki összhangot keresik. Mert a cél csak egy lehet:
az építő egység, az összhangos egészet alkotó nemzettársadalom, az erkölcsileg
és társadalmilag erős magyarság.”

Felejtsük el, hogy ezeket a sorokat 1940-ben írta le egy végtelenül bölcs és
tiszta magyar ember. Nézzünk bele a mába. Itt és ott és mindenütt, ahol magyar
él. Ahogy mondani szokás, ha kettőnél többen vagyunk. Mit lehetne elérni, ha
csupán az egység fontosságát felismerve, azt el is ismerné minden fél, minden
egyén, s a magán-, avagy csoportérdekét, becsvágyát, gyarlóságait félretéve
érzékelné a felmorzsolódás veszedelmét. Rádöbbenne, mekkora felelőssége van
ebben neki vagy csoportjának, s azzal is számolna, hogy a külső ellenség ismeri
ezt a gyengeségünket, és ravasz módon rá is játszik.

y

Egy máig megoldatlan gond
Dr. Bíró József: Az erdélyi magyar műemlékpolitika
feladatai 1940/1.

A szervezett műemlékvédelem múltja nem olyan régi. Ahogy haladtunk előre
az időben, egyre közelebb került hozzánk az a határ, amelyet e tekintetben meg-
húztak. Ma már vannak velünk együtt született alkotások is, amelyek tudjuk,
hogy ebbe a kategóriába tartoznak, vagy fognak tartozni. A kezdetekkor pl. va-
lóságos barokkellenesség volt, de legalábbis nem sokra becsülték, mert úgy
érezték, hogy időben közel van, aztán ez az időhatár gyorsan kezdett kúszni a
jelen felé. Gazdag országok is gondban voltak e kérdéssel, a szegényebbek
számára pedig megoldhatatlannak bizonyult. Toldoztak-foldoztak, mentették a
menthetőt. Változást hozott a hasznosítás mint üzlet, s ez sok műemlék meg-
menekülését eredményezte.

A történelem háborús vagy vandál pusztításai mai szemléletünket visszave-
títve, mérhetetlen károkat okoztak. Még a jobbik eset volt, ha a háborús hódító
által elkövetett rablás történt, mert az így eltulajdonított darab valahol megma-
radhatott. Az országok természetesen elsősorban a saját emlékeikre költöttek,
de komoly szeletét képezte a műemlékvédelemnek az egyházi közreműködés
is, hiszen a műemlékek hatalmas hányada volt szakrális jellegű. A magántulaj-
donban levő műemlék sorsát a tulajdonos műveltsége, ízlése vagy vagyoni hely-
zete határozhatta meg.

Magyarország, mint annyi más területén az életnek, Trianon után műemlékei
vonatkozásában szintén sajátos helyzetbe került, mert a magyar műemlékállo-
mánynak nagy többsége maradt a határokon kívül. És nem csupán az épített,
de a tárgyi is. Gondoljunk csak arra, mi maradt az osztrákok birtokában, a
közös haza és közös uralkodó ürügyén. Burgenland elorzása mellett ez is őket
dicséri. A környező országok különböző módon viszonyultak a tőlünk nyert ér-
tékekhez. Ausztria, ismét gazdag és szerencsés országként, a jogos gazda sze-
repét megélve, gondoskodott az állagmegóvásról. A szocializmus éveit élő
Csehszlovákia sajátosan viszonyult a kérdéshez. Az új szlovák történelem kita-
lálásához, a Felvidék magyar emlékeit szlovakizálták. Bármennyire is fájdalmas
ez nekünk, de a műemlékek megmenekülése szempontjából szerencsés volt.
Hasonló tendenciára utaló példákat szerb vonatkozásban és a horvátoknál itt-
ott láthattunk.

Romániában a műemlékvédelem helyzete, sok máshoz hasonlatosan, az or-
todox törésvonalon túli szellem szerint alakult. A mítoszteremtő igyekezet elle-
nére, a valóságban soványka román történelem tudatában, a kezdetektől nagy
fontosságot tulajdonítottak a műemlékeknek, s így a fiatal Románia már a XIX.
század végén, Európában elsők között hozott műemléktörvényt. Trianon után
aztán elsősorban a mítosz megerősítése irányába próbáltak kutatni, ha kellett
a csalásoktól sem visszariadva, illetve a meglevő emlékek közül a fatemplomok
restaurálása volt elsődleges. Az erdélyi magyar műemlékek sokkal hátrányosabb
helyzetben voltak, és csupán a romániai szerény anyagi lehetőségek szerinti
mostoha lehetőségeknek örvendhettek. A gazdaggá tett ország, önhibájából
származó szegénységéből még a saját műemlékekre is keveset tudott fordítani.

Ma a műemlékek sorsa esetenként eltérő. Szeben pl. Európa kulturális fő-
városaként sokat tehetett e téren. A Ceauşescu-érát túlélt erdélyi történelmi
városmagokban látható némi igyekezet, olykor sajnos szakszerűtlen, mert az új
tulajdonosok nem törődnek az előírásokkal. Néhány kastély román gazdagok
tulajdonába kerülve üzleti szerepet kapott és ez megmentette, másokat magyar
arisztokraták perelték vissza, de a kastélyt egykor eltartani képes birtok nélkül.
Vannak sikeres pályázatok, mint a kolozsvári Farkas utcai templom szerencsés
története. Ott csoda történt. Általában azonban rengeteg magyar emlék van
pusztulóban. A magyar állam e téren is próbál segíteni, de ez a nagy egész
szempontjából – bár példa értékű – mégis kevés.

A továbbiakban a kiváló szakember, dr. Bíró József 1940. évi írásából sze-
mezgetünk a romániai helyzet jobb megismeréséhez. Ugyanis maga a szellem
és a román–magyar műemlékek restaurálásának arányai máig nem egyenlítőd-
tek ki. „Azok között a kérdések között, amelyek a romániai magyarság szellemi
életét az elmúlt két évtized alatt foglalkoztatták, nem foglalt el jelentéktelen he-
lyet az erdélyi magyar műemlékek ügye sem. A magyarság szellemi jellemének
arculatán lényeges és jellemző vonás volt mindenkoron a történelmi hagyomá-
nyok, a múlt tisztelete s kivált Erdélyben, amely konzervativizmusával a többi
magyar népességterület között különösen kitűnt és kitűnik. (…) »Mentsük meg
műemlékeinket!« – ez a sztereotip kiáltás számtalanszor hangzott már fel egy-
házfők, kimagasló közéleti tényezők, írók, művészek, újságírók ajkán. 

A műemlékmentés azonban – s ezzel kb. mindenki tisztában van – a szer-
vezett munkán kívül a viszonyokhoz mért rendkívüli anyagi erőt kívánt volna,
amely még egy államalkotó nép lehetőségeit is próbára tenné, nemhogy egy ki-
sebbségi közület megfogyatkozott erőit. (…) Másrészt (…) hiányzott az a szer-
vezet, amely ez erdélyi magyar műemlékek ügyét, mint egységes kérdést
felkarolta volna. A Magyar Népközösség megalakulása azonban a magyarság
egyetemes közművelődési kérdéseinek gondozására is jogot és lehetőséget nyújt
(…). E problémakör sajátos feladatait szeretnők e rövidre fogott cikkben meg-
világítani: úgy gondoljuk, hogy e szakkérdés sok oly mozzanatára mutathatunk
rá, amely az ügy iránt érdeklődő művelt magyarok előtt is újságként hathat.
Előbb azonban tömör visszapillantásban ismertetjük a romániai magyar mű-
emlékek sorsát a lepergett idő folyamán.
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(…) A műemlékek védelmének ügye a XIX. század elején lépett az európai
köztudatba. (…) A Széchenyi Akadémiája vette először kézbe a műemlékek
ügyét (…) felhívást intézett minden, a nemzet becsületét, érdekét szívén viselő
magyarhoz, hogy szegjék útját a régi emlékeket pusztító vandalizmusnak s
ebben működjenek közre a tudós társaság szerveivel. (…) Kossuth maga gon-
doskodott róla, hogy a sáncok ásásakor előkerült régészeti becsű tárgyak a
Nemzeti Múzeumba szolgáltassanak be (…). A szabadságharc leverése után a
magyarországi műemlékek ügyét a bécsi Centralkomissionra bízták; ezzel pár-
huzamosan az Akadémia is megalakította 1850-ben az Archeológiai Bizott-
mányt (…). Végre 1872-ben vette át az állam a műemlékek gondozását, midőn
Pauler Tivadar kultuszminiszter április 4-én megalakította a »hazai műemlékek
ideiglenes bizottságát« (…). Trefort (…) 1881-ben a »műemlékek fenntartá-
sáról« szóló törvényt (…) kihirdette.(…) Ez (…) szervezte meg a Műemlékek
Országos Bizottságát (MOB). (…)

Az 1881: XXXIX. tc. védelme alá kerültek Erdély műemlékei is. (…)
Lássuk most, mit alkotott a MOB 1881-től 1918-ig, amely bennünket Er-

dély szempontjából is érdekel. (…)
Minden állam műemléktörvénye elrendeli a műemlékek szakszerű összeírá-

sát (…). Ám a műemlékek, mint ingatlanok, legnagyobb része nem az állam
tulajdona, s így az államnak a műemlékvédelem címén mélyen bele kell nyúlnia
a magántulajdon elvébe. (…) a műemléktörvények Európa-szerte elrendelik,
hogy a műemlékeknek nyilvánított épületek törvényes úton kisajátíthatók. (…)
Ez a probléma: a fenntartásokra, restaurálásokra s általában a kisajátításra
szánt alapok előteremtése tette illuzórikussá még nagy és gazdag nemzeteknél
is a műemlékvédelem eszményi elrendezését. (…) Egyházak, városok és ma-
gánosok is nagy érdemeket szereztek (…). A nagy háború, mint annyi mindent,
a MOB tevékenységét is megakasztotta, s így az erdélyi műemlékek jobbadán
az 1914. év alatti állapotukban érték meg a főhatalom változásának idejét; hoz-
zátehetjük, a körülményekhez képest elég jó karban. 

Az első összeíró ívek 1872-ben készültek el, (…) a második összeírást
Henszlmann Imre készítette el. E hézagos kísérletet váltotta fel a MOB nagy
díszkiadványának a »Magyarország Műemlékei«-nek hatalmas második kötete
(…). Ez a Gerecze-féle topográfia (…).

Így érte Erdélyt a háború előtti idők magyar műemlék-politikájában s ba-
rokkellenes műemlékszemléletében a főhatalom változásának ideje. (…)

Románia azon államok közé tartozik, ahol a műemlékek ügyét aránylag már
korán rendezték törvényhozásilag. Az egyik törvényt 1892. november 27-én
szentesítette I. Károly király (…). E törvényhozási intézkedések a magyartól
abban is különböznek, hogy az ingó műemlékek, a talált régészeti tárgyak ügyét
is felkarolják, és erősen korlátozzák a tulajdonost, illetve a találót a tulajdonjog
területén; a büntetőjogi szentesítések is igen szigorúak. A végrehajtást szabá-
lyozó, 1893. január 16-án kelt királyi dekrétumok a műemlékbizottság
(Comisiunea Monumentelor Publice – a nyilvános emlékek bizottsága) teen-
dőinek ügykörét és a régészeti leletek sorsát pontosan és részletesen szabá-
lyozták: ezek a tennivalók (leltározás, restaurálás, tanácsadás stb.) egyeznek
az Európa többi államaiban hozott törvények intézkedéseivel. E törvényt követte
az 1913. április 1-jén szentesített törvény (Legea pentru conservarea şi
restaurarea monumentelor istorice), amely lényegében az előbbi törvény mo-
dernebb átszövegezése. De ezt a törvényt is hatályon kívül helyezte a jelenleg
is érvényben levő törvényrendelet (…) amelyet 3229 számmal hirdettek ki
1919. július 28-án. (…) E törvény szabályozza jelenleg a romániai ingatlan és
ingó műemlékek védelmét. A rendelkezések újjáalakítják a történelmi emlékek
bizottságát (Comisiunea Monumentelor Istorice = CMI) (…). A törvény 10.
artikulusa különösen fontos intézkedéseket hozott Erdély tekintetében. Ez a
szakasz ugyanis lehetővé teszi a regionális tagozatok felállítását. Így alakult
meg 1919-ben a CMI erdélyi tagozata (…) amelynek elnökéül Lepedatu Sán-
dor kolozsvári egyetemi tanárt, a későbbi kultuszminisztert, a CMI tagját ne-

vezte ki. (…) A CMI ettől az időtől kezdve az erdélyi műemlékek ügyének in-
tézését csaknem kizárólag a tagozatra bízta. (…) a magyar emlékekre vonat-
kozólag a Gerecze-topográfiát fogadta el alapul (…). Így az erdélyi bizottság
mai napig is erre a pótolhatatlan műre, a Gerecze-topográfiára támaszkodik.
(…)

Természetesen látjuk, hogy a bizottság főleg a római kor emlékeinek nap-
fényre hozatalával s a román egyházi emlékek karbantartásával törekedett céljai
elérésére. (…) Amellett a CMI esetenként nem hanyagolta el a magyar és ma-
gyar vonatkozású emlékek ügyének felkarolását sem. (…) Vajdahunyad várának
restaurálását (…). 1922-ben közbenjárt, hogy a gyulafehérvári püspökség ne
rombolja le a tulajdonában levő alvinci Martinuzzi-kastélyt, mivel Aaron, Mol-
dova vajdája itt volt bezárva, itt is halt meg, s így román történelmi emlék. (…)
Mindez a magyar ügy szempontjából, tekintve az erdélyi magyar műemlékek
nagy számát, művészeti jelentőségét s egyre romló állapotát, bizony édeskevés.
(…) Ha figyelmesen elolvassuk Daicoviciu professzornak, a CMI titkárának
1931. évi visszapillantását a bizottság tízéves évfordulója alkalmával, ezekből
az őszinte sorokból világosan láthatjuk a való helyzetet. A professzor nyíltan
megmondja, hogy bár a magyar műemlékbizottság, amelynek ők e területen
nyomdokába léptek, jó munkát végzett, mégis – felfogása szerint – igen kevés
figyelmet fordított a román történeti és művészeti emlékek túlnyomó többsé-
gére. Épp ezért a CMI fő gondja a római régészeti emlékek istápolása mellett
a román egyházi emlékek s a fatemplomok ügyének rendezése, de e célnak is
alig tudott eleget tenni a rendelkezésre álló »alig elégséges« költségvetéshez
képest. (…)

Az erdélyi hivatalos bizottságnak még arra sem jutott elég pénze, hogy a
román templomok körül kifejtendő tevékenységnek eleget tegyen. Hogy remél-
hette volna a magyarság, hogy a CMI a magyar templomokról és kastélyokról
gondoskodjék, s hogy szívügyévé váljék erdélyi városok régi magyar palotái át-
alakításának megakadályozása? Az elmúlt évtizedek folyamán bizony azért nem
egy ízben invokálták a bizottságot, mikor egyes magyar történelmi emlékeket,
szobrokat eltávolítottak. Ezeknek a ténykedéseknek egy része nem történt hi-
vatalos szervek tudta nélkül, hiszen Lepedatu professzor is említést tesz a több-
ször idézett 1922. évi jelentésben, hogy a román nemzeti érzülettel össze nem
egyeztethető emlékeket egy külön múzeumban kell elhelyezni, a nem kívánatos
műemlékek múzeumába (Muzeu special al monumentelor indezirabile). E cél
ugyan nem valósult meg, de egyes közigazgatási szervek túlbuzgósága s hely-
telenül értelmezett nemzeti érzülete nem egy ilyen esetet jegyzett fel Erdély
annaleseibe. A román állam maga azonban az egyes kirívó esetekkel sohasem
azonosította magát; sőt minden lehető alkalommal, a nemzetközi fórumok
előtt is hivatalosan s erélyesen tiltakozott a műemlékrombolás vádja ellen.
(…) A bizottság legfeljebb passzív maradt, nem avatkozott bele e kényes
ügyekbe, egyszerűen közönyös volt. (…) A Gerecze-topográfiát még nem nyil-
vánították hivatalos lajstromnak. Mi magyar műemlékeknek (…) közfelfogás
szerint – 1. a magyar egyházak tulajdonában levő ingatlanokat és tartozékaikat,
2. azokat a kastélyokat, várakat, udvarházakat, városi és falusi házakat tekint-
jük, amelyek magyar tulajdonban vannak vagy voltak, és magyar vonatkozásuk
van, s végül 3. az egyéb ingó, magyar vonatkozású műemlékeket. Mindebből
világos, hogy elsősorban a tulajdonosnak kell a műemlékrombolástól tartóz-
kodnia s a tulajdonában levő emléket fenntartania. (…)

Közben pedig áll a kép: pusztuló műemlékek, beomlófélben levő mennye-
zetek, lepálló falfestmények, roskatag szobrok, düledező kúriák, kallódó sírkö-
vek, elkótyavetyélt családi arcképek és régi ötvösmunkák – ezzel szemben az
időnként szalmaláng módjára ellobbanó kultúregyleti mozgalmak s litterátus
lelkek siránkozásai vasárnapi mellékletekben. (…) e sorok írójának nemegyszer
volt alkalma irányadó egyházi tényezőktől adatokat hallani a műemlékvédelem
szervezetlenségéről s minden jószándéknak a szűkölködés, a közöny és a hozzá
nem értés hármas sziklafalán való hajótöréséről. Ami pedig a kastélyokat, ud-
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varházakat illeti, nem egy esetet tudunk, amikor a magyar történelmi osztályok
tagjai saját tulajdonukban levő és saját családjuk régiségét hirdető emlékeket
bontottak le. (…)

Mi tehát a teendő? Mit lehet tenni, hogy az erdélyi magyar műemlékek ügye
rendeztessék, s ebben az irányban oly szervezett tevékenység indulhasson meg,
amely műemlékeink fenntartását biztosítja? 

Mivel minden lehetséges műemlékügyi tevékenység alfája egy ezzel foglal-
kozó egységes szerv létrehozatala, így a legelső előfeltétel egy erdélyi magyar
műemlékbizottság megalakítása. (…) két nagy közművelődési egyesületünk,
az Erdélyi Múzeum Egyesület s az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
bármelyike alkalmas volna arra, hogy kebelükben műemlékbizottság alakuljon.
(…) E két lehetőség mellett azonban kínálkozik a Magyar Népközösség kere-
tében való megalakulás gondolata is. (…) 

A Comisiunea Monumentelor Istorice és az Erdélyi Magyar Műemlék Bi-
zottság végeredményében közös eszményt követ: a műemlékek összeírását s
ezeknek az enyészettől való megóvását és helyreállítását akarja mindenki. (…)
A két bizottság együttműködésének közjogi megalapozása természetesen az
arra hivatott tényezők feladata (…).

Össze kell tehát írni a magyar műemlékeket (…). 
Az EMMB-nek is a Gerecze-topográfia alapján kell elindulnia, hogy ezt a

jelenleg való helyzethez illően kijavíthassa és kiegészíthesse. (…) ezt a munkát
egyszer már el kellé kezdeni, mégpedig minél hamarabb, míg az emlékek
állanak, helyükön vannak, s a fényképező lencse még épen elérheti és megörö-
kítheti őket.

A másik, az előbbivel párhuzamos, sőt azt meg is előző EMMB-tevékenység
volna: minden lehető módon megakadályozni, hogy ezeket a műemlékeket ille-
téktelen kezek megrongálják, lebontsák vagy rajtuk bárminő változtatást esz-
közöljenek. (…)

A magyar bizottság (…) legfőbb véleményező és tanácsadó szervvé válhatna
minden magyar építés ügyében. (…)

Az iskolák, az egyház a sajtó, a társadalmi élet minden rendelkezésre álló
eszközével kellene felhívnia mindazok figyelmét, akik oly szerencsések, hogy
egy magyar műemlék birtokosának mondhatják magukat, hogy ezeket az em-
lékeket becsüljék meg, tartsák jó karban, önkéntes változtatásokat ne eszkö-
zöljenek rajta. (…)

A lehetőségek adva vannak, megvan a Népközösség szervezete, amely e cél
elérésére hivatott, s a vezetők feladata volna e bizottság működtetését elősegí-
teni. (…)

Nem álmodozhatunk a magyarság mai anyagi erői mellett valami káprázatos
méretű költségvetésről. (…) Egy szoba bére, az iroda költsége, két-három szak-
ember fizetése s bizonyos szerény alap helyszíni kiszállásokra és fényképezésre:
mindez nem emészthetne fel olyan összeget, amely a magyarság mai viszonyai
között is (…) ne volna összehozható. (…) ez, még mindig összehasonlíthatat-
lanul kevesebb, mint az ügy értéke, amelynek szolgálatába állana. Ez az erdélyi
magyar múlt, a látható, kőbe faragott, márványba vésett, vászonra s falra festett,
rézbe karcolt s papírra rajzolt erdélyi múlt inkarnációjának megörökítése s meg-
mentése. A népnek, amely nem tiszteli múltját, nincs jövője sem.”

Az 1940-es képet hónapokkal a második bécsi döntés előtt kapjuk Bíró Jó-
zseftől. Azóta ismét eltelt háromnegyed évszázad majdnem teljes egészében
román uralom alatt, a Ceauşescu-éra vad romboló szándéka és a máig tomboló
nacionalista szellem jegyében. A falurombolás története ismeretes, de a történelmi
városmagok, műemlék, tehát magyar (mert e kettő gyakorlatilag egyet jelent
Erdély nagy részében) jellegét megtörni óhajtó szándék rombolásai nem mindenki
számára ismertek. Az uniós periódus ebben változást hozott, s szinte örülhetünk
annak a románok közt terjedő szellemnek, hogy mindezt kezdik sajátjuknak hir-
detni, mert ez esélyt ad a megmenekülésükre. A végső érv már az elmúlt rend-
szerben az volt, hogy: de hiszen mindez román jobbágyok verítékével épült.

Külön ki kell emelni a ma folyó temetőrombolást, a halottak közt folytatott
etnikai tisztogatást, illetve a diktatúra idején elhurcolt kulturális ingó javak visz-
szaszolgáltatásának akadozó folyamatát. De a műemlékek által látható módon
képviselt múlt igazságait próbálja meghamisítani egy ellenkező előjelű folyamat
is. Ez a találóan: hagymakupolás honfoglalásnak nevezett igyekezet. Az etnikai
összetételtől és a létező hívek jelenlététől független templom- és kolostorépítés
a legfeltűnőbb helyeken, gyakorta hatalmas méretekkel takarva a kisebb ősi
magyar szomszédot, vagy akár elnyelve azt!

Íme, miért üzenhet a mának ez a látszólag a korabeli állapotokhoz kötött
kiváló felmérő helyzetjelentés is 1940-ből.

y

Tíz esztendő román eredményei
Vita Sándor: Tallózás az 1930. évi román népszámlálás
köteteiben 1940/1.

A Trianon utáni években Erdély magyarsága a románosítás kezdeti időszakát
élte. Az ezt követő évtizedekben felgyorsuló folyamat eredményeit ismerve ér-
demes bepillantani azokba a kezdeti évekbe is. A Brătianu-terv már javában
működött, de annak kiteljesítője jóval később került hatalomra. Ő volt Nicolae
Ceauşescu.

„A statisztikának legfontosabb feladata a népesség lélekszámának megál-
lapítása, erre szolgálnak a népszámlálások. Románia megnövekedett területén
az első, valódi értelemben vett népszámlálást 1930. december 29-én hajtották
végre. Tíz esztendeje érthető kíváncsisággal várjuk a népszámlálás részletes
adatainak közlését, hisz ezek ismerete nélkülözhetetlen az ország gazdasági,
népességi és társadalmi állapotainak fölméréséhez és megítéléséhez. A buka-
resti Statisztikai Hivatal most tíz hatalmas, szép kiállítású kötetben számol be
a népszámlálásról. A tíz kötet közül egyelőre az első három és a tízedik jelent
meg, de bizonyára a többi sem várat most már sokáig magára. A megjelent kö-
tetek közül az első Románia lakosságának kor és nem, valamint családi állapot
szerinti megoszlásáról számol be, a második a lakosság nemzetiségi, anyanyelvi
és felekezeti megoszlását ismerteti, a harmadik a műveltségi viszonyokról tájé-
koztat, a tízedik pedig az ipari és kereskedelmi vállalatok adatait közli. Az ada-
tokat a kötetek elején bő bevezető rész magyarázza Dr. Manuila Sabin, a
bukaresti Statisztikai Hivatal igazgatójának tollából. Nincs terünk rá, hogy ér-
tékéhez méltóan ismertessük ezt a hatalmas munkát, néhány fontosabb adatát
az 1937. évi Statisztikai Évkönyv alapján folyóiratunk 1938. évfolyamában
közöltük is már. Legnagyobb érdeklődésre bizonyára azok az adatok tarthatnak
számot, amelyek a népességnek anyanyelv, nemzetiség és vallás szerinti meg-
oszlására vonatkoznak. 

A nemzetiség megállapítása a statisztikának kétségkívül legnehezebb fela-
data, hiszen a nemzetiségnek külső ismertető jelei nincsenek, a nemzetiséghez
való tartozás csupán belső, személyes kérdés. A nemzet szellemi és erkölcsi
közösség, amely leginkább a nyelvben fejeződik ki. Éppen ezért legtöbb állam
népszámlálása a nemzetiség megállapítása helyett csupán az anyanyelv tuda-
kolására szorítkozik, abból kiindulva, hogy a nemzetiség bevallásánál a politikai
helyzet, személyes érdekek vagy más tényezők befolyása is érvényesülhet, s így
nem kaphat tárgyilagos képet az ország nemzetiségi megoszlásáról. A nemze-
tiség bevallása csupán akkor lehetne megbízható, ha a függetlenség teljes meg-
óvása mellett, nem részrehajló ellenőrzés alatt történhetne, ez azonban a
népszámláló hivatalok részére technikailag megoldhatatlan feladat. A nemzeti-
ség és statisztika viszonyával már ez 1872. évi szentpétervári nemzetközi sta-
tisztikai kongresszus foglalkozott s megbízta három tagját, köztük Keleti
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Károlyt, annak tanulmányozásával, hogyan lehet statisztikailag a nemzetiséget
egyéni akaratmegnyilvánulás alapján meghatározni. Mindhárom statisztikus ta-
gadta, hogy a vérségi eredet megfelelő kritériuma volna a nemzetiség megálla-
pításának s egyformán rámutattak arra, hogy egyetlen lehetőségként a nyelvi
kritérium jöhet számba, még pedig vagy az anyanyelv vagy a társalgási nyelv.
A magyar statisztika is az anyanyelvet tette kérdés tárgyává, mert csak ettől
várt világos, pontos, szabatos feleletet. Emellett azonban a magyar statisztika
tudakolta az anyanyelven kívül beszélt nyelveket is s ezzel ellenőrizte az anya-
nyelvi bevallás megbízhatóságát. A román statisztika szintén magáévá teszi az
anyanyelv tudakolásának szempontját, mellette azonban a nemzetiséget is igyek-
szik meghatározni. A népszámlálást megelőzően felvetődtek román statisztiku-
sok között olyan nézetek is, hogy a nemzetiséget az etnikai eredet megállapítása
útján határozzák meg. Az eredet kérdése alapján azonban nem a mai, valóságos
helyzetet ismernők meg. A statisztika célja pedig mindig a meglevő állapot fel-
tüntetése. Az etnikai eredetet kutató módszer nem felel meg a célnak, mert a
népi eredet alapján olyanok sorozódnak egy nemzetiségbe, akiknek sem nyel-
vileg, sem érzelmileg semmi közük egymáshoz, de emellett gyakorlatilag is
megoldhatatlan feladat elé állítja a számlálóbiztosokat, akik különösen akkor
ütköznek a származáskutatásnál nehézségekbe, ha az ősök több nemzetiséghez
tartoztak. A második népszámlálási kötethez írt előszavában Manuila Sabin is
megállapítja, hogy a népi eredet meghatározása képtelen feladat elé állítja a
népszámláló biztosokat, s ezért az 1930. évi népszámlálásnál a nemzetiség
tárgyi kritériuma, az anyanyelv mellé szubjektív kritériumként a lakosság nem-
zetiségi bevallását kellett alkalmazni. Az elv – Manuila közlése szerint – az volt,
hogy mindenki szabadon és lelkiismerete szerint határozhatja meg, melyik nem-
zetiséghez tartozónak érzi magát, s a számláló biztosoknak sincs joguk a be-
vallásnál semmiféle befolyásolásra vagy változtatásra. A népszámlálás
igazgatóságának utasítása szerint a nemzetiséget illető kérdésre a válasznak a
személy lelkiismeretéből, családi és történelmi hagyományaiból kell fakadnia.
A kérdésnek ezzel a részével annak idején a parlament és a sajtó bőven foglal-
kozott, s így feleslegesnek látjuk a részletezést.

A kiadott feldolgozás Románia lakosságának nemzetiségi és anyanyelvi meg-
oszlását a következőképpen mutatja be: 

Románia lakosságának nemzetiségi és anyanyelvi megoszlása
Megnevezés Nemzetiség Százalék Anyanyelv Százalék
Román 12981324 71,9 13180936 73,0
Magyar 1425507 7,9 1554525 8,6
Német 745421 4,1 760687 4,2
Orosz 409150 2,3 450981 2,5
Ukrán-rutén 582115 3,2 641485 3,6
Szerb, horvát, szlov. 51062 0,3 47724 0,3
Bolgár 366384 2,0 364373 2,0
Cseh, szlovák, 51842 0,3 43141 0,2
Lengyel 48310 0,3 38265 0,2
Hucan 12456
Zsidó, jiddis 728115 4,0 518754 2,9
Görög 26495 0,1 20861 0,1
Albán 4670 4247
Örmény 15544 11377
Török 154772 0,9 288073 1,6
Tatár 22141 0,1
Gagauc 105750 0,6
Cigány 262501 1,5 101015 0,6
Egyéb 56355 0,3 23419 0,1
Nem megállapított 7114 7165
Összesen: 18057028 18057028 

Minden statisztika megbízhatóságának az összehasonlítás a próbaköve. A fenti
adatokat azonban nincs mivel összehasonlítani, mivel Románia mai területén
1930-ban tartották az első népszámlálást, s a békeszerződésekkel Romániához
csatolt területeken a legutolsó népszámlálások nem azonos időpontokban vol-
tak. De megnehezíti az összehasonlítást az is, hogy a különböző népszámlá-
lások között lényeges elvi és módszerbeli különbségek voltak. Mégis
megkíséreljük a bennünket közelebbről érdeklő, Erdélyre vonatkozó adatoknak
az 1910. évi magyar népszámlálás adataival való egybevetését. 

A terület egész népszaporodása tehát csupán 5,9% húsz év alatt, ami ré-
szint a háborús veszteségekre, részint a ki- és elvándorlásokra vezethető vissza.
A természetes szaporodás is gyenge a háborút követő első évtizedben. A ko-
lozsvári statisztikai hivatal 1920-ban Erdély területére kiterjedőleg népösz-
szeírást rendezett, s ennek eredményéről hivatalos kiadvány is jelent meg.
Ez 5140176 lélekre teszi ekkor Erdély lakosságának számát. Nem tudjuk,
mennyiben fogadható el ez az adat hitelesnek, mivel pár évvel később maga
Istrati, a Dicţionarul szerkesztője, s a statisztikai hivatal közgazdasági osztá-
lyának vezetője beismerte, hogy a kiadványban közölt adatok nem mutatják a
valóságos helyzetet.

Erdély népességének anyanyelvi megoszlása 1910-ben és 1930-ban
1910 1930 Szaporodás vagy fogyás

Anyanyelv Abszolút szám % Abszolút szám % Abszolút szám %
Román 2819405 53,9 3233216 58,3 + 413811 + 14,6
Magyar 1663576 31,8 1480712 26,7 – 182864 – 11,0
Német 556944 10,6 540793 9,8 – 16151 – 2,9
Egyéb 196380 3,7 293642 5,2 + 97262 + 49,5
Összesen: 5236305 100,0 5548363 100,0 + 312058 + 5,9

Ha azonban feltételezzük, hogy a lakosság végösszegében nincs nagyobb
eltérés, úgy az 1920–1930 közötti évtizednek tényleges népszaporulata
408187 lélek volt, ami 7,8%-nak felel meg. A természetes szaporodás viszont
482305 lélek, tehát 74118-cal felülmúlja a tényleges szaporulatot. Ennyivel
nagyobb az innen elvándorlók és kivándorlók száma az évtized folyamán itt le-
telepedettek számánál. A jelek a fejlődés megakadását mutatják, a népesség
gyengén szaporodik. Tanulságos volna, ha vármegyénként össze tudnók hason-
lítani az 1910. évi népességet az 1930. évivel, mivel azonban időközben a vár-
megyék területében jelentékeny változások voltak, ez csak úgy volna lehetséges,
ha községenként végeznők az összehasonlítást. Így is megállapíthatjuk azonban,
hogy a legtöbb megye népességének szaporodása egészen jelentéktelen, sőt
Alsó-Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Szatmár, Szamos, Temes-Torontál és Há-
romszék megyék népessége alatta marad a húsz év előtti számának, komolyabb
növekedést pedig csak azok a megyék mutatnak, amelyekben valamelyik nagy
város fejlődésnek indult. 

Legnagyobb érdeklődésre azok az adatok tarthatnak számot, amelyek a né-
pesség anyanyelvi megoszlását mutatják. A magyarság népességi hányadosa itt
31,8%-ról 26,7%-ra hanyatlott 1910 óta. Kisebb csökkenést mutat a németek
arányszáma is. Az egyéb anyanyelvűek számának nagyfokú emelkedése azzal
magyarázható, hogy 111275 zsidó, vagyis az összes zsidóknak 58%-a jiddis
anyanyelvűnek vallotta magát. Ha a repatriálások, a zsidók elkülönítése, bizo-
nyos fokú disszimiláció és az Ó-Királyság felé indult erősebb elvándorlás né-
mileg érthetővé is teszi a magyarság érzékeny veszteségét, annak elegendő
okául nem fogadhatjuk el a fenti magyarázatokat. Egy nemzetiség számbeli
csökkenésének oka – a statisztika megbízhatatlanságán kívül – vagy a nagyfokú
asszimiláció, vagy erős kivándorlási mozgalom, vagy az életkedv csökkenése, a
születések korlátozása, amit a népcsoportok fejlődésének megakadása, kedve-
zőtlen gazdasági lehetőségek idéznek elő. Azonban sem a születések számának
ekkora fokú visszaesését nem mutatják a hivatalos adatok, sem ilyen kivándor-
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lási mozgalomról nincs tudomásunk, s így nehezen tudjuk ezt a jelenséget meg-
magyarázni. 

Erdélyben a vallás és nemzetiség között bizonyos összefüggések vannak, s
így a felekezeti adatok összehasonlítása sem érdektelen.

Erdély lakosságának felekezeti megoszlása
Megnevezés 1910 % 1930 % Szaporodás v. fogyás %
Görög keleti 1808877 34,5 1932356 34,8 + 123479 + 6,8
Görögkat. 1225692 23,4 1385445 24,9 + 159753 + 13,0
Római kat. 990398 18,9 947351 17,1 – 43047 – 4,3
Református 696888 13,3 696320 12,6 – 568 – 0,1
Lutheránus 263002 5,0 274415 5,0 + 11413 + 4,3
Unitárius 68752 1,3 68330 1,2 – 422 – 0,1
Izraelita 178000 3,4 192833 3,5 + 14833 + 8,4
Egyéb 4696 0,1 51313 0,9 + 46617 + 992,0

5236305 100,0 5548363 100,0 + 312058

Az 1910. évi népszámlálás alkalmával a római katolikusoknak 63,9%-a, a
görögkatolikusok 6,8%-a (83698 lélek), a reformátusok 98,4%-a, a lutherá-
nusok 13,7%-a, a görög keletiek 1,3 százaléka (24121 lélek), az izraeliták
73,5%-a, az egyéb vallásúak 39,8%-a volt magyar anyanyelvű. Az 1930. évi
népszámlálás eddig megjelent kötetei nem közlik a felekezeti és nemzetiségi
helyzet közötti összefüggéseket, de mégis feltételezhetjük, hogy tíz év alatt na-
gyobb eltolódások a nemzetiségi helyzetben nem következhettek be. Az 1930.
évi feldolgozás szerint a római katolikusok aránya 4,3%-kal, a reformátusoké
és unitáriusoké 0,1 százalékkal romlott, a többi egyházak viszont megjavították
arányukat. Az egyéb felekezetek feltűnő növekedése a baptisták és adventisták
számának nagy emelkedésével magyarázható. 

A népességfejlődés általános leírása után röviden ismertetni kívánjuk a vá-
rosok fejlődését. Már a népességfejlődés vizsgálatánál feltűnik, hogy a falusi
népesség abszolút száma csaknem azonos az 1910. évi számadatokkal, szá-
zalékaránya azonban 87,1%-ról 82,7%-ra esett vissza. (…) A világháborút
követő évtizedet fokozódó városiasodás jellemzi, az addigi egyenletes fejlődés
helyett, különösen a nagyobb városokban, szinte amerikai méretű fejlődés indul
meg. Kolozsvár lakossága tíz év alatt 65,8%-kal nő, és itt a legnagyobb az ab-
szolút szaporulat is: 40036 lélek. A törvényhatósági városok között még Ma-
rosvásárhely, Szatmár, Nagyszeben és Brassó fejlődése számottevő, Nagyváradé
és Temesváré csak közepesnek mondható, Arad pedig 14,4%-os szaporulatával
nem haladja meg a kisebb városok átlagos népességének növekedését sem. Az
erdélyi városok közül a leggyorsabb ütemben Medgyes fejlődött, (79,7%-os
növekedés), utána Dicsőszentmárton és Torda következik, ami abból érthető,
hogy a földgáz bevezetése folytán megerősödött e városok gyáripara. A 10000
lelken aluli városok fejlődése sokkal gyengébb, sőt itt már gyakran találkozunk
a visszaesés jeleivel is. A lélekszám emelkedésében mutatkozó pangás elsősor-
ban a Székelyföldön szembetűnő, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Kézdivásárhely
népessége csökkent. Erdély 49 városa közül 34-nek emelkedett a népessége,
15-nek pedig apadt.

Ha a városok fejlődésének adatait összevetjük a városi népesség nemzetiségi
adatainak megoszlásával, mindenütt a románság arányszámának jelentékeny
növekedésével találkozunk. 1910-ben a városi lakosságnak 62%-a magyar
volt, 19,7%-a román és 15,8% német. 1930-ban már csak 37,9% magyar
(24,2%-os csökkenés), 35% román (20,3%-os emelkedés) és 13,2% német
(3,4%-os emelkedés az abszolút számokban).

Igaz, hogy a jelentősebb gazdasági és művelődési központokat képviselő
törvényhatósági városokban viszonylag kedvezőbb a magyarság arányszáma.
Kolozsvárt, Nagyváradon, Aradon, Szatmáron, Marosvásárhelyt ma is magyar
anyanyelvű a lakosság többsége. A számarány ugyan itt is csökkent, de a ma-

gyarság abszolút száma nem sokat változott. A nyolc törvényhatósági város-
ban 1910-ben 264 729, 1930-ban 270 915 volt a magyarság lélekszáma.
Komolyabb gyarapodást mutat Brassó magyarsága, Kolozsvárt, Temesvárt,
Marosvásárhelyt kisebb a gyarapodás, Szatmáron, Nagyváradon, Aradon és
Nagyszebenben viszont csökkent a magyarság száma. Mégis megállapíthat-
juk, hogy a számarány romlása nem a magyarság abszolút számának vissza-
esésével magyarázható, hanem a románság számának emelkedésével. Igaz,
hogy elsősorban éppen a nagyobb városok magyarsága szenvedett erős vér-
veszteséget a repatriálások során, azonban az így beállott apadást ellensú-
lyozni tudta a természetes szaporulat s főleg a bevándorlás. Mivel az uralom
változásával járó ki- és bevándorlások 1930-ban már véget értek, valószínű-
nek kell tartanunk, hogy a városok nemzetiségi helyzetében most már csupán
lassú eltolódások mutatkozhatnak. A románságnak különösen a középosztálya
gyarapodik, a magyarságnál ezzel szemben az ipari munkásság és kisiparos-
ság száma emelkedik a faluról bevándorlók útján. S ha a magyar értelmiség
természetes népmozgalma stagnál is, ez korántsem jelenti a városi magyarság
lassú elsorvadását, mert a külvárosok kisembereinél annál bővebb a gyer-
mekáldás.

Az erdélyi városok lakosságának anyanyelvi megoszlása 1910-ben
és 1930-ban százalék szerint
(Román: R, Magyar: M, Német: N, Egyéb: E)
Városok 1910 1930

R M N E R M N E
Kolozsvár 12,4 83,4 2,4 1,8 34,5 54,3 2,7 8,5
Temesvár 10,4 39,4 43,6 6,6 26,3 35,5 33,5 4,7
Nagyvárad 5,6 91,1 2,2 1,1 25,3 66,6 1,4 6,7
Arad 16,3 73,0 6,9 3,8 37,0 53,3 6,0 3,7
Brassó 28,7 43,4 26,4 1,5 32,7 42,2 22,4 3,3
Szatmár 2,8 94,9 1,8 0,5 27,1 58,9 1,3 12,7
Nagyszeben 26,3 21,7 50,3 1,7 38,5 13,7 44,7 3,1
Marosvásárhely 6,7 89,3 2,4 1,6 24,6 65,8 1,9 7,7
Mármarossziget 9,3 82,0 5,9 2,8 33,7 25,7 0,7 39,9
Lugos 31,4 34,6 31,0 3,0 41,2 26,4 28,6 3,8
Torda 25,2 71,9 9,7 2,2 39,0 53,1 2,7 5,2
Resica 21,8 15,6 54,3 8,3 29,4 11,2 55,4 4,0
Nagykároly 1,3 98,1 0,4 9,2 27,6 61,8 1,8 8,8
Petrozsény 26,6 63,6 6,8 3,0 45,6 42,2 6,8 5,4
Dés 25,4 69,7 3,8 1,1 40,5 36,5 1,0 22,0
Medgyes 31,6 19,9 44,8 3,7 27,6 26,9 39,3 6,2
Nagyszalonta 4,1 95,4 0,3 9,2 13,1 85,3 0,5 1,1
Nagybánya 5,2 93,8 9,4 0,6 46,7 41,5 2,1 9,7
Beszterce 33,7 21,3 44,1 0,9 40,1 10,5 33,1 16,3
Segesvár 26,2 24,7 47,3 1,8 34,4 22,8 40,6 2,2
Gyulafehérvár 44,5 44,9 6,8 3,8 65,6 20,3 5,0 9,1
Gyergyószentmiklós 1,7 96,0 1,2 1,1 4,4 91,0 0,7 3,9
Sepsiszentgyörgy 1,2 96,5 1,8 0,5 18,7 77,3 1,9 2,1
Déva 27,9 67,3 3,2 1,6 52,1 40,9 3,7 3,3
Oravica 32,6 12,6 51,1 3,7 68,5 5,2 23,5 2,8
Nagyenyed 22,4 74,9 1,9 0,8 39,9 53,1 2,0 5,0
Szászsebes 58,5 10,2 27,5 3,8 70,9 3,8 21,5 3,8
Szászrégen 17,9 40,3 40,9 0,9 19,4 42,1 23,9 14,6
Karánsebes 48,9 18,9 30,2 2,0 62,4 7,2 26,6 3,8
Székelyudvarhely 1,1 96,5 2,1 0,3 10,9 85,6 2,0 1,5
Orsova 23,4 32,4 34,7 9,5 60,3 11,4 22,4 5,9
Zilah 6,5 92,7 0,2 0,6 24,7 71,1 0,6 3,6
Fogaras 33,0 51,0 15,3 0,7 54,9 29,7 13,5 1,9
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Városok 1910 1930
R M N E R M N E

Szilágysomlyó 11,0 87,5 0,3 1,2 30,4 52,3 0,8 16,5
Szászváros 40,8 27,9 16,8 5,5 67,9 17,0 12,8 2,3
Szamosújvár 27,4 67,5 2,7 2,4 43,7 37,4 1,0 17,9
Dicsőszentmárton 21,6 72,6 2,6 3,2 29,8 59,1 2,6 8,5
Lippa 42,3 24,8 30,5 2,4 46,7 19,1 32,5 1,7
Bánffyhunyad 8,6 90,4 0,5 0,5 20,8 60,6 0,4 18,2
Kézdivásárhely 0,8 98,2 0,6 0,4 4,6 93,6 1,2 0,6
Csíkszereda 1,1 97,0 1,2 0,7 11,9 83,4 1,6 3,1
Balázsfalva 70,7 22,6 6,1 0,6 78,0 15,6 2,5 3,9
Vajdahunyad 39,6 54,3 4,1 2,0 60,6 33,1 4,4 1,9
Belényes 46,7 50,5 1,4 1,4 60,3 32,0 1,0 6,7
Felsőbánya 5,4 93,8 0,4 0,4 28,2 62,5 — 9,3
Erzsébetváros 21,3 53,2 11,2 8,3 40,5 38,0 12,3 9,2
Naszód 71,5 22,2 5,9 0,4 82,2 2,9 2,1 12,8
Hátszeg 48,4 46,0 4,3 1,3 67,5 20,5 4,9 7,1
Abrudbánya 57,7 40,0 1,1 1,2 73,4 21,8 1,7 3,1

A közzétett adatok még igen sok érdekes részletről tájékoztatnak, ezek is-
mertetésétől azonban el kell tekintenünk, s az általános adatok helyett egy-két
vidék községenkénti adataira fordítjuk figyelmünket, különösen azért, hogy az
asszimilációnak világszerte olyan sokat kutatott és vitatott kérdéséhez a román
népszámlálás eredményein keresztül néhány adatot szolgáltassunk. A háború
óta mindenfelé megerősödött a népi gondolat, olyan népcsoportokban ébredt
fel a nemzeti öntudat, amelyekből az eddig teljesen hiányzott, s az új öntuda-
tosodás folytán a kevert népességű vidékeken a disszimilációnak számos, ér-
dekes jelenségével találkozunk. Különösen Szatmár–Nagykároly vidéke nyújthat
ebből a szempontból gondolkozásra késztető példákat, mivel itt magyar, román,
német és rutén eredetű lakosság él egymással keverten. Az itt élő németség az
1910. évi népszámlálás adatai szerint már jórészt el volt magyarosodva, vagy
legalábbis az elmagyarosodás útján volt. Ebben az időben a Szatmár–Nagyká-
roly vidéki 29 német eredetű község közül csupán öt község lakosságának több-
sége vallotta magát németnek, a többiekben a lakosságnak csupán egy töredéke,
a nagyobb fele már magyar anyanyelvű volt. S hogy nem csupán az anyanyelvi
statisztika önkényes megállapításáról van szó, azt bizonyítja a nyelvtudási sta-
tisztika is, amelynél érzelmi és politikai szempontok nem játszhatnak szerepet.
Az 1880. évi magyar népszámlálás volt az első, amely az anyanyelven kívül a
nyelvtudást is vizsgálat tárgyává tette, s így ettől az időtől kezdve figyelemmel
kísérhető községenként az asszimiláció és disszimiláció menete. Ezúttal csupán
15 sváb eredetű község nemzetiségi helyzetében beállott változásokat kívánjuk
vizsgálni. Ezek: Csanálos, Csomaköz, Kálmánd, Kaplony, Mezőfény, Szaniszló,
Érdengeleg, Nagymadarász, Erdőd, Mezőterem, Mezőpetri, Királydaróc,
Krasz na béltek, Szakasz és Nagymajtény, valamennyi Nagykároly közvetlen kör-
nyékén fekszik. Lakosságuk 1880-ban 22670 lélek, akik közül 11109, kere-
ken 49% beszél németül. l890-ben a lakosság száma 25671, a németül
beszélőké pedig 12897, azaz 50%. A magyarosodás, a nyelvtudásból követ-
keztetve, ebben az évtizedben még lassú ütemben folyhatott, azonban minden -
esetre jellemző, hogy a lakosság fele egyáltalán nem beszélt németül, de
természetesen a többi sem volt mind német anyanyelvű, vagy éppen német szár-
mazású, mert ebben a számban a német anyanyelvű zsidók és a németül beszélő
magyarok is helyet foglalnak. Az 1910. évi adatok már egészen más képet mu-
tatnak. A 15 község lakossága most 31831, a németül tudóké 8343, ami az
összes lakosságnak csupán 26,2%-át jelenti. Mindössze három községben nőtt
időközben a németül beszélők száma (Mezőterem, Mezőpetri és Krasz  na bél -
tek), azonban ezekben is magyarnak vallotta magát a lakosság túlnyomó több-
sége. A többi községben németül többnyire már nem is beszélték, az uralkodó

nyelv a magyar vagy a román volt. A magyarosodás nem csupán az egyház és
iskola hatásával magyarázható, hanem inkább a szomszédos magyar területek-
kel való érintkezésből és magyar anyanyelvű római katolikusok bevándorlásával.
Ha a nyelvtudási statisztikában fel is tételezünk kisebb népszámlálási hibákat,
kétségtelen, hogy a háború előtt ezeknek a hajdan sváb községeknek a lakos-
sága háromnegyed részben nem is beszélt már németül, s 81,2%-a, 25898
lélek magyar anyanyelvűnek vallotta magát. 

Az 1930. évi népszámlálás adatai ehhez a helyzethez képest meglepőeknek
látszanak. Az említett 15 község lélekszáma 32707-re nőtt, a magukat magyar
nemzetiségűeknek vallók száma azonban most már csak 6342, ami a lakosság
19,4%-ának felel meg. Ennek kétszerese a magyar anyanyelvűek száma:
13280, azaz a lakosság 40,6%-a. Íme tehát, húsz év alatt, (sőt valószínűleg
1919 óta) azok túlnyomó többsége, akik 1910-ben még csak magyarul be-
széltek, már más nemzetiségűnek vallják magukat, sőt tekintélyes részük még
anyanyelvet is cserélt. Egyetlen községben, Szakaszon nőtt lényegesen a ma-
gyar anyanyelvűek száma (122-ről 251-re), a németeké pedig csökkent (525-
ről 432-re). Annál feltűnőbb, hogy azokban a községekben, ahol a lakosság
többsége már 1910-ben nemcsak magyarnak vallotta magát, de nem is tudott
németül, most a német anyanyelvűek vannak többségben. Ilyen pl. Kálmánd,
ahol 1910-ben 1072 lakosból 1058 magyar anyanyelvű volt, s a németül be-
szélők száma is csupán 5, ott 1930-ban anyanyelv szerint csupán 37 magyart
és 1242 németet találnak a számlálóbiztosok. Figyelemreméltó az is, hogy a
legtöbb községben a német nemzetiségűek száma lényegesen felülmúlja a német
anyanyelvűek számát, vagyis legfeljebb érzelmi, de nem nyelvi disszimilációról
beszélhetünk. Így Szaniszlón 1067 német nemzetiségűvel szemben csupán 46
német anyanyelvűt találunk. (…) Királydarócon 264 német nemzetiségűvel
szemben 24 a német anyanyelvűek száma, Csanáloson az arány 1317 és 657,
Csomaközön 1240 és 243, Kaplonyban 192 és 8, Mezőfényen 1680 és 998,
Nagymajtényban 1415 és 865, és hasonló a helyzet csaknem valamennyi köz -
ségben, legfeljebb az arány változik. Igaz, hogy olyan községek is vannak, ahol
nem nőtt meg a németek száma. Kaplonyban 1910-ben 274-en beszéltek né-
metül, és az 1930. évi népszámlálás csak 8 német anyanyelvűt talál.
Csomaközön 1910-ben egyetlen német anyanyelvű sem volt a lakosságból, s
827-en beszéltek németül; 1930-ban 243 német anyanyelvű lakos élt ebben a
községben. Élénk bizonyíték ez amellett, hogy akiknek a német nyelvtudását
az 1910. évi népszámlálás megállapította, jelentékeny részük nem volt egy-
szersmind német anyanyelvű is. S így annál érdekesebb, hogy a 15 községben
az akkori 791 német anyanyelvűvel és 8343 németül beszélővel szemben
1930-ban 15341 német nemzetiségűt és 9440 német anyanyelvűt találunk, a
magyar anyanyelvűek száma pedig 25898-ról 13280-ra esik vissza. Az asszi-
miláció és disszimiláció kérdésének tanulmányozói számára ez a gyors ütemű
változás bizonyára érdekes jelenség. Szatmár vidékén azonban nem csupán a
sváb lakosság nemzeti érzésében bekövetkezett változások szolgálhatnak figye-
lemreméltó tanulságokkal, hanem a háború után a görögkatolikus lakosság szá-
mottevő része is nemzetiséget és anyanyelvet cserél (…).

Tizenhét Szatmár vidéki község népszámlálási adatait mutatják (…) jel-
lemző a görögkatolikusok magas arányszáma. 1910-ben a 17 község népes-
sége 18 299. A római katolikusok száma 1727 (9,4%), a reformátusoké 6346
(34,6%), a görögkatolikusoké 9442 (51,5%). A lakosság 82,5%-a, 15107
lélek magyar anyanyelvű, 17,1%, 3138 lélek pedig román. A magyar anyanyel-
vűek közül 6312-en, (41,7%) tartoztak a görögkatolikus egyházhoz, s ezeknek
túlnyomó többsége, 5056 lélek (80,1%) nem is beszélt a magyaron kívül sem-
miféle más nyelven. Bármilyen eredetűek is lettek légyen ezek, nem vitás, hogy
az 1910. évi népszámlálás idején már teljesen el voltak magyarosodva. 

1930-ban az egész népesség ebben a 17 községben 19710 lélek. A gya-
rapodás megközelítőleg 8%, kedvezőbb tehát, mint Erdély átlagos népszapo-
rodása. A görögkatolikusok a legjobban szaporodó vallásfelekezet Erdélyben,
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s a tárgyalt községekben is az ehhez az egyházhoz tartozók száma 10316-ra,
arányszámuk pedig 52,3%-ra emelkedett. A római katolikusok száma 1732
(8,7%), a reformátusoké 6403 (32,5%). Sokkal lényegesebb változásokra mu-
tatnak ennél a nemzetiségi, valamint az anyanyelvi adatok. A magyar nemzeti-
ségűek száma most már mindössze 8647, az összes lakosságnak 43,8%-a, a
románoké viszont 8998, azaz 45,6%. Igaz, az anyanyelvi adatok szerint a ma-
gyarság térvesztése nem éppen ennyire jelentős. 12441 magyar (63,1%) és
6698 román anyanyelvű (33,9%) lakost találnak a számláló biztosok. A magyar
anyanyelvűek száma tehát 2700 lélekkel csökkent, ezek tíz év alatt, amint látjuk,
anyanyelvet cseréltek. Feltűnő, hogy kereken 2300-an a magyar anyanyelvűek
közül román nemzetiségűnek vallják magukat, s közel 3800 azoknak a magyar
anyanyelvűeknek száma, akik nem a magyar nemzetiség rovatában szerepelnek.
Ezek között találunk mintegy 900 rutén nemzetiségűt is, azonban mindössze
46-on vallják magukat anyanyelv szerint is ruténnek. 

Szatmár és Szilágy megyékben nem ritkaság a fentiekhez hasonló változás.
(…) 

Hasonló jelenséggel Erdélynek csaknem minden részében találkozunk. (…)
ezt a változást, amely a nemzeti öntudatban a hatalomváltozás után bekövetke-
zett, nem a román faji eredettel, hanem a vallással magyarázhatjuk, amint ezt
Lázárfalva példája bizonyítja. Itt az 1910. évi magyar népszámlálás 264
görögkatolikus magyart talált, akik azonban a háború előtt a római katolikus
hitre tértek, s alighanem ezzel magyarázható, hogy ebben a községben az
1930. évi népszámlálás csaknem teljesen a húsz év előtti nemzetiségi helyzetet
találja. 

Az ehhez hasonló példáknak egész sorát idézhetnők mind a Székelyföldön,
mind Erdély más részeiben. (…) Az összefüggések vallás és nemzetiség között
talán sehol sem annyira jellemzőek, mint Közép-Európának azokon a részein,
ahol a keleti és nyugati egyházak hívei keverednek. Mégsem lehet azonban sza-
bályszerűnek tekinteni, hogy bizonyos egyházak hívei csak bizonyos nemzeti-
séghez tartoznak, hiszen vegyes házasságok, más vidékre való elvándorlások
vagy egyéb okok sokszor elválaszthatnak valakit anyanyelv szempontjából is
azoktól, akikhez egyháza szerint nemzetiségileg tartoznia kellene. 

Elég, ha itt a moldovai csángók példájára utalunk. A római katolikusok
száma Moldovában 109 953. Köztudomású, hogy ezeknek túlnyomó többsége
a csángók közül kerül ki, s az is, hogy – bár nyelvileg többségük már asszimi-
lálódott – nemcsak magyarokként emlegetik magukat ma is, de annak nevezi
őket a környékükön élő románság is. A legutóbbi népszámlálás azonban Mol-
dovában nemzetiség szerint csupán 20 964 magyart talál, anyanyelv szerint
pedig 23 894-et. Itt tehát fordítottját látjuk annak a helyzetnek, amelyet a meg-
előző példákban láttunk. 

Az Ó-Királyságban a népszámlálás mintegy 60000 magyart talált, közülük
24 000-en Bukarestben éltek. Ez a szám csalódást okoz azoknak, akik azt
hirdették, hogy Bukarestben százezres magyarság él. Az adatok cáfolják ezt,
s arra a kérdésre sem adnak feleletet, hogy hová lesz az erdélyi magyarság el-
vándorló népfeleslege. Hiszen Bukarestben már a háború előtt tekintélyes
számú magyarság élt, s tudjuk, hogy a háborút követő évtizedben a Székely-
földről mintegy 35000 ember vándorolt ki, s más vidékekről sem volt kisebb
arányú az elvándorlás. Brassó, Medgyes, Temesvár s még egy-két erdélyi város
magyarságának gyarapodása részben megmagyarázza a belső vándorlás irá-
nyát, azonban kielégítő választ mégsem ad a felvetett kérdésre. A falusi lakos-
ságnak városokba húzódása – a hivatalos adatok szerint – sokkal élénkebb
ütemben gyarapította a városok román, mint a magyar népességét, s a magyar
lakosság számának emelkedése sem csupán bevándorlás következménye,
hanem a természetes szaporodásé is. Nem lehet tehát kétséges, hogy az erdélyi
falvakból kényszerűségből kivándorló tízezrek csak részben gyarapítják az
erdélyi városok lakosságát, túlnyomó többségük az ország más tartománya-
iban keres magának megélhetést. Fölvetődik a kérdés s ha többségük mégis

az Ó-Királyságba vándorol, olyan nagy számban tűnik-e el a román népten-
gerben?

Fejtegetéseinkben igyekeztünk számot vetni olyan jelenségekkel, amelyek
az 1930. évi román népszámlálással kapcsolatban – érthető módon – figyel-
münket különösképp megragadták. Csak négy kérdést választottunk ki, tallóz-
tunk csupán az érdekes anyagban, mert a megjelent kötetek részletekbe hatoló
ismertetése meghaladta volna e közlemény terjedelmét. A nemzetiségi arányok-
ban beállott változások, a falusi népesség városba özönlése, a városi lakosság
nemzetiségi összetételének módosulása és a vallás és nemzetiség közötti össze-
függések vizsgálata volt a célunk. A hatalomváltozás következtében beálló nem-
zetiségi eltolódásokkal másutt is találkozunk Európában, a falusi lakosság
városba özönlése, a városok gyors ütemű duzzadása meg éppen a legtöbb gon-
dot okozó szociológiai problémává nőtte ki magát a világháború után az egész
földkerekségen, ellenben a vallás és nemzetiség összefüggései olyan sajátságos
eredményeket másutt aligha mutatnak, mint Erdélyben, a keleti és nyugati ke-
reszténység egyik találkozási pontján. Ez is bizonyítja, hogy az általános európai
jelenségekkel mindig szembe kerülünk Erdélyben is, de emellett kikerülhetet-
lenül elénk állnak külön ehhez a földhöz kötött kérdések is, sajátosan a magunk
kérdései.” 

Aki egyéb olvasmányai kapcsán már találkozott a nevezetes Brătianu-tervvel,
az pontosan nyomon követheti annak megvalósítását. A bevezetőben említettek
szerint két kiemelkedő szakaszáról beszélhetünk. Az első az ún. 22 év, a má-
sodik pedig a Ceauşescu-diktatúra negyedszázada. 

Brătianu elképzeléseit szinte pontról pontra követve kezdődött meg a ro-
mánosítás nyugatról kelet felé, a magyar határtól Erdély belseje irányába. És
pontosan alkalmazva az eredeti elképzelést, a városok románosítására helyezték
a hangsúlyt. 

Mai román történész állapítja meg, hogy napjainkra Erdély városi lakossá-
gának nemzetiségi arányai szinte pontosan megfordultak a Trianon előtti álla-
potokhoz viszonyítva.

Annak idején a városokban elsősorban a formálódó új román középosztály
jelentette a bevándorló szaporulatot. Ceauşescu uralma idején viszont az ipa-
rosítás és a legdurvább adminisztratív intézkedések segítették a folyamatot győ-
zelemre.

Ma már eldőlt a kérdés, és legtöbb esetben már felesleges lenne tovább
erőltetniük. Csak néhány földrajzi egység, magyar tömb vagy végvár tartja
magát. Most ezek ellen összpontosítják „eurokonform” erőiket. Ennélfogva a
Székelyföld került célkeresztbe. Az igyekezetet az autonómia törekvés még ak-
tuálisabbá teszi számukra. Ami fordítva is érvényes. A székely autonómia tö-
rekvés igyekezetét a románosítási, illetve homogenizációs tervek előrehaladása
teszi égetővé.

Így aztán naiv álomnak tűnik a szerző 1940-ben leírt alábbi mondata: „Mivel
az uralomváltozással járó ki- és bevándorlások 1930-ban már véget értek, va-
lószínűnek kell tartanunk, hogy a városok nemzetiségi helyzetében most már
csupán lassú eltolódások mutatkozhatnak.”

y

Erdély Széchenyije
Dr. Jancsó Elemér: Gróf Mikó Imre, a művelődéspolitikus
1940/1.

Az erdélyi magyar hegemónia utolsó, már csupán kulturális korszakának óriása
volt Mikó Imre. Ha a nagyvilágban nem kezdődnek részben várható, részben
váratlan történelmi játszmák, az anyaországgal egyesült Erdély ezzel akár túl
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is élhette volna azt a veszedelmet, amely ezután bekövetkezett, hiszen a ma-
gyarság az egész Kárpát-medencében fokozatosan többségbe került. A világ-
történelem azonban mást akart.

Most azonban dr. Jancsó Elemér segítségével ismerkedjünk meg ezzel a
XIX. századi nagy erdélyi magyarral.

„Az 1859-ben alakult és működését 1860-ban megkezdő Erdélyi Múzeum
Egyesület nyolcvanadik évfordulója gróf Mikó Imre emlékét idézi és megállásra
kényszerít. Az Erdélyi Múzeum Egyesület megszületésével nemcsak Bod Péter
és Aranka György álma valósult meg, de a műveltségteremtő nagy erdélyi fe-
jedelmek és tudósok határozatlan vágya is testet öltött. Úgy tűnt, hogy a XVI.
és XVII. század sajátos erdélyi műveltsége a »Metamorphosis Transsylvaniae«,
Erdély nagy átalakulása idején megsemmisült, de Apáczai Cseri János népe jö-
vőjéért aggódó szava és biztató felkiáltása: elpusztul az a nép, amelynek nincs
tudománya, a XVIII. század második felében meghallgatásra talált. Bod Péter
már 1760-ban felvetette egy magyar tudományos akadémia létesítésének gon-
dolatát és annak fő céljául a nemzeti lét alapját képező nyelv- és műveltségvé-
delmet tűzte ki. Ez az eszme a műveltségért nemcsak meghalni tudó, de a
nyomor és lenézés, a meg nem értés és a jobb jövőbe vetett hit közt vergődő
és dolgozó tudósok hosszú sorának lankadatlan buzgalma révén már nem alszik
el. Egy század múlva a kedvezőtlen körülmények ellenére, »Erdély Széchenyi-
jének«, gróf Mikó Imrének szellemében ölt testet. Ezzel a sajátos erdélyi magyar
művelődési törekvések nyertek betetőződést. De Mikó élete és munkássága
nemcsak a régi hagyományok diadalra jutása, hanem egyúttal azok záróköve
is. Ami azután jött, azt már más kor más szelleme hatotta át. Mikó életét, jel-
lemét és munkásságát föleleveníteni éppen azért erdélyi kötelesség, mert ezzel
az üressé vált régi fogalmaknak igazi értelmére és azoknak mára is kiható er-
kölcsi jelentőségére akarunk rávilágítani. Azok a nagy eredmények, amelyeket
Mikó elért, nem csupán szorgalmának, lelkesedésének és részben a külső kö-
rülményeknek tulajdoníthatók, hanem elsősorban életéből kiáradó mély erkölcsi
világszemléletének. Ezért szükséges művelődéspolitikájának megértése végett
jellemét és életét is ismernünk. 

Gróf Mikó Imre 1805. szeptember hó 4-én született a Háromszék megyei
Zabolán. Bölcsőjét ugyanaz a föld ringatta, ahonnan egykor Mikes Kelemen in-
dult bujdosó útjára, és ahonnan elszánt akarattal tört utat magának Ázsia is-
meretlen tájai felé Körösi Csoma Sándor. Édesapja gróf Mikó György,
édesanyja gróf Mikes Zsigmond királybíró leánya, Borbála. 

Születése után néhány nappal édesanyja meghalt s így árván kezdi meg éle-
tét; – miként Rousseau; elveszti azt, akinek az életét köszönheti. Nagyszüleinél
nevelkedik, előbb Zabolán, majd Marosújvárt, a felső-marosújvári kastély múltat
idéző falai között, jólétben és szerető gondoskodásban. A Maros kanyarulata
felett kiemelkedő és fenyvesekkel borított dombon áll a szép várkastély, s lent
az aljban a letekintő gyermekszemek előtt e múlt komorságát feloldó szelíd
vidék nyújtózkodik. A Maros kanyarulatai körül román és magyar falvak:
Felvinc, Kocsárd, Nagylak, – igazi erdélyi táj, s közvetlen a vár tövében a meg -
újhodó ősi római bányaváros: Salinae, most Marosújvár. Erdélyi utak kereszte-
ződnek itt, népek és tájak találkoznak, s akkoriban nemcsak Marosújvár, de az
egész Maros mente – Vásárhely felé éppúgy, mint Enyed, Gyulafehérvár és
Alvinc irányában – a fejedelmi kor Erdélyének élő múzeuma. A fiatal Mikó Imre
első nagy élménye: Marosújvár és az itt átvonuló históriai tanításban bővelkedő
marosi útvonal. 

Második élménye Enyed, ahova később tanulni vitték, s ahol tizenkét évet
tölt, mint a Bethlen-Kollégium növendéke. Az erdélyi magyar Heidelberg
ebben az időben éli virágkorát, csaknem ezer növendékével valóságos iskola-
várost alkotván, amelynek életét külön törvények és sajátságos etikai alapelvek
határozzák meg. A nagy alapító szelleme nemcsak a kollégium és a város kö-
veiből sugárzik, de tanárai és tanulói munkásságából is. Kapuk, feliratok, régi
épületek és bedőlt sírok, mind a fejedelmi kor szabad levegőjét idézték a diá-

kok és tanárok lelkében. Az erdélyi múlt élt Enyed falai között, és abból, mint
egyik legfőbb ihletforrásból táplálkozott a XIX. század erdélyi ellenzéki szel-
leme is, hiszen a vallásosság mellett Enyedet az ellenzéki, az idegennel szem-
beszálló nemzeti szellem jellemezte leginkább. A tanárok nagy része külföldi
egyetemi akadémiákon szerezte tudását, s így a nyugati nagy bölcseleti, ter-
mészettudományi és teológiai eszmeáramlatok Enyedet épp úgy állandó foly-
tonosságban az európai kultúrközösséghez kapcsolják, mint Kolozsvárt,
Debrecent és annyi végvárát a magyar műveltségnek. Hegedüs Sámuel szerint
Enyed az utolsó század folyamán a protestáns vallásos érzésnek és az ellenzéki
nemzeti öntudatnak lerombolhatatlan bástyájává emelkedett. Ebben nagy része
volt a kiváló tanároknak, akik mindannyian egy régi kor enciklopédikus egyé-
niségei voltak. Tudásuk színes, változatos és mély, de ugyanakkor a tudósi ma-
gatartás lelküknek csak egyik megnyilatkozása volt. Tudományosságuk mellett
kiváló nevelők, jó magyarok, egyházukhoz ragaszkodó protestánsok és mélyen
európaiak voltak.

Mikó Imre ebben a környezetben, a kiváló tanárok keze alatt nyerte azokat
a kezdeti benyomásokat, amelyeknek hatását később élete munkásságában
megfigyelhetjük. Különösen két tényező befolyását jegyezhetjük föl. Az egyik a
diákokkal való közös együttélés, amely lelkében a közösségi gondolatot fejlesz-
tette ki. A másik tényező, amely Mikó életére hatott és benne a történeti érzéket
kifejlesztette, az enyedi kollégium gazdag könyvtára és múzeuma volt, egyike a
kor legértékesebb magyar gyűjteményeinek. Egykori ismerői valóságos legen-
dákat jegyeztek föl gazdagságáról. Benkő Ferenc szerint a könyvtárban 21 000
kötet volt és ezernél több kézirat és okmány. A Bethlen-Kollégium falai őrizték
Bod Péter, Benkő József és Báróczi Sándor ismeretlen írásait is. Az a megren-
dítő pusztítás, amely 1848-ban Enyedet érte, gazdag könyvtárát és kézirattárát
teljesen megsemmisítette. Csak a véletlen folytán került vissza egy-két könyv
és kézirat azokra a polcokra, ahova századokon át lelkes tanárok buzgalma és
tudománya gyűjtötte az Erdély műveltségére nézve oly felbecsülhetetlen értékű
kincseket. Ennek a könyvtárnak látása és a 1848-as időkben bekövetkezett
pusztulása tragikus figyelmeztetés volt Mikó számára, hogy elérkezett az ideje
összegyűjteni és megmenteni a jövő számára Erdély múltjának emlékeit. A fiatal
diák gyakran fordult meg a kollégium gyűjteményeiben és könyvtárában, és a
ritka kéziratok, a múltak szellemét lehelő régi fóliánsok, a képtár, feltűnően
gazdag természetrajzi és éremgyűjtemények a múlt szeretetét ébresztették fel
benne. 

Az enyedi kollégium után Vásárhelyre ment jogot hallgatni, majd annak el-
végzése után 1826-ban a királyi főkormányszék szolgálatába lépett. Tíz éven
keresztül, mint tiszteletbeli főjegyző, fogalmazó és titkár működött. 1837-ben
az országgyűlés főkormányszéki tanácsosává választották, s 1847-ben mun-
kássága és érdemei elismeréséül kincstárnok lett. Természetesen ezek az év-
számok csak hivatali éveinek változásait jelzik, csak külső állomások, amelyek
önmagukban véve nem jelentenek sokat, hiszen az akkori Erdély magyar főurai
számára ezek nem voltak nehezen elérhetők. Mikó Imre számára azonban mégis
fontosak, mert a hivatali életben való emelkedése nemcsak az állással járó te-
kintélyét növelte, hanem minden év az elmélyülés, a lelki fejlődés egy-egy állo-
mása is. Mikó Imre minden városban, hivatali életének minden új és az eddigitől
eltérő körülményei között ismereteit gazdagította, jellemét fejlesztette és fel-
készült a cselekvő férfiasság idejére. 

A közéletben 1848-ig – hivatali munkásságán túlmenően – nem vett jelentős
részt. A szenvedélyek, amelyeket hol egyéni érdekek, hol szent eszmék fűtenek,
nem ragadták magukkal. Nem vágyott a tömeg babéraira, és bár jó szónok volt,
az indulatok pillanatnyi felforralását nem tartotta szükségesnek. Ő a csendes
és kitartó munka híve volt, a haladást a belátástól és meggyőzéstől várta, nem
pedig a bosszútól és szenvedélytől fűtött romboló szándéktól; hagyományai,
vérmérséklete és lelki alkata egyaránt a konzervatív párthoz vonzották, de kor-
mánytisztelete Széchenyi nemes elgondolásainak hatását mutatja. 
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A negyvenes évek után itt-ott már kezd a közéletbe is bekapcsolódni és elvállal
olyan állásokat, amelyekre rangja és vagyona részben kötelezik is. Miután az
enyedi kollégium gondnokává választotta, az egyházkerület néhány év múlva,
1840. május 15-én a főkurátori méltóságra emeli. Az erdélyi református egyházi
életbe való bekapcsolódása ettől kezdve megszakítás nélkül egyre fokozódó oda-
adással haláláig tart. Az a nagy lelki együttérzés és anyagi áldozat, amit egyházának
iskolái érdekében négy évtizeden át hozott, az erdélyi protestáns egyház történe-
tében szinte páratlan és őt egyházunk legnagyobbjai közé emeli. A másik terület,
amely érdeklődését lekötötte, a kolozsvári színészet. Erdély fővárosának magyar
színészete gyakran kerül anyagi válságba, Mikó érdeme, hogy három évtizedre ki-
terjedő színpártolói tevékenységével a színház válságait megoldotta. Amikor a hat-
vanas években a Farkas utcai színház épületének átalakítása anyagi lehetőségek
miatt késett, ő áll a gyűjtés élére, és Kolozsvár város ajándéka mellett övé a leg-
nagyobb pénzadomány. Mikó 1848 előtti közéleti tevékenységének két alappillére
tehát a református egyház támogatása és a magyar színészet pártolása.

Életének legboldogabb eseménye, házassága szintén erre az időre esik.
1840-ben veszi feleségül Rhédey Ádám lányát, Máriát. A boldog házasság és
a családi élet fokozottabban a faluhoz köti és munkássága java részét a gazdál-
kodás tölti ki. Kortársai közül számosan említik Mikó kitűnő gazdasági szak-
tudását. Birtokai Erdély legszebb mintagazdaságai közé tartoztak. 

Az 1841–43. évi országgyűlésen vetődött fel az Erdélyi Múzeum megala-
pításának gondolata. Kemény József és Sámuel grófok híres gyűjteményüket
felajánlják erre a célra. Önzetlen elhatározásuk Erdély-szerte lelkesedést kelt.
A későbbi országgyűlésen azonban hiába sürgetik a múzeum megvalósítását, a
megoldást a közhatalom állandóan halogatja, és az 1848-as forradalom egyelőre
fátylat borít a muzeális gondolatra. Kemény József mellett Nagyajtai Kovács Ist-
ván hasonló irányú működést fejt ki. Munkásságuk akkor még nem keltette fel
Mikó figyelmét, őt akkor még nem érdekelték annyira a szellemi élet megszer-
vezésének kérdései, mint később. Ebből a korszakból Mikó levelezése nem ma-
radt fenn, így olvasmányairól, lelkivilágának kialakulásáról kevés adattal
rendelkezünk. Pedig érdekes volna beletekintenünk a felkészülésnek, a lelki ön-
összeszedésnek ebbe az ismeretlen évtizedébe, amely közvetlenül megelőzi Mikó
korszakalkotó művelődéspolitikai szerepvállalását. Tudjuk, hogy szívesen és sokat
olvasott, a régi klasszikusok mellett kora magyar irodalmát is jól ismerte. Az is
ismeretes, hogy elsősorban Kölcseyt, Eötvöst és Széchenyit szerette, de elősze-
retete különösen ekkor ébredt fel a felújulás korának nagy írói és műveltség-
szervezői iránt. Kazinczyt, Révait, Bod Pétert, Benkőt gyakran emlegeti.
Olvasmányai, kedvenc írói kiválogatásában már kiütközik a későbbi művelődés-
politikus és az etikai szempont elsősége. Az íróktól elvárja az élet és a művészet
egységét és erkölcsi alapját, a nagy irodalomszervezők és művelődéspolitikusok
iránt hálával és rajongással telik meg a lelke. Bod Péter, Kazinczy és Révai példái
titokban bizonyára azt a vágyat ébresztették fel benne, hogy őket követve, életét
hasonló célok szolgálatába állítsa. Az1840-es évek magyar irodalmi életét csa-
ládi magányából szemléli. Látja egyfelől a sötéten látó magyar írók hosszú sorát,
átérzi Berzsenyi sötét jóslatát, szívébe zárja Kölcsey és Vörösmarty remények
és bánatok közt hánykódó költészetét, de a borúlátó irodalmi szemlélet nem ra-
gadja magával. Európa nyugtalanító eseményei a magyar írók műveiben vissz-
hangra találnak, a lengyelek szomorú sorsa Vörösmartyban ugyanolyan sötét
gondolatokat ébreszt, mint aminőket egy évtizeddel azelőtt a reménytelennek
látszó jövő ijesztő képe keltett a »Zrínyi második éneke« és a »Vanitatum Vanitas«
írójában, Kölcseyben. Vörösmarty 1846-ban írja meg az »Emberek« c. költe-
ményét, a kiábrándulás és hiábavalóság mélyen lesújtó énekét.

»Hallgassatok, ne szóljon a dal,
Most a világ beszél 
S megfagynak forró szárnyaikon a zápor és a szél. 
Könnyzápor, melyet bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sóhajt. 

(…) 
Hiába minden bűn, erény 
Az emberfaj sárkányfog-vetemény, 
Nincsen remény, nincsen remény!«

De Vörösmarty egyetemesen emberi és mélyen magyar borúlátása költé-
szetünk ekkori önszemléletének csak egyik oldala. Ugyanakkor megszólal az a
másik, életre hívó hang is, amely valahányszor sötét és viharos idők közeledtek
a nemzet életében, mindig megszólalt, hogy a magyar léleknek a romok fölött
is jövőt építő szándékát világgá kiáltsa. Petőfi szabadságdalai a csüggedőkbe
lelket öntenek, a kételkedők nagy részét hívőkké varázsolják át. És ugyanakkor
egy ismeretlen költő jelentkezik halhatatlan hőskölteményével, a Toldival, hogy
egy letűnt világ eszményi hősének rajzán át vigaszt nyújtson és megmutassa a
lelki megtisztulás és a felemelkedés útjait. 

Ezek voltak azok az irodalmi források, amelyekből a forradalmat megelőző
időkben Mikó nemzetszemlélete táplálkozott. Mikó a sötéten látók komorságát
és elmélyülő erkölcsi magatartását magáévá teszi, de ugyanakkor azt a sohasem
csüggedő nemzetépítők derűlátásával egyesíti. Az európai események azonban
oly gyorsan haladnak a kibontakozás felé, hogy a boldog életszemlélet világát
csakhamar megsemmisítik és a csendesen szemlélődők lelki nyugalmát felbo-
rítják. A régi világ biztosnak hitt várait összeomlás fenyegeti, a nemzeti és tár-
sadalmi ellentétek csaknem minden országban forradalomhoz vezetnek. Az
európai forradalmak hosszú sorát Párizs nyitja meg, de a nagy Szajna-parti ál-
modozók magukkal sodorják néhány hónap alatt a hasonló gondolkozásúak
tettre kész csapatát. A forradalmi láz csakhamar Erdélyt is eléri, és miközben
Közép-Európában is meginog a föld a hatalmat bírók lábai alatt, Erdély fővá-
rosában a lelkes tömeg országgyűlés összehívását követeli. A mindig békés és
csendes Erdély, az örökös kiegyensúlyozást és egyeztetést óhajtó Transsylvania
ősi arcát feldúlják az ellentétek, forradalom és háború véresen szomorú szín-
helyévé válik ez a föld. Az 1848-as események Erdélyben egy olyan embert ál-
lítanak előtérbe, aki már évtizedek óta az ifjúság és a nagy tömeg eszménye,
ifjabb Wesselényi Miklóst, akit Kőváry László lelkes szavakkal Mirabeau-hoz
hasonlít. 

De az események sodra nem követi az érzelmek más irányú szándékát.
A történelem a vágyak és érzelmi szándékok logikájának ellentmond, és az az
ellenzék, amely most már a biztos uralom reményében rendezkedik be, rövid
ideig viszi tragikus szerepét. Az 1848-as idők Erdélyben egyelőre háttérbe
szorítják azokat a közéleti férfiakat, akik a lassú, de építő munka révén, Szé -
chenyi szellemében akarták megvalósulva látni a magyarság álmait. A robba-
násig feszült légkörben, 1848 április havában, Jósika Sámuel erdélyi főkancellár
visszalépése után, a király Mikóra bízta az erdélyi udvari kancellária elnökségét.
Mikó azonban nem fogadta el ezt a más időkben kitüntetésnek számító tiszt-
séget. »Nem kerülhette azonban el azt – írja Kőváry –, hogy mint erdélyi kincs-
tárnok, szűkebb hazája kormányát vezesse azon idő alatt, mikor Teleki gróf
kormányzó a pesti országgyűlésen volt, valamint azt sem, hogy 1849 októbe-
rében az agyagfalvi székely nemzetgyűlésre királyi biztosnak küldjék ki.« Mikó
szerepét az agyagfalvi gyűlésen az egykori leírások úgy tüntetik fel, mint a bölcs
mérsékletnek és nemes egyeztetésnek mintaképét. Az iránta minden irányból
megnyilvánuló szeretet jele, hogy a mintegy 30000 főnyi tömeg elnökéül vá-
lasztja. Kőváry szerint a gyűlés lefolyása fényes bizonyítéka Mikó tapasztalato-
kon alapuló politikai éleslátásának, nagy tekintélyének és a pillanatokhoz való
alkalmazkodóképességének. Mikót 1848 előtti szereplése úgy ismertette meg
Erdély közvéleményével, mint a jó akaratú, tekintélytisztelő ember mintaképét.
Az uralkodó megnyilatkozó bizalma nem tette őt népszerűtlenné honfitársai kö-
rében, mert mindenki tudta róla, hogy az ő királytisztelete és alkotmányos ér-
zése nem jelent lemondást a nemzet jogairól, hanem a jogok békés úton való,
következetes kiharcolását. Mikó egész politikai működése nemcsak az erkölcsi
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magatartás nagyszerűségét mutatja, de jelképezi azt a helyzettel mindig szá-
moló, a valóságtól soha el nem szakadó, de eszményeit azért fel nem adó, böl-
csen következetes erdélyi politikus típust, amelynek Erdélyi Pál szerint utolsó
megtestesítője volt. 

1848. december 2-án Kemény Ferenc azt indítványozta, hogy az erdélyi fő-
kormányszék a királytól kérje a sérelmek orvoslását. Ennek a kérésnek szemé-
lyes átadásával Mikót bízták meg. Mikó ezt a feladatot rögtön elvállalta.
Felutazott Bécsbe, de a nemzet és a király közti harc miatt meghallgatásra nem
talált, és csak tíz hónap múlva, 1849 októberében kapott engedélyt az Erdélybe
való visszatérésre. Addig Olmützben kellett tartózkodnia. Ezalatt az izgalmas
tíz hónap alatt olmützi csendes kényszerlakhelyéről sötét gondok között kellett
otthon hagyott feleségére és gyermekeire gondolnia és Magyarországra, amely
hősi küzdelmét, élet-halál harcát egész Európa feszült figyelmétől kísérve vívta. 

A Világost követő tragikus esztendők kemény megpróbáltatást jelentettek
számára. Birtokai egy részét a forrongó idők tönkretették, elpusztult az az in-
tézet is, amelyben gyermekkora boldog éveit töltötte, és tetézte fájdalmát fele-
ségének az ő távollétében bekövetkezett halála. Ezekben a remény vesztett
években sötétebb képek rajzanak költőink lelkében a nemzet jövőjéről, mint a
korábbi századokban bármikor. Vörösmarty ekkor írja meg e kor keserű magyar
lelkivilágának visszhangjaként a »Vén cigány«-t, ugyanazt a sötéten látást fejezi
ki Bajza »Fohászkodás«-a is. 

De mint minden korban, úgy most is a romokon virágok nőnek, új, acélozott
lelkek megkezdik lassan az építő munkát. Jókai, Kemény, Tompa és Arany mellett
Deák Ferenc és Eötvös építik a szellemi élet nemzetet mentő feltételeit. A bé-
késen dolgozók csendes táborában ekkor kezd egyre gyorsabb iramban az cél
felé haladni Mikó Imre. Pedig a kettős fájdalom: nemzete eszményeinek bukása
és a felesége tragikus halála felett érzett fájdalma mélyen lesújtották. Mikó
azonban megérhette munkája révén, amelyben vigasztalást keresett, a nagyot
alkotók ritka örömét: látta művét megszületni és megérte a nemzete lelkére ne-
hezedő sötét felhők teljes szétoszlását is. De az a seb, amelyet rajongásig sze-
retett feleségének korai, tragikus halála okozott, soha be nem gyógyult. Hosszú
évek múlva is gyakran említi leveleiben, feljegyzéseiben felesége nevét. És ami-
kor egy évtizeddel később az Irányeszmékben egy új nemzetszemlélet alapelveit
rakja le, a magyar nőkről vallott eszményi felfogását felesége emléke ihleti. Az
olmützi magányból a szabadság, az otthon és a családi élet után vágyott, de
most börtönnek érzi azt az otthont, amelynek éltető lelke örökre eltávozott.
Ekkor mondja ki egyik legszebb gondolatát: »Az egész világ üldözése és bajai
ellen négy falnak csendessége biztos védelem, de a négy fal közötti szerencsét-
lenségtől az egész világ sem elég tágas menedék«. Most már élete teljesen Er-
délyhez köti, és az elvesztett szabadság és boldogság helyett az önfeláldozó
munkában, a másokért való életben keresi egyetlen vigaszát. Maga köré gyűjti
mindazokat, akikben egy új élet munkás apostolait sejti. Alapelve most is a
régi. A munka és a becsületes szándék előtt eltörpül és lassanként térdre kény-
szerül, megértővé lesz a legelnyomóbb hatalom is. Az idők változását pedig
nem elég tétlenül kivárni, munkával és megújult lélekkel elő is kell azt készíteni. 

Élete nagy részét most már Kolozsvárt tölti, ahol háza egy évtizeden át a
nagy álmodozók és a jövőt építő erdélyiek találkozóhelye volt. Az abszolutizmus
utáni évtizedben Mikó közvetlen baráti környezetében találjuk Gyulai Pált,
Kőváry Lászlót, Kriza Jánost és Nagy Pétert. De mellettük ott látjuk egyszerű
falusiak, tudós tanárok, jó szándékú polgárok és tettre kész főurak seregét.
Ezek a házi összejövetelek nem a mulatást és szórakozást szolgálták, hanem a
munkás életre való készülődést. Legelső feladatának Mikó a forradalom alatt
megszűnt Erdélyi Gazdasági Egylet felélesztését tartotta. Ez az egyesület,
amelynek lelke a korán elhunyt Nagy Ferenc kolozsvári tanár volt, máris szép
múltra tekinthet vissza. Mikó buzdításai nyomán újjászületett és 1854-ben az
ő vezetése alatt megkezdi áldásos munkáját. Az abszolutizmus első éveiben
Mikót az a felfogás vezette, hogy a politikai vezetéstől megfosztott magyarság-

nak gazdaságilag kell megerősödnie, mielőtt ismét kulturális szabadságának és
politikai jogainak visszaszerzésére gondolhatna. Az Erdélyi Gazdasági Egylet
tehát Mikó művelődéspolitikájának célkitűzéseibe beletartozik. Az Irányeszmék
egyik sokat hangoztatott alapgondolata, hogy a nemzet két értékes munkate-
rülettel bír, a szellemi és a gazdasági munkatérrel. Egyik a másik nélkül el nem
képzelhető, igazi fejlődés csak a kettő együttműködéséből fakadhat. A politikai
viszonyok azonban a gazdasági szervezkedést inkább lehetővé tették, mint a
kulturálist. Ezért Mikó előbb szervezi meg az Erdélyi Gazdasági Egyletet, de
már akkor mindent elkövet az erdélyi magyarság szellemi megújhodását szol-
gáló Múzeum Egyesület megalapításának előkészítésére. 

Gazdasági politikája nem egy részletigazság felismerésének az eredménye:
szerves része az egész erdélyi magyar életet biztos alapokra helyezni akaró
művelődéspolitikájának. Mikó a materialista bölcsészettel szemben a lélek és
eszmék irányító hatalmát és felsőbbségét hirdette, de ugyanakkor a lélek kivi-
rulását, az irodalom és a tudományok fejlődését csakis a biztos anyagi alapokon
nyugvó, a szellem megnyilvánulásainak kereteket adó intézményektől remélte.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet gyakorlati munkája évről évre mind szebb ered-
ményeket hozott: kitűnő gyümölcs- és szőlőiskolájának felállítását 1854-ben
nagy sikerű terménykiállítás követte, és évről évre új gondolatok megvalósulása
vált ezen a téren is lehetővé. A mezőgazdaság gépesítésének ő az erdélyi elő-
hírnöke, és ugyanakkor a tűz- és jégkármentesítő egylet megalapításával a tár-
sadalmi biztosítás megalapítója is. De ezek a részleteredmények nem
születhettek volna meg, ha nem egy átfogó szellem erkölcsi szándéka állt volna
mögöttük. Az Erdélyi Gazdasági Egylet rövid néhány év alatt így vált a politikai
jogaitól megfosztott magyarság első szervezkedési keretévé. Gyűlései a ma-
gyarság vezetőinek találkozóhelyei voltak, ahol terveiket nyíltan megbeszélhet-
ték. Kőváry szerint az EGE ebben az időben valóságos kis parlament volt. 

A gyors gazdasági megerősödés lehetővé tette a szervezettség és az anyagi
alapok biztosítása után a művelődési munka megkezdését is. Ez természetesen
nehezebb volt, mert a lélekre nehezebb bilincseket raktak, semhogy ezektől
könnyűszerrel megszabadulhatott volna a nemzet. De könyveken, tudományon
és szépirodalmon át lassanként ez a munka is megindulhatott. Mikó mindent
megragad az írók és tudósok munkájának elősegítésére. Művelődéspolitikájának
egyik alapelve lévén a magyar szellemi élet egysége, az Erdélyt meglátogató
nagy írókat kitüntető szeretettel és ünnepléssel fogadja. Jókai 1853-ban ellá-
togat Kolozsvárra és itt Mikó Imre vendégszeretetét élvezi. Ekkor ismerteti meg
Jókaival Gyulai Pál és Kőváry előtt Debreczeni Kiovi csatáját, amelyet a követ-
kező évben nyomtatásban is megjelentet. Ez a tette nemcsak a költőnek, de a
korától nem méltányolt nagy magyar tehetségnek is szólt. Jókai örömmel üdvözli
lapjában Mikót e nemes cselekedetéért, amelyben nem annyira az irodalmi,
mint inkább az erkölcsi szándék nemessége érdemli ki becsülésünket. Erdély
mély benyomást gyakorol Jókaira és örömmel írja egyik levelében, hogy »Er-
délyben a felsőbb arisztokrácia körében nem érzi magát a nemzeti szellem jö-
vevénynek«. Néhány évvel később Tompa Mihály is ellátogat Kolozsvárra, s itt
Jókaiéhoz hasonló meleg fogadtatásban részesül. Ez az út a magát elhagyatott-
nak és üldözöttnek hitt nagy magyar költő lelkére mély benyomást gyakorol.
Hazamenet ezt írja barátjának: »Bizonytalan életem legszebb óráinak számított
nálatok létem«. Váczi szerint Tompa életének ezek voltak »legderűsebb« napjai.
Vörösmarty halálakor Erdélyben mindenütt emlékünnepet rendeznek; Kolozs-
várt december 11-én – mint Ürmössy írja –, »harangzúgás hívta Kolozsvár la-
kóit az elhunyt költő gyászünnepére a piaci templomba, este pedig a színházban
emlékünnepély volt«. A szegényen elhunyt Vörösmarty családjának felsegítésére
Deák Ferenc gyűjtést rendez, és a gyűjtés erdélyi vezetésével Mikót bízza meg;
ő ennek a feladatának mindenben eleget is tesz. 

Mikó élete most már teljesen Kolozsvárhoz van kötve. Tudatosan választja
Kolozsvárt művelődéspolitikája központjául, s ebben nemcsak érzelmi maga-
tartása nyilvánul meg, de a magyar műveltség múltjának ismeretén felépülő
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bölcs belátása is. Egy város csak akkor lehet művelődési központ, ha annak
feltételei megtalálhatók benne. Kolozsvárt mindez megvolt, ezért választja ezt
a várost nemcsak az Erdélyi Gazdasági Egylet központjául, hanem a létesítendő
Erdélyi Múzeum Egyesület szellemi fővárosául is. 

Mikó lázas művelődéspolitikai tevékenysége lassanként megfelelő közvéle-
ményt alakított ki. De ennek a közvéleménynek a családi összejöveteleken, az
EGE gyűlésein és a Mikó lakásán tartott értekezleteken kívül nem volt még
megfelelő kifejezési formája, aminek révén ezek az eszmék egész Erdélyben el-
terjedhessenek. Mindenekelőtt szükség volt egy politikai napilapra. Az abszo-
lutizmus első éveiben egyetlen magyar lap sem jelenhetett meg Erdélyben,
később összesen hat, holott a sok irányban képzett, művelt magyar közönség
Erdélyben több lap megjelenését is lehetővé tette volna. Ezért Mikó mindent
elkövet, hogy egy komoly és súlyt jelentő napilap indulhasson Erdély fővárosá-
ban. Ezt a szándékát hosszas és kitartó előkészítés után siker koronázta: meg-
születik a Kolozsvári Közlöny az erdélyi sajtó újjászületésének szimbólumaként,
és e lapon keresztül most már a közvéleménytől támogatott művelődéspolitikai
gondolatok eljuthattak széles rétegekhez. A lap szerkesztője Dózsa Dániel, e
korszak egyik legjelentősebb erdélyi írója; hírlapírói tevékenysége Erdély leg-
nagyobb közírójává avatta. 

Mikó elveit nem csupán hírlapok, de kiterjedt levelezése útján is terjesztette.
Sajnos, csak az 1855–1860 közötti levelezése maradt fenn, 1848-ból csak
egy levelét ismerjük. Élete utolsó tizenhét esztendejéből csak huszonhatot,
1849-től 1854-ig egyetlenegyet sem. De a fennmaradt öt év anyaga mégis be-
tekintést enged az eszmék érlelésének e hatalmas művébe. Mikó több mint há-
romszáz közéleti férfival, tudóssal és íróval állott levelezésben. Ezek között ott
találjuk a világhírű Momsent és a román Şagunát. Honfitársai közül hadd em-
lítsünk néhányat. Levelezett Deák Ferenccel, Erdélyi Jánossal, Dózsa Dániellel,
Eötvös Józseffel, Teleki Sándorral és Újfalvi Sándorral. Ez a levelezés nemcsak
az ő, de kora eszmevilágába és az Erdélyi Múzeum megszületését előkészítő
mozgalmakba is mélyen bevilágít. Sajnos – néhány levél kivételével – mindmáig
kiadatlan. 

Történetírói munkásságát is ezekben az években kezdi el. Ez a múlt szere-
tetén és egyéni hajlamain kívül művelődéspolitikai alapelveiből fakad. Az ab-
szolutizmus első éveiben – írja ő maga későbbi visszaemlékezésében – a
tudomány volt az a terület, ahol viszonylagosan szabadon lehetett megnyilat-
kozni. Nagy történész barátainak, Nagyajtai Kovács Istvánnak és Kemény Jó-
zsefnek meghallgatása után a régi Erdélyre vonatkozó kiadatlan forrásanyag
közreadását határozza el. Alapos előkészítés után saját költségén az erdélyi
történelmi adatok három nagy kötetét jelenteti meg. E munkának kettős jelen-
tősége van: egyrészt a fejedelemségek korának Erdélyére vonatkozólag tett
közzé egész sereg kiváló értékű emlékiratot és okmányt, másrészt a történeti
érzék felébresztésére gyakorolt Erdélyben döntő hatást. Az első kötet 1856-
ban jelent meg és sikere hozzájárult a múzeumi gondolat eszmei előkészítésé-
hez. Előszava a tudós és költő ihletett programja, olyan áttekintés az erdélyi
történetírás múltjáról, amilyet előtte és utána kevesen adtak. Hangsúlyozza,
hogy az adatgyűjtés mellett azonnal neki kell fogni az erdélyi történelem és a
székelység történetének megírásához, mert »nemzetünk szíve és értelme soha-
sem volt hajlóbb a történet igaz tanításaira hallgatni, mint napjainkban«. 

Munkájának nagy sikere után Mikó elérkezettnek látja az időt arra, hogy az
Erdélyi Múzeum Egyesület megalakításának eszméjét felvesse, Bod Péter,
Aranka György és Kemény József álmát most már nem hagyja megvalósulatla-
nul. És bár a múzeum eszméjét az abszolutizmus éveiben Kőváry László veti
fel 1852-ben, az eszme megvalósítása egyedül Mikó érdeme. Az első lépés
megtételére Kemény József 1855-ben bekövetkezett halála adott alkalmat. Mikó
a Kolozsvári Közlöny »Múzeum« című mellékletében veti fel az egyesület gon-
dolatát és ajánlja fel tíz holdas gyönyörű kolozsvári parkját és villáját a létesí-
tendő múzeum céljaira. Mikó szózata és adománya mély visszhangra talál az

erdélyi magyarság körében. Most már az alapszabálytervet Bécsbe küldik meg-
erősítés végett, de az udvar halogatása késlelteti a szándék megvalósulását.
Mikó egy Somlyaí János nevű udvari tanácsos barátjától titokban értesül a ne-
hézségekről, de ügyes és kitartó fellépése végül diadalt arat. Különben is az
1859. év külpolitikai eseményei súlyos figyelmeztetésül szolgálnak Ausztria
számára, hogy régi politikáját a magyarsággal szemben már nem folytathatja.
Így jut végre annyi küzdelem, remény és elbukás után az erdélyi múzeum gon-
dolat a megvalósulásig. 

A magyarság számára 1859-ben bekövetkező kedvező fordulatot két ese-
mény jelképezi. A magyarországi Kazinczy-ünnepély és az Erdélyi Múzeum
Egyesület megalakulása. Mindkét ünnepély a nemzet legjavát mozgatja meg és
reménysugárként egy jobb jövőbe világít. A november végén tartott alakuló ün-
nepségek Erdély és Kolozsvár feledhetetlen élményei maradtak. A lelkes han-
gulatot Kőváry visszaemlékezései írják le a legszínesebben. A Magyarországról
megérkezett akadémiai küldöttséget, amelynek élén báró Eötvös József állott,
kitüntető ünnepélyességgel fogadták. Az alakuló gyűlést november 23-án délelőtt
10 órakor tartották a Redoutban. Legkiemelkedőbb pontjai Mikó és Eötvös be-
szédei voltak. »Jaj nekünk – mondotta Mikó –, ha e kor és nemzedék történet-
lapjai íratlan maradnak, mert az a nemzet, amelyik múltját elhanyagolja, annak
története zárt kriptához hasonló marad, amelynek titkait senki sem ismeri meg«.
Majd a Múzeum Egyesület céljait vázolva az erdélyi múlt adatainak összegyűj-
tését és feldolgozását tűzi ki célul, de emellett Erdély természettudományi és
földrajzi megismerését és feldolgozását is egyforma fontosságúnak tartja. Csa-
kis így válhat a halott múlt élő jelenné és a nemzet számára kenyeret és jövőt
nyújtó szent eszközzé. A gyűlés után Mikót a lelkes tömeg hazakíséri. Mikó
jelszava, hogy az egyesülés mindég erő, az erő pedig élet, valóra vált. A meg-
születő Erdélyi Múzeum Egyesület egy jobb jövő zálogaként azonnal megkezdte
működését. A szászoknak már volt hasonló intézményük, a románok alig néhány
év múlva létrehozzák az Astrát, amelyet Mikó is szeretettel üdvözöl. 

Mikó életének és dicsőségének tetőpontján áll, amikor Tompa Mihály megírja
hozzá intézett híres versét s abban Széchenyi haláláról emlékezve, őbenne látja
a nagy halott szellemi örökségének méltó folytatóját: »Erdély Széchenyijét«. De
röviddel ezután újabb csapás éri Mikó Imrét, a halál elragadja egyetlen fiát, a
tizenkilenc éves Ádámot. Ezzel sírba száll a Mikó-nemzetség fennmaradásának
reménye is. Fiához írt intelmei Kölcsey Parainesiséhez hasonló mély gondola-
tokat és erkölcsi tanácsokat tartalmaznak. »Mikor Te e sorokat olvasod, én már
nem leszek az élők sorában – írja –, pedig emberileg szólva lehetetlen, hogy
valaki úgy óhajtsa javadat, mint én.« Élete utolsó másfél évtizede most még lan-
kadatlanabb munkában telik el. Mintha érezte volna, hogy neki egyedül kell elvé-
geznie nemzedéke egész feladatát. »Éjjelem és nappalom arra lesz szentelve –
írja fia halála után – hogy nagy eszmémet megvalósítsam. Én ezért a célért még
a rágalom aljas fegyverének vérző sebeit is zúgolódás nélkül el fogom tűrni.« 

Ezekben az években foglalja össze és 1861-ben adja ki Irányeszmék címen
alapgondolatait. Ennek a munkának eszmevilága méltán sorakozik, Széchenyi,
Eötvös nemzetszemléletéhez. Tíz esztendő elmúlt küzdelmeinek és tapasztala-
tainak eszmei összefoglalása az Irányeszmék és egyszersmind útmutatás is az
elkövetkezendő 10 esztendőre. Mikó olyan mély erkölcsi alapelvekből indul ki
és határozza meg a magyar magatartást, hogy ez a mű alapelveiben minden-
korra érvényes igazságokat foglal magában. A nemzetnek – mondja Mikó a be-
vezetőben – két dolgozó rétege van, egyik az, amely a földet műveli, a másik a
szellemi élet területein dolgozik. Az új életformák között új intézményekre van
szükség, amelyek a gazdasági és szellemi élet kereteiül szolgáljanak, de ezek
megalkotásában csak saját erőnkre támaszkodhatunk. Az intézmények a gaz-
dasági és szellemi élet fejlődésének csak kereteit biztosítják, de Mikó szerint
ez még nem elégséges. Ezeket a kereteket átfogó és a nemzet minden szellemi
és gazdasági értékét egymással összhangba hozó művelődéspolitika szellemé-
nek kell betöltenie. Ezt a művelődéspolitikát viszont a legmélyebb etikai elvek-
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nek kell áthatniok. Ezután sorra veszi az erdélyi magyarság problémáit. Miután
a társadalmi osztályok igazságosságon és áldozatkészségen felépülő összefo-
gását sürgeti, a Nyelv és társadalom című fejezetben a magyar irodalom és
nyelv ápolására hívja fel nemzetét. Szigorúan bírálja az idegen szellemű főura-
kat, akik a magyar irodalomért semmiféle áldozatot nem hajlandók hozni.
Szembeállítja ezzel a magyar középosztály irodalomszeretetét. A másik nagy
feladatkör a nemzeti egyetértés munkálása és a társadalmi osztályok közötti
ellentétek lerombolása. Meg kell teremteni a különböző osztályok összefogá-
sának lelki feltételeit. Ha ez sikerül, akkor létrejöhet az egységes nemzeti tár-
sadalom. Ezután utal arra, hogy művelődéspolitikai terveinket mindig az idő
és tér által megszabott lehetőségekhez kell mérni. Ez azonban nem jelent le-
mondást, mert művelődési eszményeink mindig előttünk kell hogy álljanak. Min-
den tettünkben, bármilyen kicsiny és jelentéktelen legyen az, erkölcsi
magatartásunknak kell megnyilvánulnia. Erdélyben élvén, az itteni népek életét
is meg kell ismerni és velük a múltak gyűlöletét elfelejtve az együttműködés fel-
tételeit közösen kell megteremteni. Mikó mint politikus, elméleti elgondolásait
a gyakorlati életben is próbálta keresztülvinni és amikor 1860-ban a szászok
Besztercére hívják nagy nemzeti ünnepükre, pohárköszöntőt mond az erdélyi
népek együttélésére és megértésére. Ez a szászok körében nagy népszerűséget
szerzett számára, de ugyanezt a gondolatot fejezi ki a Kolozsvári Közlönyben
írt egyik cikkében is. »Éljünk erdélyiekül és kövessünk bármilyen vallást, de
őszinte szívvel szeressük egymást. A népek és hitfelekezetek egymás iránti ha-
gyományos tisztelete alakuljon olyan erkölcsi egységgé – mondja –, ami Európa
bármelyik országának például szolgálhat.« 

Mikó művelődéspolitikájának gazdasági oldalát már láttuk az Erdélyi Gaz-
dasági Egylet felvirágoztatásában, másik alapgondolata a hagyomány tisztelete
és a történeti szellem felébresztése volt. Ezt szintén tettekkel és alkotásokkal
igazolta. Az egyéni áldozatkészség felébresztését célzó szózatait fejedelmi ado-
mányaival megpecsételt példamutatás igazolja. Erre az évtizedre esnek önálló
történeti feldolgozásai, két legérettebb alkotása, a Bod Péterről és Benkő Jó-
zsefről írott művei. Emellett az Erdélyi Múzeum Egyesület történelmi munkás-
ságát is vezeti és 1867-től kezdve mint elnöke, a Magyar Történelmi Társulatot
is felvirágoztatja. Közben nem egy történeti vonatkozású kisebb írása jelenik
meg, ezek közül kiemelkedik a Kemény József grófról tartott emlékbeszéde.
Ebben a Múzeum Egyesület létrejöttének dicsőségét, az érdemet igazi nagysá-
gában Keménynek tulajdonítja. Ez az emlékbeszéde éppúgy az utókor igazság-
szolgáltatása akar lenni, mint a Bod Péter és Benkő József munkásságáról írt
művei. Az első 1862-ben jelent meg, az utóbbi 1868-ban; mindkettő hosszú
évekig tartó kutatómunka és adatgyűjtés eredménye. Mikó e két művében meg-
mutatja, hogy az adatok nagy tömegén felépülő történetkutatást hogyan lehet
összekötni a múltban csak eszméket kereső és szintetizáló történeti módszerrel.
Miért választotta Mikó épp ezt a két írót? – vetette fel a kérdést Dézsi Lajos.
Bizonyára azért, mert »mindkét élet a másoknak való világításban emésztődött
el«. De emellett Mikót más okok is vezették tárgyának megválasztásában: mind
Bod Pétert, mind Benkő Józsefet rokonléleknek tartotta, akik korukban hasonló
törekvések hordozói és a tudós emberi jellem páratlanul értékes mintaképei
voltak. 

Politikai tekintetben Deák rendíthetetlen híve. 1867–1870 között közleke-
désügyi miniszter. Neki köszönhető Erdély vasúthálózatának megépítése, de
tudjuk azt is, hogy már e vasúthálózat megteremtése előtt másfél évtizeddel
buzgón tevékenykedik az erdélyi vasútért. Sokféle alkotása közül. azonban szí-
véhez mindig az Erdélyi Múzeum Egyesület állt legközelebb. Megnyitó beszédei
régi művelődéspolitikai elveinek következetes folytatásai, de emellett rámutat
minden pillanatnyilag felmerülő és megoldást kívánó bajra és problémára, nem
győzi eléggé és ismételten hangoztatni, hogy az egyesület célja Erdély számára
egy tudományos és műkincsekben gazdag múzeum felállítása, a második cél az
összegyűjtött tárgyak tudományos feldolgozása.

A református iskolák sorsát szívén viselve a nekik juttatott pénz- és könyv-
adományokon kívül 4000 forintot ad egy Kolozsvárt felállítandó egyetemi szín-
vonalú papnevelő számára. A kolozsvári egyetem felállításában is oroszlánrésze
van. Neki és alkotásának, a Múzeum Egyesületnek köszönhető, hogy Erdély
fővárosa egyetemet kap. A Múzeum Egyesület munkásságát Mikó összeköti az
egyetem munkájával és a kettő között létrejött szövetségből a tudományos élet
megújulását várja. A megváltozott idők bajait Mikó éles szeme szintén észre-
veszi; 1873-ban az egyesület közgyűlésén tartott beszédében már érződik az
aggódó hang. Nagy bajnak tartja, hogy az egyesület új és régi tagjai között a
kapcsolat nem elég szerves. 1874. évi megnyitójában hangot ad ennek a gon-
dolatnak. Szomorúan sóhajt fel, hogy maholnap már alig lesz, aki az egyesület
hőskorának élő tanúja volt. De kételkedéseit az öregkor boldog derűlátása osz-
latja el és utolsó beszédében, amelyet 1875-ben tartott, ismét áldozatkészségre
hívta fel a tagokat, mert megfelelő anyagi támogatás nélkül az egyesület nem
tud kellőképp megfelelni hivatásának. Csakis az áldozat teszi lehetővé, hogy az
Egyesület »örökre, mint a tavasz viruljon.« Ezek voltak Mikó utolsó szerető és
intő szavai az Erdélyi Múzeum Egyesület számára. 

Halála után kettős örökséget hagyott. Végrendeletében a sepsiszentgyörgyi
Mikó-kollégiumnak adományozta három évi miniszterségének és képviselősé-
gének jövedelmét: 120 000 forintot. Ha a végrendeletében és életében tett ki-
sebb-nagyobb adományait összeszámítanók, bizonyára az utolsó századok
magyar művelődéstörténetében hozzá hasonló nemes adakozót alig találunk.
De ennél sokkal jelentősebb szellemi öröksége. A Mikó teremtette intézmények
ma is élnek és virágoznak, az Erdélyi Gazdasági Egylet és az Erdélyi Múzeum
Egyesület a mi kisebbségi életünknek legnagyobb és legfontosabb intézményei.
Élete, jelleme és tanításai nemcsak e két egyesületnek szolgálnak állandó út-
mutatásul, de ihlet forrásai a mindenkori erdélyi magyar művelődési mozgal-
maknak. Míg kora két nagy erdélyi kultúrhőse: Körösi Csoma Sándor az
őshazát kereste Ázsiában, Bölöni Farkas Sándor pedig Amerikát megjárva,
onnan hazajövet a kor leghaladottabb eszméit próbálta sikertelenül átültetni
Erdélybe, addig ő itthon maradt. Az erdélyi föld és történelem íratlan törvé-
nyeiben elmerülve meglátta az egyedüli helyes utat, amelynek irányát a föld, a
hegyek, az emberek és a régi hagyományok szabják meg. Évtizedek nehéz mun-
kájával építi fel az erdélyi magyarság intézményeit. A mi feladatunk az, hogy
ezeket az intézményeket ne hagyjuk pusztulni, hanem fejlesszük tovább, és Mikó
Imre szellemében munkáljuk közművelődési és tudományos életünk előbbre vi-
telét.” 

A fenti oldalakon, tárgyilagos hangon megfogalmazott összeállításban, tu-
lajdonképpen egy elképzelhetetlenül nagy embert ismerhettünk meg. Minél na-
gyobb csapások érték magánéletében, annál nagyobb odaadással szolgálta
nemzetét. És sohasem mások ellen. Akkor, 1940-ben a zárófejezetben leírt
mondat szó szerint volt értendő: „A Mikó teremtette intézmények ma is élnek
és virágoznak, az Erdélyi Gazdasági Egylet s az Erdélyi Múzeum Egyesület a
mi kisebbségi életünknek legnagyobb és legfontosabb intézményei.” Amiként
az is, hogy „Az Erdélyi Gazdasági Egylet rövid néhány év alatt így vált a politikai
jogaitól megfosztott magyarság első szervezkedési keretévé.” Nem véletlen,
hogy a háborút követően a Román Kommunista Párt leple alatt működő
homogenizációs politika elsők között, s éppen magyar közreműködéssel (Ma-
gyar Népi Szövetség), számoltatta fel ezeket. Magam is jól emlékszem azokra
a keserves hónapokra, hiszen a Mikó alapította Erdélyi Gazdasági Egyesület,
akkor már Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 103 éves korában éppen Szász
Pál és apám, Szász István vezetése alatt működött, amikor felszámolták, még-
pedig a legaljasabb módszerekkel. Bértollnokok – mai szemmel nevetséges –
rágalmait is felhasználta a kor vezető magyar politikusa, hogy lehetővé tegye a
legnagyobb magyar érdekképviseleti szervezet tönkretételét. A birtokomban
levő korabeli újságcikkek vastag betűs címei a nép ellenségeinek, amerikai ké-
meknek nevezik őket, ami az akkori átokszavak egyike volt. A besározott szavak
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billogjai már régen működtek, s annak a szellemnek mai utódai is ezt alkal-
mazzák. Mikó idejében éppen úgy, mint utolsó évtizedében az EGE, illetve
EMGE, az erdélyi magyar szellemi életnek is támogatója volt. A Hitel munka-
társainak legkiválóbbjai az EMGE alkalmazásában álltak, s mint annak idején,
úgy ekkor szintén a szüleim házában rendezett: „Gyűlései a magyarság veze-
tőinek találkozóhelyei voltak, ahol terveiket nyíltan megbeszélhették.” Kőváry
újfent megírhatta volna, hogy az: „(…) ebben az időben valóságos kis parla-
ment volt.” És megegyezett a Hitel szellemi körével, amelynek gondolatait a
Széchenyié mellett gróf Mikó Imre szelleme is belengte.

y

Emlékezés Mailáth püspökre
Erős Alfréd: A lélek püspöke 1940/1.

A liberális szellem lassú terjeszkedése, mint nem túl titkos féreg foga, rágta és
rágja a magyar lelket. Bajaink sokaságának oka, vagy a megoldásoknak aka-
dálya ez. Az ősi hagyományos lelki alap korabeli nagyjaink szerint már régen
megroppant, s neveztek már „bús szibarita váz”-nak is, de ezen az alapon aztán
annál nagyobb rombolást volt képes végezni a máig felettünk pöffeszkedő – a
materializmussal összefonódó – liberalizmus, s annak mai folytatása a neolibe-
ralizmus. Az ellene fellépni képes spiritualizmus létezik, de még nem lobbant
igazán lángra, csak senyved a hamu alatt, pislákol.

„Szekfű Gyula a »Három nemzedék« függelékében összefoglalva a legújabb
idők magyar történetét, megállapítja, hogy új, építő irány mozdult meg a ma-
gyarságban. E mozgalmat spiritualizmusnak, vagyis a lelkiség irányzatának ne-
vezi. Ez irány hivatott felépíteni, jóvátenni és kiengesztelni mindazt, amit a
materializmus és liberalizmus nemzedékei vétkeztek a magyar testben. Erköl-
csi, társadalmi, gazdasági, szellemi és vallási élettérben óriási feladatot kell
megoldania. De meg tudja oldani, ha önmagához hűen megmarad a lelki ala-
pon. A történetíró népe ütőerére téve kezét, már látja az újjáalakulást és tudós
kíváncsisággal keresi okát. A spirituális irány honnan indult s honnan érkezett
hozzánk vissza? Az eltikkadt magyar parlagra azok vezették vissza életadó csa-
tornáit, akiknek élén látjuk Prohászkát s Mailáthot. Ebben áll Mailáth érsek
történeti nagysága. Ennyit már most megállapít a hiteles történetkutatás. 

Nem kell sötétre festenünk a hátteret, hogy annál fényesebben ragyogjon
elő a püspök alakja. Szomorúan sötét volt a háttér amúgy is. Prohászka röviden
így jellemzi a korabeli magyar hitéletet, s a nép még buzgó, a művelt osztály
nagy többsége nem sokat törődik lelkével, a világi papság jó része csak örvend
annak, hogy nem adnak neki munkát és magának él, a főpapság pedig a császár
lekötelezettje. A kormány pedig egymás után hozta egyházellenes rendelkezé-
seit, de a püspökök Rampolla bíboros erélyes felszólítására sem mernek köz-
belépni. Ebben a feszült légkörben tartják meg Szabadkán az első Katolikus
Nagygyűlést 1893-ban. Egyetlen püspök sem vesz részt a gyűlésen, de ott van
a hívő nép s annak lelkes vezetői: Molnár, Zichy, Prohászka, Boromissza, Mailáth.
A nagygyűlés várakozáson felül sikerül. A püspökök is felfigyelnek. »A püspöki
kar vagy velünk tart, vagy feje fölött sodródik el az ár« – írja Prohászka. Ugya-
nazon levelében kiemeli, hogy az egész mozgalom egyik vezetője Mailáth.
Mailáth akkor még fiatal, öt-hat esztendős pap. Prohászkával és Fischer-
Colbrie, későbbi kassai püspökkel együtt az esztergomi papnevelő intézet tény-
leges vezetői. Prohászka világosan látja: »Mindaddig, amíg nem lesznek más
szemináriumaink, ahol a papokat valóban nevelik, nem lehet sokat csinálni.
Sokat foltozhatunk, toldozhatunk, de a ruha szabása a régi marad«. – Még mi-
előtt átvette volna Prohászka a kispapok lelki vezetését, azon panaszkodik,
hogy szemináriumainkban a tanárok és elöljárók nem nevelik, hanem pusztán

csak felügyelik a növendékeket. Egyedül Lollok József, a Pazmaneum akkori
rektora, ismeri fel a reform szükségességét, de egymagában nem sokat tehet. 

Lollok József volt Mailáth rektora is a bécsi tanulmányi évek alatt. Ez a pu-
ritán, buzgó, áldozatkész pap, aki később lemondván kanonoki méltóságáról,
a lazaristák rendjébe lépett, mély hatást gyakorolt a fiatal Mailáthra. Mondhat-
juk, hogy lelkipásztorációs elveit és a jóságos modort, mellyel Mailáth püspök
a szívekhez férkőzött, elsősorban »Lollok atyától« tanulta. Még nagyobb volt
azonban Mailátra Prohászka hatása. Hisz nyolc esztendeig működtek együtt
az esztergomi szemináriumban, s később is sokáig támogatják egymást a mun-
kában. Ott az esztergomi papnevelő intézetben valósítják meg először az igazi
papnevelés követelményeit. Együtt nevelték fel azt a nemzedéket, mely az új
spirituális iránynak a zászlóhordozóit toborozza össze. 

Rövid, tízéves papi működés után Mailáth Erdély püspöke lett. A kormány
mindent megkísérelt, hogy megakadályozza a kinevezést, de az ifjú katolikus
mozgalom már elég erős ahhoz, hogy keresztülhúzza a kormány terveit. Pro-
hászka örül legjobban a kinevezésnek; szerinte Mailáth ismét az első magyar
püspök, aki dolgozik. 

Prohászka 1900 elején Kolozsvárt időzik, mikor ott a Mária-kegykép
kétszázéves jubileumát ünneplik fényes keretek között. A következő év nyarán
pedig bejárja a Székelyföldet. Elismeréssel könyveli el Mailáth püspök négyéves
működésének eredményeit. Annál súlyosabbak, keményebbek szavai a magyar
püspöki karról. Pedig nagy püspökei voltak akkor is a magyarságnak. Simor
és Haynald a vatikáni zsinaton dicsőséget hoztak a magyar névnek, s mindenkit
bámulatba ejtettek nagyszerű latin tudásukkal, szónoki műveltségükkel, no és
fényes udvartartásukkal. De működésüknek hatóerői befelé teljesen elapadtak.
Híveikkel és papjaikkal nem sokat törődtek. Elsősorban nem a lelket szolgálták;
urai, sőt főurai voltak, de nem jó pásztorai népüknek. Pedig erre volt akkor is,
van ma is leginkább szükségünk. Akkor gazdagon tönkrementünk, mert beteg
volt a lélek; most szegényen is újjászületünk, ha ég bennünk, ha van, aki gyújtsa,
irányítsa, vezesse a lelket. Prohászka ezt így fogalmazta meg: jó akaratú pap,
az nem elég, – nekünk szent papok kellenek!

r

Erdély elég hűvösen várta Mailáth püspököt. Az egykori krónikás följegyzése
szerinti »Abban az időben sokat emlegették, hogy nem érdem, hanem születés
s családi összeköttetései emelték őt a püspöki székbe; az erdélyi mágnások s
az államhatalom képviselői is bizalmatlanul fogadták, de végtelen szeretetre-
méltóságával s pazar bőkezűségével megnyerte nemcsak híveinek bizalmát és
szeretetét, hanem a más vallásúak becsülését is úgy, hogy rövid idő alatt az
egész Erdélyben nem volt tiszteltebb és népszerűbb ember Mailáth püspöknél.« 

Mailáth püspök érkezésekor rögtön a legfontosabb feladat megoldásához fo-
gott. Első pásztorlevele nemcsak akkor keltett csodálkozást papjai körében,
hanem még mostani olvasáskor is sajátosan hat. Nem szónoki mű ez a levél.
Egyszerű beköszöntő, melyben a Főpásztor üdvözli papjait s mindjárt in medias
res meghívja magához lelkigyakorlatra. A püspök néhány heti időzése után már
látta, mire van a papságnak leginkább, legsürgősebben szüksége. A papi lelki-
gyakorlatokat nemcsak bevezette, hanem állandósította is az egyházmegyében.
Távoli egyházmegyékből is látogatták ezeket a lelkigyakorlatokat, hogy csak
egyet említsünk: Molnár apát több ízben végezte Gyulafehérvárt lelkigyakorlatait.
Prohászka pedig Gyulafehérvárt is, Csíksomlyón is tartott lelkigyakorlatokat.

Közben Mailáth püspök nemcsak fenntartotta az érintkezést régi munkatár-
saival, hanem be akarta vonni őket az erdélyi egyházmegye megújításának nagy
munkájába. A püspök terve az volt, hogy idehozza Prohászkát a papnevelő intézet
rektorának, Molnárt, a keresztény párt vezérét, pedig plébánosnak és kanonok-
nak. A körülmények azonban meghiúsították ezt a tervet. Más, kisebb látókörű
emberek jöttek az egyházmegyébe, akik sem erkölcsileg, sem szellemileg nem
állottak a helyi papság felett. Ez természetesen fájt az erdélyieknek, s a szabad-
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kőműves meg liberális sajtó kihasználta e hangulatot a püspök ellen. A komo-
lyabbak azonban nem ugrottak be a lázításnak. Hűek maradtak a püspökhöz.

Prohászkát akarta megbízni a püspök a gyulafehérvári papnevelő intézet új-
jászervezésével. Ez a terv nem sikerülvén, nem szűnt meg továbbra is állandóan
gondoskodni kispapjairól. Mind, akik az ő püspöki működése idején a szemi-
náriumban éltek, tapasztalhatták jóságát, szeretetét, atyai gondviselését. Az az
elv lebegett előtte, hogy a papnövendékeket nemcsak felügyelni, hanem nevelni
kell. Kevés volt az egyháztörténelemben az olyan püspök, aki annyit törődött
volna kispapjaival, mint Mailáth. Új épületet is készült emelni az intézetnek, de
az »építő bizottság« hanyagságán múlt, hogy nem tudtak idejében megegyezni
a tervezetben, s a közbejött világháború a kivitelt megakasztotta. Mailáth püs-
pök nemcsak nevelte kispapjait, de szerette is. Ezt éreztük mindnyájan. Sokszor
eljött közénk. A nagyteremben volt egy kicsiny szószék. Odagyűjtött maga köré
és atyai jótanácsokkal látott el, felvillanyozta szívünket. Húsvétkor pedig sze-
retetasztalánál látott vendégül, ebéd után négyszemköztire hívott és igazából
megrostálta lelkünket. A papi hivatásról senki sem tudott szebben beszélni,
mint ő. Azt kívánta kispapjaitól, hogy »égre törő lélekkel lépjenek a papi pá-
lyára«. A papi hivatást igazi természetfölötti nagyságában hirdette. 

De mindezeken túl a püspök szívügye az ifjúság volt. Már második körleve-
lében felhívja munkatársai figyelmét erre a fontos feladatra  s »akié az ifjúság,
azé a jövő«. Nemcsak a népiskolák ügyét és a középiskolákat viselte szívén,
hanem talán még inkább a főiskolások szellemi, lelki fejlődését. Épp ezért mun-
kásságának súlypontját áthelyezi Kolozsvárra. Rögtön püspökségének első esz-
tendejétől sokat időzik a kincses városban, s ottidőzésének legszebb perceit az
egyetemistáknak szenteli. Már 1900-ban összegyűjti a főiskolásokat és az egye-
temi templomban nekik is lelkigyakorlatokat készít. A beszédeket kérésére Pro-
hászka mondotta. Az ifjúságot is elsősorban igazi lelki nagyságra akarta nevelni.
Egyik körlevelében mély felkészültséggel fejti ki ezt a gondolatot. »Az a vágy
ugyan nem hiányzik tanulóinkból, hogy akár az irodalomban, akár egyéb ma-
gasabb szerepkörben nagyok legyenek. Támadjon föl bennük élénk tudata
annak, hogy minden igazi tudományos, irodalmi, művészeti vagy történelmi
nagyság alapja – a gondolkodásnak nemessége, a jellem komoly feddhetetlen-
sége, a léleknek nagysága. És nem is az a célunk, hogy irodalmi vagy történeti,
hanem kötelességteljesítő, emberszeretettől áthatott lelki nagyságok lévén, ne-
vünk tetteink által be legyen írva az élet könyvébe. A nagyzó és sokat beszélő
emberek helyett munkás fiakra van immár szükség.«

Íme az új nemzedék eszménye, amint azt elénk rajzolta a püspök. Mintha
már előre látta volna azt a sok szenvedést, mely érni fog. Már 1903-ban fi-
gyelmeztetett arra, hogy »minél nagyobb a vihar kívülről, annál nagyobb küz-
delemmel kell befelé dolgoznunk«. A világháború után a püspök munkássága

is ilyen befelé építő munka volt. Mi, fiatalok, tudjuk leginkább, hogyan bátorí-
tott, emelt, erősített bennünket, s hogyan ébresztette, lelkesítette, tartotta ben-
nünk a lelket.

De nemcsak »mindeneknek mindene« volt a püspök, hanem szent példaké-
pei, borromei szent Károly és szalézi szent Ferenc tanítása szerint, saját lelkén
is mesterin dolgozott. Pedig nehéz anyag volt, sötét örökséggel terhes. De a
kegyelem közreműködésével saját lelkében is csodát alkotott a püspök. Papjai -
nak, kispapjainak, de híveinek is maga járt elöl a jó példa világosságával. Az
öreg Imecs kanonok meg is jegyzé róla a központi papság összejövetelei alkal-
mával: »Igen elöl halad a püspök, alig tudjuk követni«. 

Nemcsak a lélek apostola, püspöke volt, hanem lelki ember. Sokszor cso-
dáltuk benne a lelki nagyságot s ha most visszatekintünk alig felmérhető nagy
munkabírására, azt kell vallanunk, hogy nem a gyönge test, hanem egyedül a
lélek képesítette őt erre a fáradhatatlan tevékenységre. Gyönge teste éjjel-nap-
pal, esőben-hóban, úton és idegenben, mindenütt szolgálta a lelket, míg végre
is kidőlt, nem tudta követni már. Mailáth püspök életének ez volt az apotheozisa.
Hosszú betegsége nemcsak szenvedés volt, hanem a gyönge test megtörése az
erősebb lélek nagysága alatt s lassú készülődése a túlvilági találkozásra, mikor
majd méltó lényegtársa lesz a feltámadás dicsőségében a nagy léleknek. 

X. Pius pápa sírja mellett állították fel egykori államtitkárjának, Mery del
Val biborosnak síremlékét. Mindkettőnek bizalmas munkatársa volt Mailáth
érsek. Mikor utoljára járt Rómában, szokása szerint ellátogatott a vatikáni
grottákba. Megállott a sír mellett, sokáig nézte Mery del Val egyszerű márvány
szarkofágját és könnybe lábbadt, imádkozó szemmel olvasta a feliratot: Da mihi
animas, cetera tolle. A Mindenható meghallgatta imáját. Mindent elvett tőle.
Mindent, csak a lelkek maradtak övéi. A Lélek püspöke meghozta ezt az áldo-
zatot is. Még szenvedését is értük ajánlotta fel. Kórházból küldött utolsó saját
kezű levelében írta nekünk: imádkozzatok, hogy szenvedésemmel a lelkeknek
szolgálhassak. Da mihi animas, cetera tolle. Minden elvétetett tőle itt a földön,
mindent odaadott a lelkekért. Ezrek hálája néz fel hozzá!” 

A Hiteles tanítvány hiteles vallomása mesteréről röviden, de meggyőző
módon ismerteti meg velünk Mailáth püspök nagyszerű alakját, azét a püspökét,
akinek munkáját aztán a szentté avatásra méltatlanul sokat váró Márton Áron
folytatta oly csodás módon.

A nemzet megmentésében nélkülözhetetlenül fontos lelki munkára hivatott
egyház és az azt már a XIX. század végén is liberális oldalról érő durva befo-
lyással folyó küzdelem, vagy éppen annak elmaradása, már ebből a néhány sor-
ból kiviláglik. Nem csodálkozhatunk hát ötnegyed század után azon, amit ma
tapasztalunk világszerte. A lelkek püspökeire nagy szükség lenne. Olyanokra,
akikről lepattan a liberalizmus mérgezett nyilainak zápora.

Néhány szó az „átmeneti időszakról”: Budapesten még 1940. augusztus 28-án
sajtócenzúrát vezettek be, ami aztán automatikusan érvényessé vált Észak-
Erdélyre is. A polgári közigazgatás bevezetése előtt működő kolozsvári katonai
parancsnokság szeptember 13-án szabályozta a lapok megjelenését. Októberben
Teleki Pál a sajtókamara elnökét fogadta és átvette előterjesztését a cenzúraren-
delet enyhítésére. Nov. 26-án még Budapesten Észak-Erdélyre vonatkozó pa-
pírkorlátozást vezettek be a sajtó viszonylatában. Az egy hónapnál hosszabb
időintervallumban megjelenő lapok kiadását betiltották. Ez a Hitelt is érzéke-
nyen érintette, 1941. jan. 5-én azonban közlemény jelent meg, mely szerint az
időszaki lapok február végéig miniszteri engedélyt kérhetnek megjelentetésük-
höz. A Hitel ezt követően már újra megjelenhetett, sőt később (a fontosságának
felismerésével járó állami támogatás elnyerése után) 1942-től havilap lesz, or-
szágos terjesztéssel. 1942-ben Kolozsváron már 41 lap jelenik meg. (– Szerk.)
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A Hitel újraindulása
Szerkesztőségi cikk: A Hitel 1940–41/2.

„A Hitel e száma öt negyedévi hallgatás után, az 1940–41. év második szá-
maként jelenik meg. Öt évi gond van mögötte, bizonytalanság, aggodalom,
itt-ott talán felesleges harcok is, és szerény eszközökkel végzett kötelességtel-
jesítés. Ezeket a lapokat nem hivatalos akarat, támogatás vagy tőke hozta létre,
s ez magyarázza a nehézségeket is, amelyekkel szerkesztőinknek meg kellett
birkózniok. Ez a vállalkozás soha nem volt üzlet, s éppen ezért kapcsolatai is
az olvasókkal inkább szellemiek, mint üzletiek. Ez jogosít fel arra, hogy őszintén
megmondjuk most, mikor oly hosszú szünet után ismét megjelenünk: a szüne-
tért elsősorban a szerkesztőket terheli a felelősség. De mindenekelőtt régi er-
délyi olvasóink értik meg, hogy a hazatérés mámora után hosszú időre volt
szükség, amíg mindnyájan, akik visszatértünk, tisztázni tudtuk magunkban: mi
a szerep, ami ma reánk és Erdélyre Magyarországon vár? 

Az egyéves szünet, úgy érezzük, a helyzetünkben beállott változással eléggé
magyarázható. Politikai ideáink megzavarodtak, életformánk válságba került, ál-
talában a tájékozatlanság lett úrrá a lelkeken, s a régi és új élet eszméi, törvényei
és szokásai közti ingadozás akadályozta a jellemző és szükséges jegyek megra-
gadását, megállapítását vagy éppen rögzítését. Várni kellett, várni addig, amíg
a kezdeti forrás lelohad, a szükségszerű vajúdás véget ér, addig, amíg a régi és
az új ötvözete létrejön politikában, életformában és szellemben egyaránt.

Most körülbelül ott vagyunk, hogy kezdjük tisztán látni szerepünket, az élet-
formában beállt változások jó és rossz oldalait, és a szellem embere újból meg-
találta önmagát és a szellem birodalmában az eligazító támpontokat.

A bécsi döntés után egy évvel, amikor előfizetőink és olvasóink asztalára
tesszük a Hitel legújabb, immár szabad magyar légkörben megszerkesztett és
megírt számát, bizonyítani akarjuk, hogy szerepünk mit sem változott, csak a
Metamorphosis Transylvaniae iránya változott.

Köszönjük olvasóinknak az eddigi megértést és ragaszkodást, s kérjük to-
vábbra is támogatásukat.

HITEL szerkesztői”

Ezzel a közleménnyel indult útjára a bécsi döntés utáni Hitel, melyet – mint
már jeleztem – harmadik Hitel néven emlegetek a továbbiakban. Ha figyelme-
sen olvasunk, láthatjuk, hogy a hivatalos akadályokról nem tesznek említést,
hiszen azok érthetők és megmagyarázhatók voltak. Annál érdekesebbek ezek
a megjegyzések: „Politikai ideáink megzavarodtak, életformánk válságba került,
általában a tájékozatlanság lett úrrá a lelkeken, s a régi és új élet eszméi, tör-
vényei és szokásai közti ingadozás akadályozta a jellemző és szükséges jegyek
megragadását, megállapítását vagy éppen rögzítését”.

Bizony, Észak-Erdély magyarsága a magyarországitól gyökeresen különböző
világból tért haza, s ráadásul az idősebbek számára, kik a 22 év előtti Magyar -
országra emlékezhettek, ez a világ már teljesen más képet mutatott. A bizony-
talanságok és ingadozások tehát szintén megmagyarázhatóak voltak. A legér-
dekesebb talán az életforma válságának felemlítése. Vélhetőleg ebben a nagy vál-
tozást a defenzív lét feleslegessé válása okozhatta, valamint az átállás egy ekkor
már tulajdonképpen háborús éveibe lépő ország életmódjára. De a kisebbségi
sors jó értelemben vett akol melegének gyors változása is itt említhető. Hiszen a
fejedelmi Erdély patriarchális szellemét felváltó gubernátori kor és az uniót követő
évek ezen nem sokat változtató időszaka után, a kisebbségi sors ismét egy pat-
riarchálisabb világ felé terelte Erdély magyar társadalmát, s ez most ismét olvadni
látszott, főleg az anyaországból érkező új elit jelenléte által.

Mindenképpen fontos azonban megjegyeznem, hogy történelmi perspektí-
vában, Erdélyben a patriarchális szellem maradványai sokkal élőbbek voltak,
mint az anyaországban, s annak talán még ma is léteznek töredékei. Ami pedig

a Hitelt illeti, az az átmeneti szüneteltetést követően a régi alapokon indult
újra, nemsokára megkapta az állami támogatást, és országos terjesztésű havi-
lapként dolgozhatott tovább.

y

Szerkesztők a kis és a nagy Hitel
munkájáról
Szerkesztőségi összefoglaló: Visszapillantás 1940–41/2.

Az egyéves szünetet követő szerkesztői visszapillantást ismét Széchenyi-idézet
vezeti fel. „»Jaj azon egyénnek és kivált azon nemzetnek, mely férfiúkorba lép-
vén, mikor az értelem urodalmának kellene kezdődnie, még mindig szíve an-
dalgásai után indul. …Országlási rendszeremnek alapja az, hogy az észnek is
külön működési köre van, a szívnek is, és hogy országlásban egyedül az észnek
szabad működni, a szívnek ellenben jóra, nemesre gerjesztésen kívül még
motszanni sem« (Széchenyi: A Kelet Népe).” Ma is érvényes szavak. A nemzet
fennmaradásának célját követő úton járva ma is csak az okosság lehet fegyve-
rünk. A szív ott doboghat a mélyben, de csupán rejtőzködve. Mert minden dob-
banása beleütközhet a jelenkor művi akadályaiba és halálra sebezheti magát.
Gondoljunk csak a neoliberális eszme által ránk erőltetett politikai korrektség
egész világunkat béklyóba ejtő átkára. És sebzett szívvel már az ész sem mű-
ködik. Könnyen félremagyarázható álláspont, a szalmaláng melegénél különö-
sen, de eredményre sajnos egyedül ennek betartása vezethet. Az ellenfél
kőszívű, arról minden lepattan, ugyanakkor ravasz módon mégis szívnek mu-
tatkozik, és szívérvekkel harcol ellenünk. Valódi veszedelmét az ismeri meg iga-
zán, aki csapdájába hull. Onnan pedig igen nehéz a visszatérés. Ettől óvhat
meg Széchenyi tanácsa.

Most pedig lássuk a visszapillantást, melyet majdnem teljes terjedelmében
ajánlok figyelmükbe, annak ellenére, hogy lesznek benne, az összefoglaló jel-
leggel magyarázható módon, ismert részletek. Ezek azonban még hangsúlyo-
sabbá teszik azokat a mondatokat. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki úgy
olvassa e cikkeket és tanulmányokat, mint egy regényt, hanem itt-ott felütve a
köteteket, az adott címek szerint válogat, tehát számára mégis újak lehetnek.

„A Hitel első száma fél évtizeddel előbb, 1936 februárjában jelent meg.
Fehér címlapján jelképként sorakoztak a »Hitel« 1830. évi első kiadásának
felnagyított címbetűi, s szótlan beszéddel tanúskodtak a szerkesztők széché -
nyies hitvallása mellett: a hitel tágas értelemben: hinni és hihetni egymásnak.

A nevet előbb egy újság formátumú félhavi lap tette ismertté. A »kis« Hitel,
melyet 1935 januárjában néhány húsz év körüli főiskolai hallgató és író alapított
(szerkesztő: Koós-Kovács István, a fiatalon elhunyt költő, főmunkatársak:
Bözödi György, Cselényi Béla, Flórián Tibor, Heszke Béla, Juhász István, Ká-
rász József, Kiss Jenő, Makkai Ernő, Makkai László, I. Nagy Géza, Szabédi
László, Szabó Lajos, Szenczei László, Tóth Zoltán, Venczel József és Vígh
Károly); az új Hitel azonban mindenben: formában, célkitűzésben és szerkesz-
tésben egyaránt különbözik emettől, mely rövid féléves élete alatt csak annyit
tehetett, hogy megvitatta az akkor éppen időszerű nemzedéki kérdést. Fölve-
tette a nemzeti önismeret néhány fontos szempontját s megajándékozta szellemi
életünket a Hitel folyóiratnévvel. Az új Hitel már nem nemzedéki lap, hanem
nemzetpolitikai szemle és nem a szépirodalom, hanem a tudomány felé tájéko-
zódik. »Egymásról alig tudó, bár egyenként gondolkodó >egyedül lévő magya-
rok<, akikhez a Hitel szól« – írják a szerkesztők – »Közvéleményt alakítani,
az együtt menetelés lelki feltételeit megteremteni, – ez a cél. Az átszervezés:
az új forma, a munkatársi kör kiszélesítése, a folyóirat új jellege egyaránt ezt
szolgálják: a való tények feltárásával, a meggondolkoztató igazságok rendsze-
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rezésével a cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos megalapozását
nyújtani. Nem önző különállás, még kevésbé meggondolatlan elkülönülés ez.
Úgy érezzük, sokak ajkáról szabadítjuk fel a szót, amikor tudományos ered-
ményekre támaszkodó és a közírás eszközeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a
fiatal magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé akarja öntudatosítani, s hitelt
akar szerezni mély gyökerű igaz hitének«. »Tanúságot teszünk az erdélyi fiatal
magyarság hitéről, s népünk önmagába vetett hitelét óhajtjuk«.”

A jövőt jelentő mindenkori fiatal magyarság s mindazok, akik részesei akar-
nak lenni nemzetünk máig tartó nagy küzdelmének, ma is ezt igénylik. Ez az
egyik magyarázata annak, hogy időtlen érvényű üzeneteiket fontos ismét a fi-
gyelem fókuszába emelni.

A HITEL NEMZETPOLITIKAI MAGATARTÁSA
a) A második kör
„A Hitel mint »nemzetpolitikai szemle« az erdélyi magyarság legnehezebb idő-
szakában igyekszik szellemi hatást gyakorolni. A mostoha időjárás érleli a po-
litikai mélabút és gyűjti a közéleti keserűséget, melynek hatása alatt a »Magunk
revíziójá«-ban kisebbségi életprogrammal foglalkozó Makkai Sándor dacosan
kijelenti, hogy kisebbségben nemzeti életet élni »nem  lehet«. A Hitel ezzel
szemben a »második kör« problémáját veti fel. »A kisebbségi futam első köre
lezárult. 1921-ben a Kós Károlyék Kiáltó Szó-ja adta meg a rajtot és más fél
évtized után Makkai torpantja meg a futókat: nem lehet. Egy éven belül immár
másodszor nyílik alkalmunk határozottan szembeszállni a reménytelenség pró-
féciájával. Németh László a magyarság belső erőtlenségét látva >fogadta szí-
vébe az obsitot: protestantizmus, magyarság és halál egy itten<. Makkai
Sándor nem a magyarság belső erőinek meggyengüléséből, hanem a mai európai
helyzet vizsgálatából vonja le ugyanezt a következtetést. A nemzethalál e min-
degyre visszatérő víziója nem új keletű, a magyar nemzetnek alapvető saját-
sága, >a kicsi nép, de nagy nemzet< állandóan összeütköző ellentétéből
folyik«. Lássuk tehát az igazságot: »Az erdélyi lelkiséget oly hűen kifejező
Reményik Sándor pár évvel ezelőtt ezt a címet adta egyik versének: Ahogy
lehet. Valóban: az első kör feladatait és lelkiségét tökéletesebben, mint e két
szóban, megfogalmazni nem is lehetett volna. A lemondás heroizmusának hangja
ez, az állandó visszavonulásnak, de a mégis megmaradásnak igéje. Éltünk és
élünk: ahogy lehet. Ez a képesség nagy erény. De veszedelemmé válhatik, ha
a lélek rugalmasságának elvesztését vonja magával. Mivel mindegyre csak
hátra néztünk s mértük az utat, amelyet még visszafelé megtehetünk, a figye-
lem elterelődött azokról a lehetőségekről, amelyek mégis megmaradtak szá-
munkra. A megtartás, konzerválás legfontosabb feladatunk lévén, ez az
igyekezet meghatározója lett törekvéseinknek és szükségszerűen magával vonta
az újítástól, átalakítástól való irtózást. Így történhetett meg, hogy intézménye-
inkben változás csak azután következhetett, miután az élet már ténylegesen
megvalósította azt. Az élet követelményei és intézményeink működése között
nagy űr képződött, melyet betölteni csak nagy anyagi és szellemi áldozattal és
erőfeszítéssel lehetséges«. »Szükséges végre már látnunk, hogy mi az, amit
lehet, és amit nem lehet. Lehet megmaradni magyarnak, de nem lehet meg-
maradni régi szellemmel, ha az idő megváltozott. Lehet kisszerű viszonyok
között is nagyot alkotni, de nem lehet közösségi szellem és áldozatos élet
nélkül. Lehet kis népnek lenni, de nem lehet mégis nagy nemzetnek, ha lé-
lekkel nem pótoljuk ki azt, ami a számból hiányzik. Lehet nyomorúságosan
is élni, de nem lehet anélkül, hogy nem tudnánk, miért tesszük. Lehet ered-
ményesen is küzdeni, de nem lehet anélkül, hogy a magunk harcmodorát az
ellenfélénél tökéletesebbé ne tegyük. Lehet intézmények élén állni, de nem
lehet intézményeket eredményesen vezetni, míg a vezetőség nem válik olyan
élő szervvé, mely a nemzeti társadalomban lüktet és dolgozik. Lehet állan-
dóan visszahúzódni, de nem lehet egy lépést sem előre tenni, míg a nemzet
nem bízik magában.«

Utunk ezer veszély és kísértés között vezet, mindegyre akadályokba ütkö-
zünk, mint egykor az Ittakába haza törekvő Odisszeusz, akin a hatalmas ten-
geristen, Posszeidon próbálgatja erejét. Van egy ország, ahol az éhségtől és
szomjúságtól elkínzott hajósokat mézédes lótuszgyümölccsel kínálják, de Odüsz-
szeusz a vágyakozástól síró társait a hajópadok alá köti, mert tudja, hogy aki a
»virágzó étel«-ből eszik, az elfelejti hazáját s örökre a lotofágok országában
marad. Megküzd Polifémosszal, a félszemű óriással, aki az embereket földhöz
csapja, mint valami kutyakölyköt s úgy eszi meg csontostól, belestől. Hermesz
segítségével megmenekül Kirke cselfogásaitól, aki minden férfit elhódít és ser-
téssé változtat. Átvergődik a halálos veszedelmű sziklaszoroson, melynek egyik
feléről Szcilla fenyegeti »akinek hat hosszú nyaka van s szörnyű feje mindegyik
élén«, a másik oldalon a vad Karibdisz. Elszakítja magát Kalipszótól, aki örök
fiatalságot és gondtalanságot ígér. A szirének éneke elől társai fülét viasszal
önti be, magát pedig a hajóárbochoz kötteti. Nem mer enni a napistennek, Hé-
liosznak széles homlokú barmaiból, mert fél a bosszútól. Neki pedig el kell jut-
nia a napsugaras Ittakába, ahol felesége, a bájos és okos Penelopé és fia, az
isteni Telemákhosz várnak reá. Ezért küzd ezer veszéllyel, küzd a reménytelen-
ség érzésével, ami a legveszedelmesebb, megtagad magától mindent, ami kés-
leltethetné vagy megakadályozhatná útjában, nem hall mást, nem lát mást, mint
a távoli ittakai partot. Odisszeusz, a »sokfortélyú«, az »isteni tűrő« keresztül ve-
rekszi magát minden akadályon, tudja, hogy nem szabad hallgatnia a szirének
énekére, nem ehet a lótuszgyümölcsből, hogy nem szabad magáról egy pilla-
natig se megfeledkeznie, mert minden sarokból veszély fenyegeti, s az öntudata,
a leleménye, az okossága az egyetlen fegyver. Odüsszeusz a magára hagyatottak
küzdelmének és győzelmének örök jelképe, aki eszével, fegyelmezettségével, a
csábítások ellen való elzárkózásával győzött.

A mi Ittakánk, a sóvárgott és távoli part önmagunkban van. A kiinduló pont
és célpont tehát egymást keresztezi, óhaj és kívánság, a teljesítés és a megadás
lehetősége összekeveredik. A két szempár csak egymás felé fordul s néha egy
irányba néz, de sohasem azonosul mindaddig, míg a nemzet egy nagy pillana-
tában reá nem ébred a maga hivatására. Mivel sok a veszély és a kockázat nagy,
tudatos látás kell, vizsgálni szüntelenül önmagunkat, a célt, lemérni a haladás
irányát s a megtett utat, s megpróbálni a lehetetlent: történelmi kritikával nézni
azt, ami csak a jövőben válik majd történelemmé.”

Ha ezt a több mint 75 éves példabeszédet átgondoljuk, az eltelt idő még
inkább megerősítette igazát. Olyannyira így van ez, hogy szerzői írhatták volna
ma is. Egyik sóvárgásunk, tehát egyik „Ittakánk”: a haza megmaradása, további
veszedelmek és csábítások kikerülését követeli meg, s főleg a reménytelenség
által ránk törő közöny legyőzését. A másik: az Európa-sóvárgás, érdekes fázi-
sába került. Kiderült ugyanis, hogy ez is csak egy hamis csábítás volt, mely elől
nem dugtuk be füleinket idejében, s nem kötöztettük magunkat nemzeti árbo-
cainkhoz. A további út veszedelmeit pedig fokozza az, hogy a hosszú hajózás
megosztott bennünket. A legénység egy része lemaradt. Lotofágok vagy serté-
sek lettek, a szirének hamisan csábos énekét onnan küldik utánunk, sőt legény-
ségünk legkedvesebb tagjait is megpróbálhatja a sok csábítás. Sok füleket
eltömő viasz és sok kötöző kötél kell a megelőzéshez.

Mai helyzetünkben ennél is fontosabb példabeszéd és tanács olvasható a
fejezetzáró mondatban. Erre, Istennek hála, mai sikeres példát hozhatunk fel,
ugyanis nekünk most sikerült történelmi kritikával nézni azt, ami csak a jövőben
válik majd történelemmé. 

b) Unalom nélküli vigyázás
„A belső munkától, a szervezéstől, a magyarság lelkének és testének acélossá
tételétől remélhetünk csak eredményeket. Az acélrugózatú nemzeti test ott tágul,
ahol a nyomás enged, de ha a nyomás nő, akkor sem törik el, csak összeszűkül.
Ha politikai tekintetben az idősebb és fiatalabb nemzedék ellentétéről beszélhe-
tünk, annak gyökereit itt találhatjuk meg. A fiatalabb nemzedék a belső munkát

yy
317

Harmadik Hitel_Harmadik Hitel  2018.05.28.  18:18  Page 317



tartja elsőrendű, sőt kizárólagos fontosságúnak, viszont az idősebb nemzedék e
munka fontosságának belátása mellett sem tud szabadulni a régi politikai iskola
felfogásától, mely szerint az önvédelmi harc a parlamentben játszódik le. Látszatra
az önvédelem fogalmában is több a negatív és passzív vonás, mint a pozitív és
aktív. Ha az önvédelmi harc közjogi területen folyik, ha obstruálásban és sérelmi
politikában jelentkezik, feltétlenül. Viszont ha társadalmi szervezéssel próbáljuk
a nyomást kikerülni, ha »unalom nélküli vigyázással« építjük a nemzettestet, akkor
rálépünk az erőt sugárzó magyar lélek útjára. Egy másik tényező is segít. A régi
politikai rend rétege megvékonyodott, aki maradt, az ha nem nemzeti érdekből,
úgy »rendi önzésből« a néphez kényszerül, s az önvédelmi harcnak új beállított-
sága párosulva a néppel való együttéléssel, megteremtik az új magyar lélek szü-
letésének feltételeit. Az újból alkotóvá vált magyar lélek kisugározza majd erejét
a politikai, gazdasági és közművelődési élet minden megnyilvánulására. Mert ha
a gazdaságot nem garasokban és osztalékokban látjuk, hanem lehetőségekben
és lelkiségben, az erdélyi magyarság ma is gazdag. S ez a gazdagsága egyben az
egyetemes magyarság iránt fennálló hivatásra is rámutat.”

Hallatlanul fontosnak tartjuk ezt az utolsó mondatot. Emlékezzünk a Tün-
dérkert Erdély egyetemes magyarságot átmentő szerepére. A kisebbségi sors
nehéz esztendeit élő erdélyi értelmiség, íme, még ilyen nyomás alatt is gondol
az összmagyarság iránti kötelességre. 

Amit pedig az új magyar lélek megszületésének és annak politikai, gazdasági
és közművelődési kisugárzásairól olvasunk, megerősítheti azt a meggyőződé-
sünket, hogy a mára egyetemes magyar viszonylatban hanyatló lélek, a nem-
zettudat, bizony sokféle módon volna képes anyagi erővé válni. És ez a sokféle
megerősödés, egymást is megerősíteni képes összhatással, valóban acélosabbá
tehetné a nemzetet.

c) Új Metamorphosis Transylvaniae
„A kisebbségi sors az elé az új feladat elé állította a magyarságot, hogy min-
dazokat a közösségi szükségleteket, melyeket addig az állam elégített ki, tár-
sadalmi úton pótolja. A társadalom irányító és feladatokat megszabó rétege
viszont, ugyanaz a sorsfordulat által, amely ez elé az új feladat elé állította, élet-
lehetőségeit vesztette el. Egyfelől bekövetkezett tehát a társadalom felbomlása,
más oldalról viszont egyre sürgősebben jelentkezett a társadalmi szervezés
szükségessége: bontó és építő tényezők keveredtek tehát össze, sokszor egy
emberben is és összekuszáltan egész társadalmunkban. Két évtizedes tehetetlen
vergődésünk ennek a két tényezőnek harcából fakadt. A társadalomszervezet:
hosszú idő alatt épül fel, és bármelyik részébe törő erőszakos csonkítást az
egész megérzi. Ennek a szervezetnek külső keretét és fejlődési lehetőségeit az
állam szabja meg.  Az erdélyi társadalom új államkeretbe szakadt. Lehet-e tár-
sadalmi fejlődés szempontjából ellentétesebb két végletet találni, mint a feudális
és történelmi erőkre építő Habsburg-birodalom és a mai Románia között van? 

Két nagy metamorphosisa volt Erdély magyarságának. Az első Erdély önál-
lóságának megszüntetésével következett be. Egykori iratokból, naplókból, fel-
jegyzésekből láthatjuk, hogy az első metamorphosis milyen gyors, szinte rohanó
volt, egy fél évszázad alatt megváltozott Erdély társadalmának képe, nemcsak
alkatában, hanem szellemében is. A XVIII. század vége felé az egykor egységes
erdélyi társadalom a rendi tagozódás minden árnyalata szerint megoszlott, ki-
alakult a főúri osztály, kialakult a nagybirtok, s ezt a rohamos ütemet követve
mosódott el a fejedelmi Erdély érintkezési és hogy modern szóval éljünk: ma-
gatartásbeli formája: a patriarchalitás is. 

Nyugaton a XVIII. század vége és a XIX. század eleje a polgárság térfog-
lalásának ideje. Erdélyben erről szó sem lehet. Az egykor virágzó céhrendszer
ebben az időben bomlik fel, a kézműiparosság jelentéktelenedik, a kereskede-
lem – a török visszahúzódásával – a kelet- nyugati kereskedelemből kiesik s
egyre veszít jelentőségéből. A polgárság csak jóval később, a XIX. század vége
felé kezd kialakulni, de ez már nem a polgárság természetes fejlődésének az

útja: az 1867 után megnyíló állami állásokat s a kapitalizmus beköszöntével
szaporodó kereskedelmi-hivatalnoki pályákat özönlik el, s párhuzamosan nő a
magyarságtól idegen, annak eszméit befogadni nem tudó, főképp kereskedő és
latáiner polgárság száma is. Az inkább nemzetiségi vidékeken felállított iparte-
lepek és bányák viszont az agrárválság által sújtott földmíves lakosság nagy tö-
megeit vonzzák magukhoz. A földmíves nép helyzete változatlan maradt,
nemzetfenntartó szerepét és jelentőségét nem ismerték fel, egy-egy választás
elsuhanó ideje alatt élhette ki csak politikai önérvényesítését. 

1910-ben az erdélyi magyarság az összlakossághoz viszonyítva a következő
tagozódást mutatta: míg az összlakosságnak csak 34,3%-át tette ki, addig a
bányászatnál 41,2%, a véderőnél 48%, az iparban 52,55%, a nyugdíjas, tőke-
pénzes csoportban 55,6%, a közszolgálat és szabadfoglalkozásban 59,4%, a
kereskedelem, hitelélet keretében 59,8%, a közlekedésnél 74,2%-kal, tehát
jóval arányszámán felül volt képviselve, míg az őstermelők csoportjában arány-
számán alul, csak 26%-kal szerepelt. 

A második Metamorphosis Transylvaniae ebben a félig kialakult állapotban
találta a magyarságot. Célzatosság nélkül alig lehet: a második eltörli és meg-
szünteti mindazt, amit az első megteremtett. Az első metamorphosis révén ki-
alakult a főúri osztály, grófi és bárói címeket adományozott, a második eltörölte
ezeket. Az első folyományaképpen kialakult és megszilárdult a nagybirtok, a
második első dolga kisajátítani azokat. A középosztály állami hivatalokba tódult,
az új államhatalom szélnek eresztette őket. Munkavédelmi törvénytervezetek,
ügyvédi és más foglalkozású ún. »arányosítási« mozgalmak végzik be a sort.

Mi maradt meg, s mi maradhat meg? Egyoldalon a földmívesosztály kezén
levő föld, a fojtogatás dacára ellenálló kisipar s ma még az ipari munkásság,
más oldalon a megmaradt birtokosoknak, szabadfoglalkozásúaknak és a ki-
sebbségi szervezetekben elhelyezkedetteknek vékony rétege. Kisebbségi sors-
ban nem fejlődhet ki olyan mérvű osztálytagozódás, mint önálló állami létben
és az eddigi elválasztó falakat gyorsan mossa az idő.”

Így talán könnyebb megértenünk, hogy az alig befejeződött első metamor-
fózisra ráduplázó második, milyen csökkent ellenálló képességű magyarságot
gyűr maga alá. És akkor még nem került szó igazán az új bizánci szellemiségű
román világ útvesztőinek teljes – a felfoghatatlanig terjedően teljes – ismeret-
lenségéről, egy pillanatok alatt Erdélyre telepedő új életformáról, a sokáig át-
hidalhatatlan civilizációs különbségekről.

d) A Magyar Szövetség, mint erkölcsi princípium
„A sorsváltozás – ismételjük – az elé az új feladat elé állította a magyarságot,
hogy mindazokat a szükségleteket, melyeket addig az állam elégített ki, társa-
dalmi úton pótolja. Most meg kell állapítanunk: melyek ezek a szükségletek.
Két nagy összefogó csoportra oszthatók: az értékvédelemre és az érdekvéde-
lemre. Az értékvédelem általános, minden emberi társadalomban központi je-
lentőségű tevékenység, célja a testből és lélekből álló ember testi és lelki
létezésének minél teljesebb és tökéletesebb szolgálata. De mivel a testi élet el-
sősorban gazdasági, illetve jóléti következményekkel lép fel, a lélek viszont
kultúralkotásokra hivatott, természetes, hogy az érdekvédelmi kör, mely a jólét
és a kultúra terjesztésére és védelmére szolgál, semmivel sem kisebb jelentő-
ségű, mint az értékvédelem. Egymást feltételező, egymással szorosan kapcsolt,
kettős nemzeti tevékenység ez: a test és a lélek védelme a test és a lélek mű-
velése segítségével. Értékvédelem az első, magába foglalván az erkölcs és az
egészség védelmét, mert az ember alapvető, alkotó értékeit oltalmazza; viszont
érdekvédelem a második, magába ölelvén a gazdasági, közművelődési és poli-
tikai tevékenységet, mert itt egy idegen nép érdekkörével állunk szemben, az
önsegély megnyilatkozásai tehát e körbe tartoznak. 

Egy magára utalt népszervezet, mely nélkülözi az állam jótékony segítségét,
s mely akadályozva van nemzeti léte természetes kifejtésében, négyes tevékeny-
ségre utalt:
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1. lélekvédelem, azaz erkölcsvédelem,
2. testvédelem, azaz egészségügy,
3. a jólét biztosítása, azaz gazdaságvédelem,
4. a kultúra ápolása, azaz műveltségvédelem.

Ezt a négyes tevékenységet őrzi és biztosítja a politikai tevékenység.
Szervesen kapcsolt működési irányok ezek. A létfenntartás nemcsak gaz-

dasági, nemcsak művelődési, nemcsak élettani és nemcsak erkölcsi követelmé-
nyekkel rendelkezik – egymástól függetlenül, aszerint, hogy honnan szemléljük
a nemzettestet, – hanem totális követelményekkel állunk szemben, amelyek ke-
retében az egyes tevékenységi ágak nem öncélúak, hanem csak részletek. Sőt
anarchiát teremt, ha ezek a tevékenységek külön-külön indulnak meg, ha kö-
zöttük nem rendeződik az elgondolás, a terv és a kivitel. Ezeknek a tevékeny-
ségeknek, melyek a társadalomnak, ennek a nagy szervezetnek igényeit elégítik
ki, épp úgy észrevétlenül együtt kell működniük, mint ahogy az emberi szervezet
különböző szerveinek működése nem választható el egymástól.

Mindebből következik, hogy eszményünk a kisebbségi élet kezdő esztendeinek
nagyszerű terve: a sokat emlegetett Magyar Szövetség, amely számunkra nem-
csak szervezeti elv, hanem elsősorban magatartásbeli elv, erkölcsi princípium.«
»Szervező elv, hiszen megkívánja, hogy intézményeink között az önrendelkezés
sérelme nélkül tervszerű együttműködés jöjjön létre, de hangsúlyosabban fe-
gyelmező elv, mely szigorral követeli, hogy az önös és a társulati s még inkább
a csoportérdek az általános nemzeti érdeket szolgálja, és nevelő elv, mely a
népközösségi tudat elmélyítésének igényével lép fel, sorompóba szólítva szá-
zados hagyományainkat s nemzetünk áldozatra kész lelkületét. Széchenyi nem-
zetiség-eszménye éled ezzel újra, a külső helyett a bent lévőt, az erkölcsi
tartalmat figyeljük, a formalista szervezkedési láz – mondjuk – hiábavalóan
emészti erőnket, ha előbb törvénnyé nem lesz az erkölcsi princípium: az, hogy
minden egyes és minden közület úgy éljen, tervezzen és munkálkodjék, mintha
az eszményi Szövetség valóságos tagja volna.”

Ezeket a mondatokat látván egészen különös lelkiállapotba kerülhet az ol-
vasó. Magam legalábbis így élem meg ezekben a pillanatokban. Előttünk van
egy világos irány, mely a kisebbségben és abban a már emlegetett nagy euró-
paihoz mérten szintén kisebbségbe került anyaországi magyarnak is pontosan
mutatja meg az utat. Az egyetlent. És hova jutottunk ettől? Ki érti meg, s ha
igen, ki fogadja el ennek igazságát, s főleg a véle járó áldozatvállalást? Mert
ma ez a magatartás áldozatot jelent, amelyet nagyon meggondol a Széchenyi
magasságaitól oly messze került magyar. Hát még azok, akik mindezt felesle-
gesnek, ártalmasnak, nevetségesnek tartva, saját magán-piedesztáljukról na-
ponta hirdetik hamis igéiket s minden eszközzel. Pedig nagyon világosnak
látszik, hogy ebből a helyzetből, összmagyar viszonylatban is kivezető út az,
ha: „(…) az önös és a társulati s még inkább a csoportérdek az általános nem-
zeti érdeket szolgálja”. Már ha ez a legnagyobb természetességgel válik erkölcsi
princípiummá! De képesek lehetünk-e tömegünkben – s nem csupán egyesek
életében – leküzdeni e hamis világ pillanatnyi hamis vonzásait?  

e) A nemzetpolitika szélesebb értelmezése
„Az előzőkben bizonyítani igyekeztünk, hogy amikor a Hitel hasábjain politi-
káról beszéltünk, a szónak mindig tágabb, nemzetpolitikai értelmére gondol-
tunk. Ez a nemzetpolitika tehát a népközösséget szerves egységnek látja,
»melynek nemcsak közjogi igényei vannak, hanem gazdaságiak, közművelődé-
siek és erkölcsiek is«. Nem lehet elsőbbséget biztosítanunk egyiknek sem,
hanem a párhuzamosságot kell hangsúlyoznunk. A művelődéspolitika pl. »a nem-
zet életében ugyanolyan alapvető szerepet tölt be, mint a gazdaságpolitika. Nem
különálló, minden más életmegnyilatkozástól független, öncélú tevékenység,
mint ahogy a gazdaságpolitika sem az«. Egyformán fontosak, mert »a művelő-
déspolitika és eredménye, a helyesen értelmezett műveltség, akárcsak a gaz-
daságpolitika s eredménye, a viszonylagos anyagi jólét – valamely nemzet vagy

nemzettest életigenlésének egyként elsőrendű megnyilatkozásai«. A művelődés-
politika kérdései újra és újra felbukkannak a Hitel hasábjain. Érthető ez, hiszen
a »közművelődési munkakör a népközösség létének lelki és szellemi feltételeit
oltalmazza, a nemzeti személyiség épsége felett őrködik és a továbbfejlődés
útját építi«. S az erdélyi magyarság közművelődés-ügye korántsem mutat egy-
séges képet, »belső elvi alapvetése laza és szakadozott, az egységes irányítást
nélkülözi, intézményei nem a feladatoknak megfelelő rendszer parancsszavára,
hanem ötletszerűen létesülnek.« Így »a nemzet lelki szükségletei legtöbb terü-
leten hiába várják a számba vevőt, a néplélek igényei kielégületlenül sorvadnak,
két évtizeden át nem öntudatosult a felismerés, hogy népközösségünk életében
a művelődéspolitika éppen olyan alapvető szerepre hivatott, mint a gazdasági
és társadalmi politika«.  Öntudatos, szilárd népi egység megteremtése a cél, s
így a népnevelés kérdése nyer különös hangsúlyt. »Nevelésünk célja a közösségi
érzés és felelősségtudat kialakítása«, nemzetté akarjuk nevelni azokat, akiket a
közös származás, nyelv, történelmi múlt, közös műveltség és közös sors össze-
köt, mert »a jövőbe csak azok a népek menthetik át életüket, amelyek munkába
tudják állítani összes szellemi és erkölcsi erőiket«. Művelődéspolitika, nevelés-
politika, művészetpolitika, egészségpolitika kérdései egymásba kapcsolódnak
s a Hitel igyekezete arra irányul, hogy minden kérdéskör megtalálja a maga
munkálóját.

A gazdaságpolitika kérdéseit sem lehet elhanyagolni, hiszen »szervezett gaz-
dasági ellenállás nélkül meddőnek látszik minden politikai küzdelem«. S az ön-
maga erejére, saját társadalmi és gazdasági erőire utalt nép életerős közösséget
csak a »faji összetartozás, a közös gazdasági érdekek kölcsönös védelméből
fakadó társadalmi szolidaritás, áldozatkészség és együttműködés teremtheti
meg«. Tehát az erdélyi magyarságnak olyan »gazdasági közösség megteremté-
sére kell törekednie, amely nemcsak felesleges javait, tőkéjét, munkaalkalmait,
fogyasztását adja át másoknak s csak a hiányzót szerzi be idegen forrásokból«.
Tudatosítanunk kell, hogy »minden, népközösségünk valamelyik tagjához tartozó
ingó és ingatlan vagyon jogilag ugyan magánvagyon, de faji értelemben népkö-
zösségi vagyont képez, amelynek megtartása, megőrzése és növelése az egye-
seknek kötelessége is. A nemzeti közös vagyon eme tudatának nem szabad
eltűnnie még akkor sem, ha kényszerítő körülmények a vagyonok elidegenítését
teszik szükségessé«. A kisebbségi magyar gazdaságpolitikának célja tehát »az
összes gazdasági erőforrásoknak a maga népi céljainak szolgálatába állítása,
ezeknek gazdasági céljaira való felhasználása felett éber figyelemmel őrködni,
gazdasági tényezői között a tervszerű együttműködést megteremteni«. S ered-
ményessé mind a gazdasági, mind a művelődési vagy társadalmi politikát csak
»erős közösségi szellem, belső önfegyelem és tudatos áldozatkészég, minden
önös érdek háttérbe szorítása teheti«.”

Ma, amikor a feladatok fontosságát az elosztás, illetve a forráselosztáshoz
való hozzáférésért folyó, nem ritkán a személyes érvényesülést szolgáló, egyéni
küzdelem határozza meg tömb és kisebbségi magyar viszonylatban is, nem árt
ezt a rövid fejezetet átgondoltan olvasni. Idézzük máris az utolsó mondatot: a
Hitel: „a népközösséget szerves egységnek látja, melynek nemcsak közjogi igé-
nyei vannak, hanem gazdaságiak, közművelődésiek és erkölcsiek is”. Mert:
„(…) eredményessé mind a gazdasági, mind a művelődési vagy társadalmi po-
litikát csak erős közösségi szellem, belső önfegyelem és tudatos áldozatkészég,
minden önös érdek háttérbe szorítása teheti”, de: „(…) a gazdaságpolitika
kérdéseit sem lehet elhanyagolni, hiszen szervezett gazdasági ellenállás nélkül
meddőnek látszik minden politikai küzdelem.” És tudnivaló, hogy: „(…) az ön-
maga erejére, saját társadalmi és gazdasági erőire utalt nép életerős közösséget
csak a faji összetartozás, a közös gazdasági érdekek kölcsönös védelméből fa-
kadó társadalmi szolidaritás, áldozatkészség és együttműködés teremtheti
meg”. A Hitel nem csupán elméletileg ír erről, de keresi az egyes kérdéskörök
„munkálóit”, mert: a „művelődéspolitika, neveléspolitika, művészetpolitika,
egészségpolitika kérdései egymásba kapcsolódnak”. Különös hangsúlyt helyez
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a népnevelésre: „Nevelésünk célja a közösségi érzés és felelősségtudat kialakí-
tása”. A cél a nemzetté nevelés! Ezért írják, hogy: „(…) népközösségünk éle-
tében a művelődéspolitika éppen olyan alapvető szerepre hivatott, mint a
gazdasági és társadalmi politika. (…) Nem lehet elsőbbséget biztosítanunk
egyiknek sem, hanem a párhuzamosságot kell hangsúlyoznunk.”  

Ez az a magatartás, mely: „(…) a nemzeti személyiség épsége felett őrkö-
dik”, mert: „(…) nemzetté akarjuk nevelni azokat, akiket a közös származás,
nyelv, történelmi múlt közös műveltség és közös sors összeköt”. Ehhez talán
nem kell semmit hozzáfűznünk. Napjainknak is alapvető gondját és feladatát
jelenti.

A HITEL TUDOMÁNYOS SZOLGÁLATA
„A Hitel azonban nemcsak politikai szerepet vállalt abban a formában, hogy
politikai ideákat taglalt, politikai eszményeket sugallt és politikai bírálatot gya-
korolt, hanem vállalta – éppen politikai szerepének tárgyilagos betöltése érde-
kében és a nemzeti önismeretre való törekvése alapelvének megfelelően – »a
való tények feltárását«, »a meggondolkoztató igazságok rendszerezését« s ezzel
»a cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos megalapozását«. Szerkesz-
tői olyan nemzetpolitikai szemlét akarnak, amely »tudományos eredményekre
támaszkodhatik«, habár »a közírás eszközeivel« él, mert az adott helyzetben és
körülmények között erre van szükség.

Az elegyítés kényes feladat volt, de sikerült. Sikerült, mert a nemzeti realiz-
mus a Hitel hirdette politikai tan s a nemzeti társadalom valóságának vizsgálata
az a tudományos célkitűzés, melyet a Hitel magáévá tesz. Ez a kettő nem ide-
gen egymástól, habár az egyik politikum és a másik tudomány. Mert a Hitel a
társadalmi valóság több tényeinek megismerése nyomán jut el a nemzeti re-
alizmus politikai álláspontjához, s úgy fogalmazza meg e politikai tan lényegét,
hogy az továbbra is szoros összefüggésben marad a társadalomvizsgálattal.
A realizmus számára nem jelent többet vagy kevesebbet a szó igazi értelménél:
tényekre, adottságokra, szükségletekre akar építeni – s ez a realizmus azért
nemzeti, mert a tények, adottságok és szükségletek kivizsgálása alapján szerzett
tapasztalatokat gyakorlatilag »a népi és szociális erejében és tartalmában meg -
újhodott nemzet szolgálatába akarja állítani«.

Az »erdélyi helyzet« feltárásában rövid néhány év alatt sikerült is elérnie azt,
hogy a Hitel egyes számai s évfolyamai az erdélyi magyar társadalmi viszonylatok
és kérdések szempontjából kézikönyv számba mentek s használtattak. A szer-
kesztők tudatosan törekedtek is erre – látván az ilyen irányú szükségletet –,
s előre megállapított rendszer alapján dolgoztatták fel az egyes kérdésköröket.”

Itt a szerzők felsorolásától most eltekintek, és csupán a kérdésköröket ve-
szem lajstromba: társadalmi analízisek; a kisebbségi jog körébe vágó fejtege-
tések; művelődéspolitikai tanulmányok; gazdaságpolitikai tanulmányok;
egészségügyi tanulmányok; statisztikai és társadalomismereti tanulmányok; iro-
dalmi és művészeti tanulmányok.

Megjegyezni kívánom, hogy mint arra többször is felhívtam a figyelmet, a
szellemi kör többségét alkotó szépírók munkái a Helikon és a Pásztortűz ol-
dalain jelentek meg. Nem véletlen tehát, amit ki is emelnek, hogy: „a Hitel
egyes számai s évfolyamai az erdélyi magyar társadalmi viszonylatok és kérdé-
sek szempontjából kézikönyv számba mentek s használtattak.” 

ÉS AMI EZUTÁN KÖVETKEZIK…
„Megindulása óta – miként az előbbiekből ez ki is tűnik – a Hitel arra töreke-
dett, hogy az erdélyi magyar élet hasznára totális szellemi szolgálatot valósítson
meg. Politikai síkon éberen kerülte a napi politika veszedelmes zátonyait, egy-
oldalúságra hajtó sodrását; a nemzetpolitikát választotta munkaterületéül, s itt
a helyzet változását állandóan figyelve, mindenekelőtt általános érvényű politikai
eszmekör kialakítását igyekezett munkálni, de ezután arra törekedett, hogy a
részletekben is kimerítő rendszert dolgozzon ki. A tudomány síkján az erdélyi

magyarság önismereti hiányait próbálta eloszlatni azzal, hogy statisztikusok,
valamint táj- és népkutatók számára megnyitotta az anyagközlés lehetőségét,
sőt maga körül olyan munkatársi kört szervezett, amely elsősorban éppen a
táj- és népkutatás terén tevékenykedett. A Hitel szerkesztői előtt eszményi cél-
kitűzés volt, hogy az erdélyi magyarság kérdései sorában egy se maradjon föl-
dolgozatlan, az élet egyetlen viszonylatában se maradjanak homályos pontok,
káros előítéletek, erőt pazarló illúziók az erdélyi magyarság felelősei előtt. Mert
új és ellenálló magyar életet csak a minden irányban való tájékozottság és a va-
lósághoz való hűség alapján lehet kitervezni és megvalósítani.

Talán az erők is gyengék voltak és az idő is rövid volt ahhoz, hogy ezt a cél-
kitűzést egészében meg lehessen valósítani, mégis a Hitel eddig kiadott négy
teljes évfolyama – nem tagadjuk – megelégedéssel tölt el, mert úgy érezzük,
megtettünk mindent, ami lehető volt. Mégpedig tudományos szervezet és anyagi
biztonság nélkül. Mert most, amikor szemlénk kisebbségi időszakát lezárjuk,
be kell vállalnunk, hogy a Hitel jóformán a semmiből jött létre; írói, munkatár-
sai, szerkesztői honorárium nélkül dolgoztak; a lap fenntartója csupán az elő-
fizetők (s nemegyszer a szerkesztők) áldozatkészsége. S ha még számításba
vesszük, hogy a munkatársak java része gyakorlati ember s egészen kis hányad
tudománymívelő, – úgy még magunk előtt is sokszor érthetetlen, miképp sike-
rült a munka folytonosságát és zavartalanságát öt éven át biztosítani. Hálásak
is vagyunk azoknak, akik munkájukkal, együttérzésükkel s támogatásukkal vál-
lalt feladatunk teljesítését lehetővé tették.

Erkölcsi kötelezettséget jelentett számunkra az eleve megállapított program
és terv: szolgálatot. Munkánkat sem az önös érdek, sem az egyéni haszonelv
nem ösztönözte. Az alábbit közéletünk szelleme, az utóbbit helyeztünk ítélte
halálra. Csak a szolgálat szelleme volt élő és hatékony erő; s ezt – bár nagyot
fordult azóta a világ s ma már lehető a politikai haszonlesés is, és eredményre
vezető az egyéni haszonelv is – őrizni kívánjuk e lapokon s abban a körben,
amely e lapokon megnyilatkozik. Fölületessé, formalistává, önzővé vedlő tár-
sadalmunkban legalább a szellem csoportjainak védeniök és oltalmazniok kell
a nemzeti létfenntartásnak kisebbségi időkben megszületett lelkét: a szolgálat
szellemét.

Az következik tehát, aminek következnie kell. Tágultabb lehetőségek között,
szabadabb levegőn, nyíltabb beszéddel folytatjuk a munkát ott, ahol 1940 nyár
elején abbahagytuk. Erdély kérdéseit vizsgáljuk továbbra is, teljességre és va-
lósághűségre törekedve. E jelszavas világban nem jelszónk, csak Széchenyi esz-
méje melletti tanúságunk az, amit mottóként felírtunk s az a »hitel«-ről vallott
felfogásunk is: A hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni egymásban.” 

Nagyon fontos észrevétel, hogy a Hitel: „Politikai síkon éberen kerülte a
napi politika veszedelmes zátonyait, egyoldalúságra hajtó sodrását; a nemzet-
politikát választotta munkaterületéül, s itt a helyzet változását állandóan figyelve,
mindenekelőtt általános érvényű politikai eszmekör kialakítását igyekezett mun-
kálni…”. Nemzetpolitika terén ez alapvető fontosságú szabály. 

Ez az egész – valóban közírói szintre tervezett – aktualizáló kísérlet arra az
érdekes helyzetre alapoz, mely szerint az erdélyi magyar kisebbség akkori gond-
jai és a nemzetrész megmaradását szolgáló próbálkozásai, mára összmagyar
jelleget öltöttek. Néhány részletkérdéstől eltekintve szinte mindenben felfedez-
hető az egész Kárpát-medencei magyarságra érvényes helyzet és mondanivaló.
És így természetesen a megmaradást szolgálni hivatott lépésekre vonatkozó ta-
nácsok is azonosak mindenütt. Ennek a valamennyi Hitel évfolyamot átölelő
feldolgozásnak is ez képezi gyakorlati alapját! Lényege pedig valóban: a szolgálat
szelleme, illetve a hinni és hihetni egymásban óhajtása. Ezt a Hitel szerkesztői
és munkatársai így vallották, kisebbségi sorban és attól megszabadulván –
egyaránt.
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Hetvenhét+száz = százhetvenhét
Dr. Juhász István: A’ Kelet Népe 1940–41/2.

Miközben felidézzük a Hitel 75 éves üzenetét, egyszerre csak 177 évre bővül
az időbeli távlat, s az üzenet így is aktuális. Sőt! Nagyon aktuális marad. Ju-
hász István 1941-ben, a Széchenyi által már előbbi írásokban említett, az
országlással kapcsolatos, akkor éppen száz esztendős tanácsaira figyelmeztet.
Ekképpen:

„A’ Kelet Népe száz év előtti megjelenésére visszaemlékezni, nemcsak Szé -
chenyi iránti kegyeletes kötelesség, hanem időszerű feladat is. Ez a nagy hatású
vitairat kivívott győzelmek után megjelenő, komoly hangú figyelmeztetés volt.
Nemzeti létünket fenyegető veszedelmekre figyelmeztetett, olyanokra, amelyek-
nek felidézése vagy elkerülése politikai magatartásunk komolyságától és böl-
csességétől függött akkor is és függ ma is.” 

MAGYAR HELYZET 1841-BEN
„A’ Kelet Népe Széchenyi politikai pályájának döntő fordulata. Bátor megnyi-
latkozás volt, melyben az egyetemes nemzeti célok szolgálatában a legélesebben
fordult szembe a pillanatnyi nemzeti közhangulattal. A könyv közvetlen előz-
ményei az 1839/40. évi országgyűlés eseményeihez nyúlnak vissza. A nemzeti
közhangulatot A’ Kelet Népe megjelenése idején az a küzdelem határozta meg,
amelyet az 1839/40. évi országgyűlésen vívott a szabadelvű ellenzék a király
és konzervatív kormánya ellen. A küzdelem a szólásszabadságért folyt (…).
A küzdelem az erős nemzeti összefogást megvalósító ellenzék diadalával vég-
ződött. 1840 május elseje, amikor a nádor kihirdette a szólásszabadság elítélt-
jei számára adott kegyelmet Pozsonyban a gyűlésező rendek előtt, nemzeti
örömnap volt. (…)

Az országgyűlési örömzaj betöltötte az országot. Mindenki a reformok gyor-
sabb végrehajtásában reménykedett. A reformokat követelő ellenzék, Deák ve-
zetésével, a maga diadalát látta ebben az engedményben (…). A reformpolitika
nagy megerősödést nyert a kiszabadult Kossuthban, akinek, mint a nemzet
ügyéért szenvedő mártírnak a népszerűsége – a bebörtönzés alatt – hatalmasan
megnövekedett. (…) Elnyerte a Pesti Hírlap szerkesztését s az Országgyűlési
és Törvényhatósági Tudósításokban elkezdett hírlapi izgatást most már alkal-
masabb eszközzel folytatta tovább. (…) Nem lett, mint lehetett volna, a köz-
gondolkozás irányítójává, a reformprogram részleteinek egyre alaposabb és
gyakorlatibb megvalósítójává, a reformok mellett izgatásával azonban állandó
hullámzásban tartotta a közhangulatot.

Az 1940. év eseményeit Széchenyi is nagyon jelentős fordulatnak látta az
ország átalakulása szempontjából. (…) Úgy látta, hogy a politikai fordulattal a
kormány maga közeledett a reformpolitikához; álláspontja az volt, hogy a re-
formok megvalósítása most már a kormánnyal való együttmunkálkodásban ke-
resendő. (…)

Néhány évvel azelőtt, mikor az »extra Hungariam non est vita« nevetséges
és  tunya gőgje volt a magyar nemzeti öntudat tartalma, a nemzet öntudata
közel járt a haláli álomhoz. Ma, 1841 elején, amikor könyvét írja, egészen más
a helyzet: »marasmusából felébredt a nyavalygó és nemcsak felébredt, hanem
ezúttal legkisebbé sem tud pihenni, sőt nyughatatlanságtúl késztetve saját erején
túl akar cselekedni«. (…) 10 évvel a Hitel megjelenése után aggódva figyeli a
nemzet állapotát, és nem tartja kívánatosnak a további izgatást, hanem a tettek,
a megvalósítások nyugodtabb és csendesebb idejét látja elérkezettnek. 

(…) A szólásszabadság tekintetében kivívott engedményt az ország köz-
hangulata kiinduló pontnak, Széchenyi zárókőnek tartotta. Természetszerűleg
következik ebből a helyzetmegítélésből, hogy a Pesti Hírlap munkáját, mely a
reformhangulatot nem elmélyíteni, hanem továbbterjeszteni igyekezett, nagy-
mértékben veszélyesnek és károsnak látta. Ezért írja meg »A’ Kelet Népé«-t

1841 február és június között Kossuth és a Pesti Hírlap ellen, éles hangú bí-
rálat alá véve nem annyira irányukat, mint inkább a modort és taktikát, amely
szerinte teljesen elhibázott és veszélyes. Ellenükben fejti ki híressé vált tételeit
országlási rendszeréről, melynek alapja nem az érzelmek felkeltése, ébren tar-
tása, hanem minden körülmények között, még a népszerűség feláldozása árán
is, az ész, a kiművelt, a józan, számító értelem minden közdologban való ural-
mának a biztosítása. (…)”

Vajon tagadhatnánk-e, hogy ma is az ész, a kiművelt, józan, számító értelem,
a tettek, a megvalósítások nyugodtabb és csendesebb ideje érkezett el? Hogy
van olyan ellenzék, mely ma is az izgatás eszközét használná hatalmának meg-
őrzéséhez, az nem csoda, de annál aggasztóbb, hogy nem csak ellenzékiek közt
lehet hallani kizárólag érzelmi, hangulati, szalmaláng lobogású siettetőkről. 

A NEMZETISÉGI KÉRDÉS
„Széchenyi egész munkássága a magyarság élethalálharcának tudatosságából
született. A magyar sors mély átélése teszi jelentőségét idő felettivé. Nem
egy feladat vagy egy könyv embere ő, s nem is a máért vagy a holnapért küzd,
hanem az emberiségnek akarja a nemzetet megtartani és az örökkévalóságot
számára meghódítani. Minden nagy magyar cselekvés rugója az a látás, hogy
rokontalan népünket végső veszedelem, közeli nagy nemzethalál fenyegeti.
A magyar lét mélyén rejlő halálfélelem tudatosodása bontja ki a nemzetmentő
munkát. Külső veszedelmek szolgálnak alkalmul arra, hogy önmagunkra, hely-
zetünkre ráébredjünk, és hogy tegyünk valamit. A külső veszedelem azonban
nem több, mint intő jel, mert nemzeti öntudatunk nem azzal szemben formá-
zódik meg – attól csak kiindul, hogy nemzeti bűnbánattá mélyüljön el, a cse-
lekvés pedig nem részleges újítás, hanem egyetemes reform, nemzeti
újjászületés. Talán nincsen magyar írás, mely világosabban mutatná ezt a sors-
érzést, mint A’ Kelet Népe. (…)

»Veszély fenyegeti a magyart!« – erre akar figyelmeztetni: A’ Kelet Népe.
Sorsunk, helyzetünk reális vizsgálata híján, az irányítók érzelmi politikája kö-
vetkeztében »zavarnak vezéreltetik a nemzet«. (…) 

Különösen egy vonatkozásban mutat reá a bekövetkezhető veszélyekre. A re-
formpolitika hangoskodói nemzetiségünk terjesztése által remélik magyar kér-
déseink megoldását. Nem elégednek meg azzal, hogy a magyar nyelv az ország
hivatalos nyelvévé tétetett, hanem ezen az úton további magyarosodást kívánnak.
Az érzelmi politika nagy magyar ábrándjával szemben mutat reá arra a súlyos
helyzetre, melyben kis számunk és nagy népek közé ékelt helyzetünk következ-
tében nemzetünk él. »Vajon jó taktika-e, ha egy font magyarsággal nagy hetykén
kiállunk, s abban el akarunk olvasztani ¾ font tótot, 60 font szlávval egybefüggő
tótot, ½ font görögöt, 40 font vallásrokonnal egybefüggő görögöt, ½ font oláhot,
szinte ½ fonttal egybefüggő oláhot; és végképp 40 font németet, velünk lehető
legnagyobb összefüggésben levő németet. Hol vannak itt a hihetőség számai,
hol ígérkezik siker? Én sem lehetőséget, sem sikert nem látok, de ellenben felette
jól látom azt, hogy az egy font magyar fog olvadozni okvetlen és nem viszont, s
hogy üssük csak lágy velejű, fenyítékeket érdemlő gyermekekként gyenge faze-
kunkat minden fazék, sőt a szláv és német kőedény ellen is, mi, számban annyival
csekélyebbek, s rövid idő alatt törött cserép lesz a magyar.«

Az ész politikája mindenekelőtt a nemzetiségi kérdés tekintetében diktál tü-
relmet és megfontoltságot. A nemzetiségi kérdés igaz mivoltának át nem értése
valóságos kóros magyar jelenség, amit Széchenyi átoknak és vakságnak bélye-
gez. E vakságból születtek azok a javaslatok, amelyek iskolák, magyar tanítók
munkája által remélték megoldhatónak a nemzetiségi kérdést. E túlzóknak írja
figyelmeztetését: »A magyarságot a családi élet (ti. a nemzetiségek családi élete
köreibe) ne kényszerítsük tűzzel-vassal, nehogy a visszahatás törvényei szerint
tűzzel és vassal ismét visszaverettessünk s megsemmisíttessünk«. Azokat a gon-
dolatokat jegyzi itt le első ízben, amelyeket másfél év múlva híres akadémiai
beszédében formulázott meg olyan világosan:
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»Feleljünk azon egyszerű kérdésre, mely körül forog a csalódás, és nekem
legalább úgy látszik, mintha rögtön le kellene esni a legvakbuzgóbb szemeiről
is a fátyolnak, hogy vajon, ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen kö-
vetkezik-e, miképp neki ezért magyarrá is kellett volna átalakulnia? Nyelvet,
nemzeti sajátságot, ily felette könnyű szerrel nem lehet biztosítani – a szólás
még korántsem érzés, a nyelvnek pergése még korántsem dobogása a szívnek
és eképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar
még.« (…)”

Juhász 1941-ben így folytatja:
„Ma, amikor a nemzetek közötti érintkezés oly széles társadalmi felületen

történik, mindenkinek meg kell hallania Széchenyi intő figyelmeztetését s hogy
kialakulhasson a nemzet érdekeit igazán szolgáló nemzetiségi politika, egész
közvéleményünk átalakulására van szükség. (…).

A nyelvkérdésben, mi, akik átmentünk egy nevetséges és eredménytelen
asszimilációt kereső politika ellenünk szegzett támadásain, teljes lélekkel valljuk
Széchenyi állításait: »nyelvet, nemzetiséget ily felette könnyűszerrel nem lehet
biztosítani!«. A »másik oldalról« hozzuk a bizonyítékot Széchenyi igazságához.
Talán nem túlzunk, ha abban foglaljuk össze kisebbségi tanulságainkat, hogy
az államnyelv erőszakos terjesztése egyfelől, visszahatásként, a kisebbségi nép
nemzeti öntudatának a megerősödését szolgálja, másfelől pedig egy olyan le-
hetőséget nyit meg, mely által az önmagába zárkózásra ítélt kisebbségi nép ki-
léphet szűk kereteiből, munkás, polgári és vezető rétege lehetőséget nyer a
társadalmi élet sok területén való előretörésre. 

(…) jegyezzük fel Széchenyi szavait, amelyek a nacionális liberalizmus
legforróbb korában intették már vigyázásra a nemzetet és fejtették ki a min-
denkori magyar türelmesség és a jól felfogott nemzeti érdek szellemében a
magyar álláspontot. Az ész politikáját kell az indulatok hevítése helyett ebben
a kérésben is megvalósítanunk, és hallgatnunk kell A’ Kelet Népe mérsékletre
intő s egyben messzi távlatokra mutató figyelmeztetésére: »Várjunk valamit
az időtől is!«”

Itt kell emlékeznünk arra, hogy a második bécsi döntés után, a Hitel aszta-
lánál született meg az a beadvány, melyet Teleki Pál még a honvédség bevonu-
lása előtt megkapott, s melyben egyebek mellett az északerdélyi egymillió
románnal folytatandó nemzetiségi politika tételeit is kidolgozták. Ezeket pedig
Teleki, szemben a román ún. történetírók erről szóló hazug állításaival, megva-
lósította. Ellenpéldák, melyek helyi visszaélésekről szólhatnak, leginkább a hely-
zetet nem értő anyaországi hivatalnokok hibájából fordultak elő. 

„A nyelvkérdés – Széchenyi világosan látta – csak egyik részlete és eszköze
a nemzetiségi kérdésnek. (…) Nem kell erőszakolni azt, hogy nemzetiségeink
magyarul beszéljenek, hanem alkotmányunkat ki kell terjeszteni rájuk, hogy így
megkedveltessük magunkat velük, s magatartásunk »olvasztói fennsőbbségként«
hathasson. (…) E törekvést történelmünk tanúsága szerint sohasem erőszakkal,
hanem mindenkor csak a megnyerés módozataival, a jogok és privilégiumok
megadásával vihettük eredményes véghez. Széchenyi legigazibb történelmi ta-
núságainak szellemében határozta meg a nemzetiségi politikánk célját: »Hunnia
határai közt minden kebel, minden velő egy nagy nemzeti érdekre forrjon
össze!«”

Széchenyi álláspontját a történelem megélt nemzeti tragédiánkkal igazolta.
Ezzel aztán még inkább hozzájárult: „(…) a magyar lét mélyén rejlő halálféle-
lem tudatosodásához (…)”. De még ez sem igazán bontotta ki: „(…) a nem-
zetmentő munkát.” Nem igazán következett be, amit Széchenyi akkor még
remélhetett, miszerint: „Külső veszedelmek szolgálnak alkalmul arra, hogy ön-
magunkra, helyzetünkre ráébredjünk, és hogy tegyünk valamit. A külső vesze-
delem azonban nem több, mint intő jel, mert nemzeti öntudatunk nem azzal
szemben formázódik meg – attól csak kiindul, hogy nemzeti bűnbánattá mé-
lyüljön el, a cselekvés pedig nem részleges újítás, hanem egyetemes reform,
nemzeti újjászületés”. 

Esetünkben olyan – akkor előre még nem látható – történelmi események
torzították mindezt, hogy a nemzeti tudat ezeknek ellenére hanyatlott, de annál
inkább mélyült a bűnbánat, mesterségesen, nem építő formájában, okosan, ész-
szel megélve, hanem a ránk erőltetett bűnös nemzet státusának demobilizáló,
magunkba roskasztó elfogadásával. 

A nemzetiségi kérdés igaz mivoltának „át nem értése” valóságos kóros ma-
gyar jelenség maradt, de ezúttal már egy másik vonatkozásban, a kisebbségeit
védelmezni hivatott anyaország feladataként. A történelmi események béklyói-
ban születő életképtelen revíziókat a proletár internacionalizmus sajátos magyar
alkalmazása követte. Egy új társadalmi rendszerben annak szabályait egyedül
nálunk tartották be, még a szükségesen felül is. Környékünkön ezt senki sem
tette. Sőt!  

De az Európai Unió alatt is akadnak ügyetlennek látszó, tétova lépések, el-
mulasztott lehetőségek, s az új történelmi helyzet sem kedvez nekünk, ismervén
a közösségi jogok európai helyzetét.

A MAGYARSÁG VÉDELME
„Mindenkit magunkkal kibékéltetni!« ez Széchenyi nemzetiségi politikájának a
követelménye; de e követelményt gondolatban megelőzi a magyarság védelme
és kifejlesztése. Hiába akarjuk a Pax Hungarica megvalósítása érdekében be-
venni alkotmányunk sáncai mögé a tótokat, görögöket, németeket, ha ugyanak-
kor nem áll e sáncok mögött erős, szabad magyar nemzet. Az «alkotmányos
jobb szárny» kiterjesztése mindenekelőtt a magyar jobbágyságnak az alkot-
mányba való felvételét jelenti s ezáltal az egész magyar nemzetnek a megerő-
södését készíti elő. (…)

Széchenyi szociális programja nemcsak dicséret és elismerés ama kilenc
millió felé, mely bár kirekesztetett az alkotmány sáncaiból, de azért »hű jobbágy
a mily hű! jó katona, s mily jó!« – hanem politikai meggyőződésénél is mélyebb
és komolyabb »lelkiismereti vallomás«, hogy e kilenc millió nemcsak része a
nemzetnek, hanem »a magyarságnak utolsó záloga, reménye, fenntartója«. (…)
Éltünk 1000 esztendőt anélkül, hogy a nemzetnek ereje vagy alkalma lett volna
megoldani azt a döntő kérdést, melyet Széchenyi már akkor megmaradásunk
egyedüli feltételének jelölt meg. (…) 100 év alatt nem történt semmi lényeg-
bevágó változás. Jobbágyfelszabadítás és minden egyéb, amit e téren felsorol-
hatnánk, nem változtattak a magyar nemzet vétkes és hibás társadalmi
felépítésén. A magyar paraszt nyomorúságában úgy telt el egy évszázad, hogy
Széchenyi történeti szava, helyzetrajza programja és próféciája nemcsak szel-
leme szerint időszerű, hanem tételről tételre helytálló ma is. (…)

A halogatás a vég nélküli tanácskozások és előkészítések nemzetpusztító
ténykedése ellen kiált fel: »elvégre bizony késő lesz, akkor hazánk egy, az egekbe
dicsően emelkedett Építmény helyett, melynek sarkalatja tartós, egy, minden
sarkaiban kidőlt Rommá fog bomlani, mely alatt a magyarnak még emlékezete
is elenyészend«.

A tennivaló, amit e halogatókkal szemben sürget, világos: »Hunnia minden
lakosinak polgári létet adni!« »Közakarattal minél előbb a Nemzet sorába iktatni
a népet!« »Honunk minden lakosinak a nemzet sorába oktatása bizonyos életet
terjesztend; 9 milliónak ezentúl is abbuli kirekesztése ellenben elkerülhetetlen
halált hozand anyaföldünkre. Ez lelkiismereti vallomásom.«(…) 

Hitünk szerint az ő lelkiismereti vallomása ma már minden jó magyarnak
lelkiismereti ügye és életparancsa. S úgy érezzük, hogy ez az a magyar kérdés,
melyre nézve ma leginkább vonatkozik A’ Kelet Népének az egész országlási
rendszert meghatározó figyelmeztetése: »az van napirenden, hogy kimutassuk
megoldására nézve a miképpen-t«. Az ész szavára kell most már hallgatnunk
és kerülnünk minden uszítást, fellengős enthusiasmust és »a mai nagy divatú
korteskedést«. (…)”

Az olvasó szinte feljajdul e 170 éves világos és mindent megmenteni képes
kapaszkodó észrevétlen elenyészésére gondolván. Itt volt, adva volt, és elmu-

yy
322

Harmadik Hitel_Harmadik Hitel  2018.05.28.  18:18  Page 322



lasztottuk. Akkor a mulasztást felül követték el, ma ismét előttünk állnak lét-
fontosságú kései figyelmeztetések, s ezeket most alulról kezdi ki társadalmunk,
vagy csak ott találnak erre lebutított szövetségest mai, magukat felsőbbrendű-
nek képzelők?

S most ismét Juhász István gondolatait kövessük: „A’ Kelet Népe tanításával
megegyezőleg valljuk, hogy a magyarság társadalmi megújhodása az egész ma-
gyarság védelmét és megmaradási feltételét jelenti. A magyar parasztság tár-
sadalmi helyzetét nemcsak belülről, a magyar életerők kifejlődésének érdekéből,
nemcsak kívülről: az új európai szociális rend igazsága szempontjából, hanem
Erdélyből: nemzeti létünk veszélyeztetettsége oldaláról is nézzük.    

Erről az oldalról világosan látszik, hogy államunk jó nemzetiségi és szeren-
csés európai politikát csak úgy tud folytatni, ha előbb a társadalmi kérdést meg-
oldotta. (…)”  

Az előző mondatban Juhász tanár úr még hisz az új európai szociális rend
igazságában. Vajon ma leírná-e ezt a mondatot? Az ezt követő sorai viszont ma
is érvényesek, mert a társadalmi kérdések megoldása valóságos, létező feltétele
mai európai politikánknak is, sőt még létező nemzetiségi gondjaink felszámo-
lásának is kulcsa lehet.

Aztán folytatja: „1918-ban ránk zúdult a Széchenyi megjósolta végzet, s ha
a koporsó nem is, de a történeti Magyarország közepén csak egy szűk sziget
lett a menedékünk. Ma meg kell hallanunk Széchenyi prófétai szavát, és tanul-
nunk kell a múlttá vált tragédiából. Nemzetünk védelmének kiváló eszköze az
erős hadsereg, a jó nemzetiségpolitika, a szellem hódító ereje, de mindehhez
szilárd, »10 millió súlyú alapot« csak a magyar parasztság társadalmi felemelése
adhat”. Bár történelmi okokból parasztság már nincs, de ott van a leszakad-
tak társadalma és a süllyedés veszedelme által fenyegetett alsó középosztály.
A többi változatlanul értelmezhető.

ZARÁNDOKI KOMOLY MAGAMEGTAGADÁS
„A’ Kelet Népe több, mint a reformkorszak egyik politikai irata. A Pesti Hírlap
ellen írt vitairat messze kiemelkedik korából, nemcsak tartalmi elemei révén,
hanem az egész könyvet átható személyi megnyilatkozások komolysága és mély-
sége által is. (…)

A közeli veszély látásától indított vitája ezen a ponton messze felülemelkedik
a politika régióin, s a magyar jövendő kérdése megszűnik számára hatalmi vagy
éppen taktikai kérdésként létezni. A magyar jövendő a magyar etikai magatartás
kérdésévé lesz, melyet végső fokon az dönt el, hogy a nemzet minden tagja vál-
lalja vezetőivel együtt a felelősséget és a szolgálat önfeláldozását. »Semmi, de
semmi nem neveli valamely nemzetnek valódi erejét annyira, mintha minden
tagja derekasan betölti és megállja a maga helyét, ha mindenki másutt keresés
és másra tolás helyett magával számoló hangulattal, saját kebelébe nyúl.«

A másik lelki vonás, amely be kell, hogy töltsön minden magyart egyformán,
bizonyos kötelességérzetnek a felébresztése: »bajnoki pártolása hazánknak«.
A szolgálat önmegtagadása az, amit e lovagi erény tartalma a nemzet elé ír az
eddigi hangoskodás és üres lelkesedés helyett. »Bajnoki pártolása hazánknak
korántsem azon fellengzős enthuziázmus, mely szerint úgyszólván mindenki a
kolomp elővitelére hiszi magát meghíva lenni, vagy éppen a mai nagy divatú
korteskedés, éppen nem, hanem bizonyos zarándoki komoly magamegtagadás,
melynél fogva inkább abbahagyni, mint ártani, sokkal inkább használni a hon-
nak, mint fényleni sajátilag kívánunk s törekedünk, s a hazát nemcsak szóval,
holt betűkkel és mások cselekvéseinek gáncsolásával, de hasznos tettel is szol-
gáljuk.«

A zarándoki komoly magamegtagadás az az erkölcsi magyar magatartás,
mely nemzeti jövőnk záloga. Széchenyi történelmünk igaz vezére és névtelen
hőse halálig való hűséggel vállalta ezt a zarándoki sorsot.”

Ez a „zarándoki komoly magamegtagadás” pedig csak a nemzettudat ma-
gasra emelése mellett képzelhető el. Nem véletlenül hangsúlyozzuk a XXI. szá-

zad elején, hogy az anyagi romlás helyrehozható, akár aránylag rövid idő alatt
is, de az erkölcsi romlás, a morális válság felszámolása sokkal nehezebb és
hosszabb feladat. De nélkülözhetetlen.

y

Keleti védvonalunk: a Székelyföld
Parajdi Incze Lajos: Székelyföld az országépítésben 1940–
41/2.

Ennek a tanulmánynak az ismertetése hozzásegíthet egy sokak számára fehér
foltot jelentő kérdés megismeréséhez. Mi is a Székelyföld? 

A dolgozatban taglalt kérdés, vagyis a bécsi döntés utáni sajátos gondok
megoldásának megvitatása, még szélesebbre tárja az olvasó számára ennek az
ősi magyar zárványnak a megismerése felé vezető kaput. Egyben igazolja, hogy
miért foglalkozunk alaposabban vele. Bár az akkori felvetés szerint nem auto-
nómia, hanem inkább egy sajátosságainak figyelembevételével működő együtt-
működés megteremtése lenne célszerű az anyaországgal. Az ezzel kapcsolatos
okfejtés paradox módon közelebb visz a mai autonómiatörekvések jobb meg-
értéséhez. Ha a Székelyföld valamikori gyenge önfenntartó képessége és né-
pességmegtartó ereje ezt nem tette lehetővé, ma az új körülmények között,
amikor már nem él a világtól bizonyos mértékig elzárva, sem közlekedési, sem
egyéb szempontokból, ez a tényező már egészen más képet mutat. Ebben a
helyzetben a sajátos erővel és képességekkel megáldott székelység élni is tudna.

Most olvassuk Parajdi Incze Lajosnak a második bécsi döntés után, 1941-
ben írott gondolatait: „A keleti gyepük egy részének hazatérte után általános
nagy erjedés kavarta fel a magyarságot az anyaországban is, a frissen felsza-
badult területeken is. Itt a felszabadulás öröme, szabad életlehetőségek nyitása,
új magyar élet várása, ott a bekapcsolódás gondja és előkészítése okozta. (…)
gyorsan pótolni akarják, amit a kisebbségi életben a félgőzzel haladó lét miatt
veszítettek. Ugyanakkor az anyaország minél sebesebb szerves bekapcsolást
épít gazdasági, forgalmi, hadi, közművelődési, sőt politikai tekintetben is. (…)
A Budapest–Kolozsvár–Marosvásárhely ütőéren fordul meg a keleti részek min-
den kérdése, Erdély fővárosának és a székely főváros külön érdekhálózatának
zavartalan működése is. (…)

Ma talán még a szenvedélyek is beleszólnak, vágyak és ábrándok is vegyül-
nek az elgondolásokba. De holnap már számolnunk kell a puszta tényekkel, a
képzelt világon túli lehetőségekkel, az élet tisztult valóságaival, melyek alkal-
masak arra, hogy a magyar sorsot az új kibontakozás vágányára tolják. Holnap
bizonyosan félre kell tennünk mindent, aminek az észszerűségen kívül egyébhez
is köze van. (…) 

Létérdek-vizsgálatunk egy lépést sem haladhat előre, míg a lábunkra facsa-
rodó indákat el nem vagdossa; előítéletet, a részletérdekek túltengését, sok kis
csörtetést kell óvatosan, csendesen eltávolítania, hogy maga kissé felszabadulva
láthasson létünk alapvonalainak kitapogatásához. S ezután kikerülhetetlenül rá
kell bukkannia a felismerésre, hogy a magyar sorsalakulás ma körkörösen
három részre osztható: az egész hazai magyarság, Erdély s ez utóbbiban a Szé-
kelyföld sorsára. E háromnak egymáshoz való viszonya jelenti majd a magyar
életet. A folyamatos alárendeltségi viszony azonban egyúttal azt is jelenti, hogy
a sorban hátrább álló, nem csupán függvénye, de egyben – nem furcsa? – fel-
tétele is az előbbinek. A magyar élet kiteljesülését tehát három külön szemléleti
síkon vizsgálhatjuk meg. Kezdjük alulról a végeken. Első kérdés ez: hogyan
látja a székelység a maga sorsát és hivatását? mit akar, és mit kíván? mennyit
ismer fel a magyar bajokból és mennyit vállal belőlük? Második kérdés: milyen
szerepre vállalkozik a hazáért Erdély? mi lesz az anyaországhoz való viszonya
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s ebből mit juttat a Székelyföldnek? Végül a harmadik: az összmagyarság ho-
gyan tekint a visszatért részek gyakorlati bekapcsolása elé? más szóval, az egye-
temes magyar érdekek szolgálatában mekkora teret biztosít nekik? Mindhárom
kérdésnek tehát van tárgyi és alanyi nézőpontja. (…)

Itt viszont térjünk vissza a legelső kérdésre, a székelységhez. Ott tekintsünk
kissé körül, a hegyország dolgaiban, mielőtt elindulnánk az erdélyi utakon.”

A SZÉKELYFÖLD MAI HELYZETE
„Mai állapotában a Székelyföld többszörösen zárt egység. (…)

Ha Erdély volt Magyarország fellegvára, akkor a Székelyföld volt Erdély
legkülsőbb védelmi vonala: egy egész népecske szorongott és verekedett a Ke-
leti-Kárpátok mellvédje mögött, a Hargitáról, mint valami zömtoronyból ki-ki-
csapva, vagy oda visszahúzódva. Könnyű volna kimutatni, hogy a székely nemzet
hadiszervezete is követte a földrajzi tagoltságot. (…) E szerint tagozódik a
székely nép szokása, játéka, beszéde, viselete, foglalkozása, sőt vallási meg-
oszlása is. (…)

A Székelyföld jól elhatárolt népföldrajzi sziget. (Nem mondjuk, hogy örven-
dünk neki.) Nyugaton, délen és keleten ma idegen ország határai szorítják.
Északon pedig más népek közbeékelődött telepei feszítik le a Szamos-völgyi
magyarság testéről. Ez a szigetelő anyag hajdan nem volt érezhető, mert nem
volt útban. Ma annál kikerülhetetlenebbül számolni kell vele. (…)

A földrajzi és politikai különállás tényezői a múltban is gyakran szerepeltek
együtt. (…) De egyben így szokta meg a független létet, a vezetés erkölcsi
felelősségének magasztos voltát, s azt, hogy a maga ura és szolgája legyen, a
másé soha. (…) Soha nem kellett őt félteni, mint társadalmi lényt. Megélt
mindenütt, ahol dolgozni lehetett. De mint a nemzet egyede, mindig és min-
denütt ki volt téve a horzsolásnak, kopásnak, színtelenedésnek, sőt Ó-Romá-
niában még annak is, hogy leroskadáskor belehanyatlik az idegen hínárba. (…)
A hegyvidéki kis határú, kis havasú falvak törpebirtokos családjaiban bősége-
sen elég volt, ha egy fiú és egy leány maradt otthon; a többi hat-nyolc teljesen
fölösleges volt; a család sem munkát, sem kenyeret nem tudott volna nyújtani
nekik. Így hát ezeket békében el kellett bocsátani idegen kenyérre (…). Azon is
lehet bánkódni, hogy a Székelyföld népfölöslege rendszertelenül folyt szerte
az országban, s idegenben, sokkal kisebb nyomot hagyva maga után, mint
amit tervszerű levezetéssel el lehetett volna érni. De azon százszorta inkább
búsulhatunk, hogy időnként és helyenként nem is volt népfölösleg, máskor a
székelység még a pusztuló sorokat sem volt képes pótolni, s ezért nemsokára
idegenek jelennek meg a hegyek peremén, lebátorodva az elhamvadt telepek
helyére is. (…)

Először csak megjelenik a széleken levő székely szállásokon, természetesen
a kivándoroltak helyében, aztán idővel kétnyelvűvé teszi a falut, majd egyenlő-
ségre szaporodik, egyszer ezen is felülkerekedik, végül a székely falu belefúl az
árba. (…)

Akkora volt az elvándorlás a századfordulón, hogy a székelység ijedtében
külön tanácskozó szervet létesít okainak kivizsgálására, az orvoslás lehetősé-
geinek felkutatására. Ekkor már évente 10  000 útlevelet állítanak ki az Ó-Ro-
mániába vándorló székelyeknek. Nem kevesebb, mint 45 székelyföldi falu
lakossága van apadóban, nagyobb részben emiatt. Az ó-romániai magyarság
száma pedig enyhe számolással is meghaladja a félmilliót (Székely Kongresszus,
1902). A Székelyföldön, mint földrajzi egységben, vésztjóslóan megbomlott a
népesedési egyensúly.

Most is ezer és egy érdek irányjelzője mutat arrafelé. Kereken öt elmetélt
vasútvonal és tizenkét kettészelt közút bizonyítja, hogy a Székelyföld hova volt
betagolódva. Ezeknek a lezárása önkéntelenül is teljessé tette a Székelyföld el-
zárkózását. (…) De ha ennyiben marad, akkor még csak vállalta a bécsi műtét
közlekedési következményeit. Ez semmi. Ezen túl ki kell használnia a belőle
eredő előnyöket. Mert elvétve ilyen is akad.

A külső tényezők eszerint olyasféle megoldásokat sugallnak, hogy talán cél-
szerű volna a Székelyföld széles önigazgatását komoly formában felvetni.”

A ma autonómia néven emlegetett önigazgatás kérdését már közvetlenül a
bécsi döntés után, a honvédség bevonulása előtt taglalta a Hitel-csoport, me-
morandumot készítettek, és Teleki Ernő adta át a nála megszállt Teleki Pálnak
azt. Ebben Erdélynek kértek bizonyos önállóságot, de mellette a nemzetiségi
politika milyenségére is javaslatokat tettek. Előbbi nem került terítékre, utóbbi
viszont megvalósult a miniszterelnök jóvoltából.

A SZÉKELYFÖLD MESGYÉI
„Ha a székely élet mesgyéit politikai befolyások alatt kellene megrajzolni, majd-
nem félregördíthetetlen akadályok tornyosulnának a megoldás elé. Főképpen
a bécsi vörös irón nyomán. (…)

A székely szállásterületek vizsgálatánál különbséget kell tenni a mai és a
megvalósítandó állapotok között. (…) a Székelyföldön kívül (…) több székely
raj telepedett le a zaklatások folyamán. (…) vannak a teljes beolvadás folya-
matába jutott ősi magyar telepeink (…). Ez utóbbiak örökre elveszettnek te-
kinthetők a megújhodó magyarság számára. (…) a magyarság finom erecskék
módjára többszörösen átszövi az ó-romániai kevert városi lakosságot. Nemzeti
bélyegeik lassacskán elmosódnak, ellenben társadalmilag egyre magasabbra
hágnak vagy leginkábbis keményen tartják magukat, míg otthon bizonyára a
legkietlenebb helyzet várt volna rájuk. (…) a szász nép igényes kultúréletet te-
remtett a maga szállásain, életszínvonalának emelésével meglazította a föld és
ő közötte levő szoros kapcsolatokat, az üresen hagyott létminimumra beszivár-
gott az igénytelen idegen elem, mely az Albina bank és Astra tevékenysége foly-
tán a múlt század végén öntudatosult, földkaparintó politikai eszközzé vált.
Gyors előrehaladásában a Székelyföld peremvidékeire is be-befúrta magát.
S hogy itt nem tudott tovább szivárogni, annak tulajdonítható, hogy a székely
népnek voltak szegény elemei, melyek megszállották a hegyeket és meredélye-
ket is, volt szegénysorsú embere elég a pásztorok és erdőmunkások újoncozá-
sára. Ha a XVIII. század nyomon kísérhető telepítései nem következtek volna
be, nem volna román népelem a Székelyföldön. (…)

A völgyeket s vele a vasúti és közútvonalakat haránt elmetsző új megszállási
vonal kétségbeejtő gazdasági helyzetet teremtett a vonal mindkét oldalán. (…)
meg vannak fosztva természetes árucserére és belső forgalomra szerelt gazda-
sági életük érverésétől. (…) most természetellenes és szokatlan irányba kell
erőszakkal terelni az élet iramát (…). Erdély. E kéttagú szó, melyet semmiféle
használat és meghurcolás nem tudott elkoptatni, nemcsak nemzetiségi, gazda-
sági, állampolitikai, vallási és diplomáciai kérdéseket takar, hanem valamennyi-
nek az összefogásán túl, még történelmi kérdés is, s holnapra bizonyosan
európai egyensúly kérdéssé komolyodik. (…)”

Az a holnap nagy későre bekövetkezett, de Európa nem sokat teketóriázott.
A kérdést leseperte az asztalról, mint olyat, amellyel foglalkozni sem akar.

A SZÉKELYSÉG KÉRDÉSEI
„A felszabadulás hihetetlenül sok kérdést nyitott meg a Székelyföldön. (…)

A Székelyföld kérdései között, bár nem ez a legfontosabb, pillanatnyilag a
társadalmi feszültség áll első helyen. (…) A népfölöslegnek sohasem szabad
kérdéssé mérgesednie, hiszen a legörvendetesebb népmozgalmi jelenség.
Mind össze az egy helyütt megduzzadt népesség egyenletes és célszerű elosztása
válhat pusztán kiviteli kérdéssé. (…)

Nem kevésbé izgató a Székelyföld gazdasági helyzete, melyet bátran nevez-
hetünk válságnak is. Ez a válság nem újabb keletű. A magyar birodalomban
kültelki fekvése és szerencsétlen közlekedési vonalai mellett egy áldástalan
pénzpolitika táplálta; a megszállás alatt pedig a megszállók ellenséges indula-
tából fakadt intézkedések; a Székelyföld volt ugyanis a robbanóanyag, mely mé-
lyen beékelt voltából kifolyólag is állandóan összeszorított öklöt mutatott a
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megszállók képzeletében. Van e földön nyersanyag, van munkaerő, sőt csök-
kentett felvevőképességű piac is. Ellenben nincs tőke és nincs ipar. (…)” 

A Székelyföld azóta eltelt 77 esztendejét ismerő – e sorok után – van mire
figyelmeztessen. Sok minden történt ott ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan,
s mindenkor ama „összeszorított ököl” jegyében. Minden oldali elszigeteltségét
nem próbálták feloldani, hiszen a korabeli útviszonyok a Ceauşescu-érában, de
még utána is elég sokáig, országosan a legrosszabbak voltak. Ismert volt az a
mondás, hogy ahol legrosszabb az út, ott magyarok laknak. De erre van már
példa uniós tagságunk idejéből is, ugyanis az észak-erdélyi autópálya ügyének
elhúzódása jórészt ezzel kapcsolatos. Hírek szerint még a Moldáviát az unióval
összekötő, támogatott autópálya ötletét sem karolták fel, mert az a Székelyföl-
dön vezetett volna keresztül.

De van itt egy fordított előjelű kérdés. Egy megoldásnak látszó lépést is ki
tudott fordítani az az ököl. Ceauşescu iparosítása volt a leghatalmasabb, min-
dent felfaló trójai faló. Ezt használták fel a kompakt székely városok románo-
sítására, s így már csak Székelyudvarhely maradt meg többé-kevésbé igazán
egységes magyar városnak. Marosvásárhely, a Székelyföld fővárosa, mára
román többségű és vezetésű település. Úgy, amint azt rögtön Trianon után a
Brătianu-terv kidolgozta. Az uniós periódusban sem állt le ez a folyamat, csak
durva formáit idomította az európai időhöz. Mennyire nem változik semmi a
bizantin, xenofób politika uralta területeken. Most a régiósítás eszköze fenyegeti
a székelység maradék tömbjellegét, s ha kell ezért, máskor pedig belpolitikai
fegyverként ökölbe szorul az a kéz, amelyik ökölbe szándékozik szoríttatni
másik közel 20 milliót, és hazugságokkal vádolva, agresszornak mutatná be
ezt a békés népességet, amelyik szemben a ma létező európai autonómiákat
élvező népcsoportok többségével, soha nem nyúlt az ott annak idején jól ismert
terrorcselekmények fegyveréhez. Csupán ez utóbbi tény nyomán Románia kö-
szönetet kellene mondjon a székelység lojalitásáért, még ha az kényszerből szü-
letett is. Ezzel szemben éppen a terrorizmus vádját próbálná rájuk kenni.
Röviden ennyi kikívánkozik abból, aki ezt a csodálatos magyar hegyi országot
és népét szereti és csodálja, hát még, ha közülük való.

Most pedig térjük vissza Parajdi Incze Lajos 1941. évi szövegéhez: „Ide
lehet számítani még azt a körülményt is, hogy a Székelyföldön bizonyos műve-
lődési örvény keletkezett. Az új magyar élet sok mérséklésen átszűrt behatásai
keringeni kezdtek a székely népi műveltség magva körül. Ebből a tájékoztató
játékból fog majd kialakulni az a máz, mely örökre eltünteti a kisebbségi életben
elszenvedett ütődéseket.

A Székelyföld élénk érdeklődésre tarthat számot abból a szempontból is,
hogy itt igazolódik vagy itt dől meg az új államfelfogások egyik-másik nagyszerű
tétele. A földműves lakosság és az új állameszme összeforrására sehol sem le-
hetne célszerűbb terepet találni a Székelyföldnél, ahol nincs nagybirtok, nagy-
tőke és nagyváros. (Csak a szegénység nagy.) A mezőgazdasági élet
államszervezeti illeszkedési lehetősége a kisbirtokosságra épített tájhazai tár-
sadalom itt fog bemutatkozni, ha meg nem fojtják. Itt válik el, hogy a részecske
tud-e segíteni az egésznek. (…)

Nem ez minden. De ezek volnának a feltornyosuló kérdések legkiabálóbbjai.
(…)

Minden arra vall, hogy a Székelyföld – már csak az erők és bajok azonos-
sága miatt is – összébb akar húzódni, valamit le akar zárni, s magát lehetőleg
kerek egésznek tekinteni.

A torlódó bajok összecsapnak a Székelyföld fölött. A sok kérdés egyszerre
kiált megoldásért. A székely népnek ma aligha volna annyi erkölcsi és anyagi
ereje, hogy a rá váró súlyos feladatokat mind vállalhatná. A fogalom teljes értéke
szerint önellátásnak nincsenek feltételei. (…) Alkalmassá kell tenni, hogy dönt-
sön maga: érdemes-e foltozgatni kikezdett életét vagy egy merész fordulattal
inkább új formákra tér át. Edzetté kell tenni, hogy az alattomos kis támadá-
sokkal azonnal szembeszállhasson. A nemzet egyeteme úgyis csak akkor veszi

észre, vagy ha észre is veszi, csak akkor segít, amikor már nagy gátszakadás
történt. Viaskodjék a maga erejéből s a nagy magyar együvé tartozást csak mint
utolsó tartalékot őrizze meg végveszély esetére, mikor az ő ereje már elégtelen
volna. Ehhez a cselekvőképesség szélesebb fokú játéka szükséges, másrészt
pedig a sajátos kérdések gyors megoldása és készséges segítségnyújtás. A szé-
kely népi intézmények egyúttal a magyar újjáépítés alappillérei lehetnek Erdély-
ben. A székely hegyekre támaszkodva, még mindig tág eget lehet nyitni a
magyar törekvéseknek.”

Egy háromnegyed századnyi időnek, a történelmi változásokban addig is-
mert változtató erejét jóval meghaladó, hasonló hosszú periódus után is van je-
lentősége e szavaknak. A székelység, a tanulmány 1941. évi megírását követő
rövid három esztendő után már ismét idegen uralom alatt élt, s él a mai napig.
A világ is rohamosan változott körülötte. Csak a makacs székely élni akarás
nem omlott össze. Említett megedzésükről a történelem gondoskodott (már
hányadszor). Érdekes tanulmány lehetne az, amelyik feldolgozná évtizedről év-
tizedre az alkalmazkodóképesség példáinak változatos formáit.

A mai globalizált világ, a mezőgazdasági jelleg bizonyos csökkenése, Isten-
nek hála a hazatérő székelyek példái, vagy éppen az otthon maradott őrizőké,
gyökeres változásokat hozott. Csak a nyomás nem szűnt, bár jellege körmön-
fontabbá vált.  A Trianon után azonnal kitűzött cél felé most lassabban haladnak,
de biztosabban. Amit elnyelnek, azt minden ízében saját képükre formálják, s
befurakodnak jelképesen, de ha lehet, népi formában a legkompaktabb székely
közösségekbe is. Az ortodox törésvonal határolta erdélyi szállásterület-nyere-
ségük eme fehér foltja egyre szürkül. Ha a fenti sorokra gondolunk, végveszély
van. De ugyanakkor – a kisebbségeket nem támogató – európai létnek szigorú
szabályai közt, akad a segítségre lehetőség. Az összmagyarság részéről.

Az összmagyar politika számításba vehetné, hogy mesterséges határoktól
függetlenül ma is egy keleti bástyáról van szó. Minden áldozatot megér annak
megőrzése. A támogatásnak pedig sokszínűnek kell lennie. Mindenekelőtt egy
európai példa felmutatása szükségeltetik. Nagyon fontos, vonzó, erős anyaor-
szágként életben tartanunk a magyarnak lenni érdemes érzését. Itt és ott egya-
ránt ápolandó az együvé tartozás szelleme. Elengedhetetlen küzdeni az
elszakítottakkal kapcsolatos ismerethiány ellen. Tudja végre mindenki, hogy
hol élnek még magyarok a határokon túl, hogy „milyen nyelven beszélnek a
székelyek”. (Talán van, aki emlékszik erre a történetre, s a ritka helyes vála-
szokra.) Támogatni kell ezt az ügyes és szívós, szorgalmas nemzetrészünket
anyagilag is. Szükséges, megérdemlik és érdemes: egyszerre. Mert az emle-
getett tőkehiány örökös és alapvető gond arrafelé. A kulturális vagy a turisz-
tikai együttműködés ereje szintén nagy lehet. Végül, de nem utolsó sorban ki
kellene dolgozni egy ottani családtámogatás lehetőségét, hogy újraéledjen,
pontosabban: megszülessen ama nevezetes székely „népfelesleg”, amelyik ma
már életmentő módon járulhat hozzá az összmagyar megmaradás erőfeszíté-
seihez.

De lássuk tovább az 1941-es tanulmányt: „Az elején nagyra vettük a hurkot:
külön székely közigazgatásról szóltunk, melyet – közjogi természeténél fogva –
inkább szabad mozgásnak neveztünk. Most egyre szűkítjük a kört, egyre zsu-
gorítjuk a fogalmat, míg a székely önállóságból végül csak a végrehajtó közegek
szabadabb mérlegelése és a kezdeményezés értékelése marad meg. (…)

Abban hamar megegyezhetünk, hogy a Székelyföld általános tőkehiányán
sürgősen segíteni kell. (…) A kérdés bökkenője, hogy a székely vidékeket úgy
kell pénzhez juttatni, hogy a tőke ne gyűrhesse öncélú uralma alá az egész gaz-
dasági életet. Tapintatos, de erős kéz, messzire előre néző tekintet dolga. Gaz-
dag birodalmak összeomlása igazolta, hogy a nemzet ereje ma már nem
tőkéjében, ipari berendezésében van, hanem nemzeti tudatra nevelt kisembe-
reiben, akik jajtalanul és jeltelenül meg tudnak semmisülni a fajta önvédelmé-
ben. Itt bűn volna sorrendi fokozatot állítani fel a mennyiség és minőség között,
minél több és minél jobb emberanyag legyen egyszerre.”
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A fenti mondatok rendkívüli súlya és szuggesztív megfogalmazása ismét
megállásra késztet, hogy közbeszúrjam: mekkora fontossága van ennek messze
túl a Székelyföld egykori és mai határain, a Kárpát-medencei magyarság szá-
mára. Miként válik a jelenkori neoliberálisok által üldözött nemzettudat anyagi
erővé ott, ahol megmarad vagy feléled egészséges formájában.

„Itt érünk el arra a pontra, ahol már tisztán látszik, hogy a különleges szé-
kely kérdéseket is végső fokon egy óvatos kéznek kell tartania. Lent a szálak
futhatnak száz felé. A nagyobb lengésekre, kanyarokra berendezett külső szer-
vek munkáját egyetlen belső erőnek kell irányítania: hogy minden óramű pon-
tosságával működjék ebben a szervezetben. (…) csak egy haladási irány
maradjon nyitva: az, amelyik a kitűzött cél felé halad.”

MAGYAR FELADATOK A SZÉKELYFÖLDÖN
ÉS A SZÉKELYSÉGGEL

„A létérdekig lecsupaszított megokolás kész követelésekkel áll a magyar
elé. Követel és könyörög egyszerre, a felelős szellemi embertől követel, a csök-
kentett képességűnek könyörög; kit így, kit úgy akar munkába állítani. Büntetni
nem tud. Azt majd elvégzi a történelem, mely busásan megtorol minden kése-
delmet és visszaélést. Csakhogy ostora már az eljövendő nemzedékeken pattog
nem a vétkező main. (…) Idáig minden magyar nemzedék elég okot talált arra,
hogy apái bűnét emlegesse. Szép volna, ha ez a láncolat egyszer megszakadna,
s egy magyar nemzedék tehermentesen ugorhatna a küzdelembe. Jó volna, ha
egyszer kifogynának a pótolni valók, a helyrehozni valók, s ahogy egy munkás-
nemzedék jelentkezik, azonnal építené tovább a nemzeti erődítményeket: tu-
dományt művelhetne, művészetet teremthetne magának, s a magyar népi
műveltség óvásával mentené a nemzet tartalékát. El kell jönnie az időnek, mikor
egy-egy nemzedék nem tölt el fél emberöltőket azzal, hogy lebontja az elődök
oktalan úttorlaszait, melyek mögött puszta nemzedéki érdekeket védtek, a kö-
zösség rovására”

Hát még, ha azok az elődök nem csupán nemzedéki érdekeket védtek,
hanem idegen érdeket, és saját utódaik, egy létező párhuzamos nemzedék,
most is ezt tenné. Eme összmagyar megjegyzés után lássuk tovább a székely
kérdést:

„»A székely kérdés az erdélyrészi magyarság kérdése«, – mondták már
1902-ben, felismerve, hogy az erdélyi magyarság csatárlánca egyik szárnyon
a székelységre támaszkodik. A megállapítás ma is helytálló, de bővítésre szorul.
Mint minden közügyben, nincs titkolni való abban, hogy Kelet-Magyarország
sarkalatos pontja a nemzetiségi kérdés. E körül perdül meg minden, mint a ka-
csaláb körül az ősi mesében. (…) Ha Kolozsvár nem tudja tartani magát, Ma-
rosvásárhely már rég veszélyben van.”

Ismételt alkalom a közbeszólásra. 1945 után egészen pontosan ez történt! 
„Csak egymás mellé kell tennünk az erdélyi nemzetiségi kérdést és a szé-

kelyföldi népfölösleg kérdését, s a kibontakozás lehetősége máris önként kí-
nálkozik. (…) A székelyföldi népfölösleg kérdésének legrégibb megoldása
önkéntes volt. Aki ott meg nem élhetett, felkerekedett, elment messzire, lehe-
tőleg idegenbe, Ó-Romániába, Törökországba, Amerikába, az Isten háta mögé,
mindegy hova. A székely néptörzs kilökte magából a fölösleget, ezáltal meg-
könnyebbült és élt tovább. A kilököttek pedig elszóródtak, mint polyva a szél-
ben, Isztambultól Nyeszterfehérvárig.  Legyünk szerények egyelőre, csak azt
tekintsük tiszta veszteségnek, ami idegen televényre hullott. Ami városainkban
kallódott el, nem tartjuk nyomtalanul elveszett értéknek, habár tervszerű tele-
pítéssel, körültekintő módon irányított mesterséges kirajzással kivesző magyar
falvakat lehetett volna megmenteni, renyhe vérű vidékeket felfrissíteni, rová-
sunkra elharapódzó terjeszkedést visszaszorítani. A körül levők lassan elrág-
csálták egy-egy darab földünket és így összébb nyomták a magyar faj határait.
Erre az összeszorított magyarság kilökött magából egy-egy rajt, hogy elférjen
az összeszűkült területeken, ahelyett, hogy a természetes visszahatás útjára va-

laki figyelmeztette volna s ellenlökésekkel védekeztünk volna. Gyepűink időről
időre összébb zsugorodtak…(…) Olyan gyámoltalanul viselkedtünk, mintha
vendégek voltunk volna azon a földön, melyen mi alapítottunk európai államot.

A századforduló merőben új helyzetet teremtett ebben a kérdésben. Hazafias
egyesületek, nemzetpolitikai alakulatok fáradoztak azon, hogy a népfölösleggel
rendelkező vidékek fölösleges néptömegeit valamilyen módon kössék le bent,
lehetőleg ugyanazon a vidéken vagy lehetőleg az ország területén. Az előbbi
természetellenes törekvés volt, az utóbbi erélytelen. (…) Bosszantó, hogy a
magyar mindig kétbalkezes módszerekkel nyúlt a telepítésekhez, pedig egy ez-
redévig gyakorolta magát benne. A XIII. század óta szakadatlanul folynak a te-
lepítések nálunk: a vérünkhöz tartozó jászok, kunok és besenyők után szászok,
svábok, románok, tótok, rácok, örmények, cigányok, kisoroszok, mindenki ka-
pott megfelelő települési helyet magának a Kárpátok medencéjében, csak éppen
a magyar nem. Neki távoznia kellett, hogy a helyébe nyomulhasson más. Ennek
a hosszú telepítésnek le kellene vonni a következményeit. Megérné.”

Drámai, és a XXI. század második évtizede táján összmagyar viszonylatban
különösen nagy súlyú szavak ezek. Talán, mintha valami derengene. De magyar
módra, ellenszélben.

„Ez magyarul annyit jelent, hogy a Székelyföld egyes részeinek túlnépese-
dését olyan helyekre kell telepíteni Erdélyben, ahol az idegenek megzavarták a
magyar néptest folytonosságát. (…) A többi már csak a keresztülvitel dolga:
hogy a földrajzi tényezők megfelelőek legyenek, folyó menti nép víz mellé ke-
rüljön, hegyi nép hegyre, fő hogy egy táj fölöslege lehetőleg az otthoni elhe-
lyezkedés másolataképpen telepíttessék le (…).

A telepítésre mindenképpen alkalmas népi anyag számbavétele céljából Ma-
rosvásárhelyen telepítési központ létesítendő, melynek szervezete behálózza és
felméri az egész Székelyföldet. (…)

Az Erdélyrészi székely telepítés, a nép gazdasági erősítése, a székely vidékek
műveltségi csereviszonya emelkedett magatartást követel a székely értelmiségtől
is. (…) A kérdésnek két vége van s mind a kettő csattanhat, még rajtunk is, ha
nem egy akarattal markolunk belé. Egyik a gazdasági termelő tényezővé való
előléptetése. Másik a magunk földjének biztosítása azáltal, hogy nem adjuk
senki fiának haszonélvezetre, amit magunk meg bírunk szállni. A hegyorom is
a miénk, mint a síkság, víz és nád, a föld és a falu is, mint a város. Csak az ré-
szesül benne, aki államiságunk minden terhét is vállalja. 

Ehhez azonban kétségtelenül a teremtés lázában eggyé olvadt nemzeti aka-
rat szükséges. Olyan, amilyen a magyarnak csak nagy veszedelmek előtt szokott
lenni. 

Székely elkülönülésnek tehát sem alapja, sem célja nincs. (…) A Székelyföld
magára hagyottan legegyszerűbb gazdasági ellátását sem tudná önerejéből
megoldani. Másrészt pedig világosan kitűnt, hogy a Székelyföldnek elodázha-
tatlan kötelessége részt venni az erdélyi magyar feladatok kibogozásában. (…)
A székely népnél, lent, még gondolatban sem állott be repedés az egység esz-
méjében, sem a megszállás idején idegen pénzen táplált kísérletek és kísértések
alatt, sem azóta, a zsörtölődések nyomán. Az egyes magyar vidékek egymásra
utaltsága a külön utakon indult szándékok találkozásában jut kifejezésre.”

Ma újra és egészen másként érdemes elgondolkodnunk az olvasottak nyo-
mán. Akkor, Magyarország részeként, a Székelyföld elkülönülése öngyilkos és
felesleges lépés lett volna. Egészen más a helyzet a mai főhatalom agresszív
nyomulása alatt. Ma jogos önvédelmi eszköz lehetne, és az azóta megváltozott
viszonyok között, ha nem is könnyedén, de a Székelyföld képes lenne az önálló
életre. Az autonómiát nem szabad (különösen szándékosan nem) összetévesz-
teni az autarkiával. Nem szükséges a magyar narancs ismert példájára, székely
pálmaolaját előállítani. Parajdi Incze Lajos vajon mit írna, ha ma fogalmazhatná
mondandóját? Mindenesetre kemény szavakkal zárja tanulmányát:

„Sietnünk kell. Talán ma hozzuk helyre, amit a Neoaquistica és furfanggal
kieszelt sok társa ártott. (…) Amelyik nemzedék százados késéseket hozhatna
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be, eredeti bűnben fogant valóságokat billenthetne helyére, de nem teszi, nem
érdemel egyebet, minthogy az elnémult harangok kötelét vezeklés céljára hasz-
nálja fel.

Mikor e sorokat leírom, 2015. december 31. szilveszter este 11 óra van.
A Székelyföldön már 2016-ot írnak. Még időzóna dolgában is elszakították tő-
lünk. Az ősi székely falvak közé, köré betelepített hagymakupolás templomok-
ban és kolostorokban megszólalnak az idegen és már soha el nem némuló
harangok. Figyelmeztetik a székelyt, hogy ki itt a gazda.

y

Tiszta vizet a pohárba
Dr. Makkai László: Balkáni és magyar elemek a magyar-
országi román társadalomfejlődésben 1940–41/2.

Nagylélegzetű tanulmány megismerésébe vágunk most bele. Tulajdonképpen
két – bizonyos szakaszában még egymást átfedő – időszakról szóló írást foglal
magába. A románság sorsának először a balkáni évszázadokban megélt, aztán
a magyar honba történt betelepülése utáni történetéről közöl alig vitatható gon-
dolatokat, s ezzel feleslegessé tesz megannyi zavaros célú és tartalmú elméletet.
A következőkben kiemelendő részletek magukért beszélnek, és egy gondosan
összerakott puzzle módjára adják ki a végső képet. Ezt már csupán gazdagítani
lehet, cáfolni alighanem lehetetlen volna. Bár erre is akadnak vállalkozók, ha
kell. A tanulmány bevezető részét nem volna helyes rövidítve közölni, lássuk
tehát egészében:

„Azok a nyelvi és művelődési kapcsolatok, melyek a románságot elválaszt-
hatatlanul kötik a Balkánhoz, ma már közismertek, és jelentőségüket sem ta-
gadni, sem kisebbíteni nem lehet a tudományos gondolkozás tisztaságának és
komolyságának veszélyeztetése nélkül. A román nyelv, amint azt Th. Capidan
román nyelvész is egyik kiváló munkájában leszögezi, legalább a Kr. u. VII. szá-
zadig tökéletes egységben fejlődött, mégpedig olyan területen, ahol közvetlenül
érintkezett az albán nyelvvel. Mi több, éppen az északi, az ún. dáko-román
nyelvjárásban található a legerősebb albán hatás, bár ezt a román nyelvjárást
ma az albánoktól legtávolabbra került, a tulajdonképpeni Balkánon kívül eső
románság beszéli, s éppen a mai balkáni román nyelvjárásokban, a macedo és
megleno románban van viszonylag kevesebb albán elem. Nem kevésbé jellemző
az sem, hogy az északi román nyelvjárás a déli (toszk) albán nyelvvel mutat fel
közeli kapcsolatokat. Ami a román nyelv régi szláv kölcsönszavait illeti, azok
az összes román nyelvjárásokban ugyanazon formai és jelentésbeli változásokon
mentek át, tehát a szláv hatás még együtt találta a déli és északi románságot,
s az is megállapítható, hogy a szláv elemek fő közvetítője a románság mindkét
nagy ága felé a bolgár-szláv nyelv volt. Ha a román tudós megállapításaihoz
hozzáfűzzük a nyelvészeknek azt a ma már szinte közhely számba menő taní-
tását, hogy a román nyelv más balkáni nyelvekkel együtt közös, ősi balkáni sa-
játságokat őriz, mindezek tudatában nem kereshetjük máshol a román nyelv és
nép szülőhazáját, mint a Balkán-félszigeten. Ugyanezt a tanulságot vonhatjuk
le a Dunától északra élő románság kultúrájának legrégibb emlékeiből. Nemcsak
a görög keleti vallás és szellemiség, hanem a román egyház szerves kapcsolata
az ochridai érsekséggel is beszédesen utal az őshazára, s ugyancsak a közös
balkáni-ortodox kultúrkincset tanúsítja az erdélyi románság középkori személy-
név anyaga mely Kadlec cseh történész tanulságos összevetéséből láthatóan,
teljesen azonos az egykorú szerbiai románság személynév anyagával. Szapo-
ríthatnók a nyelvészeti és művelődéstörténeti példákat a végtelenségig, tanul-
mányunk keretei azonban nem engedik meg ennek az előttünk már amúgy is
többek által és kitűnően elvégzett munkának ismétlését. Célunk ezúttal rámu-

tatni arra, hogy a balkáni és északi román társadalom szerkezete milyen közös
vonásokat árul el, másrészt pedig megkísérelni a közöttük fennálló – lényeges
– különbségek magyarázatát.” 

I. A BALKÁNI ÖRÖKSÉG
„Mikor a románság a történeti forrásokban megjelenik (Kr. u. 976), az ősi ki-
alakulási területről való szétvándorlása már folyamatban van. Az első ismeretes
románok valószínű őshazájuktól (a mai szerb–bolgár határvidék) messze délre,
a Preszpa-tó környékén tűnnek fel. A nagy szétvándorlás az egész középkoron
át, sőt még azután is tartott, de ennek ellenére az egész románságot továbbra
is egységesen jellemzi nyelve és foglalkozása. A románság ősfoglalkozása a Bal-
kánon éppen úgy, mint a Dunától északra a vándorpásztorkodás, éspedig kö-
zelebbről a juhpásztorkodás volt. Ez a foglalkozás annyira jellemző volt az egész
népre, hogy a görögök már a XI. században »pásztor« jelentésben használták
a »vlah« népnevet. (…) nálunk is megtalálható, a számtalan adat közül csak
egyet emelünk ki: Pest megyében 1483-ban szerepel »Gyenge Johannes
wolohus seu pastor«. (…)

A középkori szerb királyok okleveleiben s általában az egész Balkánon
gyakran emlegetett románok (Vlasi) mindig pásztorok, mégpedig nomád, ál-
landó telepeket nem alkotó pásztorok. (…) Mihelyt (…) a XII. század végétől
kezdve, az egyes kolostorok a királyok jóvoltából nagyobb hegyvidéki uradal-
mak tulajdonosai lettek, a pásztorélet feltételei is megváltoztak. Az új földes-
uraknak ezután érdekében állt megakadályozni a román pásztorok szabad
mozgását (…). Így vált szükségessé a románok részleges földhöz kötése, ami-
nek első okleveles nyomai a XIV. század elején jelentkeznek. Az első okleve-
lekben, melyek románok adományozását is tartalmazzák (…), mindenütt az
ismert »sela i vlasi« formula áll, és a románokat név szerint sorolja föl. 1308-
ban találkozunk először okleveles román »katun«-nal, azaz pásztorszállással,
tehát ekkortájt adódott lehetőség arra, hogy a románokat most már településük
után is meg lehessen különböztetni.  (…) Ez időtől kezdve az adományleve-
lekben a románok többé nem fordulnak elő név szerint, hanem csak a katunok
neveit sorolják fel (…). A szerbiai románságnak ez a fokozatos helyhez kötése,
illetőleg vándorlási területeinek szűkítése és feldarabolása kettős eredményt
vont maga után. A románság egyrészt (…) fokozatosan megtelepedett, és a
falusi életformák átvételével nyelvileg is beolvadt a szerb lakosságba, másrészt,
ha az új körülményekkel megbékülni nem tudott, felkerekedett olyan vidékek
felé, ahol ősfoglalkozását zavartalanul gyakorolhatta. Minthogy azonban a
kelet-európai gazdasági és társadalmi fejlődés mind inkább a földművelés irá-
nyában haladt és az összefüggő nagy királyi területek magánuradalmakra da-
rabolódtak, megakadályozva a vándorpásztorok szabad kóborlását, az
ősromán életforma halálra volt ítélve, s a középkor végére teljesen el is tűnt
volna, ha a balkáni török uralom, feldúlva az alig megindult magasabb rendű
gazdasági kultúra kereteit és vívmányait, az életszínvonal leszállításával lehe-
tővé nem tette volna ennek a kezdetleges foglalkozásnak újraéledését.  Ezért
találunk még máig is (bár napról napra sorvadóban) nomád pásztorkodást a
Balkánon (…). A nomád pásztorkodás csökevényét, az ún. transzhumálást
(nyári és téli legelőknek aránylag nagy területen belül való váltogatását) még
a Dunától északra megszállt magyarországi és ó-romániai románság is egészen
a múlt századig gyakorolta, mint a nagy ősfoglalkozás iránti kiolthatatlan von-
zódás bizonyságát.

Ha összehasonlítjuk a magyarországi románok életkörülményeit a balkáni
testvéreikével, itteni megjelenésük első évszázadában teljesen azonos állapo-
tokat találunk. A XII. század végén vagy talán csak a XIII. elején érkező ma-
gyarországi románok közel egy évszázadig nem hoztak létre állandó jellegű
telepeket. (…)

A magyarországi románok megtelepedésének üteme – alább ismertetendő
okokból kifolyólag – jóval gyorsabb volt a szerbiaiakénál, mégis az egész kö-
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zépkoron át gyakran találkozunk bizonytalanul imbolygó, helyüket könnyen vál-
toztató román népelemekkel. (…) A XV. század közepén is még így kóboroltak
román juhpásztorok a Mezőségen, ahol egyik évről a másikra nyomuk vész,
mert továbbállottak új legelőt keresni. (…)

A középkori román települések alkalmazkodtak ehhez az életmódhoz. Ahol
csak ilyeneket részletesebben ismerünk – a legtöbbet Krassó és Temes me-
gyékből – egytől-egyig jellegzetesen kis lélekszámú tanyák. (…) Mivel az ada-
tok hitelességéhez kétség nem férhet, a falvak és a jobbágyporták arányából
világosan látjuk, hogy a síksági földművelő magyar telepek egyenként sokkal
népesebbek voltak, mint a románok falunak alig nevezhető tanyái. Hasonló ará-
nyokkal találkozunk a Balkánon is. (…) De nemcsak a csekély lélekszám kü-
lönbözteti meg a pásztortanyát a falutól, hanem maga a települési rendszer és
az épületek is.  A román pásztorok kunyhóit a XIV. században Magyarországon
inkább sátraknak, mint házaknak tekintették (…) olvassuk egy 1373-ban kelt
pápai oklevélben a Szörény megyei románokról. (…) a katun szó maga is elő-
fordul a Balkánon sátor jelentésben. (…) Magyar területen a »katun« szó is-
meretlen, helyette még a románok is a magyar eredetű »szállás« (să laş)
elnevezést használják. (…)

A balkáni és magyarországi román pásztorkultúra kapcsolatainak bensősé-
gét még a fentieknél is meggyőzőbben bizonyítja a románok »nemzeti« adó-
neme, a juh ötvened. A szerb királyoknak négy oklevelében is részletezve van
ez az  »oláh jog« (zakon vlachom) értelmében fizetendő adó, mely lényegében
100 juh után 2 juh és 2 bárány, vagy 50 juh után egy bárányos és egy meddő
juh adásából áll. (…) a szerbiai és horvátországi oklevelekkel teljesen egybe
hangzólag állapítja meg nemcsak egy 1446-ból származó oklevelünk (…),
hanem a tordai országgyűlés kelt 1548: VIII. tc. is, mely az ötvened szedését
először szabályozza országosan. (…) Magyar területen már 1256-ban úgy sze-
repel, mint a románok egyetemes adója, bár »quinquagesima« néven először
csak 1293-ban fordul elő. (…)

Amennyire a román társadalom legrégibb formáit ismerjük, társadalmi te-
kintetben sincs különbség a balkáni és a magyarországi románság közt, értve
ezalatt természetesen azt a társadalmi rendszert, amelyet a bevándorló román-
ság magával hozott Magyarországra. (…) a románok, mikor a Balkánon, mind
Magyarországon a történeti forrásokban megjelennek, nemcsak államjogi,
hanem magánjogi függőségben vannak az uralkodóktól, akik itt is, ott is quasi
földesuraik a tulajdonukat képező hegyekben pásztorkodó románoknak. (…)
Nem állanak adatok rendelkezésünkre, melyek birtokában akár a nép vándorlás -
kori, akár a szerb vagy bolgár államalakulást közvetlenül megelőző korbeli
román társadalmat rekonstruálhatnók. Egyedüli támaszpontunk az az analógia,
melyet az ősi nomád állapotban élő balkáni románság és a vele foglalkozás és
valószínűleg vérségi tekintetében közeli rokon albánság társadalma kínál. (…)
évezredes távolságba merült társadalmi jelenségek felderítésére a nyelvészet és
néprajz tudománya csak akkor használható, ha hiteles történeti adatok bizonyító
ereje is hozzájárul eredményeihez. A mi esetünkben azonban ez reménytelennek
látszik.

A szerbiai románság feltűnésekor (XII. század vége) már a kezdetleges
nagycsaládi, nemzetségi szervezet fokát túlhaladta. Egyrészt a királytól való
függés nyirbálta meg a nemzetségi vezetők hatalmát, másrészt társadalmi dif-
ferenciálódás nyomai kezdenek mutatkozni soraiban. (…) a nemzetségi szer-
vezeten belül a vezető (…) hatalmát a nép véneivel együtt, azok
megkérdezésével, de a tanács megfogadásának kötelezettsége nélkül érvénye-
sítette. Ezzel szemben a középkori Szerbia románsága fölött ezeket a jogokat
a szerb király gyakorolta, s amennyiben a kolostor javára földesúri hatóságáról
lemondott, jogainak egy részét a kolostorra és nem a románok vezetőire szár-
maztatta át. (…) Így a románok vezetőinek és véneinek legfeljebb az ún. béke-
bírósági hatáskör maradt fönn, ez azonban a nép fölött semmi hatalmat nem
jelentett. A román pásztorok szabad költözködési joga (…) a középkori Szer-

biában szintén nemlétezőnek tekinthető (…). A románság vezető rétege ilyen-
formán maga is földesúri függésbe került a királlyal vagy a kolostorral szemben,
és a törzsfői hatalom helyett a földesurat képviselő tisztviselő hatáskörével kel-
lett beérnie. Lehetséges, hogy egyes román pásztorcsoportok, amelyeknek si-
került a szerb állam határain túlvándorolni, ideig-óráig visszakerültek az ősi
szervezetbe, és vezetőik is visszanyerték törzsfői hatalmukat, de mihelyt sor
került az új haza kereteibe való beilleszkedésre, ami a nomadizálás lehetősége-
inek fentebb említett csökkenésével menthetetlenül együtt járt, a románság el-
vesztette a hazátlanság árán szerzett függetlenségét, és vezetőivel együtt újból
földesúri hatóság alá került. (…) Eltekintve a középkor nagy részén át bizánci
érdekkörben fejlődött déli románságtól, mely minket ezúttal nem érdekel, a
bosznia-hercegovinai és bulgáriai románságról sincsenek állításunk ellenkező-
jének feltételezésére jogosító adataink. (…) A Horvátországba, Dalmáciába és
Magyarországra vándorló románság ugyanazt a pásztorkultúrát vitte magával,
mely ősi életterületén, az ortodox balkáni szláv országok földjén annyira jel-
lemzően kialakult. (…)

Szerbiában a királyi oklevelek kétféle románt különböztetnek meg, a vojnikot
és a kjelatort. A vojnikok rétege előkelőbb, mentesítve vannak a munkaszolgál-
tatásoktól és fő kötelességük a pásztorok felügyelete. Külön törvényük a
»vojnikok joga« (vojnicski zakon), mely emlékeztet a magyarországi románok
»kenéz jog«-ára Ami a románság másik társadalmi osztályát illeti, az nagyjában
a mi jobbágyságunknak felelt meg, a földművelő jobbágytól (Szerbiában merop)
a kjelatort csak pásztorfoglalkozása különböztette meg. A foglalkozás azonban
éles határt vont a két, társadalmilag legalul elhelyezkedő réteg közé, mert a
szerb királyok tiltották a földművelő és pásztorkodó jobbágyok közti házassá-
got, kétségkívül a gazdasági élet egyensúlyának megóvása céljából. Ezzel ter-
mészetesen a szerb-román népkeveredést is akadályozták, ami csak akkor
indulhatott meg, mikor a románok fokozatos helyhez kötésével a különbségek
kezdtek elmosódni. (…)  

A balkáni románok élén álló vezetőt a középkorban időnként és területen-
ként másként nevezték. (…) Már itt kiemelendőnek tartjuk, hogy a románok
élén álló vojvoda (vajda) kizárólag a magyar király országaiban jelentkezik.
Magyarországon egyébként az egyetlenegyszer előforduló sondi (bíró, lásd a
szerbiai sudce-val) mellett a románok vezetőit vajdáknak és kenézeknek hívják.
Mindezek az elnevezések kivétel nélkül szláv eredetűek (…). A pásztorközös-
ségek élén álló egyén megjelölése tehát a legnagyobb következetességet mu-
tatja, ami magában is bizonyítéka annak, hogy az ősi román szervezet
felbomlóban volt, és helyébe nem lépett olyan új, amely egyetemes érvényre
juthatott volna. A balkáni románság északi ágának népi, társadalmi és területi
egysége a középkor második felében, miután a déli ág már évszázadokkal
előbb elszakadt, felbomlott, s a szétvándorló töredékek megszűnt együvé tar-
tozásának emlékét csak a közös foglalkozás, a vándorpásztorkodás és a közös
nyelvjárása tartotta fenn. A nyelvészek egybehangzó megállapítása szerint a
bulgáriai, szerbiai, bosznia-hercegovinai, dalmáciai, horvátországi, isztriai és
magyarországi románság (beleértve természetesen a későbbi havaselveieket
és moldovaiakat is) egyaránt az északi, ún. dáko-román dialektust beszélte a
középkorban. Ma a Balkánon egyedül az isztriai románok képviselik a román-
ság északi ágazatát, a többiek szétszóródtak, beolvadtak a környező népekbe
vagy elvándoroltak. Amíg a Balkánon az újkor elejére már hírmondónak is alig
maradt belőlük, a Dunától északra egyre sűrűbben tünedeznek fel a történeti
forrásokban. Láttuk, hogy a balkáni és magyarországi románságot a nyelvi és
kulturális szálakon kívül szoros társadalomszervezeti kapcsolatok fűzik össze,
melyeket csak egyféleképpen értelmezhetünk: a magyarországi románok egye-
nes utódai a középkor utolsó évszázadai alatt ide vándorolt északbalkáni roko-
naiknak”.

Alapos okfejtést követő tömör, de aligha vitatható következtetés zárja tehát
a tanulmánynak a balkáni korszakot elemző első részét.
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II. BEKAPCSOLÓDÁS
A MAGYAR TÁRSADALOMFEJLŐDÉSBE
Szó szerinti, hosszabb idézet következik, mert alapvető fontosságú megállapí-
tást tartalmaz, olyat, amely több emberöltőt e célra pazarló magán és hivatalos
román történelemhamisítók állításait cáfolja meg az örökösen felhánytorgatott
ezer éves magyar elnyomás vonatkozásában.

„A középkori magyar birodalom terültére – akár saját kezdeményezésből,
akár magyar részről kiinduló telepítési akciók során – bevándorló románságot
úgy kell tekintenünk, mint akik elhagyván addigi hazájukat, egyúttal mindazokról
az államjogi, de földesúri kötelékektől megszabadultak, amelyeknek eddig alá
voltak vetve, tehát a magyar királysággal szemben éppen olyan jogállásban vol-
tak, mint pl. a szintén bevándorolt szászok vagy jászkunok. Éppen ezért teljesen
azonos elbánásban részesültek a középkori Magyarország többi nemzetisége-
ivel. Mivel pedig a XIV. századig idegen telepesek behozatala kizárólag királyi
jog volt, a románok is bevándorlásukkal egyidejűleg királyi néppé váltak, élvezve
az ezzel járó kiváltságokat és vállalva jogállásuk kötelezettségeit. Bizonyítja ezt
nemcsak az, hogy a birodalom legészakibb szögletétől a legdélibb sarkáig, Má-
ramaros és Árva megyéktől a dalmát tengerpartig egyaránt megtaláljuk a »ki-
rályi oláhokat« (Olachi regales) s hogy hazánkban az első románok mind a
király birtokain tűnnek fel, hanem az is, hogy a juhötvened az egész középkoron
át a királynak fizetendő adó volt, melyet még magánbirtokon is szedtek s mely-
nek elengedése külön királyi kegynek számított. De minden további érvelést
fölöslegessé tesznek azok az okleveleink, melyekben egyházi és világi birtokosok
kérelmére királyaink kivételesen engedik románok telepítését és főként III. And-
rásnak az az intézkedése, mellyel minden magánbirtokra települt románt egy
királyi uradalomba vitet vissza. 

A románok betelepítése minden kétséget kizárólag elsősorban honvédelmi
célt szolgált. Feltűnésük pillanatától kezdve a királyi románok mindenütt katonai
szolgálatot teljesítenek. A fogarasiak már 1203-ban külországi hadjáratban
vesznek részt a szebeni ispán seregében, és 1260-ban ott harcoltak a magyar
király mellett a morvamezei ütközetben. A XIV. század óta a déli határ menti
várak népe jórészt románokból állott, románok harcoltak Nagy Lajossal a ta-
tárok, litvánok, sőt a vérükből származó hűtlen moldovai vajda ellen is, ugyan-
csak román kenézek szerepelnek Zsigmond, Albert, I. Ulászló királyaink és
főleg a szintén kenéz származású Hunyadi János törökellenes hadjárataiban.
Katonai szervezetben éltek a horvátországi románok is a középkorban. Ha te-
kintetbe vesszük, hogy a balkáni görög keleti államokban a románságnak ilyen
intézményes hadi szolgálatáról nem tudunk, sőt minden adat arra mutat, hogy
ilyen szolgálatot nem is teljesítettek, különösnek kell tartanunk ezt a tüneményt.
Teljesen mellőzve a régi romantikus román történészeknek azt az állítását, hogy
a honfoglaló magyarok már fejlett katonai szervezetben találták itt a románokat,
komolyabban kell foglalkoznunk azzal az újabban mind sűrűbben kísértő ma-
gyarázattal, hogy a Balkánról kiinduló románság a XII. és XIII. század folyamán
a havaselvi síkságon tanyázó türk népek (besenyők, kunok) politikai befolyása
alá kerül, s ezek neveltek volna a békés birkapásztorokból harcias katonanépet.
Az elmélet felvetői és védelmezői elsősorban nyelvészeti adatokra támaszkod-
nak, felhíva a figyelmet a középkori havaselvi, moldvai és erdélyi románság ve-
zető rétegében sűrűn előforduló türk eredetű személynevekre, elsősorban a
havaselvi román államot megalkotó Baszaraba vajda kétségkívül valamely török
nyelvből megfejthető nevére. Bár a szóban forgó személynevek aránylag kis
százalékát képezik középkori román személynév-anyagunknak, jelentőségük
mégsem kicsinyelhető le, annál kevésbé, mert hiteles történeti adatok beszélnek
a balkáni és havaselvi románság korai kapcsolatairól a besenyőkkel, illetőleg
kunokkal. Ennek ellenére nem oszthatjuk a véleményét azoknak, akik hajlandók
az egész középkori román vezetőréteget s egyúttal a román katonai szervezet
létrejöttét is besenyő vagy kun eredetűnek tekinteni. Ezt talán feltételezhetnők
akkor, ha pl. a horvátországi, tehát vándorlásai során türk népekkel feltehetőleg

szorosabb kapcsolatba nem került románság katonai szervezete lényegesen
más vonásokat mutatna föl, mint a magyarországié vagy teljesen hiányoznék,
minthogy azonban a kettő közt a hasonlóság feltűnően nagy, a románság katonai
nevelésének színhelyét a magyar birodalom határain belül, elsősorban a királyi
várszervezetekben kell keresnünk. Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy
az északi románság harci erényeinek egyik forrását ne keressük a türk népek
hatásában. Éppen a románság magyarországi úttörői, a fogarasiak, jellemzően
mindig besenyőkkel együtt jelentkeznek a korai oklevelekben, sőt szállásaik
szomszédosak is voltak a székelyföldi besenyők területével, ami joggal enged
arra következtetni, hogy a fogarasi románok a besenyő hatalomnak XI. század
végén történt összeomlása után besenyő vezetés alatt sodródtak Magyarország
délkeleti sarkába, ahol a már fennálló Brassó-vidéki magyar határőri szervezet
keretein belül helyezkedtek el. De ez egyúttal az egyetlen nyoma hazánkban a
türk–román szimbiózisnak. Arról pl., hogy a XIII. század közepén betelepülő
kunok hoztak volna magukkal románokat is, semmit sem tudunk, pedig ha így
történt volna, valamilyen történeti, vagy nyelvészeti emléke fennmaradt volna. 

Adva lévén a románság katonai kötelezettsége, betelepülésüket valamely na-
gyobbszerű határőrszervezeti rendezéssel kell kapcsolatba hoznunk. Ilyen ter-
minus post quem-nek kínálkozik a délerdélyi határvidéknek a XIII. század első
két évtizedében a kunok ellen történt megerősítése. 1211-ben hívta be II. And-
rás király a német lovagokat a Barcaságra, 1224-ben tömörítette egységes
szervezetbe a szászokat, kivonva és kelet felé tolva az addig közöttük tanyázó
székelyeket, majd a Magyarország keleti felének kormányzásával ez idő tájt
megbízott Béla herceg (a későbbi IV. Béla király) az eddigi védekező politikát
a támadóval cserélve fel, Kunországot (a mai Moldova és Munténia román tar-
tományokat) a magyar birodalomba kebelezte, a mai Olténia területén pedig,
a Kárpátok, a Duna és az Olt közt felállította a szörényi bánságot. Ekkor indult
meg a magyar telepeseknek a Kárpátokon túlra való kiözönlése, amit régi ma-
gyar helynevek Olténia, Munténia és Moldova területén ma is bizonyítanak, és
valószínűleg ugyanekkor gondolt Béla herceg a délerdélyi hegyvidék katonai és
gazdasági megszervezésére is. Pásztorfoglalkozásuknál fogva erre a feladatra
a legalkalmasabbnak látszottak a románok. Bár letelepítésük körülményeiről
részletes adatok nincsenek, a székelyek és szászok megszervezésének körül-
ményeiből következtetjük, hogy az első román jövevények, mint kiváltságos ki-
rályi népek, bizonyos autonómiával rendelkező területeken szállottak meg. Az
ilyen nemzetiségi kiváltságos vidékeket az egykorú szóhasználat »terra«-nak ne-
vezte (lásd terra Siculorum, terra Saxorum, Székelyföld, Szászföld), aminthogy
valóban a fogarasi románok kerületének a neve a forrásokban »terra Blacorum«
néven fordul elő, s autonómiájának nyomai is fennmaradtak. Hasonló román
határőrvidék lehetett Hunyad megye déli részén Hátszeg földje, mely a XIII.
század közepén az ottani románok vajdája után a »terra Litva« nevet viselte. Ez
utóbbi átnyúlt a Kárpátokon túlra is, mintegy elővédet képezve s a havaselvi
román vajdaság megalapításának legendája nyomán feltételezzük, hogy a foga-
rasi »román föld« is a hegyeken átterjedt. Ezek a hegyeken túli határőrszerve-
zetek szolgáltak később az első román államalakulások magjaiul. A XIII. századi
nemzetiségi autonómiák élén ellenőrző közegként királyi ispán (pl. comes
Cibiensis, comes Siculorum) állott az illető autonómia választott, saját vezetői
mellett. Így volt pl. a hátszegi román földnek a vajda mellett comese s teljesen
azonos az eset Máramarosban is. (…) Máramaros is szerepel »terra« elneve-
zéssel, sőt ott is volt ilyen hegyeken túli nyúlvány, a későbbi moldovai vajdaság,
mely Máramarossal szoros kapcsolatban állott. Máramaros azonban a XIII.
század folyamán puszta és lakatlan terület volt, betelepítése legfeljebb a század
végén indulhatott meg. (…) a román határőrvidékeknek az a típusa, ahol nem
királyi vár köré, királyi várnagy parancsnoksága alá, hanem autonóm nemzeti-
ségi területként történt a szervezés, a XIII. század folyamán feltehetőleg ele-
nyészett, mert a XIV. században a románokat már mind királyi várak körül
találjuk. Azt kell tehát gondolnunk, hogy a máramarosi románságot a XIII. szá-
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zad végén még a régi, éppen kihalóban levő elv alapján telepítették le, annál
inkább, mivel a huszti királyi vár már a XIV. század elején sem gyakorolt elle-
nőrzési jogot minden máramarosi román fölött, más korai királyi várról pedig
a megye területén nem tudunk. (…) 

Mi okozta a régi rendszer megszüntetését, a románoknak autonóm nemze-
tiségi terület helyett királyi várszervezetben való elhelyezését? Annál jogosabb
a kérdés feltétele, mert a XIII. században kialakult autonóm nemzetiségi terü-
letek (Szászföld, Székelyföld, Szepesség) általában az autonómia kiterjeszté-
sének és nem csökkentésének irányában fejlődtek. Ami a déli román autonómia
feloszlatását illeti, annak okát kétségtelenül a román vajdák hűtlenségében kell
keresnünk. Talán Litovoj vajda közismert történetéhez hasonló esemény emlékét
őrzi a román Radu Negru-legenda, mely szerint a vajda egész népével elhagyta
Fogarast, hogy a Kárpátoktól délre új hazát keressen.

Már most tudjuk, hogy Litovoj vajda, a hátszegvidéki románok vezetője fel-
lázadt a magyar király ellen, de leverték és a harcban maga is elesett. Mivel
pedig hátszegi comes 1276 után nem fordul elő, kétségtelen, hogy a
hátszegföldi román autonómia megszűnt, és a vidéket Hunyad megyéhez csa-
tolta a király, aminthogy attól kezdve napjainkig közigazgatásilag állandóan oda
tartozott. Baszaraba vajda lázadása így okozta a fogarasvidéki románság auto-
nómiájának megszüntetését s a vidéknek Fehér megyéhez való csatolását a XIV.
század elején. Ezáltal természetesen a vajdai méltóság is elenyészett, s a déli
határvidéken a román szervezeteken belül nem is találkozunk vele többet. Tud-
juk, hogy a máramarosi román vajda, Bogdán is kísérelt meg hátszegi és foga-
rasi elődeihez hasonlóan lázadást, de a máramarosi román vezető réteg nagy
része akkor már (1340 és 1360 közt) annyira azonosította magát a magyar
állameszmével s annyira benne volt a sajátosan magyar társadalomfejlődés sod-
rában, hogy autonómiáját, mely rövidesen úgyis a kor követelményeinek meg-
felelően teljesen átalakult, nem vesztette el. A román vajdák és kenézek ugyanis
felemelkedtek a magyar nemesi társadalomba, a közrománok (forrásainkban:
Olachi populani) pedig, akik királyi nép létükre addig szintén a személyes sza-
badság állapotában voltak, jobbágyaivá lettek azelőtt velük egyenrangú vezetőik -
nek. Erre a fejlődésre alább még részletesen ki fogunk térni.

A XIII. századi román autonómiák élén a királyi comes mellett vajda
(vojvoda) állott. (…) Mivel pedig a »vojvoda« szláv szó hadvezető értelmében
a magyaroknál a honfoglalás óta ismeretes, sőt használatos volt s így nevezték
általában az Erdély igazgatására kiküldött magyar királyi tisztviselőt is; nyu-
godtan feltételezhetjük, hogy ezt a szót és a velejáró fogalmat a románság ma-
gyar területen kezdte a maga vezetőire alkalmazva is használni, vagy talán
egyenesen magyar kezdeményezésből kiinduló elnevezésről van szó, az erdélyi
vajda mintájára. Ezt az utóbbi feltételezést támogatja az is, hogy a román pász-
torközösségek vezetőinek neveként a »kenéz « (lat.: kenezius) szó Magyaror-
szágon éspedig vitathatatlanul magyar nyelvi formában általánosodott el; a
Balkánon a román főnököknek nem volt egységes elnevezése. A »kenéz« szláv
eredetű szó már a honfoglalás óta szintén ismeretes volt a magyar nyelvben is,
a románok által szórványosan máig is használt román alakja (chinez) magyar
eredetű. (…)

Mielőtt áttérnénk a magyarországi románság társadalmának már a fentiek-
ben is érintett válságára, még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy az eredeti ál-
lapotban a román vezetők és vezetettek közt, mint általában a magyarországi
királyi telepesnépeknél, nem állt fenn földesúri függési viszony. Mindnyájuk föl-
desura egyaránt a király volt, s a vajda vagy kenéz egyrészt a királyt képviselte
a néppel szemben, másrészt népét a király, illetőleg annak megbízottai (ispán,
várnagy, tiszt) felé, tehát nem földesúr, hanem tisztviselő volt. Minden arra
mutat, hogy a vajdákat és a kenézeket a nép választotta, és a király vagy kép-
viselője erősítette meg, tehát bírói hatalmukat a nép és a király nevében gya-
korolták. Tekintettel arra, hogy a gazdasági létalap, a legelőterület és a telephely
a király tulajdona volt, a vajda és a kenéz szerepe mindinkább a királyi tisztvi-

selőség felé tolódott el, s a népnek magának mind kevesebb beleszólása lett
kormányoztatásába, ami a vezetőket arra csábította, hogy helyi kiskirályok mód-
jára lépjenek fel. A XIV. század végén már általános a panasz, hogy a kenézek
a vezetésük alatt álló népet jobbágyaikként kezelik, új adókkal sanyargatják, és
földesúri jogokat igényelnek maguknak. A király 1377-ben szigorúan tiltotta
ezeket a túlkapásokat.

De az egyszer megindult fejlődést megállítani nem lehetett. A XIII. századdal
kezdődőleg Magyarország társadalmi szerkezete nagy átalakuláson ment ke-
resztül, melynek végeredménye a nemesi és jobbágyi osztályok kialakulása lett.
Az általános érvényű változások hatása alól természetesen a románság sem
vonhatta ki magát. Elsősorban azok érezték a következményeket, akik magán-
birtokosok földjein telepedtek meg.

Említettük már, hogy a XIII. század végén előfordultak kivételezések az alól
a törvény alól, hogy románokat csak a király telepíthet. (…) Természetesen a
magánjellegű telepítéseknél a honvédelmi szempont a gazdasági mellett teljesen
háttérbe szorult, a földesuraknak munkáskéz és jövedelem, s nem katona kel-
lett. Tudjuk, hogy a királyok megkísérelték ezt a folyamatot, mely egyik fontos
felségjogukat csorbította, meggátolni, de sikertelenül. Később kivételként
megengedték ugyan a telepítést, de az ötvenedet maguknak tartották fenn, s a
földesúrnak egyéb jövedelmekkel kellett beérnie. Végül már az ötvened elaján-
dékozása is megkezdődött, bár ezt a XV. században országgyűlési határozatok
is tiltották. A király ezzel az utolsó lépéssel teljesen levette kezét a magánbir-
tokra került románokról, s mikor a XIV. század közepére a nemesség ország-
szerte megkapta a jobbágyai fölötti ítélkezési jogot, a királyi területekről elkerült
románok a földesurak jobbágyaivá váltak. A magánbirtokon élő vajda és kenéz
ezentúl nem más, ahogy egy XV. század eleji oklevél találóan mondja, mint
»capitaneus jobagionum«, azaz mai kifejezéssel élve falusbíró, aki maga is leg-
feljebb adókedvezményeket élvez a rábízott nép igazgatása fejében. (…)

A magyarországi magánbirtoknak mégis volt a románság életében egy fontos
missziója s ez megtelepedésük előmozdítása volt. (…) Mégis bizonyos nyug-
talanság, állhatatlanság még évszázadokig jellemző vonása maradt a románok-
nak. (…) Helyneveinknek egy típusa elevenen szemlélteti a románság helyhez
kötésének egyik talán leginkább bevált módszerét. Különösen Erdélyben gya-
koriak ezek az összetett helynevek, melyeknek első része egy-egy népnév (pl.
Magyarkapus, Oláhfráta, Szásznyires). Okleveleinkből megállapíthatjuk, hogy
az (…) ikerfalvak (pl. Magyar és Oláhbocsárd, Magyar és Oláhfráta) mind úgy
keletkeztek, hogy a meglevő magyar vagy szász falu mellé a földesúr románokat
telepített, kétségkívül azzal a szándékkal, hogy a megtelepedett magyar vagy
szász lakosság példája ösztönözze őket a helyben maradásra. (…) A hegyvi-
déken, ahol nem voltak földmívelő magyar vagy szász falvak, más volt a helyzet,
ezért őriztek meg az ottani román telepek máig is sok vonást a pásztorszállás
jellegzetességeiből.

A földesúri telepítésekkel párhuzamosan, sőt sokkal nagyobb mértékben
folytak a királyi telepítések. Ezeknél továbbra is a honvédelmi szempont maradt
vezető. A XIV. század elején azonban a románság szervezésének módja a királyi
területen gyökeresen megváltozott. Az elsorvadt királyi vármegye szerepét az
autonóm nemesi vármegye vette át, s a királyi tisztviselők hatalma a megmaradt
királyi váruradalmakra szorult vissza, melyeknek irányítása a várnagyok kezébe
került. (…) A XIV. században betelepült románság már automatikusan ilyen
várbirtokok hatáskörébe került. (…) De ezek a románok már nem szerveződtek
(a kor társadalmi viszonyai miatt nem is szerveződhettek) a régi »terra«-knak
megfelelő nemzetiségi autonómiákba. (…) A románság továbbra is szabad ki-
rályi nép, a kenézek nem földesurai a közrománoknak, hanem megbízott vagy
választott bírái és vezetői a várnagy (rendszerint magyar nemes) irányítása és
felügyelete alatt. Hivatásuk azonban a régi, mindenekelőtt a katonáskodás, a
határok védelme. Tényleges katonai szolgálatot azonban rendszerint csak a ke-
nézek teljesítettek, a köznép a vár karbantartását, élelmezését és a kenéz ha-
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difelszerelését biztosította adójával, mely továbbra is következetesen a
juhötvened.

A váruradalmakon kívül zajló társadalmi válság azonban ezt a szervezetet
is megtámadta. A hűbériségből a rendiség felé fejlődő magyar társadalmi for-
mák behatolását maga a királyi hatalom könnyítette meg, amennyiben egyik-
másikat, nem zárkózhatván el a korszellem elől, önszántából honosította meg
a román kerületekben. Ilyen jelenség elsősorban a kenézek bírói széke. (…)
Természetesen a »szék« elnevezés sem román, mint azt a vérmesebb román tu-
dósok elképzelik és rendületlenül hirdetik, s nem a románoktól vették át a szé-
kelyek és a szászok közigazgatási területeik elnevezésére, hiszen az ország
legnyugatibb szélétől a keleti határig és déltől északig mindenütt megvolt. Ha-
sonló értelemben fordul elő a jászkunoktól a szepesi tízlándzsásoknál, ahol
talán mégsem lehet komolyan román hatásról beszélni. Jellemző, hogy a legrit-
kábban éppen a román kerületeket nevezik széknek, rendes nevük a »districtus.
(…) Még inkább magán viseli a magyar eredet bélyegét az ún. krajnikok (ma-
gyarosan karajnokok) intézménye. A román kenézi székeken s általában a ke-
rületi közigazgatásban a pervitel technikai előkészítése és az ítéletvégrehajtás
volt ezeknek a tisztviselőknek feladata. (…) tökéletesen megfelel jelentésében
a »homo regius« (jogi ügyletekhez tanúként kiküldött királyi megbízott) elne-
vezésnek, melynek szó szerinti fordítása. A »homo regius« és a krajnik szerep-
köre is fedi egymást. Az intézményt alkalma volt a románságnak közvetlenül is
megismerni, ismét királyi kezdeményezésből. Ugyanis az egyre költségesebbé
váló hadviselés anyagi feltételeinek biztosítására a király a kenézek gazdasági
emelését látta a megfelelő eszköznek. (…) a kenézséggel járó jövedelmet (…)
életfogytiglan, sőt örököseiben is biztosította a kenéznek, kenézi jogában ok-
levéllel megerősítette. (…) az ilyen megerősítést nyomon követte a beiktatás,
mely az országos szokásoknak megfelelően kiküldött királyi emberek előtt ment
végbe. A magyar nemesi társadalom egyik jogszokása így került be a román
kenézi társadalom intézményei közé. (…)

A közrománok egyenjogú társai voltak ezután is a kenéznek, s bár a magyar
nemesi élet fogalomköréből kölcsönzött kifejezéssel a megerősített kenéz job-
bágyainak nevezik őket, tételünk igazságát mutatja, hogy pl. a hátszegi kerületi
bírói széken 1360-ban egyik ilyen kenéz együtt bíráskodik egy jobbágyának
mondott közrománnal. Ami, ha az illető valóban jobbágy lett volna a szó köz-
ismert értelmében, jogi abszurdum lenne. Az örökölhető kenézi jog gyakorlása,
amint láttuk, a kenézi társadalomban eddig ismeretlen jogi műveletek (zálogo-
sítás, ajándékozás, osztozás stb.) forrásává lett, s az ezekhez szükséges jogi
formák természetesen ugyancsak az egykorú magyar joggyakorlatból kölcsö-
nöztettek. (…)

A nemesi társadalommal mind szorosabb érintkezésbe kerülő, a nemesi élet-
formákat utánzó román kenézeknek természetes vágya volt, hogy kenézi jogál-
lásuk kötöttségeit levetve, belépjenek a teljes jogú nemesek közé. Ez azt
jelentette volna, hogy az eddigi tisztviselői vezetésük alá adott közrománok
felett elnyerték volna a teljes földesúri hatalmat, adóztatás és ítélkezés formá-
jában. A megerősített kenéz szilárd anyagi helyzete lehetővé tette, hogy kato-
náskodási kötelezettségét teljesítve, olyan érdemeket szerezzen, melyek
jutalmául elérheti az áhított nemesi rangot. A XIV. század folyamán ritkábban,
de a XV. században egyre sűrűbben adományoztak királyaink nemességet a há-
borúkban magukat kitüntetett kenézeknek, szabad kezet adva nekik a kenézsé-
gükhöz tartozó nép fölött, de fenntartva továbbra is bizonyos kötelezettségeket,
adó és meghatározott katonai szolgálat formájában. (…)  

Ilyen adózó, félnemesi állapotban élt a XIV. század elején főként Krassó-
Szörény és Hunyad megye román kerületeinek sok kenéze. Különösen a XV.
században került sor nagyszámú nemesítésre, elsősorban Hunyadi János jóvol-
tából, aki maga is nemes kenéz család sarja lévén, megértette ennek a feltörekvő
rétegnek vágyait és lendületüket kiválóan hasznosítani tudta hadjárataiban (…).
Hunyadi korában így kapnak nemességet a Szörény megyei Temeseli, Csornai,

Bizerei, Örményesi, Macskási, Mutnoki (1376 óta nobilis), Rakovicai, a Hu-
nyad megyei Almási, Bajdesi, Barbátvizi, Bári, Brettsei, Csalnokosi, Csulai,
Farkadini, Fejérvizi, Galaci, Karulyosdi, Kernyesti, Klopotivai, Lindzsinai,
Livádi, Macesdi, Mudinai, Oncsokfalvi, Osztrói, Petyéni, Ponori, Puji, Riusori,
Szacsali, Szálláspataki, Szentgyörgyi, Szentpéterfalvi, Szilvási, Totesdi, Ungor,
Vádi, Vérhelyi, Zejkányi, Zalasdi (1392 óta nemes) és Zeikfalvi kenéz csalá-
dok. (…) »azokkal a szokásokkal, feltételekkel és szolgáltatásokkal, amelyekkel
az előbbi magyar királyok az oláh kerületekben birtokokat és falvakat adomá-
nyozni szoktak«. (…)

Teljesen azonos társadalmi osztály a nemes kenézekével a már a XIII. század
vége óta ismert nemes várjobbágyoké, akik szintén speciális katonai szolgálatot
teljesítettek. (…) Az ilyen feltételekhez kötött nemességet az országos nemes-
ségtől való megkülönböztetés végett conditionarius vagy partikuláris nemes-
ségnek nevezi történetírásunk. Az ország többi területein ezek már a XV. század
elejére felszívódtak az országos nemességbe, a román conditionariusok nagy
része azonban csak egy évszázaddal később jutott el odáig, mint ezek az ak-
korra idejét múlt intézmények utolsó mohikánjai.

A királyi román conditionariusokkal kapcsolatban szólnunk kell a román
egyházi nemesekről is. Ugyanis Magyarországon nemcsak a király, hanem a
(természetesen katolikus) püspökök is adományozhattak feltételekhez kötött
nemességet (…). Élvezői nemesi jogokkal élnek, mindössze a püspök fenntartja
magának a birtokra nézve a háramlási, tehát a puszta tulajdonjogot és az egy-
házi nemes feletti bíráskodást. (…) Éppen úgy katonáskodtak a püspök ban-
dériumában, mint a nemes kenézek a várnagyok zászlaja alatt (…). A középkor
végén népes társadalmi osztályt alkottak, s bizonyságául annak, hogy a magyar
társadalom nem zárkózott el az értékes idegen elemek befogadása elől,
conditionarius voltuk ellenére több helyen összeházasodtak a magyar országos
jogú kisnemességgel.

A román conditionarius nemesek szaporodása újabb válságot okozott a
román kerületek társadalmi életében Most már egy szervezetben, egy törvény
alatt éltek együtt nemesek, megerősített kenézek és közrománok (…) jogilag
egyenlő állásban. (…) A hűbéres társadalmakra jellemzően egy személy egy-
szerre többféle jogállásban is leledzhetett. (…) Mikor a magyar társadalom
már a hűbéres korszakon túlhaladva, az egyforma vagy rokon társadalmi állású
egyéneknek egyenjogú és egységes renddé (nemesség, polgárság, jobbágyság)
tömörüléséért küzdött, valóban különös szigetet alkothatott benne ez az évszá-
zaddal hátra maradt fejlődésű románság.

Azonban azok az erők, amelyek eddig is a magyar fejlődés követésére kész-
tették a románságot, tovább működtek és megkezdték a kerületek belső életé-
nek átalakítását. (…)  A nemesi vármegye mintájára a román kerületek is
önállósulni kezdtek, a várnagy közbejötte nélkül is összegyülekezik a szabad
románok közössége, nemes kenézek, megerősített kenézek, sőt a lassanként
szaporodó országos nemesek együtt, oklevelet adnak ki, melyet a szörényi ke-
rületekben a magyar megyék négy szolgabírájának mintájára négy nemes kenéz
pecsétjével látnak el, a krajnik átveszi a szolgabíró szerepét, később nevét is,
végül megalakul az autonóm bíróság esküdt ülnökökkel (lustri assessores),
akárcsak a magyar megyékben. (…) A máramarosi fejlődés csak külsőleg gyor-
sabb a déli területéhez viszonyítva, a valóságban ott is fennállt egészen a kö-
zépkor végéig a conditionarius nemességnek egész színskálája. Ha még
hozzáfűzzük ezekhez a magyar balkáni tartományok (Horvátország és Dalmá-
cia) románságának a társadalomfejlődését, mely teljesen azonos a már elmon-
dottakkal, s az egyszerű királyi kenéztől a conditionarius román nemesig terjedő
minden változatot megtaláljuk benne, megalkothatjuk – ha vázlatosan is – a
magyar hatás alatt fejlődött középkori román társadalom képét. 

A magyar társadalomhoz való teljes hasonulás akkor állt be, mikor a
conditionarius nemes kenézek elérték a feltételmentes országos nemességet.
Ez azonban a román nemesek összegére nézve már csak az újkor elején követ-
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kezett be, és az ősi román társadalom utolsó nyomainak eltűnését vonta maga
után. A kerületek feloszlásával elenyészett a román nemzetiségi autonóm te-
rületek emléke; a nemesség egy része, a magyar társadalomhoz való közele-
dését következetesen folytatva, vallásilag és nyelvileg is beolvadt, s a vezetőitől
elhagyott közrománok és a felemelkedni nem tudó kenézek a jobbágysorba
süllyedtek.”

E fontos tanulmány részleteinek olvasását itt egy kis időre megszakíthatjuk,
s megállapíthatjuk, hogy annak felhánytorgatása, miszerint a románok nem fo-
gadtattak be negyedik nemzetnek, teljesen indokolatlan. Úgy a feudális, majd
különösen a rendi korszakban jelen voltak abban, csupán nem mint románok,
hanem mint nemesek. De jól tudjuk, ez fordítva is így volt. A magyar jobbágy
nem volt tagja a rendi magyar nemzetnek. Az akkori idők Magyarországán ezt
számon kérni nem lehet. Mai történész csak az anakronizmus hibáját felvállalva
teheti ezt.

A tanulmány zárófejezetével folytatjuk:
„A magyarországi románság középkori társadalomfejlődésének fokozatait

végigkísérve, úgy hisszük, hogy – ha ezúttal csak nagy vonalakban is – sikerült
társadalmi intézményeit két élesen elkülönülő rétegre bontani, az elsőnek bal-
káni eredete a felsorakoztatott bizonyító anyag világosságában nem kétséges,
míg a másik hasonló biztonsággal mondható a magyar társadalomfejlődés szer-
ves részének. A románság olyan mélyreható átalakuláson ment keresztül a ma-
gyar társadalmi rendbe való betagolódás által, hogy ősi szervezetének
úgyszólván egyetlen alkotóeleme sem őrizte meg eredeti mivoltát, még az úgy-
szólván mai napig átmentett balkáni hagyományai is a magyarországi viszonyok
közt a magyar fejlődés irányába módosultak (katun=szállás, knez=kenéz stb.)
Nem beszélhetünk tehát a magyarországi románok sajátos, önkifejtő társadalmi
és jogi rendjéről, hiszen még autonómiájukat is kölcsönvett magyar formák közt
gyakorolták. A magyar formák azonban kétségtelenül haladást jelentettek a Bal-
kánról hozott kezdetleges társadalmi renddel szemben, s így a magyarság nem-
csak a szorosan vett kultúra és civilizáció, hanem a finomabb társadalmi
tagozódás közvetítésével is közelebb vitte a románságot Nyugathoz.”

E hosszú tanulmány végére érvén, remélem, elfogadja az olvasó: alapvető
fontosságú információkról volt szó. Ha valaki azt akarja, hogy abban az áldatlan
vitában – mely e kérdések körül napjainkban is kavarog – véleményét nyilvá-
nítsa, vagy olyan helyzetbe kerül, hogy véleményt szükséges nyilvánítania, akkor
ezeket ismernie kell.

Ma már a józan román történészek is kimondják (mások meg csendben tud-
ják), hogy a terület birtoklásának kérdése eldőlt. Mégpedig demográfiailag.
Igazságos volt-e, avagy sem, sajnos mindegy. Mennyire lehetett a történelmi
véletlenek szerencsétlen játéka s mennyire mesterséges, mennyire volt az ő élet-
képességük s a mi ügyetlenkedésünk? Szintúgy mellékes már. Vagyis, gyakor-
latilag a további vitának nincsen értelme. Románia féltve őrzött integritását
veszély nem fenyegeti. A baj csupán annyi, hogy ennek elismerése alapvető fon-
tosságú fegyverétől fosztaná meg a politikát.

Ami pedig a történelmi jogot illeti, a fentiek is igazolják, hogy azon sincs
mit polemizálni, és gyakorlati jelentősége már alig van annak, hogy e téren a
magyar állásponté az igazság. Esetleg két más kérdésben valamennyire mégis
jelenthet kapaszkodót. Egyrészt az autonómia vitában a magyar álláspontot tá-
mogathatja (nem vagyunk jövevények az ősi román földön), illetve a két nép
megbékélését szolgáló perlekedés lezárását remélve. Mert amennyiben ki-ki
elismerné a másik igazát, ezzel adva lenne lehetősége az ellenfélből szövetsé-
gessé válásnak, ami figyelmeztető jelek szerint közös létszükségletté növeked-
het. A többi már csupán a józan ész dolga. De hol rejtőzködik az? Ma a
pillanatnyi politikai érdek mindent visz, amit aztán felülírhat a külső gazdasági
nyomás. Végzetesen és kíméletlenül.

A két tanulmány a tárgyilagosan ítélkező olvasó számára világossá tesz két
alapvető ütközőpontot a román–magyar csörtében. A románok eredete minden

kétséget kizáróan balkáni gyökerű, s onnan történt meg bevándorlásuk a kora-
beli Magyarországra. Tehát a sokat emlegetett ezeréves elnyomás elmélete kép-
telenség. Az is tisztázott, hogy látszólag miért nem voltak ott a három nemzet
uniójában. Románokként nem, de az évszázadok során szaporodó nemességük
által igen, semmivel sem hátrányosabb helyzetben, mint a magyarok, akik szin-
tén csak nemeseik révén voltak részesei ennek az uniónak. 

y

És ma?
Dr. Mikó Imre: Erdélyi politika 1940–41/2.

A huszonkét év politikájáról, megtoldva Észak-Erdély első hónapjainak tapasz-
talataival, a legkompetensebb kisebbségpolitikus ad összefoglalót. Olyat, ame-
lyet ma is írhatott volna. A korabeli kisebbségi magyarság leírt gondjai és
lépéskeresése, kudarcai és csalódásai – mind az elnyomó hatalom, mind a belső
gyarlóságok viszonylatában – a mostaniakkal sokban hasonló gyökerű akadá-
lyokkal küzdve születtek. Mikó összefoglaló gondolatait sem lehet kivonatosan
közölni. Az írást teljes egészében tárom az olvasó elé. Elolvasván láthatjuk,
hogy minden további magyarázatot feleslegessé tesz.

„A bécsi döntés az erdélyi magyarság életében olyan gyökeres változást idé-
zett elő, amihez csak az 1541., 1690., 1848., és 1918. évi átalakulás hason-
lítható. De amíg az önálló fejedelemség születése és megszűnése, az erdélyi
unió és a gyulafehérvári nemzetgyűlés az egész Erdélyben jelentett impérium-
változást, addig a belvederei döntőbíráskodás Erdély kettéosztásával ország-
részünk történetében páratlan helyzetet teremtett. Az új határ mentén az erdélyi
magyarság két évtizeden át egységes politikai élete is kétfelé vált szét. Dél-Er-
délyben tovább folyik a nemzetiségi önvédelmi küzdelem, sokkal egyenlőtlenebb
erőviszonyok és nehezebb feltételek mellett, mint az elmúlt huszonkét év alatt
bármikor. Észak-Erdélyben a felszabadult magyarság azon fáradozik, hogy a
Trianon óta kisebbségvédelmi vonalra szorult erdélyi politika megtalálja a maga
medrét a többségi magyar élet sokkal szélesebb lehetőségei között.

A kisebbségi sors iskolapadjaiból alig kinőtt erdélyi magyarságtól sokat vár-
nak a bécsi határon innen és túl. Erdély a magyar élet számára gyakran volt
már az ígéret földje, s másfél századon át otthont talált a fejedelmek udvarában
az egész magyar államiság. Most ismét minden szem a visszatért »keleti és er-
délyi« országrészen függ, s a magyar élet arra vár, hogy megtermékenyüljön a
kisebbségi sovány esztendőkön átmentett erdélyi szellemtől. Az erdélyi irodalom
a trianoni határon keresztül is teret hódított magának az anyaországban. A két
nagyhatalom malomkövei között évszázadokon át kifinomult és a román uralom
két évtizede alatt megacélozódott erdélyi politikai ösztön is bizonyára értékes
erőtartaléka a megnagyobbodott magyar hazának.

Mit jelent tehát a sokat idézett erdélyi politikai szellem, és mivel gazdagít-
hatja az ezer éves magyar alkotmány sáncai közt zajló magyar politikai életet?
Ottlik László, a kolozsvári egyetemen tartott székfoglalójában Mátyás király és
a fejedelmek nyomán Erdély politikai géniuszának tanítását abban látta, »hogy
a magyar politikai alkotmány lényege nem az állami erőnek az egyéni szabadság
érdekében való korlátozása, hanem a nemzet erőit szervesen összefoglaló tett-
erős nemzeti önkormányzat.« Mátyás király felvilágosodott abszolutizmusa és
az erdélyi fejedelmek – Szekfű Gyula szerint is – diktatórikus hatalma az erdélyi
magyarság többségi politikáját valóban a ma már annyira általánossá vált te-
kintélyuralmak ősének tünteti fel. Olyan tekintélyuralomnak azonban, mely csak
az államigazgatás és a külpolitika kérdéseiben nem ismert ellentmondást, de
ugyanakkor virágozni hagyta a kis országban a legkülönbözőbb hitvallásokat,
megőrizte a három nemzet kiváltságait és elősegítette a negyedik, számban leg-
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nagyobb nemzetiség saját kultúrájának kifejlődését. A huszonkét éves román
uralom azonban kifejlesztett az erdélyi magyarságban egy másik, kisebbségi
politikai szellemet, mely, ha nem is tekint olyan nagy múltra vissza és nem di-
csekedhet olyan európai sikerekkel, mint a történelmi Erdély politikai géniusza,
ma még elevenen él az erdélyi magyarságban, politikai magatartását meghatá-
rozza és cselekedeteinek a tudat alatt még mindig legfőbb rugója. A mai erdélyi
politikai életet is csak úgy érthetjük meg, ha végigtekintünk azokon a kérdése-
ken, amelyek a magyarságot a román uralom két évtizedén át foglalkoztatták.

A világháborút követő hatalomváltozás teljesen felkészületlenül érte a ma-
gyarságot Erdélyben. Az unió és a kiegyezés óta Erdély egyszerű közigazgatási
fogalom, »Délkeleti felvidék« vagy »Királyhágóntúli kerület« lett, és lassan ki-
veszett az az önkormányzati szellem, mely évszázadok kényszerű különélése
alatt a magyarságot a Királyhágón túl összetartotta. A millenniumi Magyaror-
szágon kevesen sejtették a közeledő katasztrófát, s az ezer éves magyar álla-
miságot sem a Kárpátok gerincén, hanem a Lajtánál akarták megvédeni azok,
akik a magyar függetlenség képviselőinek tartották magukat, miután az állandó
obstruálással megakadályozták a hadsereg olyan színvonalú fejlesztését, hogy
az ellenségeink túlsúlyával szemben tartós védelmet biztosíthatott volna. Erdély
magyarságának s főként a székelységnek is a 48-as program tetszett, s nem is
kapott, csak nagyon későn vasútvonalat a 67-es kormányoktól, a fővonalat
pedig a vármegyei nagyobb birtokosok s a kormányhű románság és szászság
birtokain vezették keresztül. A székely népfölösleg a román Ó-Királyságba ván-
dorolt, az eladósodott magyar birtokokat pedig megvásárolták a román bankok.
Az  »eladó ország« közjogi örökkévalóságában azonban még mindig olyan erős
volt a bizalom, hogy a millennium óta az erdélyi magyar egyházközségek tö-
megesen adták át csupa hazafiságból hitvallásos elemi iskoláikat az államnak
és a politikai községnek. A román államnak természetesen első dolga volt, hogy
rájuk tegye a kezét és román népiskolákká alakítsa át azokat. Amikor a veszély
elérkezett, Erdély is hősiesen küzdött magyarságáért, hiszen a népköztársaság
és tanácsköztársaság akarata ellenére is a székely hadosztály a végsőkig védte
Erdély földjét. De a román uralomra senki fel nem készült, s amikor a román
»rendfenntartók« végképp berendezkedtek a trianoni határon beül, a budapesti
központtól elvágott erdélyi magyarság úgy vergődött, mint a szárazra vetett hal.

Az első kérdés, amivel az erdélyi magyarság a gyulafehérvári román nem-
zetgyűlés után szembe találta magát a román államhatalommal szembeni ma-
gatartás kérdése volt. A vezető osztály egy része ezt úgy oldotta meg, hogy
Magyarországra repatriált. Hat év alatt majdnem kétszázezren. Az itthon ma -
radottak sokáig nem hitték, hogy a román uralom állandósulni fog, és az »örlő
szú« szerepét akarták betölteni az  »idegen fában«. A trianoni békeszerződés
ratifikálása után egyelőre bele kellett törődni az új helyzetbe, de közben elvesz-
tettük legfontosabb állásainkat, mivel a román hűségesküt megtagadó magyar
köztisztviselőket elbocsátották állásaikból nyugdíj és végkielégítés nélkül. 

Már a kiinduló pontnál nézeteltérések merültek fel arra vonatkozóan, hogy
a kisebbségi magyarság bekapcsolódjék-e és milyen formában, a román állam-
keretekbe? A magyar vezető osztálynak az a része, amelyik itthon maradt és a
hűségeskü megtagadását megszervezte, most már a kisebbségek nemzetközi
szerződésekben biztosított jogainak alapjára helyezkedett, és egy olyan közjogi
összefogó szervezet létrehozásán fáradozott, mely a magyarságot a kormány s
a Nemzetek Szövetsége előtt képviselhetné. Egy fiatalabb kalotaszegi és székely
csoport ezen túlmenően a politikai aktivitást sürgette, és e célból politikai pártot
is alakított, programjába véve közéletünk demokratizálását és Erdély önkor-
mányzatát a gyulafehérvári határozatok szellemében. A szakadás azonban nem
következett be, mert a magyar egyházfők tekintélye és báró Jósika Samu, a fő-
rendiház utolsó elnökének közbelépése áthidalta az ellentéteket, s a két csoport
1921. július 26-án együttes akarattal megalkotta a Magyar Szövetséget. Ez a
magyar csúcsszervezet arra lett volna hivatva, hogy a magyarság minden irányú,
de elsősorban általános politikai képviselete legyen. A román hatóságok azon-

ban már négy hónap múlva felfüggesztették, egy év múlva pedig végleg beszün-
tették a szövetség működését. Utána a magyar politikai élet ismét szétesett al-
katelemeire: felújult a kalotaszegi Néppárt, a Szövetség konzervatív szárnya
pedig megalkotta vele szemben a Magyar Nemzeti Pártot. A kettő egyesülésé-
ből született meg 1922. december 28-án az Országos Magyar Párt.

Az első kisebbségi évek fő problémája, a román államkeretekbe való politikai
beilleszkedés tehát egy nemzetiségi párt megalkotásával oldódott meg, mely
tizenhat éven keresztül biztosította a Romániához csatolt magyarság képvise-
letét. A politikai aktivitás terére éppen azok léptek ki, akik azt kezdetben elle-
nezték, s az első, 1922. évi parlamenti választáson és később is azok
képviselték a magyarságot, akik Trianon előtt is vezérszerepet játszodtak a
magyar közéletben. A néppárti transzilvánisták és székelyek, akiknek szeme
előtt a magyarság társadalmi beilleszkedése lebegett a román demokrácia által
ígért népi keretekbe, a politika teréről lassan kiszorultak, és a napi sajtóban,
valamint az akkor ébredő erdélyi irodalomban tartották fenn az erdélyi és szé-
kely önkormányzat gondolatát. A közvélemény fokozatosan azok mellé állott,
akiknek a kezében a politikai impérium volt, s akik a román kormányzattal
szemben erélyes hangon védelmükbe vették a magyarság nemzeti vagyonállagát.
A magyar sérelmek hangoztatása Erdélyben mindig népszerűbb volt, mint az
erdélyi összefogás nemzetek fölötti ábrándképe.

Az Országos Magyar Párt több mint másfél évtizeden keresztül tartotta
össze a romániai magyarságot. Ugron István megteremtette, majd több mint
egy évtizeden át Bethlen György fenntartotta a pártegységet és eleinte politikai
paktumok segítségével, majd önállóan biztosították a magyarság parlamenti
képviseletét. A Magyar Párt vezetői mindig hangoztatták, hogy a párt nem po-
litikai szervezet, a szó köznapi értelmében, hanem a magyar kisebbség nemzeti
szövetsége, a betiltott Magyar Szövetség folytatása, s mint ilyen a magyar nép
szuverenitását gyakorolja Romániában. Ezt a szuverenitást az idegen államha-
talommal szemben kellett elsősorban megvédeni, s a Magyar Párt tizenhat évig
állott őrt a nemzetközileg biztosított kisebbségi jogok mellett. Hivatását abban
látta, hogy a magyarságon esett minden sérelemért orvoslást követeljen a ha-
tóságoknál, a parlamentben és a Nemzetek Szövetsége előtt. Ezzel a meg nem
alkuvó példaadással népünk ellenálló képességét is növelte, s elejét vette annak,
hogy a gazdasági konjunktúra megnyitásával vagy a román–magyar közeledés
jelszavával a hatalom urai nagyobb magyar tömegeket tudjanak semlegesíteni
és a román uralom gondolatával megbékíteni. A kisebbségi jogainkért folytatott
harc nem ismer moratóriumot – írta Bethlen György —,  s a párt sziszifuszi
munkával, nem tekintve a közpolitika állandó változásaira és nem befolyásoltatva
magát a különböző többségi pártok uralomra jutásától, védelmi harcot folytatott
azokkal az eszközökkel, melyek rendelkezésére állottak.

A Magyar Párt nemzetkonzerváló politikájával szemben legtöbbet két kifo-
gást hangoztattak. Az egyik a román politikai élettel szembeni magatartásra
vonatkozott. A másik a magyar nép széles rétegeihez való viszonyát érintette.

A kisebbségi sors kilátástalanságában sokan attól remélték az erdélyi ma-
gyarság sorsának javulását, ha valamelyik román politikai párthoz, vagy a ro-
mánsághoz próbál közeledni. A Magyar Párt 1923. október 23-án paktumot
kötött az akkor ellenzéken levő Averscu- és Goga-féle román Néppárttal, miután
az 1922. évi parlamenti választáson a liberális kormány a haza ellenségének
kiáltotta ki a magyarság jelöltjeit és a Balkánon is szokatlan módszerekkel gán-
csolta el jelöléseiket. Paktumot kötött, mert belépőjegyre volt szüksége a román
közéletbe. De a Néppárt rövid egyéves uralma alatt még azokat a feltételeket
sem teljesítette, amelyeket a választások előtt kellett volna végrehajtania. Ettől
kezdve többet nem indult a Magyar Párt román párttal együtt a parlamenti vá-
lasztásokon.

Az ún. »csucsai paktummal« szemben a Magyar Pártban a kormányzattal
való viszonylatban két irányzat alakult ki. Az egyik a román uralom első évti-
zedében korlátlan hatalommal rendelkező liberális párt felé tájékozódott, amit

yy
333

Harmadik Hitel_Harmadik Hitel  2018.05.28.  18:18  Page 333



egyedül a politikai opportunitás indokolt. A magyarság azonban az ó-király-
ságbeli plutokráciával sohasem tudott tartós kapcsolatot találni, mivel a nem-
zetiségi politika terén, a Bră tianuktól Tatarescuig, a liberális kormányok
gyakorolták a legkegyetlenebb elnyomást, amit a külföld előtt kenetteljes sza-
vakkal igyekeztek leplezni.

Több alapja lett volna az erdélyi román nemzeti párttal való kapcsolatok fel-
vételének, mely később az Ó-királyságbeli parasztpárttal egyesült. A magyar-
országi nemzetiségi harcokban megedzett vezéreit, Maniut és Vaidát a magyar
tömegek előtt is bizonyos nimbusz vette körül, amellett a demokrata és
regionalista párttal több ponton érintkeztek volna a magyarság érdekei. De
éppen azért, mert a párt zöme erdélyi volt, a román kispolgári és parasztszülők
gyermekei nem tudtak kibékülni a múltban uralkodó magyar mágnás- és kö-
zéposztállyal, akik a Magyar Párt vezető pozícióit foglalták el. Ehelyett a nem-
zeti parasztpárti kormányok renegát magyarokból álló alkalmi választási
alakulatokat hívtak létre, s ezeket a magyarság »igazi népképviseletének«  igye-
keztek kijátszani.

A politikai opportunitásokon túlmenően állandóan kísértett az az irányzat,
mely a többségi román nemzettel való kibékülés és modus vivendi megterem-
tését szorgalmazta. Ezt a gondolatot leghatározottabb formában Krenner Mik-
lós fogalmazta meg 1932-ben, a gazdasági válság legkilátástalanabb évében,
az ellenzékben, amikor »Verjünk hidat« című cikkében baráti jobbot nyújtott a
románság felé. A Krenner-féle cikk abból az elgondolásból indult ki, hogy a
gazdasági válság földre sújtotta a kisebbségek gazdasági szervezetét, a kisebb-
ségi jogok kivívásáért folytatott csigalassú küzdelem mellett pedig halódik a
magyarság élete. Mindezen talán csak egy új politika változtathat, mely az er-
délyi magyarság történelmi szerepét nem a lassú őrlődésben, hanem a Magyar -
ország és Románia közötti híd felépítésében látja. Krenner szava azonban a
pusztában hangzott el. A Magyar Párt rendkívül veszélyesnek ítélte meg az egy-
oldalú fegyverszünetet, a román sajtó pedig kézszorítás helyett a hídverő cikk
politikai hátterét vizsgálta. Most utólag sokan kárhoztatják a Krenner-féle kez-
deményezést, s az idő eddig valóban nem azokat igazolta, akik hidat akartak
verni, hanem azokat, akik titokban kardjukat élesítették. A tíz év előtti kétség-
beejtő helyzetben azonban másképpen hangzott a hídverés, mint a bécsi döntés
után, s ha más nem, legalább annyi eredménye volt a hídverési kísérletnek,
hogy bebizonyosodott: román oldalon sincsen hajlandóság a kibékülésre.

A másik bírálat a Magyar Párt működése ellen a néphez való viszonyára vo-
natkozott. A Magyar Párt vezetősége hűen sáfárkodott a magyarság erkölcsi
és anyagi javai felett, s a magyar tömegek a választáson szinte egyhangúlag
nyilatkoztak meg a Magyar Párt mellett. A választásokon és nagygyűléseken
kívül azonban hiányzott az állandó kapcsolat a néppel és a népszervezésnek az
az üteme, ami Európa háború utáni nagy politikai mozgalmait a liberális kor
pártéletétől annyira megkülönbözteti. Igaz viszont, hogy egy ellenzéki és külö-
nösképpen egy nemzetiségi pártnak a mozgási szabadsága rendkívül korlátozott
volt Romániában.

Az 1926–1927 években szereplő reformcsoport a párt szervezeti szabály-
zatát vette ostrom alá, és követelte, hogy a központi elnöki tanácsba vonják be
a parasztság, munkásság és kisipar képviselőit. Ez azonban csak néhány intel-
lektuel kegyes óhaja volt, akiknek a nép széles rétegeivel szinte nem volt mé-
lyebb kapcsolatuk.  Az 1930-as évek derekán az erdélyi magyar főiskolai
hallgatók mozgalmai kezdenek kibontakozni, s a téli szemináriumok hozzálátnak
a nyári falukutatásokon gyűjtött anyag feldolgozásához. Amikor az Erdélyi Gaz-
dasági Egylet Szász Pál vezetése alá kerül, olyan arányú népszervező és nép-
nevelő mozgalom indul meg – sajnos elég későn –, amire addig Erdélyben nem
volt példa. Az új nemzedék és a gazdasági egylet aránylag könnyebben is jut-
hatott el a faluba, mint a politikai párt.

1938-ban új alkotmányos rendszer köszönt be Romániába, mely rendi ala-
pokra helyezte a politikai képviseletet. Miután a többi pártokkal együtt a Ma-

gyar Pártot is feloszlatták, a gazdasági egylet és az egyházak vezetői kerülnek
előtérbe, mint akik politikamentesen képviselik a magyarság széles néptöme-
geit. A kisebbségi történelem furcsasága, hogy a román királyi diktatúra nem
az inkább tekintély alapon álló Magyar Párt vezetőségét ismeri el a magyarság
képviseletének, hanem azoknak politikai csoportosulását, akik a magyar köz-
életben a népfelség elvét képviselték. A magyarság nemcsak azért vonult be
Bánffy Miklós mögött a Nemzeti Újjászületés Frontjába, mert csak így nyerhette
el az állampolgári és politikai jogok teljességét, hanem főként azért, mert ennek
ellenében a kormány engedélyezte a Magyar Népközösség megalakulását, és
gazdasági, társadalmi, kulturális célkitűzésein túl a Népközösség lett az utolsó
két év alatt a magyarság egyetemes politikai képviselete. A többségi parancs-
uralmi rendszer a népkisebbségi alulról felfelé szervezkedéssel összeegyeztetni
és a magyar tömegek előtt népszerűtlen frontpolitika mögött mégis egyetlen
népközösségi akolba terelni a magyarság legszélesebb rétegeit – valóban dip-
lomatához illő feladat, aminek a nehéz terhét a volt magyar külügyminiszter
vállalta magára.

A Magyar Párt és a Magyar Népközösség politikája között nem is az volt
az alapvető különbség, hogy a párt ellenzéki politikát folytatott, a népközösség
pedig támogatta az egyetlen állampártot, hanem az, hogy amíg a Magyar Párt
a hangsúlyt a politikai védekező harcra helyezte, addig a Magyar Népközösség
a népszervezést tartotta legfontosabb feladatának. A Magyar Párt abból indult
ki, hogy a kisebbségi kérdés Romániában megoldhatatlan, s ezért a magyar-
ságnak hol aktív, hol passzív ellenállással ki kell tartania, amíg a megoldás kí-
vülről megérkezik. A Magyar Népközösség alapgondolata az volt, hogy
bármiként is alakuljon az új Európa, a magyarságnak minden eshetőségre fel
kell készülnie, s ezért a nép legszélesebb rétegeit a tízes rendszer segítségével
szervezett egységbe kell tömöríteni. Az események azonban a második világ-
háború kitörése után olyan iramban haladtak előre, hogy a Népközösség csak
részben végezhette el ezt a munkát. 

A kisebbségi sorsban felnőtt vagy megőszült két erdélyi nemzedék politikai
nevelését és gyakorlatát tehát nem az államvezetés kérdéseiből merítette, mivel
abban sohasem vehetett részt, hanem politikai problémái a román államhoz és
a magyar néphez való viszonyából adódtak. A mindenkori kormányzattal szem-
ben kialakult egy bizonyos állandó kritikai és ellenzéki magatartás, ami a nép-
közösségi politikán is végigvonult, azzal a különbséggel, hogy az utolsó két év
folyamán ezt nem lehetett kifelé hangoztatni. A magyar néppel viszont két év-
tized folyamán, a közös elnyomás terhe alatt a magyar vezető osztály szoros
sorsközösségbe került, s ez a Magyar Párt működését is meghatározta, ha a
pártszervezet nem is foglalkoztatott állandóan minden magyar embert.

A politikában megnyilvánuló erdélyi szellem alapvonásai még ma is azok,
amik a román uralom alatt voltak. Az ellenzéki magatartásról nemcsak az a
párt nem tud leszokni, amelyik hosszú ellenzékben töltött évek sora után jut
uralomra, hanem még kevésbé annak a nemzetkisebbségnek a fiai, akik hu-
szonkét éven át az idegen kormányhatalommal szemben a timeo Danaos állás-
pontjára helyezkedtek. Bernard Shaw »Vissza Matuzsálemhez« című
drámájában megjósolja az angol világbirodalom felbomlását, aminek végén a
szigetország lakói visszaköltöznek a Tigris és az Eufrátes völgyébe, ahol egykor
az emberiség bölcsőjét ringatták. Az írek pedig fogják magukat és utánuk men-
nek, mivel annyira megszokták a kisebbségi elnyomást, hogy nem tudnak anél-
kül élni. Nem hiszem, hogy egyetlen magyar is akadt volna, aki a bécsi döntés
után Észak-Erdélyből Dél-Erdélybe költözött. De az a Petur báni lázadozás,
amivel az erdélyi magyarság egy része a magyar kormány erdélyi intézkedéseit
és beruházásait fogadja, emlékeztet az ír Sinn Feinistákra, akik ma sincsenek
megelégedve, amikor szabad államban élhetnek. 

A kisebbségi sors mérlegén az aktívák között a legelső helyet az a tény fog-
lalja el, hogy a magyarság osztályai között sok tekintetben leomlottak a társa-
dalmi válaszfalak, és a kisebbségi magyar társadalom olyan belső átalakuláson
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ment keresztül, ami más népeknél forradalmi úton szokott végbe menni. Ennek
csak a külső jele az az idegenkedés, amivel az erdélyi magyarok a címeket és
rangokat fogadják. De belső tartalmát az a népi szellem és szociális felelős-
ségtudat adja meg, mely már a kisebbségi magyar irodalmat is előnyösen jel-
lemezte, a tudományos kutatás irányát a falu felé terelte, szociálpolitikát csinált
a társadalom önadóztatása útján, gazdasági érdekvédelmi hálózatot épített ki
önkormányzati szellemben, s a politikában nem a közjogi hatalmi állásokért,
hanem a magyar nép anyagi és nemzeti létéért küzdött.

Az erdélyi magyarság kisebbségi sorsban mindig nemzetpolitikát folytatott,
s ezért még ma sem tudja egészen beleélni magát a pártpolitikai gondolkozásba,
mely szembeállítja egymással azokat, akik huszonkét éven át kéz a kézben dol-
goztak. Annál kevésbé, mert most viszont a visszacsatolt erdélyi és keleti részek
románsága egységes, s ha az erdélyi magyarság pártokra szakad, ugyanazt a
helyzeti előnyt biztosítja legnagyobb kisebbségünknek, mint amivel két
évtízeden át a széthúzó román pártokkal szemben a magyarság rendelkezett
Erdélyben. Ebből is nyilvánvalóvá válik, hogy a tulajdonképpeni nemzetpolitika
a nemzetiségi politika, mert csak egy létében állandóan veszélyeztetett kisebb-
ség tudja minden erejét a pártharcoktól elvonva a maga létkérdéseinek megol-
dására összpontosítani.

A fejedelemség korában Erdély őrizte meg másfél századon át a magyar ál-
lami önkormányzatot, addig amíg az anyaország a török uralom alól fel nem
szabadult. Trianon után a magyar államiság az ezer éves ország közbelső egy-
negyedére szorult vissza, de a végeken és elsősorban Erdélyben új magyar élet
hajtott ki, s az egyetemes magyar újjászületés előfeltételeit éppen az idegen el-
nyomás teremtette meg. A napi feladatok aktualitásain túl ma az erélyi politika
egyetlen történelmi feladata az, hogy maradéktalanul átmentse a megnövekedett
magyar haza számára mindazt az értéket, amit a kisebbségi életforma kitermelt,
és olyan egységes népi Magyarország felépítésének legyen a kovásza, mely
képes lesz megtartani azt, amit visszaszereztünk és visszaszerezni azt, ami még
minket illet.”

Meggyőződésem szerint az olvasó ideérkezvén igazat ad nekem, hogy fe-
lesleges minden magyarázat. Mikó Imre szinte mondatról mondatra üzen a
mának is. Arra a kovász szerepre és céljaira azonban érdemes külön felfigyelni.
Ami napjainkban kérdőjelessé vált, az a nemzetpolitika pártpolitikákkal szem-
beni prioritásának megváltozásában érhető tetten.

y

Könnyű nyomkeresés
Dr. Szabó T. Attila: Az erdélyi tudománypolitika
kérdéséhez 1940–41/2.

Ha a Romániában most is folyó homogenizációs politikának a magyar oktatást,
s ennek keretei között a tudományos munkát befolyásoló módszereit vizsgáljuk,
nem nehéz annak gyökereit fellelni a „22 év” alatt.  Pedig a mai módszereket
megpróbálják EU-konform gúnyába rejteni. Nem csoda ez, hiszen a cél mit
sem változott, csak a politikai környezet. Az sem sokat, hiszen Trianon idején
már működött az a globalizációs érdek, amely ma is ellenérdekelt a kollektív
kisebbségi jogok elismerése terén. Ezzel pedig Románia ismét nyerő helyzetbe
került. A siker azonban elvakítja, s nem veszi észre, hogy közben kedvenc ál-
dozatával együtt halad lefelé az „elnemzetietlenítés” globális lejtőjén. Az is meg-
gondolásra ösztönözhetné, hogy mára a nemzetállamok kerültek célkeresztbe.

Dr. Szabó T. Attila – máig is az erdélyi tudományosságnak egyik csúcsa –
tanulmányában az Erdélyi Múzeum Egyesület, a kolozsvári I. Ferenc József Tu-
dományegyetem és az Erdélyi Tudományos Intézet történetével és bekebelezé-

sének, illetve bedarálásnak folyamataival foglalkozó tanulmányából olvassuk
most el a bevezető részt, hogy a bizantin szellemben zajló felszámoló igyekezet
gyökereivel megismerkedjünk.

„Alig volt a kisebbségi sorsban a magasabb nemzeti műveltség szempont-
jából az erdélyi művelődéspolitikának súlyosabb, kilátástalanabb kérdése, mint
az erdélyi tudomány ügye. Huszonkét év alatt egy népi szemléletben fiatalosan
újszerű, de elfogult uralkodó faj minden magyar művelődési értéket elsorvasz-
tani szándékozó lendülete támadta a magyar tudomány itteni állásait. E fajnak
e földön nem volt olyan tudományos múltja, nem voltak olyan tudományos ered-
ményei, gyűjteményei és könyvtárai, mint nekünk, de részben a világháború
előtti szűklátókörű magyar művelődéspolitika mulasztásainak, részben az új
urak különleges művelődéspolitikai eszközeinek eredményeképpen a semmiből
kápráztató tudományos jelen volt kialakulóban, a nincsből, a tőlünk elvett vagy
bitorolt gyűjtemények, meg a saját munkájukkal szerzett anyag révén felbecsül-
hetetlen értékű könyvtárak és múzeumok voltak keletkezőben. Az állam nem-
csak helyeslőleg nézte ezt a »művelődéspolitikát«, hanem legmagasabb és
legalacsonyabb rangú képviselői, miniszterek és vidéki csendőrőrmesterek szor-
goskodtak a magyar tudományos munkásságot akadályozó, sőt lehetetlenítő in-
tézkedések elrendelésében és végrehajtásában. A gyülekezési tilalom, a
tudományos előadások szövegének félremagyarázása, az állambiztonsági kö-
zegek, a hírhedt szigurancadetektívek baksisleső okvetetlenkedései, a sajtóel-
lenőrzés tollunkra, nyelvünkre, gondolatainkra akaszkodó nyűge, sőt fenyegető
rémként a haditörvényszék kíméletlen értetlensége és annyi más mozzanat
mind, mind azt a célt szolgálta, hogy kétségbeessünk az erdélyi tudományosság
jelene és jövője miatt.

Mindehhez hozzájárult az erdélyi magyarság szellemi és nem utolsósorban
anyagi elszegényedése is. A magyar uralom megszűntével az új uralom rövidesen
végzett a tudósképzés szerveivel, az erdélyi magyar oktatásügy felsőbb intézmé-
nyeivel, sőt az ezek pótlására alakult intézményekkel is (felsőbb fokú oktatás-
ügyünket ezután már csak a vallásfelekezetek teológiái képviselték). Ennek
következtében a kolozsvári magyar egyetemnek csaknem minden tanára és jórészt
egész segéd-tanszemélyzete rövidesen a csonka hazába vándorolt. (…)”

A következőkben az Erdélyi Múzeum Egyesület, az I. Ferenc József Tudo-
mányegyetem és az Erdélyi Tudományos Intézet történetét és felszámolását
részletezi. Aztán így zárja beszámolóját:

„Remélhető, hogy a régi, nemes erdélyi hagyományokon elinduló tudomá-
nyos munka az igazság keresésében is nemzeti marad anélkül, hogy nemzeti-
eskedővé, elfogulttá válnék. Nemzeti lesz abban, hogy fáradhatatlanul keresi a
magyar népiség nyomait a történeti Erdély területén, sőt azon túl is, és pártat-
lanul elfogulatlan akkor, mikor megállapítja a többi erdélyi nép szerepét is Er-
dély anyagi és szellemi műveltségének kialakításában.”

Az erdélyi magyar tudománynak lélegzetvételnyi, de határozottan fontos tü-
relmi időt adott a „magyar négy év”, majd az internacionalizmus arrafelé kény-
szerűből létező, és romániai fokozatos felszámolásának átmeneti időszaka.
Ezekben az években hihetetlen erővel fakadt fel az erdélyi szellemi források le-
győzhetetlennek tűnő csobogása, s ez máig lendületet ad az erdélyi tudomány-
nak egy olyan időszakban, amikor a magyar tudományosságnak ismét el kell
szenvednie a román „művelődéspolitika” – immáron korszerűbb – gáncsosko-
dását. 

Hogy az oktatásnak, az egyetemi oktatás tudományos munkának megágyazó
szerepvállalásának folyamatos gyengítése hosszú távon hova vezet, csak sejt-
hető, szerencsére belső és külső (anyaországi) erők is próbálkoznak ennek el-
lensúlyozásával. Mindenesetre az, amit ma Erdély magyar tudományossága
még felmutat, a lehetőségeket ismerve, hatalmas teljesítmény.
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Keservesen kényes kérdés
Parajdi Incze Lajos: Változatok székely kesergőkre
1940–41/2.

A Hitel 1941–42/2-es számának Eszmék és elvek rovatában olvasom Parajdi
szívbemarkolóan őszinte sorait, de bennem is működni kezd a jelen, az akara-
tunk ellenére belénk oltott PC hangulata. Vajon, aki ezt ismeretek hiányában
és csak mai szellemmel, vagy ne adj Isten, neoliberális alapállásból olvassa,
milyen módon akarna és tudna belekötni? Mindenesetre nem lenne számára
nehéz, hiszen ez a gondolkodásmód ennél sokkal nehezebb helyzetekben is
képes félremagyarázni, még a félremagyarázhatatlant is. Az időpont, amikor
írták, s a máig folyó mi és ki a magyar, meg mi is a nemzet vitája, megannyi le-
hetőséget adhat a kötekedésre, vagy éppen elítélő vélemény megfogalmazására
annak, aki nem érzi, sőt nem ismeri a lényeget.  Parajdi írását azonban értel-
mezni és nem félremagyarázni kell. S ha ezt tesszük, sokat és sokfélét tanulha-
tunk belőle. 

A székelység évszázados kálváriájának talán legkeservesebbik negyedszáza-
dán van túl ekkor. Az 1916. évi román betörés – ellenkező irányból érkezvén –
nagyságrendekkel nagyobb tragédiát okozott, mint a madéfalvi veszedelem a
maga idején. S aztán következett az önállóságát féltve őrző közösség számára
az a 22 év, melynek során egy addig elképzelhetetlen balkáni (bizánci-román)
elnyomás karmai közé került, teljesen védtelenül. Parajdi nem tesz mást, csupán
boncolgatja a székely keserv akkori s máig nyitott kérdéseit, olyanokat, amelyek
sok esetben tágabb értelmet nyernek összmagyar vonatkozásban is. És mindezt
őszintén, szívével a tenyerén, nem óvatoskodva a legkényesebb kérdések dol-
gában sem. Bár tudjuk, akkor ez még nem számított olyan kényesnek, mint
manapság.

Ebből szemelgetünk a következőkben:
„Valahányszor rádöbbent a magyar (vajmi ritkán tette), hogy egy-két óriás-

lépéssel hátra van maradva a nemzetek szakadatlanul porzó versenyében, majd
hosszú töprengés után kitapogatta: hogyan lehetne rövidesen, több legényke-
déssel, mint hevenyészett készültséggel pótolni a mulasztást, növelni esélyein-
ket, minden esetben fel kellett sikoltania: »már szinte lehetetlen«. (…)
Vigasztalásunk mégis van, s ha nincs, hát keresünk abban, hogy a mögöttünk
levőkhöz mérjük helyzetünket. Európa merész vendége, aki hívatlanul is helyet
mert foglalni a fehér műveltség csatarendjében s aki hosszú időkön keresztül
vezető őrhelyen állott, ma úgy tesz, mintha viszonylagos haladásával meg volna
elégedve. (…)

Sok körülményben keresték már magyar késések okát s legkülönbözőbb vi-
szonyokban vélték megtalálni. (…) Tüzetes vizsgálat után ma azt vélik a magyar
írástudók, hogy a bajok csírája mégis bennünk lappang. Diadalmasan újságol-
ják, hogy megtalálták a »morbus hungaricus« kórokozóját. (…) Abban van a
hiba, hogy nem vagyunk képesek olyan maradéktalanul kifejteni erőinket, amint
azt a búvárhajók és páncélkocsik korába átmentett hősiesség megköveteli. Va-
lahol hiba van a hálózatban, valahol nem működik a közvetítő vezeték. Ne ke-
rülgessük, mondjuk ki magyarán: ott a baj, hogy a magyar nemzet fogalma nem
takarja a magyar népét. (…)

Ha mégis három nagy körnek ismerjük el a nemzetet, melyeken belül az in-
kább megférő elemek helyezkednek el, akkor egy kis elnézéssel három fogalom
alá lehetne csúsztatni a köröket: népi, polgári és értelmiségi volna e három. A
megjelölés azonban kissé zavaros, mert – a népitől eltekintve – tiszta határokat
nem vonhatunk e rétegek között. A polgári magyarul valójában csak kispolgári,
de magában foglalja a másutt értelmiséginek nevezettek nagy tömegét is, akik-
nek a szellemi vezetéshez – önhibájukon kívül – semmi közük. A társadalom-
tudomány magyar alkalmazásában inkább középosztályról lehet szó (középen
elhelyezkedett vagy középre lökött osztályról), mely felszívja a munkást is, ipa-

rost és kereskedőket is, a szóhoz nem jutott hivatalnokot is. (…) A fölötte le-
begő értelmiségi rétegnek nincsenek egyetemes értékű, csalhatatlan bélyegei.
(…) 

A három réteg azonban – kárukra – nem csupán sajátos lelkiséget, szektába
nyomorított magyar tanokat, de három külön vércsoportot is jelent. (…) Minél
magasabbra hágunk a lépcsőn, annál hígabban találjuk a magyar vért, annál
könnyebbnek a magyariságot, súlytalanabbnak a magyar jelentést. Minél több
az európai ismertető jegy benne, annál kevesebb a magyar. Így értelmezik a
haladást. Mintha azonos volna sajátságaink levetkőzésével. Mintha a magyariság
ünneplő ruha volna, amit nem illik hétköznap is viselni.

Röviden felelünk. Álláspontunk világos. Ha nem is helyezkedünk a vérség
kizárólagos jogaira, mindenesetre tehertételnek kell elkönyvelnünk minden
olyan keveredési folyamatot, ahol a magyarrá hasonítás (asszimiláció) magyar
erőket köt le és von ki a nemzeti tartalék rendelkezése alól.

A tudományos társadalomkutatás mai szemlélete még a középosztályt tekinti
a nemzet gerincének.  Az irányítás az értelmiségé ugyan, de a nemzet terheit a
középső rétegek viselik. A magyar középosztály ellenben, melynek a magyar
nemzet terheit kellene viselnie és a magyar műveltséget kellene természetes
életközegének tekintenie, szervesen nem tartozik a magyar fajtához, mert szár-
mazásában komoly százalékban idegen. Nem természetes úton jött létre, nem
történelmi erők paskolták osztállyá, nem teljesítmények, új feladatok szülték,
mint más nemzetek »harmadik rendjét«. (…) Nálunk egy csúnya hűbéri rontás
mérhetetlen messzeségbe lökte egymástól a magyar föld megdolgozóját és a
magyar munka haszonélvezőjét. (…) Könnyebb helyzete volt az idegennek,
mert nem kellett felejtenie, megalkudnia, megbocsátania, fenntartással köze-
lednie. Így a tátongó résbe jórészt idegen, vagy rosszul magyarult elem, úrral
komázó hordalékréteg rakodott le. (…) 

Valahányszor cselekvési kényszer és faji bánat tettre ösztökélte a magyart,
a végrehajtást mindig a még le nem ülepedett eszmevilágú középosztályra kellett
bíznia, mert az sajátította ki a magyar fajta szellemi előharcosának jogait. Nem
értette a magyar törekvéseket. Sután állott a magyar célkitűzések előtt. (…)” 

Ezen a ponton kell megállnunk először. Ugyanis a mai Európa-szerte ural-
kodni szándékozó liberális szemléletmód itt könnyen vádaskodhat fajelmélettel,
nacionalizmussal, rasszizmussal, amint az ma divatos.

Mint láthatjuk, a székely kesergők felvezető gondolataiban szerzőnk az
összmagyar gonddal indít. A sokszorosan megtizedelt magyarság, éppen föld-
rajzi helyzetéből is adódó, Európát védő funkciója következtében kénytelen
beolvasztani történelmileg nem nagyon hosszú idő alatt számos idegen elemet.
Erdélyben ezt a román bevándorlás egyéb okokból elszenvedett végzetes mé-
reteivel tovább színezi. A bevándoroltak hozzáállása a magyar nemzethez, a
magyarsághoz nagyon sokféle. Miközben az asszimiláció több téren spontán
működik, a magyar hagyomány történelmileg megtapasztalt megtartó ereje
egyre hígul. Ezzel nem ítéltük el a beolvadtakat. Ez így természetes. De ugyan-
ilyen természetesek következményei is. Ők mindettől függetlenül a nemzet ré-
szei, de számos létező ellenpéldát is ismerve, nem rendelkezhetnek azzal az
áldozatvállaló készséggel, mint az őslakos magyar, hogy a ma is oly kényes vér-
ség fogalmat ne használjuk.

A nélkülözhetetlen középosztály természetes erősödésének módja az alulról
történő vastagodás, mint a befagyott vizek jegének esetében láthatjuk. Nálunk
az önmagát túlélő feudális világ elszakította e vastagodást alatta élő természe-
tes, tápláló vizeitől és a keletkezett űr vonzotta a külső elemet. Mert középosz-
tály nélkül a társadalom nem élhetett. Az, hogy az érkezők egy része a
társadalmi ranglétrán magasabbra került, külön tanulmány kérdése, de nem ta-
gadható, hiszen a Habsburg-korban beérkező arisztokráciától kezdve a polgári
foglalkozások vákuumát kitöltőkig, valóban a legtermészetesebb módon, sokkal
könnyebben kerülhettek a ranglétra magasabb fokaira. A körülöttünk levő or-
szágok, a térség lakói minden irányból jó reménységgel jöhettek az űrt betöl-
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teni, mert itt befogadás és náluk nemegyszer még nem létező jogok vártak
rájuk. Paradox módon a magyar parasztnak erre vajmi kevés esélye volt. Az in-
kább a proletarizálódás útját vagy a kivándorlást választhatta.

Végül milyen ismerős jelenség, amit Parajdi úgy fogalmaz meg, hogy minél
több az európai ismertető jegy benne, annál inkább haladónak minősül, szem-
ben az alábecsült magyarral. A magyar nemzet fogalma nem takarta a magyar
népet, mondja már az elején. Ha az előbbi fejtegetést elfogadjuk, ez egyszerűen
a valóság, minden támadó, vádló vagy megbélyegző szándék nélkül. Egy béké-
sen fejlődő erős nemzetnél ez egészen mást jelentett vagy jelent, mint egy év-
ezredes küzdelemben fokozatosan gyengített, örökös veszélyeztetettségben és
a szomszédok prédára leső tekintetének tüzében élő nemzet esetében. Hogy a
liberális gondolat ebben éppen arra talál érvet, hogy a nemzet fogalma elavult,
felesleges, ezzel nem érdemes vitatkozni. Meggyőzni nem fogjuk az így gon-
dolkozót, ugyanakkor magunk sem lehetünk meggyőzhetők, hiszen tudjuk, ha
másoktól nem, mint József Attilától vagy Babitstól, hogy nemzeti mivoltunkkal
az emberiség sokszínűségének biztosításához kötelességünk hozzájárulni. Ér-
dekes, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg, ha egy rovar-, állat-, vagy nö-
vényfajról beszéltek.

Folytassuk azonban Parajdival:
„Széttagoltságunk idején a parancsolt béke megtépettsége alatt kijártuk az

új magyarság magas iskoláját. (…) Egy magától összeomló, bűneiben is kis-
szerű államszervezetben tapasztaltuk kézzelfoghatóan, hogy a társadalom, mely
nem természetes úton jött létre, nincs annyira alátámasztva, hogy a rázúduló
csapásokat elhárítsa, vagy legalább elviselje. Eszmei síkon mozgó tételeinket
egy nemzetinek nevezett eszmény példátlanul gyors összeroskadása edzette
gyakorlati igazsággá. (…) 

Nem singgel mérik az embert, nem számmal fejezik ki a nemzet nagyságát.
Nem tudjuk felfogni és nem is vagyunk hajlandók bölcsen mérlegelni, hogy
miért volna olyan szörnyű bűn ragaszkodni a léthez, megmaradáshoz, sajátos
hagyományainkhoz ebben az arányszámozottan életteres, kenyérjeggyel
észszerűsített (racionalizált) vén Európában. A magyar faj önvédelme ott kez-
dődik, hogy kitartóan siketek maradunk minden sugallat iránt, ha félreállására
int, helyünk átengedését tanácsolja. A magyari ember csak a saját szíve dob-
banásától kérjen tanácsot, a belülről jövő hangban és józan ítéletben bízzék
csupán, valahányszor a maga sorsának intézéséről van szó. A tanácsnak akkor
sincs nagyobb súlya, ha nekünk adják, mintha mi adnók másnak.

Kisebbségi hadállásainkban is tudtuk, hogy a mélyről felbuggyanó magyar
életigenlés biztos választóvize a magyar vérből merített vezető réteg lehet. (…)
Egy bizonyos csoport, mely 1867-ben akkora zsivajt csapott magyarságával,
átmenetileg ismét lármássá tette az erdélyi magyar közéletet, figyelésre kény-
szerítette a magyar szellem járőrét: most tűnik ki a magyarrá lényegülés igazi
értéke, most dől el a kérdés, hogy melyik győz, ha a nyelv és érdek kel viadalra.
A magyarság nem avatkozott bele. Az a csoport függetlenül döntött magáról.
Joga volt hozzá. És nem minket választott. …Felszisszentünk. Ehhez nekünk
is jogunk volt. Fájt, mert két dolgot élesen, elkenhetetlenül leszegezve láttunk
ezáltal: 1. nem csupán számban fogyatkoztunk meg, hanem eggyel több sza-
kaszon kellett készülnünk a védelemre, ismertük a lélektani törvényt, mely az
ellenséghez hunyászkodott régi bajtársat, aki ismeri házi gondjainkat –, bár in-
dokolatlanul – engesztelhetetlen és veszedelmes üldözőnkké teszi; 2. nem huny-
hattunk többé szemet az előtt, hogy ezek nem tartották érdemesnek tovább
viselni az állami keretek nyújtotta előnyöktől megfosztott puszta magyar létet.
Kissé megcsaltnak éreztük magunkat, mint akit rászedtek. (…) Komolyan hit-
tük, hogy aki egyszer magyarnak tudta magát, erőszakot követne el egyénisé-
gén, ha aztán álláspontja felülvizsgálására gondolna. Komolyan hittük, hogy
ilyen gondolatra soha egy magyarrá mázolt sem vetemedhet, hiszen ez ellen-
kezik a tökéletes áthasonulás tényeivel. Tévedtünk. Vagy egyik, vagy másik ha-
zugság volt: vagy nem voltak magyarok akkor sem, midőn esküdöztek, vagy

nem lehetnek soha románok, tótok, vagy rácok, csak azok, amik különböző
szavak színek alatt is mindig voltak. Keserűen meg kellett győződnünk, hogy a
puszta lét határáig visszavert magyar élet csak nekünk érték, s csak mi találunk
igazolást annak türelmes viselésére. Ilyenkor utódjainkért élünk, nem pedig ma-
gunkért.”

Bizony, ebben a fejezetben nem kevés a máig használható gondolat. A nem-
zeti eszményt ma is nagy erők próbálják végső hanyatlásba taszítani. S a ra-
gaszkodásunk bűnnek számít egy azóta még vénebb Európában. A társutasként
magukat magyarnak vallók okozta csalódás a szerzőnek nagyon fáj. Minden
gyakorlati sérelem, vagy visszamenőleges haszon nélkül említhetjük meg, hogy
némileg megvigasztalhatnánk csalódásában. Ugyanis amennyiben népszava-
zásra kerülhetett volna sor, a trianoni határok egészen máshol húzódnának akár
román, akár szlovák viszonylatban. No, nem azért mert magyarságtudatuk tette
volna ezt, hanem inkább a hagyomány (a már megtapasztaltak ismerete) és a
józan érdek diktálta okokból. Ami viszont az átpártoltak engesztelhetetlenségét
illeti, sajnos, arról alkalom adtán meggyőződhettünk. Az pedig, hogy a magyar
élet mennyire érték a mai magyarnak, s az mennyire képes utódjaiért élni? Egy
őszinte felmérés eredményeit igen félnék megismerni. 2004. december 5-éhez
hasonló csalódástól tartanék.

Parajdi így folytatja: „Türelmetlenséggel ne vádoljanak. Se azzal, hogy gyö-
keres módszerekkel ki akarjuk elemezni magunk közül mind, aki nem Árpáddal
jött. Ne vitassák el tőlünk a jogot, hogy a beállott tényt utólag megállapítsuk.
Ne is fájjon. Ez csak a második lépés, a felelet. És csak nekünk szól, házi hasz-
nálatra való. Az első lépést azok tették meg, akik süllyedő hajónak vélték a ma-
gyarét, és cókmókjaikkal együtt sietve kiugráltak belőle.

Létjogában senkit nem támadunk azzal, ha egyszerűen és érzelmektől men-
tesen megállapítjuk, hogy a sietve magyarrá mázolt, de a természet törvényei
alapján bensőleg mindig távolinak maradt idegen – kevés kivétellel – csak
»konzumál« a magyar életformában. Zavartalanul és követelőzve élvez minden
kis előnyt, ami magyar életünk tartozéka. Ugyanakkor felborzolva utasítja vissza
felhívásunkat, ha áldozatot is kérünk tőle. (…)

Megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető a tény, ha egyeseknek nem fáj a
magyar fájdalom. Egy nemzet jajgat és sikong, egy nép pusztítja magát ott lent,
fajtagondban. De hol van az a magyar felelősségérzet, mely tüstént cselekvésre
lendülne? Magyar előidőkben csak a végek voltak veszélyben. Ma az egész ma-
gyar élet egy nagy hadszínjáték (talán egyelőre?) mögöttes területévé vált. Ide-
genek rohanják meg a földrajzi és szellemi értelemben vett magyar gyepűket.
Válogatott fegyverekkel, súlyosnál súlyosabb faltörő kosokkal támadnak bás-
tyáinkra, hogy bezúzzák, és így összébb hurkolják a magyar nyelv és a magyar
műveltség mesgyéit.

Ezért akarunk népi gyökerű középosztályt. Ha a mai középosztály gyökereit
nem lehet leereszteni a népig, akkor szívesebben vesszük a frissen szárba szökő
népi hajtást, mely már fent, a nemzet egyetemes mozgalmi síkján bontja ki vi-
rágját. Nyitva hagyjuk a kérdést: két társadalmi rétegre van-e szükség, vagy
háromra az egyensúly végett. Ez a magyar írástudók dolga. Mi csak magyar
életet akarunk, melynek alapvető feltétele a magyar értelmiség selejtezése. Nem
elég pusztán követeléseket állítani fel. Minél hamarabb meg kell teremteni azt
a közhangulatot, mely színmagyar középosztályt sürget, legalább ott, ahol gyor-
san és megrázkódtatás nélkül keresztülvihető: a Székelyföldön.”

Rendkívül kockázatos a „fajtagondnak” ezt a kétségbeesett „sikoltását” a
később e fogalmakhoz hozzátapadt érthető és jogos felhangok miatt értelmezni.
De Parajdi itt a közvetlen előzményeknek akkor – a kisebbségből szabadulás
pillanataiban – frissiben feltárt keserves tapasztalatait érzékelve, azokra keres
mindenáron kivitelezhető megoldást. Az egykor volt hungarus világ lakóinak, a
Trianont követő magatartásmodelljeit követve éli meg csalódottságát, és méri
fel a veszedelmeket. Még nem kötik meg a mai olvasót béklyóban tartó ideoló-
giák, kényszeres elvárások. Főleg pedig nem sejti, hogy a szerinte jogosnak
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vélt sérelmektől teljesen függetlenül, nem azok miatt, vagy éppen azok orvos-
lására következnek be olyan szörnyű történelmi tapasztalatok, amelyekre ő
maga nem gondolhatott.

Mára a helyzet nagyban változott. Sikerült odáig rombolni a nemzet tudati
állapotát, hogy már nem ott húzódnak az oly fontos és jelzésértékkel is bíró ál-
dozatvállalás határai. Parajdi szavaival élve: az Árpáddal érkezett magyar is el-
felejtett áldozatot vállalni. A liberális nevelő munka eredményei beértek. Más
szemüveggel kell vizsgálni más fájdalmakat, máshol húzódnak másféle határ-
vonalak, melyek azonban továbbra is ugyanazt a veszélyt jelzik a mára gúnyos
kérdőjelekkel terhelt megmaradásét!

Lássuk tovább a nehéz gondolatokat: „Székely kisvárosaink »polgársága«
izgató képet nyújt a kutatónak. Összetételében alig tisztább, mint másutt. Mag-
vát a faluból, földből kiszorult székelyek alkotják ugyan, akik hallatlan ráter-
mettséggel és bámulatos gyorsasággal tanulták meg a kisipar és a kistételű
adásvétel szerte futó érdekszálait és hivatási huncutságait. Már egész sor derék
ügyvéd-, orvos-, tanár-, de főképpen tanító és papnemzedéket adtak a gyepű-
védő nemes kis népnek. De a tartóoszlopot sűrűn körülfogták a kiolvashatatlan
származású elemek, akik gyanús mellékzöngékkel szólják a magyar szót és
hátsó gondolattal hiszik a magyar hitet. 

(…) A székely kisvárosok viselkedése még így is bebizonyította, hogy a gaz-
daivadékokból iparosult kispolgárság kibírja a hét ínséges magyar esztendőt
is. (…) Összeszorított fogakkal, hadbíróság, szurony, engedélyvesztés és teté-
zett adóteher árnyékában is oltalmazója, tanácsadója és vigasztalója maradt a
kis népnek.

A magyar út ma az lehet nálunk, mely megnyitja Jákob létráját, magasba
vezető ösvényeken visz, hol ki-ki annyira hághat, amennyi ereje van. (…) Ha a
társadalom fejlődésében nincs ugrás (sem pénz, sem származás révén), az új
magyar társadalom minden egyes pontja szilárdan alá lesz támasztva, hiszen
az alsóbb rétegek feszítő erején nyugszik. (…)

Nem volna előnyös a nemzetre, ha a kikerülhetetlen – így mondom: kike-
rülhetetlen – iparosodás során az észszerű vonalvezetéssel nem egyező igénye-
ket fecskendeznének titkon a székelybe, ceruzával papírra vetett kultúrpolitikai
tervek helyett merész és egyben kalandos lidérckergetésre biztatnák, ha a fel-
szabadítást most úgy értelmeznék, mint akik szlovákká betegítették a szorgal-
mas tótot. (…)

Gazdagok vagyunk. Olyan gazdagok, hogy fulladozunk kincseink özönében;
olyan gazdagok, hogy nem tudjuk, mit kezdeni velük. És olyan siralmasan sze-
gények ezen gazdag hagyatékon!

Magasabb falusi életszínvonal volna célszerű gyógyír. Gyökerestől kimetszeni
az elszármazás és kivándorlás folyamatát, elejét venni a frissen megismert szü-
letéskorlátozásnak. Nincs elég magyar a földön, akivel veszélytelen magyar éle-
tet lehetne teremteni – mondják, s úgy is van. Mégis igen sok van egy helyben,
ha állhatatosan kitartunk a mai létforrások mellett. A földhöz, területhez és ás-
ványi kincseinkhez, kihasználási lehetőségeinkhez mérten nincs népfölösleg a
Székelyföldön. (…)

Gép kell nekünk, gép, mely kevesebb munkát igényel és több embert eltart.
(…) a termelés észszerűsítése, a munkamegosztás átcsoportosítása a népsűrűség
emelhetésének érdekében, a magyar élet belterjesítése, a javak olyan elosztása,
amely mellett nem esik csorba a munka becsületén.  Ha már nem nyílik alkalom
vízszintes növekedésünkre (terjeszkedésnek nevezik) – ami egyébként egy időre
esik a népek hőskorával, a feszítő erőfölösleg fegyveres értékesítésével – akkor
úgyszólván függőlegesen kell gyarapodnunk: magas műveltségben és mély gon-
dolkozásban, szellemi készültségben, fajerősítésben, társadalmi berendezésben,
intézményes fajvédelemben, anyag- és értékelosztásban s mindezzel nem utolsó
sorban a népsűrűséggel. (…)

A nemkívánatos idegeneknek nem a pénzét kell elvenni, hanem a munka-
helyét és jobban csinálni, mint ő. (…) Azé az ország, akié a föld, szerszám,

műszer, toll. Csak így lehet a magyar elem uralkodó ebben az országban, még
akkor is, ha egyszer-egyszer nem is kormányoz. Elvégre az egész magyar nép
nem lehet kitartott saját hazájában, erkölcsében és munkaszeretetében meg-
fertőzve egy rosszul felfogott és gyatrán végrehajtott új honfoglalás jelszava
alatt. A szentistváni gondolat alapja a becsületes együttműködés, semmiképpen
sem az asszimiláció olyan elemekkel, melyek az életért nyugtalan lobogással
égő magyart vérében támadják meg.

Nem arra született a székely, ez a tiszta beszédű, tiszta észjárású pompás
magyar fajta, hogy cselédsorban éljen. Azzá csak később tették. Nem hiszünk
a sorsszerűségben, eleve elrendelésben, semmi új babonában. Nem törvény-
szerű, hogy a földünkön mindenki busásan éljen, csak éppen az ősfoglaló legyen
kénytelen elvándorolni onnan idegen kenyérre. (…)

Milyen egyszerű volna most elkezdeni! Váratlanul azt mondani, hogy ami
volt, elmúlt. Most új életet kezdünk. (…) De a lényeg mégis más volna. Ma
nem mernek az emberek. Valamire várnak, valamit lesnek. Majd holnap, addig
hátha valami közbejön. Nem kötelezik el magukat, nem lendülnek munkába,
nehogy eljátsszák esélyeiket egy holnapi hatalmasság előtt. Ma nem csinálha-
tunk semmit. (…)

Mi ez, ha nem…a bátorság megfogyatkozása? (Majdnem gyávaságot mond-
tam).

A magyar felelősségérzet legsürgősebb tennivalója csak az lehet, hogy vi-
harállóvá erősítse a magyar föld megszállva tartóját, a magyar parasztot.

Nem tudni, milyen politikai divatok következnek. Azt sem, hogy kedveznek-
e vagy ártanak nekünk. Annyi azonban bizonyos, hogy elszállt az idő, mikor
politikai pótanyagokkal is ki lehetett elégíteni a székelyt. Visszavonhatatlanul
vége a kornak, mely magyar Jeremiásokat termelt, hogy alanyi költészetet sír-
janak róla, nem egészen érette. A székely nép új élet kapuját döngeti. Hogy be
tudja-e rúgni a kaput, az attól függ, lesz-e elég vértanúságra is kész hőse.” 

A 22 év alatt vergődő székely világ, amelyet a csonka ország lakója csak
Tamási regényekből, rokoni szomorú történetekből ismerhetett, indítja a szerzőt
e sorok írására. Hátterében látja az összmagyar valóságot is, azt, amelynek
korhadt alapjain kellett a székelységnek az első román világ alatt helytállnia.
Gazdaivadékokból iparosult kispolgársága mégis: „Összeszorított fogakkal,
hadbíróság, szurony, engedélyvesztés és tetézett adóteher árnyékában is oltal-
mazója, tanácsadója és vigasztalója maradt a kis népnek.”

Nem felejti hangsúlyozni a népfölösleg megőrzésének fontosságát, a helyi
lehetőségek hamis lebecsülésének hibáját, s a Székelyföld gazdagságának ki-
használására biztat. Az autonómiától ódzkodók ma is ezzel az állítólagos sze-
génységgel takaróznak, pedig az új világ sokkal több gazdagságával élhetne a
területnek: „A földhöz, területhez és ásványi kincseinkhez, kihasználási lehető-
ségeinkhez mérten nincs népfölösleg a Székelyföldön.” írja.

Bonyolult kérdés ez, nem félreérteni a rossz, mondhatnám szerencsétlen
időpontban leírt „fajvédő” sorokat. Maga Parajdi is képletesen használja az Ár-
páddal jöttek fogalmát, hiszen nem is akar valódi fajelméletet hirdetni, vérvo-
nalakat követni és számolgatni, saját szavaival: nem helyezkedik a vérség
kizárólagos jogaira, mert annak az ideje lejárt, s már akkor is idegen és hamis
célok érdekében próbálták élesztgetni. A magyart nem vér, hanem az évszáza-
dos együttélés és keveredés folytán közössé vált hagyomány elfogadása, meg-
élése, át- és magáénak érzése szerint értelmezheti csupán. Az újonnan jöttek
csoportja eleve nagyon inhomogén, s itt sem szorítkozik egyesekre. Hogy pedig
rövid történelmi időszak alatt nem lehet akár legvégső áldozatot vállaló ma-
gyarrá válni, ezen nem csodálkozhatunk. De ha áldozatos történelmi korszakot,
végveszélyt él meg a nemzet, akkor ezt legalább ismerni nem árt. Ismerni, nem
elítélni vagy büntetni. E téren is véleményt olvashatunk ki a sorok között. Sen-
kitől sem akar elvenni javakat, legfőképpen a szabadságukat, hanem arra biztat,
hogy ha fölé kerekedtek az őslakónak, akkor az őket versenyben érje utol vagy
hagyja maga mögött.

yy
338

Harmadik Hitel_Harmadik Hitel  2018.05.28.  18:18  Page 338



Végül a már-már gyávaságra utaló várakozás, halogatás okát keresi. Vajon
ez az ok nem éppen az általa is megfogalmazott mondatban rejlik? „Nem tudni,
milyen politikai divatok következnek. Azt sem, hogy kedveznek-e vagy ártanak
nekünk.” Mert ezek az idők eljöttek. Eljöttek, s nem csupán politikai divat for-
májában, hanem lánctalpakon és politrukokkal. Nem a székelyek rúgták be ama
kaput, hanem a Székelyföld kapuit rúgták be. Ekkor már egy egészen más világ
terpeszkedett el „a nemes kis népen”. Olyan időszak, amely nem vértanúságra
kész hősöket kívánt, hanem az egész világ megújulásának bekövetkeztéig élő
türelmet, szívós kitartást. Sőt! Miután már ezt is elérte, további küzdelmet az
ellenszélben. Most már nem intézményes fajvédelem, fajerősítés a cél, hiszen
sokkal szűkebbre zárultak a körök, s sokan olyanok, akiket akkor körön kívü-
linek hitt, részesei a védekezésnek. Igaz, hogy mások meg lemorzsolódtak.

Ez az írás nehéz gondolatokat kényszerít felszínre hozni a mélyből. Csak
úgy érthetjük meg elkerülhetetlen gyengéivel és figyelmeztető értékeivel együtt,
ha saját korába helyezve, szükség esetén abból is kiemelve, az okokat hideg
fejjel vizsgálva keressük a székely gond egyik szószólójának, minden magyarhoz
vagy magát magyarnak vallani szándékozóhoz szóló soraiban az indítékokat.

y

Öröm után bánat előtt
Zathureczky Gyula: Metamorphosis Transylvaniae
1940–41/2.

Az ismert című rovatnak a bécsi döntést követő tapasztalatokkal gazdagodott
első megjelenését teljes egészében Zathureczky Gyula összefoglalójának szen-
telték. Az érdekes információkat és sok idézetet tartalmazó munka olyan is-
mertekkel gazdagíthatja a mai olvasót, melyek válaszul szolgálnak azóta is
gyakorta felmerülő kérdésekre. Csak néhány ilyet említek kedvcsinálónak:
miben különbözik az erdélyi szellem az anyaországétól; miért más az erdélyi
nemzettudat; miért volt egységesebb az erdélyi társadalom (máig ható különb-
ségeket eredményezve); hogyan hatott az erdélyi társadalomfejlődésre a köz-
ponti állami támogatás hiánya (sőt a központi állami elnyomás); mit jelentett
Dél-Erdély magyarságának a döntés?  

A szerző ekkor már neves publicista, az Erdélyi Magyar Újságíró Szövetség
elnöke, az Ellenzék c. lap főszerkesztője. Erdélyi pályafutásának e lap szer-
kesztése volt a meghatározója, addig vállalta, míg be nem következett a német
megszállás. Ekkor lemondott tisztségéről, mert az elvárt kompromisszumok
meghaladták a megengedhetőt. Később Magyarországra, majd nyugatra távo-
zott, s haláláig az emigrációban dolgozott.       

Az összefoglaló mottójául Zathureczky Gyula Teleki Pálnak azt a képvise-
lőházi beszédét választotta, melyet 1940. december 3-án mondott el:
„Semmi sem új olyan értelemben, hogy ne legyen előzménye, és semmi
sem olyan régi, hogy ne legyen következménye, mégis vannak a világ-
történelemnek momentumai, amikor a folyamat gyorsul és amikor
több joggal mondjuk, hogy új a kialakulás, mint a világtörténelem
más időszakaiban.”

„Erdély legutóbbi nagy változása, amely az 1940. augusztus 30-i bécsi dön-
tés alapján hajtódott végre – az Erdélyt ketté metsző politikai határ következ-
tében –, eddig soha fel nem bukkant új kérdések tömegét vetette fel mind
erdélyi, mint általános magyar viszonylatban. Nemcsak a gazdasági, közleke-
dési, népességi és egyéb, a politika anyagi részét kitevő kérdések halmazára
gondolunk, amelyek tárgyalások és cselekedetek során végül is megoldhatók
vagy meg nem oldhatók, hanem gondolunk elsősorban arra, hogy az új határ
Erdély történeti, politikai és hagyománybeli egységét éppen úgy kettévágta,

mint, ahogy lemetszett egy jelentős részt a Kárpátok medencéjének egészéből
is, aminek következtében a trianoni problémák változatlanul fennmaradtak. Er-
dély három nemzete: a magyar, a német és a román, most megoszolva, hatféle
magatartást kell tanúsítson az új helyzet kényszere következtében. Kérdés, hogy
mennyiben és miként tud ez a hatféle magatartás végül is és mégis erdélyi ma-
radni. (…) hisszük és valljuk, hogy Erdély Erdély marad, de hová fog vezetni
kényszerűen hatféle értelmezése, és miképpen illeszkedik be az új Európába
minden következményeivel az új határ?

A kérdésnek gyökere ez! Túl messze vezetne – és miután mások nevében
nem beszélhetünk – a továbbiakban ennek a kérdésnek csupán reánk, magya-
rokra vonatkozó részével foglalkozunk.

r

(…) A bevonuló honvédség mérhetetlen nyugalmat és biztonságot, kimond-
hatatlan boldogságot, minden két évtizedes álom megvalósulását hozta magával
Észak-Erdélybe. De az ujjongásban mámorossá lett észak-erdélyi lélek eler-
nyedt az ünnepségek után, mint ahogy a fájdalmas csalódás elernyesztette a
dél-erdélyit is. Mire eszmélni kezdett, mindkettő új világban és új körülmények
között találta magát. Zavartan és bizonytalanul tapogatózott az új élet felé, ke-
resve az új kötelességeket és feladatokat.

Így kezdődött Erdély legújabb metamorphosisa.”
Fontos fejezettel kezdi az időszak részletes bemutatását Zathureczky. Össze-

foglalja mindazokat az értéket jelentő tulajdonságokat, amelyeket Erdély tör-
ténelme és az erre rákövetkezett 22 éves kisebbségi sors kicsiholt az erdélyi
magyar társadalomból. Teleki Pál alakját is elkezdi felvázolni. A mai olvasót
számos és ellentmondásos vélemény befolyásolhatja e tudós magyar miniszter-
elnök személyét és politikáját illetően. Legtöbbször a történelmi környezetből
kiemelve. A politikusi munkához, egy adott cél teljes vagy részleges eléréséhez
nélkülözhetetlen kompromisszumkészség vagy annak ellenkezője egyoldalú és
csak mai ésszel gondolkodó módon jelenik meg számos írásban (és történés-
ben). Pedig a politika, melyet a kompromisszumok tudományának is neveznek,
nem arról szól, hogy az utólagos elvárásoknak megfelelni óhajtó művelője, ha
elkerülhetetlen kompromisszumos döntések kényszerhelyzetébe kerül, lemond,
és a gyeplőt a lovak közé dobva, a helyzetet még drámaiabbá hagyja fajulni.
Bizony, olykor a kompromisszum felvállalása is áldozat, melyet utóbb fejére ol-
vashatnak. Az egész életmű emlékét kell kockáztatni. De mi történik, ha nem
ezt választja? Teleki életében ilyen pont is bekövetkezett, de csak akkor, amikor
olyan erővel került szembe, ahol már nem volt mód kompromisszumra. Ő ekkor
életével mentette volna a haza becsületét. Akkor a béketárgyalásokra üres szé-
ket ígértek neki. De aztán még nagyobb erők a feledtetést tartották haszno-
sabbnak, s mára már a bűnbak szerepkörébe taszítanák. Ezért is érdemes
figyelni erre a fejezetre (és a következőkre), mert így közelebb kerülhet hozzánk
a valóságos Teleki Pál.

TELEKI PÁL POLITIKÁJA
„(…) A miniszterelnök mérhetetlen tudással és mélységes szeretettel vette
kézbe Erdély sorsának irányítását. Cselekedetei nyomán a megnyugvás és biz-
tonság érzései sarjadtak ki a lelkekben és nagyra nőtt iránta a bizalom. (…)
míg egyfelől minden állami, hatalmi és szellemi eszközzel a végleges és mara-
déktalan egyesülésen munkálkodott, addig másfelől azon fáradozott, hogy Er-
dély, mint fogalmi és szellemi egész és egység lépjen be a magyar nemzetállam
közösségébe, a magyarság egyetemének adva át mindazokat az értékeket, ame-
lyek történelmi múltjában rejlenek, és amelyeket a két évtizedes kisebbségi élet
kitermelt és tudatos valósággá tett. Teleki Pál azt akarta, hogy az erdélyi szel-
lem, amely egyaránt kifejezésre jut az erdélyi ember gondolkozásmódjában,
magatartásában és jellemében, a magyar hazába visszaplántálva tovább fejlődjék
és vele egybeolvadva, nevelően hasson reá. 
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(…) Erdély az európai fejlődésnek mindég az élén haladt és a tordai or-
szággyűlés óta nemegyszer megelőzte azt. Ezernyi természeti oka van ennek,
és ezek a természeti okok nem változtak meg ezúttal sem. A kisebbségi sorsban
szétporlott a régi liberális Magyarország minden lelki rekvizítuma is, és a nem-
zeti lét kérdései lettek egyedül uralkodókká a lelkekben. Az igaztalanul üldö-
zöttek mélyebb embersége, a magyarságukban megbántottak tisztult,
magyarabb magyarsága, az ember és ember között álló mesterséges válaszfalak
leomlása, a társadalom egyrétűvé alakulása, a munkateljesítmény mindenek fölé
való helyezése, a hiúságok lekopása, az egymásrautaltság érzésének: a közös-
ségi eszmének valóságos léte, a történelmi elhivatottság bizonyossága, és a leg-
magasabb eszmékben vetett rendületlen hit volt az a hozomány, amelyet a
kisebbségi élet szenvedéseiben nemesedve és acélozódva Erdély nyújtott az új
frigy pillanatában Magyarországnak.

Teleki Pál világosan látta a magyar élet hibáit és hiányosságait úgy Erdély-
ben, mint a trianoni Magyarországon és mindig férfiasan és félreérthetetlenül
mutatott rá azokra. De tudta, hirdette és cselekedte, hogy nem rendszert,
hanem embereket kell megváltoztatni, magyarabbá kell tenni a belső tartalmat,
bátrabbá és nemesebbé, műveltebbé a magyart. Ezért nevelt mindig szóval és
tettel és életének nagy példaadásával. Ezért akarta megőrizni az erdélyi érté-
keket, hogy azok nevelően hassanak az egész magyarságra. És ezért gyomlálta
az első pillanattól kezdve Erdélyben is a hibákat és vétkeket. (…)”

ERDÉLY MAGYARORSZÁGON
„Teleki Pál tudta és ezért hitt abban, amit ma számosan nem tudnak vagy ami-
ben nem hisznek, hogy az erdélyi szellemiség élő valóság. Nem nemzedéki je-
lenség és nincsen köze sem politikához, sem világszemlélethez. A történelem
szinte kimutathatatlan mélységeiből fakad, formálta a táj, a tér, az idő és a sors.
Az erdélyi ember ezért lehet más és más, különbözhet egymástól, szemben áll-
hat egymással, de az erdélyi lélek mélyén örök és azonos parancsok élnek,
amelyek döntő pillanatokban mindig azonos irányba kormányozzák az ember
cselekedeteit. (…) ezért beszélhetünk külön erdélyi szellemiségről, aminek kö-
vetkeztében az erdélyi ember, ha civódik is egymással, a világ felé mégis szoli-
dáris. A magyar életnek és a magyar léleknek integráns része ez az erdélyi
szellem, amelynek nem feloldódnia és szétporladnia kell a magyar életben,
hanem kell, hogy arra – egységbe fogva – hasson. Teleki Pál mint államférfi a
gyakorlati politikában is mindenkor főbb nemzetnevelő gondolatnak igyekezett
alárendelni cselekedeteit.

Talán helyénvaló, ha néhány vonatkozásban röviden idézzük Erdéllyel kap-
csolatos megállapításait és gondolatait. Az »Erdély« című kötetben »A Kárpát-
medence egysége« c. tanulmányban többek között a következőket írja: 

»(…) Erdély maga egy kis mikrokozmos, egy kis teljesség (…).«
A »Magyar politikai gondolatok« c. könyv 44. oldalán Teleki Pál gróf így

nyilatkozik az erdélyi kérdésről: »Az erdélyi magyarság veszíthetett anyagiakban,
szellemiekben, de egyet – mindig tudtam – nem veszíthet el soha, s ez a lelki
ereje. Amikor visszatértem Erdélybe, láttam, hogy lelki erejéből nemcsak, hogy
nem veszített, hanem még jobban megedződött a megpróbáltatások tüzében.
Az erdélyi magyarság soha nem ismert vallási, rang- és osztálykülönbségeket,
most tehát mint tökéletesen eggyé forrt társadalmi erőt teljesítheti hivatását
Magyarország megerősítésében és felvirágoztatásában. 

(…) ezek a magyarok másképpen éltek annak ellenére, hogy magyarságukat
megőrizték, sőt intézményeikben sokszor jobban megőrizték, mint mi. A húsz-
esztendős más világ, mégis egészen más lelkiséget formált ki, különösen a
fiatal jaikban. Még ezeknek is – bár egyek velünk, olyanok, mint mi – időre van
szükségük ahhoz, hogy teljesen beidegződjenek ennek az országnak az életébe.

(…) Az alapfelfogás az volt, hogy Erdélynek és a kapcsolt többi résznek –
mondhatjuk a XX. századi Partiumnak – népe és vezetői elsősorban maguk in-
tézzék sorsukat. Ebből két dolog következett. Az egyik, hogy a jövőre nézve sem-

miféle határozatot ne hozzunk a felszabadult országrészekre és népünkre nézve.
Ne döntsük róluk nélkülük. A másik pedig az, hogy az emberek is – katonák és
civilek – akikre ott közigazgatási feladatot bízunk, lehetőleg erdélyiek és a Partium
földjének szülöttei, ezek leszármazottai lehetnek, akikben él az erdélyi szellem,
az erdélyi levegő, és akik rögtön és könnyen megértik egymást az odahaza mar-
adottakkal. Ez az erdélyi szellem nem új valami, ez a szellem már a Gyulák ide-
jében kezdett kialakulni s igazában az erdélyi fejedelemség történelmi sorsa
fejlesztette ki, amikor nehéz körülmények között fenntartotta, megőrizte a magyar
eszmét, Magyarországot. Vérré vált lelkiség ez, amely a kisebbségi sorsban csak
iskolát járt. Kisebbségi sorsának megfelelően ez a lelkiség nemes és megbocsátó,
elhárítja a bosszú és megtorlás gondolatát. Az erdélyi szellem sok évszázados
lelkiség mélyéből fakadt és abból a felelősségérzetből, amelyet a maga földjéért,
a maga kis hazájáért sugároz ki magából.«”

Az itt felsorolt erdélyi sajátosságok a következő fél évszázadban tovább csi-
szolódtak, és számos új erénnyel, de hibával is gyarapodtak. Az 1989 előtti
gyérebb, majd az ezt követő tömegesebb repatriálásokat követő beilleszkedési
folyamat sajátosságai és buktatói által felvetett kérdések szinte teljes választ
kapnak e fenti tömör összefoglalóban. A 22 év és az ezt követő 45 – elsősorban
a nemzetiségi elnyomás folytonossága révén – ugyanazokat a jórészt értékes
tulajdonságokat építette tovább. Csak némileg formálta a maga képére ezeket
a kommunista éra. Az anyaországban azonban egy zűrzavarba és tragédiába
süllyedő neobarokk Magyarországot követő Rákosi-féle terror, majd a fokoza-
tosan (és veszedelmesen) felpuhuló kádári diktatúra éppen ellenkező irányba
rombolta a nemzet legfőbb tulajdonságait. Az erdélyi szellemmel való új talál-
kozáskor észlelt ellentétek és beilleszkedési, megértési zavarok így magyaráz-
hatók, bár félreértés ne essék, nem leegyszerűsítve a jó és a rossz
szembeállítására gondolva. Annál is inkább, mert számos példa szerint az Er-
délyből hozott esetleges érték hamar felhígult a nagy egészben, Teleki Pál ko-
rábbi reményeit meghazudtolva (lásd 2004. december 5-i népszavazás
szomorú példáját, sok már Magyarországon élő erdélyi „nem” szavazatát).
Végül csak egy megjegyzését emelném ki Teleki Pálnak, amely egymagában
igazolja, hogy nemcsak felelősséggel értette, de érezte is Erdélyt: „(…) a jövőre
nézve semmiféle határozatot ne hozzunk a felszabadult országrészekre és né-
pünkre nézve. Ne döntsük róluk nélkülük.”

Zathureczky ezután a kormányzó beszédének ismertetésével folytatja:

A KORMÁNYZÓ BESZÉDE
„Így látta és vallotta Teleki Pál gróf Erdélyt és ennek az erdélylátásnak jegyében
indította meg politikáját. A magyar katonai, majd polgári közigazgatás meg-
kezdte működését és ezzel a magyar állam kiterjesztette szuverenitását a vissza-
csatolt Erdély fölé. Ennek a szuverenitásnak a szellemét, a jövőbeni magatartást
maga a Kormányzó szögezte le a bevonulás alkalmával Kolozsvárt mondott be-
szédében. Minden időkben utat mutatóak maradnak szavai:

»(…) A jelen öröme összefolyik lelkemben a múlt bánatával és feltámad
bennem a kérdés: Hogyan is szakadhatott ránk magyarokra ez a szenvedés?
Tiszta lélekkel felelem a történelem ítélőszéke előtt: Nem a mi hibánkból! Min-
ket sorsunk ideállított kelet és nyugat mesgyéjére, hazánk századokon át a rom-
boló világtörténet országútján örökös harcok színtere volt és mialatt Európa
más boldog népei békés munkában gyarapodtak és erősbödhettek, a magyar
örökös harcokban vérzett, pusztult és fogyott.

– Közben beszivárogtak idegen nemzetiségek, hol mert ellenség elől kellett
menekülniök, hol mert itt reméltek boldogulást. Őseink nemcsak befogadták
őket, hanem minden szabadságot is megadtak nekik s ezeket a szabadságokat
törvényileg is biztosították számukra. Elnyomásról ebben a hazában nem pa-
naszkodhatott joggal senki –, mégis ez szolgáltatott hazug ürügyet arra, hogy
megcsonkítsák, feldarabolják és megalázzák ezer éves hazánkat. Nem fegyver
fosztott meg területeinktől, hanem az ún. békeszerződés.
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• (…) Az elnyomás, a szenvedés és a küzdelem viszont megedzi az embert,
növeli ellenálló erejét és ébren tartja benne a hazaszeretetet. Egy szomorú
korszaka a magyar történelemnek lezárulóban van. Kövessék az ünneplést
a munka hétköznapjai. Mindenki vegye ki a részét a munkából, a nem ma-
gyar anyanyelvűek szintén, mert aki kifogásra nem ad okot, az boldogulhat
nálunk is. Velük szemben a megbékélés szelleme és a jó bánásmód fog ér-
vényesülni, mert ugyanezt a sorsot várjuk a határokon túl maradt testvéreink
részére is. (…)

• Gondolatban ma itt van minden magyar.
• Őszinte, mélyen átérzett szeretettel gondolunk azokra a testvéreinkre, akik

most nem tértek vissza az ősi honba. Kérem őket, tartsanak ki és folytassák
békés munkájukat. Sorsuk fölött őrködünk. (…)«”
Mikor e sorokat leírom (2016. január), késztetést érzek megismételni a kö-

vetkező mondatot: „(…) Közben beszivárogtak idegen nemzetiségek, hol mert
ellenség elől kellett menekülniök, hol mert itt reméltek boldogulást.” 

VÍVÓDÁSOK
„Észak-Erdély tehát újból egyesült Magyarországgal. István király országa
ismét visszanyerte egy drága darabját. Köröskörül lángolt és forrongott Európa.
A magyarság sorsának kérdése sohasem nehezedett talán ilyen súlyosan a fe-
lelősek vállára. És ki volt a felelős ezekben az időkben?

Az irtózatos nyomás a belső feszültség alól szabadulva, bizonyos ellentétek
a bécsi döntés pillanatában kirobbantak. Kínos órákat élt át akkor a magyar-
ság Erdélyben. A hiúság, az önzés, a haszonlesés hirtelen felburjánzott és a
gondolkodók riadtan figyelték, hogy vajon a kisebbségi élet egymást megbe-
csülő fegyelme, mély szolidaritása és emberiessége csak külső máz, kény-
szerből fakadó magatartás volt-e, amely megpattogzott és köddé vált a
»lehetőségek« első fuvallatára? Vajon anyagi és alantas szempontok győze-
delmeskedtek az erdélyi szellem felett, amely legfőbb megtartója volt 22 éven
át is a magyarságnak? Riasztó kemény kérdések voltak ezek. Mint ahogy ri-
adtan látta Erdély magyarsága, mint lesznek a felszabadulását hozó testvé-
rekből numerusok az állam gépezetében, és mint lesznek az ügyekből akták.
Erdély magyarsága lelki katharzis útján indult meg, amely kétfelé ágazott. Az
egyik ág a még mindig oly sok vonatkozásban neobarokk Magyarország szel-
lemiségének és formalizmusának elfogadásához és hozzá hasonuláshoz ve-
zetett. A másik az igazi erdélyi szellemiség legtisztultabb formáihoz. Ma talán
már megnyugtató lélekkel láthatunk jeleket, hogy Erdély magyarsága az
utóbbi úton indul meg.”

Mint olvashatjuk, tárgyilagos, mindkét oldalt röviden bemutató sorokról van
szó. Az akkori erdélyi kérdőjelek egyik legnagyobbját járja körül a szerző. Az
erdélyi gyökerekkel bíró idősebb generáció szüleitől erről – akkor megélt csa-
lódásokról – sokat hallhatott.

A következő fejezetben a szerző az erdélyi élet akkori jeleseitől idéz gondo-
latokat: 

AZ ÉLŐ ERDÉLYI SZELLEM
„Kiáltó szó Tavaszy Sándor cikke a Pásztortűz 1940. augusztus–szeptemberi
számában:

»Most szeretnők elmondani, hogy akik hazajönnek, ne úgy jöjjenek, mint
akik ebben a megcsonkított Erdélyben mindent meg akarnak változtatni, hanem
tartsák tiszteletben azt a sajátos erdélyi szellemet, amelyben eddig éltünk, s
amelyet, mint valami gyertyalángot a viharban, óvtunk, ápoltunk, gondoztunk
és tovább növeltünk. (…) Mi ugyanis egy pillanatra sem tudunk belsőleg el-
szakadni azoktól, akik az új határokon túl vergődnek, mert amennyire fájt az
anyaországnak annyi drága terület leszakítása s ennek következtében magát
joggal Csonka Magyarországnak nevezte, éppen úgy fáj a mi élő szervezetünk
kettévágása, s ma mi is magunkat Csonka-Erdélynek nevezzük.

(…) Eleibe kell mennünk az új hajnallal kelő új napnak. A hazatérők hozzák
a nagy magyar közösség gazdag művelődési kincseit, mi visszük a megalázta-
tásokon átesett Erdély új iskolájában nyert régi és új zománcú erdélyi szellemi-
séget. Ebben az új szintézisben dolgozzunk együtt ennek a régi és egyben új
szellemiségnek gazdagításán és elmélyítésén.

(…) Az igazi erdélyi szellemtől csak egy életforma nem idegen, az pedig az
egyszerűség és tisztaság által meghatározott és jellemzett puritanizmus. Az er-
délyi ember előtt előbb-utóbb nevetségessé válik mindenféle nagyot akarás,
hetvenkedés és hivalkodás.

(…) És végül hadd utaljunk arra a tényre, hogy Erdélyben élni mindig koc-
kázatvállalást jelentett. Itt folyamatosan jelentkeznek a lét és nemlét viharos
kérdései. Itt csak úgy lehet élni, ha az életet rendeltetésszerűnek tudjuk felfogni.
Rendeltetés itt magyarnak lenni, rendeltetés itt valamely hitvalláshoz tartozni,
rendeltetés itt mindenféle megbízás és hivatás, foglalkozás és hivatal, de ren-
deltetés itt szenvedni és örvendezni, sírni és lelkesedni. Az élet eme rendelte-
tésszerű felfogása kölcsönöz itt helytállást, adja a győzelem bizonyosságát és
tölt el a reménytelenségben reménységgel.«”

Újabb gyönyörű összefoglalás az Erdélyi lét rejtelmeiből. Aztán szerzőnk
ismét idéz, ezúttal Bartók György rektor megnyitóbeszédéből, a visszatért Fe-
renc József Tudományegyetemen:

„»(…) Az erdélyi szellem magyar szellem, de a legnagyobb alakban meg-
jelenő és ható szellem. A magyar szellemtörténetének az egyetemes szellem-
történet szempontjából is legizgatóbb és legtöbb meglepetéssel biztató
problémája éppen az, hogy ez a sajátos erdélyi szellem miképpen jelentkezik
az erdélyi közös életben, a különböző alkotásokban, szokásokban, beszédben,
zenében, népi művészetben.«”

Ezután dr. György Lajosnak az egyetemi megnyitón mondott beszédéből
szemezget:

„»(…) a húszéves megszállás keservesen megalázó éveiben a mi szegény
és szerény erdélyi életünknek egyik jellemvonása volt, hogy a sok tennivaló
miatt nem értünk rá az üres szólamokra és a nagyhangú szóvirágok cicomáira.
Tettekben éltünk, mindig csak a tetteket kerestük és erőszakoltuk. E küzdel-
mekben kierőszakolt eredményeink mégis életünk legszebb emlékei marad-
nak…(…)« 

Íme, azonos szavak minden oldalról, amelyek a megindulás pillanatában
hangzottak el, és ha most az első esztendő útjának távolából tekintünk vissza,
immár bízvást mondhatjuk, hogy Erdély szellemének kell győznie. 

Az emberi gyarlóságok ma is megvannak, és itt-ott felburjánzanak. De vajon
egy-két ember szembekerülését lehet-e az egész maghasonlásának tekinteni?
(…)

De ha egy év távolát nézzük, úgy láthatjuk, hogy a különbségek lassan-
lassan lecsiszolódnak, és mindjobban keresi egymást az állam s a társadalom.
Mert ne feledjük, hogy nagy volt a különbség: Csonka-Magyarországon kény-
szerűen minden az államra, Erdélyben minden a nemzetből épült. Ott a politika
és a hatalom eszközei, itt a szellem volt az aktív építő erő. De vajon szabad-e
kételkednünk a nagy szintézisben? És szabad-e kételkednünk Erdély élő szel-
lemében? ”

Ha a mai helyzetre gondolunk, ismét azt kell megjegyeznünk, hogy míg az
anyaországban az állami gondoskodás ott található szinte minden feladat meg-
oldásában, a kisebbségi magyarságnak mindenütt saját erejéből, olykor komoly
ellenszélben kell építkeznie. Ezért oly fontos a kívülről kapott – de a lényeget
érintő beleszólás nélkül adott – támogatás.

MIT KELL TENNI
„(…) Sokat beszélnek Erdélyben éppen úgy, mint a trianoni Magyarországon
a »nemzedéki ellentétről«. Voltak egyéb ellentétek is, amelyek nemegyszer –
rendszerint a legalkalmasabb pillanatban – keserű szájízt hagyva maguk után
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robbantak ki. De ha a dolgok legmélyét nézzük, úgy az ellentétek (egyes sze-
mélyi gyarló gyűlölködésen kívül) csak az eszközök megválogatásában mutat-
koztak, amelyekkel elérhetőnek vélték az azonos célt.

Hogy ez mennyire így van, annak érdekes és ékes bizonyítéka a fiatal erdélyi
magyaroknak helyzetjelentése, amelyet 1940. szeptember 13-án éjjel, tehát
két nappal a honvédség bevonulása után nyújtottak át Teleki Pál gróf minisz-
terelnöknek Kolozsvárt. A helyzetjelentés szerkesztésében az erdélyi fiatal nem-
zedék néhány szellemi vezetője, köztük a Hitel szerkesztői vettek részt.

Az alább közöltekből, az emlékirat ismerete nélkül számos pontot vettek fel
szinte szó szerint azonos megfogalmazásban mások is, akik »ellenkező táborba«
vagy »más nemzedékhez« tartozóknak hitték és hiszik magukat. Balhiedelmek
cáfolatául és az élő erdélyi szellem bizonyítékául mondja többek között a kö-
vetkezőket az emlékirat:

»Huszonegy esztendő alatt az erdélyi magyar lelkiismeret nem az államve-
zetés dolgaiban, hanem a nemzeti lét kérdéseiben vált érzékennyé. Habár tu-
datában vagyunk annak, hogy az állami impérium biztosítása a legelsőbb rendű
feladat, ez a lelkiismeret mégis azt mondatja velünk, hogy itt Erdélyben min-
denekelőtt a magyarság társadalmi és szellemi erőit kell összefogni és hódításra
indítani. A tény ugyanis az, hogy vegyes nemzetiségű területen a magyar álla-
miság örök biztosítéka a magyarság társadalmi és nemzeti egységében, gaz-
dagságában és minőségi fölényében rejlik.  

A román uralom alatt eltöltött két évtized jelentékeny mértékben átalakította
az erdélyi magyarság lelkivilágát, társadalmi és gazdasági alkatát. Ez az átala-
kulás egyaránt mutat fel hasznos és káros jelenségeket. A magyar államnak az
egybehangolás és az újjáépítés munkájában ezeket a jelenségeket figyelembe
kell vennie.

Mivel az erdélyi magyarság ez alatt a két évtized alatt nélkülözte a fölötte
jótékonyan működő állami impériumot, kénytelen volt a saját társadalmi erőire
támaszkodni s ennek következtében egyházai, hagyományos és újonnan szer-
vezett intézményei szerfölött nagy jelentőségre tettek szert. Nagy érték ez, mert
az újjáépítés munkájában, ha a magyar államvezetés Erdély végleges társadalmi
és gazdasági meghódítására törekszik, ezekben az intézményekben s az ezeket
fenntartó társadalmi öntudatban a leghathatósabb támaszokra talál.

A mostoha sors, a belső öntudat kialakítása mellett a magyar társadalom
alkatát is megváltoztatta. A nyomás alatt két társadalmi tényező fejlődött ki: a
vezető réteg és a nép, s ezt a kettőt a létfenntartás örökös gondja szoros egy-
ségbe fűzte. A nép cselekvő módon vett részt a nemzetépítés munkájában, a
vezető réteg pedig felismerte, hogy a történelmi fejlődésnek ez az útja. Az a
nép, mely a nemzet létfenntartását önként vállalta, s az értelmiség, mely a népet
tudatosan szolgálta, ezek együtt az egységes nemzeti társadalom építői. Ezt a
folyamatot, amely egyszerű és testvéri életformákhoz szokott, kár volna osztály
jellegű magatartással és testvérietlen bánásmóddal megzavarni.

Az erdélyi magyarság gazdasági képe egészségtelen. A banktőke és a gyár-
ipar idegen (zsidó, román) kézben van. Az erdélyi városok híres kisipara el-
sorvadt, és művelői tízezres tömegekben vándoroltak át az Ó-Királyságba. Az
itt maradt iparosság az igazságtalan adóztatás miatt s minden hitellehetőség
hiányában elszegényedett, iparengedélyét tömegesen adta vissza, s jelentős tö-
mege kontárként vagy alkalmi munkából tengette életét. Az a tény, hogy a gyár-
ipar a még vissza nem került nemzetiségi vidékeken fejlődött, máris érezteti
katasztrofális hatását, mert az ó-királyságbeli és szász gyárakból visszaözönlő
munkásság számára a jóformán teljesen ipartelepek nélküli Székelyföld és a
gyönge iparú belső erdélyi városok nem tudnak elhelyezkedést nyújtani. Az így
felszaporodott számú erdélyi munkásság helyzete komoly gondot okoz, mert
bár túlnyomó részben a nemzeti gondolat hatása alatt áll, ha megfelelő munka-
alkalmat nem tudunk számára biztosítani és a hiányzó szociális gondoskodást
nem vezetjük be, továbbá ha nem gondoskodunk nemzeti szellemben történő
neveléséről, akkor a kommunizmus keríti őket hatalmába.

Meg kell emlékezzünk arról is, hogy társadalmunknak különösen értelmi ré-
tege elöregedett, 35 és 55 év között szellemi munkásokkal alig találkozunk.
Az ennél fiatalabbak számára nem adatott mód arra, hogy felelős vezetői állá-
sokat töltsenek be, noha legtöbb intézményünk dandármunkáját ők végezték.
A változás még jobban növelni fogja ezt a különbséget, ha az állami állásokba
képesítéssel bíró – idő közben nyugdíjazott, most reaktiválandó – idős réteg
kerül.

A vissza nem csatolt erdélyi részen a magyarság helyzete katasztrofálisan
megsúlyosbodott. Elvesztette az eddigi kisebbségi élet központját: Kolozsvárt,
amelyhez egyházi, kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai életének minden
szála szervesen hozzáfűzte.

Országos arányszámuk annyira csökkent, hogy önállóan élettevékenységük
kialakítása főként gazdasági és politikai vonatkozásban majdnem lehetetlenné
vált. Az új határvonal elvágja természetes központjaitól a peremvidék magyar
lakosságát (pl. Udvarhely megye) s ezáltal ezeknek a vidékeknek magyar élete
lehetetlenné válik. A felső Erdélyből lényeges számban átmenekülő románság
atmoszferikus súllyal nehezedik rájuk és a még meglevő pozíciókból is kiszo-
rítja. (Pl. pénzügyi és vasúti alkalmazottaknak antedatált rendelkezéssel tör-
tént áthelyezése a visszacsatolt területre, üldöztetések és atrocitások stb.)
Ennek folytán tömegesen vándoroltak át a Magyarországhoz visszacsatolt ré-
szekre. Ez a vándorlási láz nemcsak a fiatalok tömegét késztette átvándor-
lásra, akik már nem bírták a katonai és munkaszolgálattal járó terheket,
hanem tömegesen megingatta az értelmiségi osztályt, sőt a kisgazda- és mun-
kásosztályt is.

A nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban csupán két kérést emelünk ki: 
A román uralom alatti két évtized alatt az erdélyi románság életét alaposan

megismerhettük, s úgy érezzük, hogy a szerzett tanulságok alapján Erdély
román kérdéseinek tanulmányozása és megoldása államiságunk és nemzeti hi-
vatásunk szempontjából továbbra is kötelesség. Kérjük ezért, hogy Kolozsvárt
minél sürgősebben román nemzetiségpolitikai intézet állíttassék fel, azzal a cél-
lal, hogy a román kérdést állandóan tanulmányozza, a románok által lakott te-
rületek köztisztviselőit különleges feladataikra előkészítse, az egyetem kötelező
román kollégiumait és az összes erdélyi magyar középiskolák felső tagozatán
kötelező román nyelvi és népismereti oktatást az illetékes tanügyi szervekkel
ellenőrizze. 

Az erdélyi zsidóság, legtekintélyesebb hányadában »kisebbségi« életünk 22
éve alatt külön nemzetiségként élte életét, sem gazdasági, sem művelődési
szempontból nem azonosította magát magyar küzdelmeinkkel, hanem önérdeke
szerint vagy a románsággal haladt együtt, vagy saját keretei közé zárkózott. Kí-
vánjuk, hogy a zsidóság továbbra is nemzetiségként kezeltessék, s a magyar
újjáépítés munkájában most tömegesen jelentkező »hazafias« zsidóknak hely ne
adassék: a kevés számú nemzethű zsidóság kiválasztására és minősítésére pedig
pártatlan erdélyi férfiakból ellenőrző bizottság alakíttassék.

Az erdélyi magyarság az idegen elnyomás következtében sajátos társadalmi
erőkkel gazdagodott: intézményei és szervezetei gondoskodtak azoknak a fe-
ladatoknak megoldásáról, amelyek másutt az állam gondját képezték. Ez a tár-
sadalmi öntevékenység most új lehetőségek előtt áll, hiszen az állam érdekében
célszerűen felhasználható. Az államra vagy az erősen állami irányítás alatt álló
szervezetekre háruló feladatok egy részét erdélyi intézmények vállalhatják, ame-
lyek életképességüket idegen uralom alatt bizonyították be. 

A magyarság tervszerű gazdasági megerősítésének érdekében célszerűnek
látszik megfelelő szakemberekből álló bizottságnak (gazdasági tanácsnak) ösz-
szeállítása.

A Székelyföld népfölöslege, évente 2000–4000 lélek, mely eddig Brassó,
Medgyes, Szeben, Temesvár gyáraiban és az Ó-Királyságban talált elhelyezke-
dést, a bécsi döntés óta tömegesen tódul vissza szülőföldjére. Biztosítani kell
ennek az erős, hódító erejű és szorgalmas népnek szülőföldjén való megkötését
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s az elvándorlásnak tervszerű irányt szabni. Amennyiben Marosvásárhelyt a
székely kérdés megoldására külön intézmény állítódnék fel, úgy ez a kérdés is
annak feladatát képezné. A székelység ősi létformája a katonáskodás, s mivel
a Székelyföld stratégiai fekvése, illetve a Máramaros–Mezőség nyak miatt a
Székelyföldön nagyobb katonai készenlét tartandó, leghelyesebb lenne a szé-
kelység azonnali katonai átképzése s ennek állandósítása a régi határőr ezredek
korszerű visszaállításával.

Az erdélyi magyarság szellemi értékeinek megőrzése és gyarapítása céljából
szükségesnek látszik a lehető legrövidebb időn belül egy rádió leadóállomás
felállítása Kolozsváron.

A magyarság jelentős része szórványokban él, s a szórványok hajszálerein
folyik el a magyar vér. A szórványkérdés megoldása egészen különleges fela-
datokat vet föl, amelyeket csak egy erre a célra Kolozsváron felállított különleges
intézmény végezhet el eredményesen.

Falusi népünk művelődésének irányítására Kolozsvárt népművelési köz-
pont felállítását látjuk szükségesnek, továbbá nyári szabadegyetem megszer-
vezését is.

Az erdélyi kérdés megoldására elsősorban magát az erdélyi magyarságot
kell alkalmassá tenni. Ennek egyik feltételét abban látjuk, hogy figyelmét a maga
belső kérdéseinek megoldásáról ne tereljék el belpolitikai harcok, a magyaror-
szági politikai pártok Erdélybe való bevonulását tehát a lehetőséghez képest
megakadályozandónak tartjuk. Annak érdekében, hogy Erdély a maga igazi ar-
cával az anyaország felé is, de befelé is egységesen jelentkezhessék, politikai
életünk vezetésében mutatkozó ellentéteknek olyan megoldását kérjük, amely
harmonikus építőmunkára tudja összefogni Erdély legjobb erőit.

Úgy érezzük, hogy mindeme feladatok célszerű megoldásának legelső fel-
tétele, hogy az erdélyi kérdéskomplexum kiemeltessék a mai pártpolitikai tor-
zsalkodásból és emelkedettebb szempontok szerint irányíttassék.”

Az emlékirat történetét most azzal a személyes információval egészítem ki,
melyet szüleimtől tudok: A beadványt előkészítő megbeszélés szüleim házában,
a Hitelnek otthont adó szobákban történt, és nem járt nagy vitákkal, hiszen
már az előző kisebbségi évek során kikristályosodtak azok a sarokpontok, me-
lyeknek alapján ezt összeállították, s melyeknek figyelembevételét, mint utóbb
láthattuk, Teleki Pál politikája nagymértékben igazolta. Az emlékiratot a Hitel
köréhez csatlakozó Teleki Ernő adta át a nála megszállt miniszterelnöknek, a
kolozsvári Toldalaghy-palotában.

Teleki Pál erdélyi politikája messzemenően cáfolja azokat a Ceauşescu-érá-
ban megjelent tanulmányokat és könyveket, amelyek az Észak-Erdélyben tom-
boló Horthy fasiszta terrorról szólnak, hamisan montírozott fotókat is
felhasználva. A nemzetiségi politikában a felvetett javaslatoknak megfelelően
történt minden. A székely körvasút, a háborús időket is meghazudtolva, akkor
világrekordnak számító iramban készült el. A Székelyföldön meglepő gyorsa-
sággal jött létre a magyar hegyivadász egységek felállítása. S ami rendkívül fon-
tos, a magyarországi pártok behatolását ellensúlyozandó, Teleki létrehozta az
Erdélyi Pártot, saját közismerten németellenes politikájának támogatásra is.
De erről még olvasunk alább. A rendkívül rövid idő alatt elért eredmények nyo-
mai máig láthatók. Sajnos, az idilli képet rossz irányba árnyalták a neobarokk
anyaországból érkező személyekkel megjelenő társadalmi visszásságok, melyek
az évszázados patriarchális erdélyi társadalomnak a 22 év alatt még jobban
összekovácsolódott világában visszatetszést szültek.

Ennyi idő alatt a munkahelyek iránt megnövekedett igények kérdését nem
sikerülhetett tökéletesen megoldani, s ezért az emlékiratban előre jelzett kom-
munista befolyás növekedése is érezhetővé vált a munkásság körében, de (idő
híján) ennek következményeit inkább a háború után kellett elviselnie az egész
erdélyi magyarságnak, mikor internacionalista kiszolgálói lettek az osztályharcos
pártpolitikába burkolt román homogenizációs törekvéseknek.

Most adjuk vissza a szót Zathureczkynek:

AZ ERDÉLYI TÖRVÉNYHOZÓK
„Az emlékirat emelkedett szempontokat hangsúlyozott és ezek megvalósítását
óhajtotta Erdély közvéleménye. Teleki Pál gróf a törvényhozói behívásokat igye-
kezett úgy eszközölni, hogy a képviselőházba és felsőházba behívottak mint egy
keresztmetszetét adják Erdély társadalmának. A fentebb vázolt szellemi és po-
litikai okoknál fogva a behívott képviselők nem léptek be a kormánypártba,
hanem kormányt támogató független csoportot alkottak. Így vélték leghelye-
sebben szolgálni Erdély különleges érdekeit és megóvni Erdély népét a párt-
politikai viszálykodástól.

Ezer és ezer kisebb-nagyobb személyi és közügy merült fel Erdélyben a
visszacsatolás után. A törvényhozók első kötelességüknek ezeknek az ügyek-
nek az intézését tekintették. Részben ezért, részben pedig azért, mert szük-
ségesnek látták a megelőző teljes tájékozódást, a parlamenti munkában csak
a legszükségesebb mértékben vettek részt és idejüket az erdélyi ügyek intézé-
sének szentelték. A politikai »elhelyezkedés« kérdése azonban napról napra
határozottabban merült fel a csoport számára. Magyarország nagy politikai
küzdelmében egyre nagyobb szüksége mutatkozott annak, hogy Erdély is hal-
lassa hangját a politikai arénában. Eleve tudta ezt mindenki és ezért Buda-
pesten ugyancsak feszült érdeklődés előzte meg az erdélyi képviselők
bemutatkozását a parlamentben. Az első állásfoglalásból következtetni lehetett
a további magatartásra. És ez az állásfoglalás erdélyi és magyar volt. Az erdélyi
csoport nevében dr. Pál Gábor mondotta el a beszédet. Nem érdektelen annak
néhány részletét ideiktatni:

»Sok mindent vesztettünk el a huszonkét év alatt, de egyet a hatalom semmi
eszköze sem tudott elvenni: nemzeti öntudatunkat, amit csorbítatlanul megőriz-
tünk, az iskolás gyermektől az aggastyánig felülmúlhatatlanul fokoztuk. (…)
Magyarország 150 éven keresztül Nyugat-Európa védőbástyája volt, a székely-
ség Erdélynek volt védőbástyája egy évezreden keresztül. Örökös harcok meg-
ritkították sorainkat. Az idegen uralom alatt a székelység állandó veszélynek
volt kitéve. (…) A székelység jelentősége főleg abban fejezhető ki, hogy létével
és fennmaradásával Erdélynek visszacsatolt részét is megmentette. Ha a szé-
kelyég a keleti határon nem maradt volna meg nemzeti öntudatában, akkor az
új határ nem mehetett volna odáig.

Azonban az új határ az általános helyzettel a gazdasági nehézségeket is fo-
kozza.  Vasúti utaink, kereskedelmi gócpontjaink, megszervezett fogyasztópia-
caink vesztek el. Mégis határozottan ki kell jelentenem, hogy nincs az a
nehézség, szenvedés, amit türelemmel ne viselnénk azért, hogy az ősi magyar
hazához visszakerülhettünk. Egyre kérünk mindenkit, arra, hogy azt a nehé-
zséget, amely a mi életünkben jelentkezni fog, senki se használja föl elégedet-
lenség szítására és a kormányzat gondjainak megnövelésére. Ami minket ér, az
csak reánk tartozik.  

Népünk képviseletében itt ülnek közöttünk szász testvéreink is. Velük együtt
ültünk a bukaresti szenátusban és képviselőházban, és közös kisebbségi prob-
lémáinkat a legteljesebb testvéri viszonyban beszéltük meg. Üdvözöljük őket
itt és együtt munkálkodásukat szeretettel várjuk.

Az erdélyi románság képviselői még nincsenek itt közöttünk. Azokat az oko-
kat, amelyek elmaradásukat egyelőre megokolttá teszik, a képviselőház tegnap
megvitatta. Az erdélyi románok a bukaresti parlamentben legfájóbb sérelmünk
felsorolása közben mindig azt ismételgették nekünk, hogy »Menjetek Buda-
pestre!« eljöttünk. De csak akkor jöttünk el, amikor visszajött az a föld is, ame-
lyen éltünk és annyi küzdelmet folytattunk. Nagy keserűséget okoztak nekünk,
de azért minket nem vezet a bosszú érzete, ami összeegyeztethetetlen a magyar
jellemmel. Az együtt élő népek örök sorsa a békés együttélés feltételeinek ke-
resésére utal, és ebben mi felajánljuk jó szolgálatainkat és törekszünk arra,
hogy ebben a hazában boldogulásukat megtalálják, ha államunk léte és bizton-
sága ellen nem törnek.«”

Eddig a dr. Pál Gábor beszédének részletei. A szerző így zárja a fejezetet:
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„Valóban, a kisebbségi sors mélységesen megváltoztatta az erdélyi embert.
(…) Életformája lett a küzdelem. (…) Nemzeti mivolta és a nemzethez való
tartozása természetes szükségletévé vált és megtanulta, hogy azt nem hirdetni,
hanem élni kell. De a nagy befelé élésben sem feledkezett meg soha, egyetlen
pillanatra sem, hogy erdélyiségén és magyarságán túl sorsszerűen és elhiva-
tottan európai. Ezért őrizte meg nagy belső változásai idején is magas európai -
ságát.”

A KÉTKEDÉSEK KORA
„(…) a visszacsatolás után Észak-Erdélyben nagy vonásokban így vázolták fel
a szellemi és politikai alapelveket. (…) A visszacsatolás napjaiban csodát vártak
az erdélyiek és csodát vártak az erdélyiektől. Mindkét oldalon csalódtak. A tri-
anoni határon túli ország nem bizonyulhatott annak, amilyennek huszonkét esz-
tendőn keresztül Erdélyben megálmodták. És a csodálatos erdélyi nép is bizony
esendő és gyarló emberekből állott. Az állam és a társadalom első lázas ölel-
kezése után kutatva figyelte egymást. És hibákat találtak egymásban kölcsönö-
sen. A mámoros órák után a félénk kritika hangja is élesebben csendült és fájón
mart bele a túlérzékeny lelkekbe. Félreértések, felületes ítéletek tobzódtak a
közéletben, és tág kapukat nyitottak az alantas személyi érdekeknek.” 

ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM
„Gazdasági vonalon kitűnő szervezetek álltak készen: az EMGE és a szövetke-
zetek. Körülöttük is súlyosan merült fel azonban a probléma, hogy ezek az
önálló, a népben gyökerező szervezetek miképpen illeszkedjenek bele az állam
irányított gazdaság rendjébe. A centralizáló és decentralizáló kérdései ütköztek
össze egymással. A volt trianoni Magyarország kényszerűen etatizáló hajlama
került szembe Erdély önkezdeményező jellemével. Nyíltan merült fel a kérdés,
hogy meddig kell és meddig szabad hatnia az állami beavatkozásnak, hol vonható
meg a helyes határvonal. Erdélyben, mint minden más területen, gazdasági téren
is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a jövő államrendje feltétlenül az auto-
nómiák egybehangolt összességére épül fel, és ezért szálltak síkra a meglevő
szervezetek önállóságának védelmére, hogy azokat koordinálják az ország gaz-
dasági rendjének szerveihez. (…) A különleges erdélyi gazdasági kérdések meg-
oldása érdekében pedig életre hívta az Erdélyi Gazdasági Tanácsot, amely mint
tanácsadó szerv működik a kormány és az erdélyi gazdasági tényezők között.”

Itt ismét személyes emlékkel tudok hozzájárulni az egyáltalán nem egyszerű
kép teljesebbé tételéhez. Ugyanis apám, Szász István, mint az EMGE ügyvezető
alelnöke, kemény csatákat vívott az önállóság érdekében. A Gazdasági Tanács
és vezetője megpróbált rátelepedni az önálló EMGÉ-re. Ebben egyéni ambíciók
is szerepet játszottak, de végül mégis kialakult egy egyensúly, amely aztán nem
sokáig működhetett, mert jött a szerencsétlen háború vége. Ekkor az EMGE,
az erdélyi szellem önállóságának jegyében, komoly szerepet vállalt a nehéz idők
átvészelésében. Ebben a Gazdasági Tanácsnak már nem jutott rész.

POLITIKAI PROBLÉMÁK
„Sokkal gyorsabban és a dolgok természetéből folyóan lényegesen több vitára
adva okot merült fel a politikai elhelyezkedés, illetve a szervezkedés kérdése.

Az Észak-Erdélyből behívott törvényhozók soraiban helyet foglaltak a Ma-
gyar Párt és a Népközösség vezetői, valamint annak a fiatal értelmiségi cso-
portnak a tagjai, akik addig nyilvános politikai szerepet nem vittek ugyan, de
társadalmi téren és sajtójukban tevékenyen részt vettek a kisebbségi élet irá-
nyításában. Ennek a politikai múlt és nemzedéki szempontok tekintetében he-
terogén törvényhozói csoportnak volt a feladata, hogy a magyar
törvényhozásban és ezzel a magyar politikai életben Erdélyt képviselje és annak
ügyeit szolgálja.

(…) Az érvek és ellenérvek hosszabb időn át egyensúlyban voltak, míg végül
az a felfogás győzedelmeskedett, hogy miként szellemi és gazdasági téren, úgy

a politikában is jobb szolgálatot tehet Erdély a magyar ügynek és önmagának,
ha erőit összefogva, mint egység, jelentkezik. Így történt meg a döntés az Er-
délyi Párt megalakítása mellett. A szervezési munka haladéktalanul megindult,
majd május 28-án a kolozsvári Redout nagytermében ünnepélyes keretek között
megalakult a párt országos szervezete és megválasztották tisztikarát.

A párt újonnan választott elnöke Teleki Béla gróf, a kisebbségi élet kényszerű
hatása alatt megteremtett egység továbbfejlesztését vallotta egyik legfőbb cél-
jának: »az egyetemes magyarság számára példaadóan kívánjuk szolgálni legfőbb
eszményképünket, az egységes, válaszfalakat nem ismerő magyar társadalmat,
amelyben egyedül a valódi érték, az egyéni, szellemi és erkölcsi jellembeli tu-
lajdonságok a döntő tényezők.« A párt programjának gerincét az egységes,
erős, szociális, kiegyensúlyozott társadalom kiépítése képezi. Sokban eltér ez
a szokásos pártprogramoktól s a kisebbségi sors kemény iskolájának tanítása
érzik rajta.”

Vallasek Júlia esszéjében, melyet a Hitel 1940 és 1944 közötti periódusáról
írt, Török Zsuzsa angol nyelvű tanulmányát idézve, figyelmeztet arra, hogy az
Erdélyi Párt programja „(…) a Hitel-mozgalom elképzeléseinek enyhén mó-
dosított változata volt.” Nem csodálkozhatunk ezen, hiszen a behívott képviselők
közt több vezető hiteles kapott helyet, és a párt elnöke (Teleki Béla gróf), alel-
nöke (Albrecht Dezső), valamint titkára (Mikó Imre), maguk is hitelesek voltak.
Amint a továbbiakban Vallasek írja: „A folyóirat lapjain korábban vázolt társa-
dalmi program egy része ebben az időben válik politikai programmá.” Mikó
Imrére hivatkozva állapítja meg, hogy az addig társadalompolitikai érdeklődésű
lap, a folytonosság természetességével válik nemzetpolitikai szemlévé.

AZ ERDÉLYI PÁRT PROGRAMJA
„(…) Az Erdélyi Párt (…) nyitva áll a visszatért keleti és erdélyi részek minden
keresztény polgára számára, aki az alábbi egyhangúan elfogadott programot
magáévá teszi.”

A több oldalon felsorolt pontokat most csak rövidítve fussuk át:
I. A kisebbségi sorsban megacélozott erkölcsi erejét és elszánt akaratát az

erős és független Magyarország felépítésének szolgálatába kívánja állítani.
II. A Kárpátok koszorúzta ezer éves magyar földet magyar élettérnek te-

kintjük, s legelső kötelességünknek azt tartjuk, hogy ezen a földön minden ma-
gyar számára otthont, munkát, kenyeret és magyar műveltséget biztosítsunk. 

Az alpontok közt van a Kárpátokon-túli magyarok hazatelepítése is.
Minden építő erőt össze kell fogni egy védelmező és megtartó, megújult

magyar állam megszületéséért.
III. Minden ember annyit ér, amennyit erkölcsi magatartása, nemzetéért

végzett munkája és a magyar közösségért hozott áldozata jelez.
Ezután a korszerű szociális szellem, az öncélú bürokratizmus felszámolása,

a hivatásbeli felelősség, az egészséges kiválasztás elve, a protekciós érvénye-
sülés felszámolása, a közéleti tisztaság, a társadalmi és hivatali élet formáinak
egyszerűsítése szerepel az alpontokban.

IV. Magyarország csak akkor lehet erős és független, ha tiszta és keresztény
erkölcsi alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott és egységes nemzeti társadalom
épül fel.

Az alpontokban a népi és munkásosztály megerősítése, a család támogatása,
a gyermekszaporodás fokozása, a sokgyermekes családok megsegítése, igaz -
ságos, méltányos és egyszerű adórendszer, az örökösödési rendszer reformja,
az igazságszolgáltatás meggyorsítása kap hangsúlyt.

V. A föld és a tőke nemzeti vagyon.
A magyarellenes földreform felülvizsgálata, a kisgazdák nagyarányú gyara-

pítása, a gazdasági népnevelés, a tőke, mint eszköz beillesztése a nemzeti ter-
melés rendjébe, tisztes kisipar és kiskereskedelem, az életbe kilépő értelmi
ifjúság segítése az elhelyezkedésben, a tudományos pályáról idegen uralom
alatt kiszorult magyar értelmiség és a művészek támogatása.
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VI. Legszélesebb körű magyar művelődéspolitika, melyen belül a magyar
népnevelés gyors és bürokráciamentes megszervezése, újabb mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi, elemi és középiskolák valamint otthonok létesítése. Cél
az állampolgárrá és közösségi lénnyé nevelés. Az egyházak hitvallásos iskolái-
nak megerősítése.

VII. Küzdelem a keresztény Magyarországért. Történelmi egyházak meg-
erősítése, egyházak közötti együttműködés.

VIII. Előnyt biztosítani a magyar szakembereknek a nevelés, a közvélemény
alakítása, a jogszolgáltatás és a gazdaság életében.

IX. A nemzetiségekkel a Szent István-i gondolat szellemében folyó együtt-
élés.

A németség fejlődését a régi királyi privilégiumok helyett nemzetközi egyez-
mény biztosítja.

A románság használhassa nyelvét a közoktatásban, közigazgatásban és a
bíróságok előtt, egyházait meg kell becsülni, a munka szabadságának és a nem-
zeti érzés védelmének valamint a politikai jogok gyakorlásának biztosítása olyan
mértékben, amilyenben a romániai magyarság jogokkal rendelkezik. 

X. A legfontosabb erdélyi létkérdések megoldása:
A Székelyföldnek az ország vérkeringésébe történő gyors bekapcsolása.

A székely határőrvidék szervezetének felújítása. A szórványok megerősítése a
székely népfölösleggel és a legjobb magyar vezetőkkel. Az erdélyi magyar gaz-
dasági, társadalmi és művelődési szervezetek működésének megkönnyítése.
A Magyar Szövetség mielőbbi megvalósítása.

A program aztán így fejeződik be, szó szerinti idézetben:
„»A nagy európai átalakulás idején az Erdélyi Párt a legteljesebb mértékben

átérzi azt a felelősséget, amivel egyfelől Erdélynek és Magyarországnak, más-
felől Európának is tartozik. Egyaránt kötelezi erre mind a kisebbségi sors
mélységeiben megtisztult magyarsága, mind a történelmi erdélyi szellem, mely
magyar módon képviselte és sugározta szét Európa délkeleti sarkán az európai
szellem örök értékeit. Az idegen elnyomás alatt mélyebben nemzetivé vált ez a
szellem, az egyén helyett a közösség nyomult előtérbe, társadalmi osztályaink
közelebb jutottak egymáshoz, a vezető réteg visszatért az örök népi alaphoz,
az egyházak beilleszkedtek a nemzetnevelés munkájába, megtanultunk egysze-
rűbben élni és magyarságunkért minden áldozatot meghozni. Úgy érezzük, hogy
Erdély magyarságát ezek a lelki és társadalmi változások előkészítették és al-
kalmassá tették arra, hogy a nemzet legjobbjaival az első vonalban haladjon
azon az úton, mely az új Európában megújult erős és független, örök történelmi
feladatait betölteni tudó Magyarország megteremtéséhez vezet. Az Erdélyi Párt
az erdélyi magyarságnak megpróbáltatásokban megedzett lelkét, szellemi és
erkölcsi erejét ennek a célnak a szolgálatába kívánja állítani.«”

Ezúttal is kísértésbe esik az ismertető, hogy a magyarság jelen gondjainak
megoldását jelentő mai programokkal vonjon párhuzamot. Ez csak megerősíti
az akkori és a mai elképzelések jelentős részének helyességét.

ESZMÉK ÉS CÉLOK
„(…) Az első feladat tehát a már meglevő értékek és erők megkeresése és egy-
befogása volt. Meg kellett vizsgálni, hogy mi az, ami szellemben, anyagban,
szervezetében átvehető a kisebbségi életből, mit kell tovább fejleszteni és mit
elsorvasztani. A népi politika, a kollektív társadalmi eszme, az egyszerűségre
való törekvés, a társadalmi osztályok megszűnése, a munka megbecsülése, a
szociális cselekvés kötelessége, az egymás tisztelete, a jövőbe vetett rendíthe-
tetlen hit és a mélyen öntudatos sallangtalan magyarság volt egyebek között a
kisebbségi múlt ajándéka, amelyet a párt megőrizni, ápolni és az egész nemzet
számára továbbadni kíván. (…) Mert Magyarország társadalmi rendjének és
berendezkedésének, magatartásának és szellemének múlhatatlanul el kell jutnia
az európai fejlődés során oda és azon túl, ahová Erdély a kisebbségi sors súlyos
nyomása alatt eljutott.

(…) A szabad erdélyi szellemet sokan összetévesztik a liberalizmussal, a
kemény kéz és fegyelem politikáját a fasizmussal vagy nemzeti szocializmussal,
holott az Erdélyi Párt sem egyik, sem másik, hanem igyekszik gondolatban és
cselekedetben egyaránt mindig mindenhol és minden körülmények között ma-
gyar lenni a szó legnemesebb és legmélyebb értelmében. Nehéz azonban ilyen-
féle magatartást megértetni egy közvéleménnyel, amelynek széles rétege amaz
egyetlen szempont szerint osztályoz jobbra vagy balra, hogy ki mennyiben
szidja, vagy nem szidja a zsidót. 

(…) Mai megoldásuk hosszú időre szóló megoldás kell, hogy legyen és
ezért úgy kell őket megoldani, hogy zökkenésmentesen illeszkedjenek bele az
új európai rendbe. (…) Az Erdélyi Párt, amelyről igaz, hogy eddig inkább cél-
kitűzései, mint cselekedetei alapján lehet véleményt mondani, méltán nevezheti
magát Magyarország legmodernebb szellemű és legfiatalabb kezekben levő
pártjának, amelyre úgy lehet, illenek Szekfű Gyula emlékezetes szavai: »Talán
nem illúzió, nem vétkes illúzió ez: hinni a jövőben és az ifjúságban!«”

A VAJÚDÓ KULTÚRA
„(…) az erdélyi irodalom nem szólalt meg és nem adott útmutatást a magatar-
tásra a visszatérés után. Tamási Áron »Magyari rózsafá«-ja volt talán az egyet-
len nagyjelentőségű irodalmi megnyilatkozás. Az írók és művészek a
szemlélődésnek és az új élet belső kiérlelésnek szentelték idejüket. (…) a szel-
lem embere ma is helyén áll és a közös gondokon töri fejét. Tamási Áron sorai
bizonyítják ezt: 

»Megvallom, nekünk a kezdet szerfölött nehéz. (…)
Nem a kedvezőt, hanem az igazat szeretjük. 
S mi az igaz?
Igaz pl. az, hogy létezik egy ún. erdélyi magyar szellemiség, melynek után-

zatai rendkívül népszerűek. Mi azonban magát a valódit inkább ajánljuk, mert
abban az erkölcs formáló és célra vezető erejét törvényszerűnek tartjuk, s egy-
ben úgy gondoljuk, hogy ez a hitünk nagy nemzeti erő lehet, ma, amikor egy
megújítandó Európában megújult magyarságot kell teremteni.

Én is azonos érzéssel tettem meg a mozdulatot, hogy tovább is Erdélyben
maradjak, s másokkal egy időben foglaljam el a magam őrhelyét. Ha szokás,
ilyenkor az őrhelyre felállás idején, valamit kérni, akkor én az öntudatos munka
lehetőségét kérem, szabadságot a szellemi munkának és a helyet az építő gon-
dolatnak.

S a magam számára csak annyi könnyítést kérek, hogy mint eddigelé, ezután
is divatos jelző nélkül lobog a vallomás, hogy aki idegen hatalom előtt nem tu-
dott alázatos lenni, soha, az más előtt sem leszen, egyedül csak Te előtted:
Független Hazám!«

A szellem embere tehát itt-ott megszólal s felelősségteljes szavakat mond.
A két évtizedes román uralom alatt tönkre silányított intézmények azonban ért-
hető módon csak lassan éledeznek a cselekvés szükségességéig, és amikor el-
érkeztek oda, közöttük és az állam között éppen úgy megindult a beavatkozás
és autonómia problémájának vitatása, mint a gazdasági és politikai síkokon.

Pedig éppen a kultúra művelőire és eszközeire vár a nagy és nagyszerű fel -
adat elvégzése: az új magyar embertípus nevelése. (…)

(…) Világos immár az út, amerre haladni kell: a magyar népi műveltség
felé! Nemcsak tárgyi tudást, hanem műveltséget adni a népnek. (…)

Erdély kultúréletében mindig jelentős, talán bízvást mondhatjuk a legjelen-
tősebb szerepet az egyházak vitték. Nemcsak az egyházi iskolák, hanem a szó
legmagasabb értelmében vett népművelés által is. (…) Erdélyben az egyházi
iskolák neveltek. Hívő, jellemes, a világgal és önmagukkal tisztában lévő férfiak
kerültek ki padjaikból.

A meginduló szabad magyar kultúrmunka során változatlanul rájuk hárul a
legnagyobb feladat elvégzése: a nép művelése iskolában, iskolán kívül, a szósz-
ékről és magántársalgásban.”
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AZ ERŐS LÉLEK A LEGJOBB VITORLA
„Folyik tehát az országépítés Észak-Erdélyben. Dél-Erdély magyarjai még min-
dig nemzetet építenek. Nehéz, áldozatos építéssel.

A bécsi döntés talán a trianoni katasztrófánál is súlyosabban érintette Dél-
Erdély magyarságát. Szétfoszlott minden titkos remegő remény és ólomsúllyal
nehezedett a lelkekre az úttalanság és tehetetlenség. Pőrén kiszolgáltatva a
többségi nép lobogó gyűlöletének, szervezeteitől, jórészt vezetőitől megfosztva,
soha meg nem élt ellenséges légkörben indult neki az új élet előre tudottan kál-
váriás útjának.

Megtanulták Kacsó Sándor nyomán, hogy:  »Az erős lélek a legjobb vitorla!«
A csalódottság legnehezebb óráiban a legerősebb lélekkel Márton Áron gyu-

lafehérvári püspök állott őrhelyén. Kemény, katonás, rideg, de megrázó és fel-
emelő a parancs, amit önmagának és egyházának adott:

A megyéspüspök székes káptalanjával együtt székhelyén marad, és az egész
egyházmegye kormányzását továbbra is kezében tartja.

Az ügyek közvetlen intézésére Kolozsvárt külön püspöki helytartóságot állít
fel, amely a megyéspüspök által adott széles körű felhatalmazásokkal a me-
gyéspüspök nevében intézkedik.

Minden egyházmegyei pap köteles azon a helyen maradni, melyre a püspök
őt rendelte. Akik eddig elhelyezést nyertek, állomáshelyüket a legsürgősebben
foglalják el.

Márton Áron megragadta a lélekvesztő kormányrúdját és a maga erős lelkét
adta oda vitorlának, hogy a hányódó tengeren ismeretlen távoli rév felé vigye
népét. Nem lehet a legmélyebb megindultság nélkül olvasni felhívását, amelyet
Romániában maradt híveihez intézett:

(…) Kérve kérlek, ne essetek kétségbe, ne veszítsétek el minden reménye-
teket, ne gondoljatok mindjárt menekülésre. Ne mozduljatok, a felindult lelki-
állapot és a zavaros helyzet nem alkalmas arra, hogy most döntsetek, s
elhagyjátok a földet, házat, munkahelyet, ahol verítéketek hullott s testvéreite-
ket, akikkel minden örömet és bánatot megosztottatok.

Ez volt az első és úgyszólván az egyetlen hang, amely a dél-erdélyi magya-
rokhoz eljutott. A többit elfojtotta az államgépezet és némaságra ítélte a helyzet.

(…) Az anyagi és lelki nyomás kétségkívül azt a célt szolgálja, hogy Dél-
Erdély magyarságát rábírja ősi otthonának elhagyására, azaz a »népcserébe«
való belenyugvásra. (…)

Nyíltan áll előttünk a kérdés, vajon milyen kincseket tár fel a szörnyű nyomás
az erdélyi lélek legmélyén, és milyen súllyal fog egykor jelentkezni a magyar
életben.”

Sajnos, talán ez volt az a pillanat, amikor Dél-Erdély végleg elveszett a ma-
gyarság számára. Az új határon dacosan vetette meg lábát az ortodox törésvo-
nal, s onnan nyújtogatta csápjait az ideiglenesen elveszített Észak-Erdély felé.
De a rövid – lélegzetvételnyi – szünetet követő folytatás ismeretes.

ERDÉLY EURÓPÁBAN
„A geográfia pontosan meghatározza Erdély helyét Magyarországon és ezzel
Európában. A Kárpátok koszorújával zárt tér bonthatatlan egész. És a Kárpátok
keleti vonulata áthághatatlan limes. Választóvonal kelet és nyugat között. A nyu-
gat Magyarország keleti határáig terjed. Cáfolhatatlan igazság ez. És Európa
új rendje csak igazságokra épülhet fel.

De nem elég a geográfiai tér egysége, mert kell, hogy azt a szellem betöltse.
A történelem kezdete óta a Kárpátok övezte teret csak a magyar szellem tudta
betölteni. Akkor is ő töltötte be, ha az országot darabokra szaggatták, ha idegen
hatalmak uralkodtak felette. És a magyar szellem végvára, felfrissítője, hányszor
egyedüli letéteményese, Erdély volt. Most a történelem mérhetetlen dimenzióiba
táguló nagy európai változás során is Erdélyből várjuk a nagy indítékot a vál-
tozásra.

És talán nem indokolatlan éppen a nagy európai újjáalakulással kapcsolatban
Erdély magyarságára gondolni. Az új Európa szellemét bizonyára különöskép-
pen megérti a kisebbségi élet által keményebbre edzett magyar. Teleki Béla gróf
szavait idézzük:

»Az erdélyi magyarság a kisebbségi sors nyomása alatt azonos irányba
fejlődött a nagy nemzeti forradalmak társadalmával. Nemzeti öntudatunk mé-
lyebb lett, közösségi gondolatunk pedig erősebb. Más eszközökkel, más kö-
rülmények között indultunk el az európai fejlődés útján, de hűen ősi erdélyi
hagyományainkhoz és szellemünkhöz, megtartva sajátos magyarságunkat.
Nincsen tehát szükségünk forradalomra, nincsen szükségünk az idegen for-
radalmak külsőségeinek lemásolására, sem azok harci eszközeinek utánzá-
sára, mert társadalmunk már túljutott a forradalmi perióduson. A kisebbségi
életben ugyanis végrehajtottuk a magunk revízióját, és a magyar gondolat
életképesnek bizonyult. De szükségünk van az elért eredmények kiegészíté-
sére, megerősítésére, továbbfejlesztésére, hogy ezzel és ezáltal elősegítsük
hazánk fejlődését és harmonikusan kapcsolódjunk be az új európai rendbe.
Méltón történelmünkhöz, hagyományainkhoz és európai elhivatottságunk-
hoz.«

Erdély érzi ma is, a gigantikus vajúdások idején európai küldetését. Mert
az erdélyi magyar belső változásai során eljutott oda, ahova Európa népei nagy-
részt csak készülődnek. Eljutott az igazabb emberséghez, a tisztult és gyűlölet
nélküli nemzeteszméhez, a mélységes társadalmi érzéshez és a töretlen lelki
bátorsághoz minden veszéllyel szemben élni és magyarul élni az életet. Erdély
magyarsága egy nap, a maga nagy metamorphosisa után, talán fáklyát vesz a
kezébe, hogy az ember számára megvilágítsa az utat Európában.”

Ezután, ama gigantikus vajúdások során a történelem legborzalmasabb gé-
pezetei tiportak végig Erdélyen. Az európai változások két korát is megéltük,
s volt úgy, hogy Erdély valóban vitte a fáklyát. De a kisebbik haza kicsiny, s
mégis országnyi magyarsága hiába mutatott példát, hiába mutatott fel erejét
meghaladó eredményeket munkában, alkotásban, türelemben, magyarságban.
Éppen az az Európa, amely iránt – mint láthattuk – nehéz perceiben is komoly
felelősséget érzett, megtagadta, semmibe vette, sorsát nagy érdekek alá ren-
delte, s a remélt enyhülés továbbra is csak ezen érdekeknek az erdélyi magyar-
ságéval történő véletlen párhuzamba kerülésétől várható. És ebben sorsa és
reménye nagyban hasonlatos az anyaországéhoz. Hogy ehhez a véletlenhez
ügyes (közös) politikával mennyire lehet hozzájárulni, s hogy erre egyáltalán
van-e még idő – ez fog a következő néhány évtizedben eldőlni.

Zathureczky 1941-es megállapítása ma is érdemes a figyelemre: „(…) Ma-
gyarország társadalmi rendjének és berendezkedésének, magatartásának és
szellemének múlhatatlanul el kell jutnia az európai fejlődés során oda és azon
túl, ahová Erdélyé a kisebbségi sors súlyos nyomása alatt eljutott.” Aztán foly-
tassuk Tamási Áron szavaival: „Igaz például az, hogy létezik egy ún. erdélyi
magyar szellemiség, melynek utánzatai rendkívül népszerűek. Mi azonban
magát a valódit inkább ajánljuk, mert abban az erkölcs formáló és célra vezető
erejét törvényszerűnek tartjuk, s egyben úgy gondoljuk, hogy ez a hitünk nagy
nemzeti erő lehet, ma, amikor egy megújítandó Európában megújult magyar-
ságot kell teremteni.” De Zathureczky még ezt is mondja: „Európa új rendje
csak igazságokra épülhet fel.”

Bízom abban, hogy az összefoglaló végére érve a figyelmes olvasó képet
nyert arról, mit is jelent az erdélyi szellem, s amennyiben ez így van, bizonyára
nagyon sok eddigi kérdésére kapott választ.

y

yy
346

Harmadik Hitel_Harmadik Hitel  2018.05.28.  18:18  Page 346



Gondolatok két ló két-két oldaláról
Reményik Sándor: Nemzetpolitikai gondolatok
1940–41/3–4.

A Hitel 1940–41-ben két évet egyesítve megjelenő számait egy összevont 3–4.
füzet zárja. A lap ebben az időszakban nő át igazán társadalompolitikai jelle-
gűből a nemzetpolitikaiba.

Reményik Sándort, a friss halottat (1941. október 8.), a nagy veszteséget,
ekkor már gyászolja Erdély és a szellemi kör, mely őt is magáénak tekinthette.
A szerkesztőség még a Hitelt megelőző időkben, a Pásztortűzben megjelent
cikkeiből emel be két rövid, de annál fontosabb és akkor is aktuális írást a szám
elejére. 

Mottóként Reményik végrendeletéből idéznek:
„A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek”

A költő 1922-ben, a nagy trauma után, egy agresszív és hamis nagyromán
tudat nyomását bőrén érezve – mondhatnánk szükségállapotban – elmélkedik
érdekesen a nemzettudatról, mely mind a mai napig a magyar társadalom egyik
legvitatottabb, olykor – szégyenszemre – tojástáncot kiváltó kérdése. És meg-
oldatlan gondja! A liberális világ (a politikai korrektség hamis mítoszában) nem
akarja elfogadni a maga természetességében, elkerülhetetlenségében, szüksé-
gességében, hasznosságában és ártalmatlanságában a valódi és tiszta nemzet-
tudatot. Félve féli és hol tudatosan, hol tudat alatt keveri össze szélsőséges
gondolatokkal. Száműzné, hiszen a nemzetköziség ellentétének gondolja, s mi-
közben annak szélsőségek által is felhasznált emlékeit, formáit ostorozza, nem
akarja észrevenni, hogy éppen maga az, aki átesett a ló túloldalára, s a mások
tiszteletének szép gyakorlati és gondolatvilágából átlépett (áttévedt?) a vad koz-
mopolitizmus térfelére. 

A nemzeti letargiába süllyedésből való éledezés első erdélyi évében
Reményik igen határozott szavakkal és röviden írja le gondolatait a nemzettu-
datról. A fizikai szembenállást közeli rokonságba hozza azzal. Érthető módon.
De nyugodtabb lelkiállapotban gondolkodván, tudjuk, hogy nem a nemzettudat
váltja ki a fizikai szembenállást, hanem éppen az fokozhat egy egészséges tu-
datot kórossá.

A NEMZETI ÖNTUDAT JELLEGE
„A nemzeti öntudatnak kétségkívül van bizonyos harcias jellege; ez tény, de el-
kerülhetetlen tény.  Ez néha csak szellemi, lelki szembenállásban nyilvánul meg,
néha a különböző nemzeti öntudatok fizikai, fegyveres szembekerülésében. Az
utóbbi végtelenül szomorú; azonban szintén az élet, a természet törvényeiből
következik. Ahol értékek termelődnek, ott az értékek körül és az értékek között
harc támad. E harcban egészen egyszerűen arról van szó, hogy aki ellanyhul,
elhagyja magát vagy gyengébbnek bizonyul, az megsemmisül. Aki fizikailag sze-
rel le, az fizikailag, külső, mondjuk állami létében hal meg; aki lelkileg szerel le,
az lelkileg hal meg, öntudatának ősi gyökereiben sorvad el, elveszti sajátos, nép-
egyéni színeit és felszívódik menthetetlenül. Ha már most a lét ilyetén berende-
zettsége folytán egyik félnek mindig inferioris helyzetbe kell kerülnie, tehát a
maga szempontjából teljes joggal kérdezi minden kollektív öntudat: miért én,
miért mi legyünk a legyőzöttek? Az egyén sorsa pedig ezzel a problémával szem-
ben aszerint alakul, hogy mennyiben részes az ő személyi öntudata nemzetének
öntudatában. Ha részt kér belőle, akkor ő is ezt fogja mondani: igaz, miért éppen
mi? Az egyén részesedése pedig annál inkább fennforoghat, minél több és minél
ideálisabb érték hordozójának látja ő a maga nemzeti öntudatát. Persze, hogy
ezt minden nemzet fia így látja, eltekintve a »nemzetköziek« szerintem abszurd,
mert természetellenes  »csoportjától«. Azért ez a kérdés világosan szempontok
kérdése egyfelől – hatalmi kérdés másfelől, és nem lehet ezt ez idő szerint va-

lamilyen általános erkölcsi vagy emberi igazság népek feletti magas szférájába
felemelni… Minden szeretetem, ragaszkodásom és féltésem azoké, akik közel
és legközelebb állanak hozzám. Ez kárpótol engem a más irányba való kényszerű
agresszivitásért. Vallom, hogy ez az agresszivitás éppen olyan emberi vonás,
mint a szeretet. Nincs mit szégyellni rajta. A szeretet pedig mélyebb így; amit
szélességben veszt, azt nyeri mélységben. Az egész emberiséget ölelni egyforma
erővel: vajmi nehéz dolog. Ahol a minden fogalma megjelenik, ott nagyon közel
van a semmi fogalma is. (»Pásztortűz« 1922. március 5.)”

A mai álságosan nemzetközi ideológiák kötöttségeiben élő olvasó sok kérdést
vethet fel. Csakhogy nálunk jobban ki tapasztalhatta meg, hogy valóban farkas-
törvények uralkodnak, s nem „hagyhatjuk el magunkat”. Erre csak az biztathat,
akinek mindegy, vagy aki idegen érdeket szolgál. A trianoni szomszédság, sőt
most már a minket befogadó Európa is nyakunkra akar ülni. Nehogy most
európai pénzekkel érveljen itt valaki, hiszen tudjuk, hogy az töredéke annak,
amit a valóságban a  kétsebességes Európa gyorsabbik fele belőlünk nyert, nyer
és nyerni fog. Tehát abban, hogy itt törvényszerű versengés folyik, melyben nincs
helye az álmodozásnak, és a tudat hiánya lefegyverző: Reményiknek igaza van!
Mindenkinek az az érdeke, hogy a másik kerüljön „inferioris” helyzetbe. Még
Európa gazdag magállamai is versengenek egymással.

Az egyes egyének öntudata alkotja a nagy egészet. Ha az egyén nem azt
látja, hogy nemzete értékek hordozója, amint nálunk a balliberális propaganda
sulykolja: bűnös nemzet vagyunk, és odáig menne az önértékelés rombolásában,
hogy tudománnyá (és művészetté) emeli egész történelmi létünk deheroizálását
(miközben köröttünk fals történelmekből épülnek hamis tudatok, építő erejű
nemzettudat helyett olyan személyes és kollektív önértékelési zavarokat szen-
vedhet el, amelynek következménye csak az a bizonyos „lelki leszerelés” lehet,
annak Reményik által leírt következményeivel.

A „népek feletti szférába” emelés művelete azóta is megoldhatatlannak bi-
zonyult a világban. A népek feletti szférának ma már új nevei vannak, pl. a mul-
tikulturalizmus, és erről szólna a megvalósulatlan integrációs narratíva is.
Narratíva, mert gyakorlatban semmit sem látunk. Az utolsó mondat figyelmez-
tetése pedig nem lebecsülendő bölcsesség. 

r

Reményik második írása 1933-ban született, Makkai Sándor Magunk re-
víziójának nagyhatású megjelenését követően, s éppen a magunk revíziója je-
gyében figyelmeztet ősi rossz tulajdonságunkra, mely szerint az önértékelés két
szélsősége között olykor nehezen találjuk meg az egyensúlyt, s ha kell, a mell-
döngetős magyar könnyen megy át önostorozó, minden gond magyarázatát
csak magában kereső hangulatba, az önkritikát szellemi mazochizmussá növelő
állapotba. Ez lenne ama másik ló két oldala.

ÖNKRITIKA, VAGY SZELLEMI MAZOCHIZMUS
„Az erdélyi magyarság mai vezető szellemiségének, számottevő íróinak, gon-
dolkozóinak, nevelő egyéniségeinek egész karakterét átitatta egy különös, kri-
tikai nemzetszemlélet, melynek, azt mondhatnám, vallásos gyökerei vannak.
Egy pár év előtti írásomban már hivatkoztam arra, hogy a döntő különbség a
magyarországi és erdélyi magyar nacionalizmus között az, hogy az előbbi meg-
maradt főképpen politikai jellegűnek, az utóbbi átformálódott religiosus jelle-
gűvé. A magyarországi magyarságnak vannak még politikai ábrándjai, tervei
és célkitűzései, van intenzív, olyan amilyen politikai élete. Az erdélyi magyarság
politikai élete semmi, nemcsak tényleges megkötöttsége folytán, hanem szellemi
elitjének politikai közömbössége miatt is. Kultúrájának megmaradt fellegvárába
visszavonulva, igyekszik ez a magyarság lelki pozícióit megtartani. Eszem ágá-
ban sincs ezzel a ténnyel vitázni, sok vonatkozásban elkerülhetetlennek, sok
vonatkozásban éppen tisztító és felemelő hatásúnak érzem ezt a politikátlan-
ságot. Ezzel függ össze valamennyire az említettem kritikai nemzetszemlélet.
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Kulturális és vallásos elmélyülés vonásról vonásra fedezte fel és domborította
ki ezt a szemléletet. Nem véletlen, hogy ennek a szemléletnek a leggyönyörűbb
és legátfogóbb, címében is különbségjelölő magyarázatát Makkai Sándor adta.
A sokféle revíziós gondolattal és törekvéssel szembeállítva az első, legfontosabb,
legsürgősebb, legegyszerűbb s mégis legnehezebb revíziós gondolatot: a ma-
gunk revízióját, egyénben és nemzettestben egyaránt. Erre a műre óriási szük-
ség volt. Nemcsak az új transsylvanizmus lényegét adta benne az író:
visszavonulást a külsőből a belsőbe, a világból a lélekbe, a politikai magyar-
ságból az ideális magyarságba –, hanem először foglalta össze azt a kritikai
nemzetszemléletet, melynek vallásos gyökerei: bűntudat, bűnbánat, ítélettartás
önmagunk fölött, prófécia, megújulás, megszentelődés, új népi program. Mak-
kai a legnagyobb kritikus magyarok, Széchenyi és a többiek látását alkalmazta
a mi erdélyi viszonyainkra. Magyar bűnöket tárt fel, de magyar erőt és új ma-
gyar lehetőségeket is mutatott. És megmutatta az ember és a magyar lehető
teljes harmóniáját éppen az erdélyi politikanélküliségben.

Ennek a nagy fényességnek azonban, mely az erdélyi magyarság kritikai
nemzetlátásában kigyulladt – ,nagy árnyéka van máris, és tépelődéseim közt
néha attól félek, hogy még sötétebb árnyéka lehet idővel. Nemcsak Makkai ha-
tása és félreértése következtében, de tőle függetlenül is: ennek a kritikai, bűn-
látó, bűnkereső, önostorozó, önmagát vallásos megalázkodásba kiélő, a végzet
ódiumát most már kizárólag önmagunkra hárító szemléletnek kiszámíthatatlanul
káros következménye is lehet. Itt is, ott is látni és hallani lehet, hogyan siklik
át a magába véve helyes önkritika valami olyasféle magatartásba, melyet én
szellemi mazochizmusnak neveznék. E szerint most már nekünk nincs külső el-
lenségünk, nem fenyegetnek elnyeléssel végzetes külső hatalmak, mi bűnösök
voltunk, ami bennünket ért, azt kétségtelenül mind megérdemeltük, sőt még
annál többet is. A magyar bűnöket prédikálni és hirdetni kell, szószékről, iskolai
katedráról, könyv és irodalom útján. A múlt tényleg semmi más, mint a várme-
gyeháza és a nagy ugar. Milyen jó is, hogy láng csapott az ódon vármegyeházára
és nagyszerű paloták nőttek az új Erdély ugarából… Ezzel a látással, illetve
ennek torzító túlzásával karöltve jár valami, ami még sokkal rosszabb: egy hamis
objektivitás, ami az előbbi torz látás következtében, mint jóhiszemű optikai csa-
lódás jelentkezik. Ha eddig kevésre becsültük, most hajlandók vagyunk túlbe-
csülni a körülöttünk és velünk élő népek egész mivoltát, akkor, midőn ezek ezt
a magatartásunkat egy cseppet sem honorálják, sőt sok esetben bizonyos csen-
des megvetéssel kísérik. A transsylvanizmus teljes jóhiszeműséggel átmegy ész-
revétlenül olyan lelkiállapotba, mely már színvak és nagyothalló mindennel
szemben, ami sértés és megalázás a magyarságra nézve.

Mikor ilyen tényeket, ilyen torzító tükröket és ilyen hamis objektivitást látok,
teljes erővel vetődnek fel bennem újra régi kérdések: vajon a kritikai nemzet-
szemlélet csakugyan egyedül célravezető út számunkra? Éppen akkor, mikor
egy egész ellenséges külső világ gyűlölködő és elfogult »kritikai« mértéke alatt
állunk? Vajon a »magyar bűnöket« tanítsuk elsősorban fiatalságunknak, mikor
az iskoláiban sokszor köteles megtanulni merőben hamis és igazságtalan kita-
lálásokat saját nemzetéről? Vajon az önmagunk felett való ítélettartás és vezek-
lés egyénileg kétségtelen vallásos igazságát lehet-e és szabad-e alkalmazni az
egyénnek a nemzetre, különösen akkor, mikor azon a nemzeten már betelt és
irtózatos módon és mértékben telt be a végzet? Vajon az ilyen történelmi pilla-
natokban nem inkább van-e jogosultsága és szükségszerűsége a nemzettel
életre-halálra való azonosulásnak?

Nem tudok ezekre a bennem felvetődő kérdésekre határozott választ adni
minden ponton. De azt régen érzem, hogy a »kritikai nemzetszemlélet« és az
egész transsylvanizmus körül is, már régen valami nincs rendben. Egy bizonyos:
a szellemi mazochisták reálpolitikusoknak és objektíveknek hiszik magukat.
Pontosan az ellenkezője igaz. Bethlen Gábor nevetne ezen a realitáson. Zrínyi,
akinek tudvalevőleg az volt a jelszava: »Ne bántsd a magyart!« – kétségbeesne
rajta –, pedig ő sem tartozott éppen a »kritikátlan magyarok« közé. És Széche-

nyi? – a legborzalmasabb magyar ostorozó, aki szeges korbáccsal verte véresre
nemzetét, arcába köpte bűneit és gyalázatosságait –, amíg a nemzet állott, – a
bukás, a tragédia után nem talált több ítéletes szót nemzetére. Ellenben a döb-
lingi sötétből felvillant a »Blick« és igazolt egy nemzetet, bármit tett is az, azo-
nosult egy nemzettel életre-halálra, bűneiben és nyomorúságában, és pusztán
szellemi eszközökkel, kritikai könyörtelenséggel szíven talált egy rendszert, egy
egész idegen és ellenséges világot, mely nemzetét nyomorgatta. 

Az erdélyi magyarság új szellemiségének van már »Hitele«, »Világa«, »Stá-
diuma«, van talán már »Kelet Népe« is, sőt »Politikai programtöredékei« is
vannak.

Igazi »Blick«-je még nincs. (»Pásztortűz«, 1933. április 15.)”
Reményik tépelődése és figyelmeztetése bizonyítja ismét, hogy a nemzet

sorsának a múlt, jelen és jövendő szempontjai szerinti megítélésében mindenkor
nagy szerepe volt költőinknek. Költőink sokszor többet láttak meg erényből,
hibából, veszedelemből és tennivalóból, mint politikusaink. Nem Makkait hi-
báztatja, hanem azokat, akik őt félreértik! Később mégis volt egy pillanat, ami-
kor vitába szállt vele. Pontosabban, erősebbnek érezte magát Makkainál. A
híres „Nem lehetre” válaszolt a „Lehet – mert kell” kimondásával. S talán a
Hitel és Albrecht Dezső egyik fő érdeme a folytatás hirdetése, az: „Ahogy
lehet”-nek az esszébe emelése, a hogyan? fontosságának meghirdetése.

Nézzünk hát ismét kritikusan önkritikusainkra! Vajon a maiak is mazochis-
ták? Bizony nem. Azok, akik a múltból s jelenből minden áron és nagy igyeke-
zettel merítenének okot, hogy átkot szórjunk már sokszorosan elátkozott
önfejünkre, nem a megtisztulás, hanem a pusztulás idegen érdekek zsoldjában
járó harcosai. A közös nagy halál önjelölt hírnökei.

y

Több mint ünnepi beszéd
Kovrig Béla: Széchenyi szelleme 1940–41/3–4.

Kovrig Béla a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 1941.
december hó 14-én tartott Széchenyi emlékünnepén elhangzott beszédét közli
a Hitel 1940–41-es évfolyamának utolsó száma.

A beszédet elolvasván elkerülhetetlenül ötlik fel a költői kérdés: vajon ha
korunk egy új Széchenyit szülne, és akadna méltó vitapartnere, mit mondana a
XXI. század elején bizonytalankodó haza jelenéről és jövőjéről, s azokról, akik
a haza sorsának rontásán dolgoznak. Vajon szótlan reménytelenségében már
az elején önmaga ellen fordítaná a gyilkos fegyvert? Hiszen minden bizonnyal
egy mai modern intézet lakójává válhatna a kór minden tünete nélkül, csupán
a kor tüneteinek nyílt felmutatása miatt, s ha nem, akkor a neoliberális világ
íratlan törvényeinek rabsága zárná körül? Feltéve, hogy mindezekkel nem tö-
rődve hallatná szavát, akkor mindenekelőtt keresztény Magyarországot és
Európát hirdetne, a nemzetállamiságot isteni oltalom alá helyezné, a munka
társadalmát javasolná építeni, a neoliberalizmust minden ízében leleplezné, a
folyamatos fejlődést egészen más kritériumok alapján ítélné meg, természetesen
más célok érdekében. Úgy vélem, példájának puszta észlelése is elég lenne,
hogy minden áron kirekesszék a médiából, vagy gyanúba keverjék, karakter-
gyilkossági kísérleteknek tegyék ki.

Olvassuk azonban az 1941-ben, Teleki Pál halála után nyolc hónappal,
Kovrig Béla megfogalmazásában elhangzott beszéd részleteit:

„Századunk Széchenyije élte világának kilobbanása előtt megkérte hazánk
országló nagyurát, mutatná fel magasan a nemzet előtt a magyarság Sybilla-
könyveit Széchenyi műveit, hadd okuljon belőlük a nemzet és kapjon eligazítást
a jelen útvesztőiben. 
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A magyar bölcsesség könyvét felütve olvassuk: »Mindenható Isten! Hallgasd
meg minden órámnak imáját! Töltsd meg szívemet angyaltiszta szeretettel
felebarátaimért, az én Hazámért, az én honfitársaimért. Világosíts meg engem
a Cherubok elméjével – add, hogy meglássam a Jövőt, s a jó magot megkülön-
böztessem a pelyvától és ocsútól! Utasíts, hogy mit kezdjek én! Hogy egykor
beszámolhassak Színed előtt a nekem adott tálentumokkal! Éjjel és nappal,
egész életemen át én dolgozni akarok…«

A felvilágosodás megtévesztő cégérével hivalkodó racionalizmus százada
után, az idők liberális áramlatának sodrában egy magyar államférfi imádkozik.
Nem a fórumon, nem a jámbor nép kegyeit keresve, nem a hierarchia hatalma-
sainak megnyeréséért. Széchenyi az Istenhez – nemzetéért és vele azonosuló
önmagáért imádkozik.

Fellobbanó múló szenvedély ez? Vallási rajongás? Távolról sem! A mélysé-
gesen vallásos szülők férfiúvá érlelt gyermeke életének alapmotívuma a hit. Eré-
nyes cselekvés életem szimbóluma – írja tizenhét éves fővel szüleinek, s később
a Hitelben úgymond: »A hit azon lánc, mellyel az emberiség össze van kapcsolva
a Mindenhatóval«.”

HITE AZ EMBERI TÖKÉLETESEDÉSBEN
„Széchenyi azonban nem elégedett meg azzal, hogy az áhítat és az ima szár-
nyain csak az ő lelke találja meg végtelen boldogságát az Úrban. (…) A Poli-
tikai programtöredékekben meg is vallja: »Valamint Istenben, úgy hiszek én az
emberi tökéletesedésben …eszerint a lelkes, deli termetű, vitézképű magyar
ne érhetné el az emberi kifejlés legmagasabb fokát?« »Magasra emelkedni, tö-
kéletesedni az embernek és nemzetnek egyaránt feladata« – írja másutt.

A keresztény perfekcionizmus tanítása, hogy az embernek, mint okos er-
kölcsi lénynek, szüntelenül az igazság és az erkölcsi tökéletesedés felé kell fej-
lődnie. »(…) az erős nem egyedül akar megelégedett lenni, örvendeni,
szerencsésnek érezni magát…, hanem másokon is segíteni törekedik…s töb-
beket kíván boldogságra juttatni, csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész
nemzeteket hordoz szívében.« (…)

Mme Staël hatása alatt vallja Széchenyi: »Egy nemzet úgy keletkezik, mint
ahogy a gyermek születik, azután átéli a kamaszéveket, az ifjúságot, a férfikort
és az öregkort, s végül elhal… A nemzetek nagyságának alapját az a nevelés
teremti, melyet gyermekkorukban kaptak.«

S mikor Széchenyi eszmélkedése folyamán eljut idáig, szörnyű kétségek
szállják meg, vajon nevelhető-e, alakítható-e, tökéletesíthető-e a magyar? (…)
Herder sötét próféciájára a nemzethalál gondolatára döbben rá, s szüntelenül
tépelődik: a nemzetek milyen korában él fajtája. »(…) Van-e még feltámadása
körül remény vagy nincs-e többé. Életem legmélyebb feladása ez vala.«

(…) Benthamnek a szüntelen haladásba vetett hite és meggyőződése egyen-
súlyban tartó erőként jótékony hatással volt Széchenyi kedélyvilágára. (…)”

Érdekes megállapítani, hogy milyen nagy hatást gyakorolt Széchenyire Mme
Staël elmélete, mely szerint a nemzetek a négy említett életszakaszt letöltve el-
halnak. Közel egy századdal később, 1918-ban Spengler A Nyugat alkonyában
a kultúrák életét sorolja négy évszakba, melyek után, ha fenn is maradnak, lé-
lektelenné válnak. Nem hisz a történelem lineárisan, egy cél felé haladó – kül-
detéstudattól működtetett – fejlődésében.

Széchenyi tépelődéseit ez még egy szinttel magasabbra helyezte volna, nem-
zetiről a kultúrák szintjére.

HITE AZ ISETNI VILÁGTERVBEN
„Széchenyi lelki alapmotívumának, hitének legértékesebb eleme: hite egy nagy
ideális értékben, az isteni világtervben. (…) az emberi nem szüntelen tökéle-
tesedése, erkölcsi és anyagi előrehaladása. Az emberiség történelmének széles
országútján nemzetekbe tagoltan, nemzeti kultúrák útján halad előre, a nem-
zetek lépcsőfokain emelkedik teljes erkölcsi és szellemi kifejlése felé. Az emberi

nem e fejlődésben, a teremtés szakadatlan munkájának e folyamatában, az
egyes nemzetek csak a maguk sajátosságainak teljes kifejtésével gyarapíthatják
az emberiséget. (…) »Nekünk kötelességünk egymás fölött őrködni s egymást
segíteni az erkölcsi művelődésben és tökéletesbülésben«.

A Hitelben írja, hogy a földön az embernek az ember legyen a legbecsesebb.
Embertársaink iránti tevékenységgel, kötelességeink teljesítésével, tündöklő
eszményeink megvalósításával nagy nyugalom belső csönd költözik lelkünkbe.
Ez a boldogság. Az isteni világterv szolgálatába állani, égi hatalmak jobbágyai -
nak lenni – kötelességeink teljesítésével: ez a boldogság titka.  (…)”
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A lineáris fejlődés isteni világterve sarkalatos eltérést mutat a későbbi
spengleri szakaszos felemelkedés, majd hanyatlás elképzeléssel. Újabb száz év
utáni állapotukban, akár a nemzetek, akár a kultúrák világát nézzük, bizony
csak az erős hit tarthatja meg bennünk a reményt, a lineáris fejlődés isteni világ-
tervének végső kiteljesedésében. A világ mai történései közepette élve, a reális
remény is egyre inkább a transzcendens monopóliumává válik.

„Külföldi utazásai során és után egyre magasabbra lángol fel benne a vágy,
hogy segítsen elmaradottságban sorvadó hazáján. Titkárához intézett levelében
olvassuk: »Csak egy nagy idea tölti el lelkemet: egész létemet: Szolgálni a
hazát«. (…)

Romantikus elhatározással már 1825-ben erényszövetséget köt br. Wesse-
lényi Miklóssal és gr. Eszterházy Mihállyal; később gr. Károlyi György is csat-
lakozik ehhez a szövetséghez. Célunk ennyi: »A Hazánk Fiaira és azok
gyermekei és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, amennyire azt a mi te-
hetségünk végbe viheti«. (…)”

Az eddigieket leírva, profán gondolat kerít hatalmába. Elképzelem a médi-
ából ismert mai liberális megmondó emberek sokaságát, s egyes példányait,
amint ezt végigolvasván, harsány és durva röhögésre fakadnak. Hol lehet az ő
helyük az isteni világtervben? Mert éppen képtelen ideológiájuk emberi ésszel
feldolgozható módon csak reménytelenségbe hajszoló diktatórikus igyekezete
győz meg arról, hogy minden bizonnyal van ilyen, s ha ezt megismerhetnénk,
sok más kérdésünkre is választ kaphatnánk.

PATRIOTIZMUSA
„Szívében ő valójában egy nemzetet hordozott. Nem egy esetleges táj tartja le-
nyűgözve, nem csupán szülőföldje, mint korábban Berzsenyit Kemenesalja, vagy
Kisfaludy Sándort a Balaton tája. (…) »Svájc legszebb alpeseiben vagy Itália
legüdébb völgyeiben és vidékein sohase tudok oly melegen, soha oly lelkesülten
és meghatódva érezni, mint hazám pusztáin és rónáin«.

Patriotizmusa határtalan; mélységesen sajnálja, lenézi a hetvenkedő világ-
polgárt, kinek lelke egy nagy értékkel, a nemzettel, szegényebb. »A cosmopolita
tágabb szívűnek tartja magát s így jobbnak, mint másokat. Ő minden ember-
társit hordozza szívében, midőn a patrióta főképpen csak hazafiait. Ő magasabb
értelműnek képzi magát, mert minden régi szokáson, bévett ítéleten áthág, egy-
szerre keresztény, török, atheista lehet s chamaeleoni ügyességgel szabhatja
magát a körülállásokhoz, a haszonhoz.« (…) »Úgy hiszem: hogy csak honosi s
övéi közt élhet megelégedten az ember, ha már egyszer körülnézte a világot, s
létének dele elérkezett, s mennél hátrább van hazája, annál inkább tartozik
annak elővitelén fáradozni. (…)«

De minél mélyebben szereti hazáját a leghívőbb magyar, annál visszataszí-
tóbb előtte a szíveknek zengő dagálya, a pusztán szóvirágokban pompázó ter-
méketlen hazafiság  (…).

Ő tettekkel szolgálja, nem szavakkal dicséri hazáját.”
Az olvasó sehol jobb leírását „cosmopolita” komprádorainknak nem kapja, mint

ebben a majd két évszázados tömör összefoglalásban. S ugyanez mondható el a
tennivalónkra vonatkozó mondatról is, különös tekintettel annak befejező sorára.
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„És a nép? Naplói szolgáltatnak bizonyságot arra, hogy az osztrákul élt ké-
nyes bécsi mágnás hogyan tusakodik a keblében ágaskodó faji erőkkel. »Én úgy
érzem, hogy a durva paraszti néphez (> rohes Volk<) húz a szívem. Mert
alapjában ezt szeretem –, ezt kellene tanítani, fölemelni, emberré tenni –, majd
megint nem bírom látni őket, ellököm magamtól (…).«

A magyar faj erői hívják, ösztönzik, sarkallják. Bevallja közösségét a pa-
raszttal? Hiszen keresztszülői, a Széchenyiek bölcs családi hagyománya ér-
telmében koldusok. Öreg jobbágyinak kezét csókoltatta vele tudatosan
főrangú, de még tudatosabban keresztény apja, ha felfortyant benne a ficsúri
dölyf. (…)

És Széchenyi csak nézi, nézi áttüzesedett szemmel a rigmust éneklő, ver-
bunkost döngölő paraszti magyar huszárjait. »(…) Ne merjen senki egy nem-
zet jellemén változtatni vagy azt összetörni, mert az olyan, mint a fogak
zománca«. (…) Megindult a faji ösztönök lázas működése; űzték, hajtották
az ország legféktelenebb vérű férfija Wesselényi felé, és a zsibói várkastélyban
szimbólummá, jelképpé, szavakká vált, ami Széchenyiben addig csak nyug-
talanító érzésként élt és feszült. Széchenyi megindult fajtája útján, hatalmas
léptekkel, hogy nagyszerű tanulmányában Kemény Zsigmond joggal írhatta:
»Mi vala Széchenyinek mindent alárendelő törekvése? Fajunk biztosítása és
nemesbb kifejtése.«”

NEMZETISÉG-TANA
„A Hitelben éles határozottsággal állapítja meg, hogy az élet nagy törvénye: az
emberi egyedek magukban hordozzák a fajhoz való tartozás élménytudatát. Ez
»a természet törvénye«. (…)

De vajon nálunk a nacionalizmus nem egyéb-e, mint cifra szójárás, melynek
tulajdonképpen igazi értelme nincs? Ezt az értelmet keresi Széchenyi s a Hi-
telben úgy találja, hogy  »a nemzet oly erkölcsi test, mely az emberiségnek al-
kotó része, s azon lépcsők egyike, melyeken az emberi nem mind magasabbra
emelkedhetik véghivatása, a tökéletesedés felé”.«

(…) természetes, hogy a nemzetiség erkölcsi erejétől várja azt a lelki kész -
séget, mely az egyéneket társadalmi kötelezettségeik teljesítésére készteti.
A nemzetiség kifejtése feltétele annak, hogy a magyarok olyanok legyenek, kik-
nek szívét semmi sem töltheti tökéletesebben be, mint az igazán nagy, nemes
és szép.”

Itt megint csak érdemes megállnunk. A tiszta nemzettudat fontosságának,
az erkölcsin túl megnyilvánuló anyagi erejének ez az egyik első és igaz kifejtése.
A nemzettudat mai ellenzőinek ezt kellene megértenie. Az erkölcsi erő vezet a
társadalmi kötelezettség teljesítése felé, s ezen keresztül válik aztán anyagi
erővé. Mi a baj tehát a nemzettudattal? Milyen hátsó szándékoknak lehet útjá-
ban?

„(…) A nemzetiség Széchenyinél kétségkívül nem politikai, hanem erkölcsi
és kultúrkategória. Ezt a szót ő mindig ideáltípus megjelölésére használja (…).

A nemzetekbe tagolt tökéletesedő emberiség mindegyik nemzet belső ki-
fejtése útján halad tökéletessége, az egyetemes kultúra teljessége felé. »Az em-
beriségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni és
szeplőtelen minőségben kifejteni, nemesíteni erőit, erényeit s így egészen új,
eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcéljához, az emberiség földicsőíté-
séhez vezetni: ez a föladat…«”

Íme, egy gondolat, amely hazánk aktuális küzdelmeinek lényegét érinti.
A nemzetek létének feleslegességét hirdető neoliberális tévtanok nagy erővel
támadnak. Széchenyi bölcs szavait érdemes felmutatni a kétkedőknek és pajzsul
használni a durván támadók ellen.

„Széchenyi gondolatvilágában, e hívő magyar lélek távlataiban egyetlen szin-
tézisbe foglalódik a faj, a nemzet, a humánum és mindenik végső oka és értelme

a transzcendens valóság. Logikus út Széchenyi szellemének útja: a hitből hu-
mánum, a humánumból nacionalizmus. De az ő nacionalizmusa nem faji gőg
és felfuvalkodás, hanem nemzeti értéktudat és nemzeti értékrend.”

A „KONCENTRÁCIÓ”
„(…) Frissen felismert és átélt igazságként hirdeti Albach nyomán: az ember,
a lét nagy értékeit, a nagy eszményeket az emberek között, a társadalomban
kell megvalósítani. (…) De meggyőződéssel hirdeti azt is, amit Durkheim és
iskolája egy emberöltővel később kifejtett, hogy az emberi erők és képességek
különbözősége nem hátráltatja, sőt elősegíti a társulást, ha azon vagyunk, hogy
az emberek erőinek és tulajdonságaink különbözőségével valóban szövetkez-
zenek, kiegészítsék egymást.

Így válik politikájának sarktételévé a társítás, az egyesítés, a szervezés. Az
első magyar államférfi, aki nem csupán politikai intézményekben, uralmi mód-
szerekben, a hatalomszerzésben és annak kifejtésében gondolkozik, aki nem-
csak az államban, de a társadalomban is látja a magyarságot. És mihelyt
felismeri, hogy a magyarság léte, jövője a társadalmi együttműködés tökéletes-
ségén múlik, reá jellemző szenvedéllyel fog a magyarok társításához, erőik köz-
pontosításához, a városi és a pusztán lakó gubás, magános magyar
szocializálásához, ahhoz a társadalomépítéshez, amely nélkül a nagy Parlagról
sohasem emelkedhettünk volna fel az Erényhez, annak történeti, faji formájához:
a nemzethez. 

A lóversenytől a nyelvhasználat kérdésein át a selyemhernyó-tenyésztésig
mindent ebből a szociális szempontból lát és értékel. (…)

A latin vagy magyar nyelvhasználat ügyét is a nemzeti egység nézőpontjából
ítéli meg: »A latin elválasztja a nemest saját fajtájától«. Adó és két garas című
kötetében szociális szempontból értékeli a közteherviselés előnyeit, mondván:
a közszellem megerősítéséhez, az ellentétek tompításához, az erők egyesítésé-
hez vezet. (…)
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Hangoztattuk, hogy a legnagyobb magyar a Nemzeti Erény teljességétől, a
nemzetiségtől várta a lelki készséget, mely az egyéneket szociális kötelességeik
teljesítésére készteti. (…) 

Széchenyi társadalompolitikai felfogása csírájában tartalmazza korunk szo-
ciális eszméit:

Szociális igazságosságot sürget (…).
Pepecselő karitatív eljárásokkal szemben szociális prevenciót hirdet. (…)
Meglátja az emberi méltóság elismerése és a munkateljesítmény minősége

közötti összefüggést. (…)
És amikor a bolsevizmusba torkolló francia forradalom korszakában a sza-

badság–egyenlőség–testvériség háromelvűségével szemben sokan a rend–fe-
gyelem–tekintély elveit hirdetik és az ellenpárok körül forog gyakorta az
ideológiák mezébe öltözött érdekek küzdelme, talán a közösségi gondolatok
elágazásainál is útmutatást kapunk a magyarság Sybilla-könyvéből: »A politika
fő feladata: lehető legnagyobb és legkiterjedtebb szabadságot teremteni, anar -
chia nélkül; s viszont mindenbe a lehető legszigorúbb rendet hozni, anélkül,
hogy abbul zsarnokság véljék«.”

A kőbe vésendő zárómondat előtt még alá kell húznunk azt, mely a ma folyó
hazai és európai események hátterét képezi: az ideológiák mezébe öltözött ér-
dekek küzdelmét.

A REFORM LÉNYEGE
„Széchenyi társadalomszemléletéből következik reformpolitikája. Célja szédítő
magasságban a tapasztalati valóság, a Nagy Parlag fölött az erkölcsi régióban
fénylik: a Nemzeti Erény teljessége. A sivár jelenből ide kell felemelni a ma-
gyarságot. Meg kell nyitni a magyarság minden elnyomottja és hátramaradottja
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számára az idevezető utat: az erkölcsi nevelés útját. Mert nem kívülről kell vár-
nunk a segítséget, nem valaminő deus ex machinától, hanem a közrestség le-
gyűrésével, önmagunk áltatása helyett, annak felismerésétől: »csak magunkban
a hiba, de egyszersmind magunkban a feltámadási erő«. (…)

Ezért reformátori működését nem az alkotmányjog terén kezdte, hanem a
nevelésen (…).

Reformátori működése során fel kellett ismernie, hogy az ősi magyar alkot-
mány más szükségletű és felfogású korok számára készülvén, nem illik többé a
mai korra. (…)  Ezért alkotmányos életünk terén Széchenyi fő célja »hazánknak
minden ingadozás nélkül átvarázslása egy elkopott, félig-meddig feudális, félig-
meddig alkotmányos szövevényből emberhez illő, minden álfénytől kitisztult…
rendszerre«.
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Nemzetünk felemelkedésének útját keresve Széchenyi okul külföldi példákon
(…). Minden népnek saját géniuszát és saját életelemét, mely nélkül nem fej-
lődhetik, kell elsősorban irányadónak tekintenie. 

(…) Convulsio nélküli reformatiót kívánt. (…) tagadta azt, hogy az államo-
kat fejlődésükben ugrások, forradalmak előbbre vinnék és a haladás a múlttól
függetlenül hirtelenül meggyorsítható. (…)

Az idő sürget! A magyarságnak nincs sok ideje megvalósítani a reformot.
»Ami most van, az nem lesz mindig, hanem vagy kívülről vagy belülről fel fognak
fordítani minket, s akkor a nemzet elveszett«.”

Szomorúan és röviden zárhatjuk a fejezetet: Ez történt! Csak két lépésben.
Először még belülről, aztán – ha az igazságot ismerjük – kívülről.

A REFORMER MAGATARTÁSA
„De Széchenyi nem csupán azért akarta elszánt következetességgel a reformot,
hogy ezzel elkerülje a forradalmat, hanem főként azért, hogy megteremtse a
halhatatlan lélek emberi méltóságának és a magyar jó sajátosságoknak megfe-
lelő életformát, a Nemzeti Erény életformáját. (…) »ki pedig a közönségnek
akar használni, legelső kötelessége: magárul egészen elfelejtkezni«.

Széchenyi megütötte a nemzeti reformátor legmagasabb erkölcsi mértékét.
(…) mindig csak adott, sohasem kapott; nem tömeget lázított, hanem elitet
nevelt, és eszméit legsűrűbben azok közé hintette, akiktől mértéktartást, áldo-
zatot és lemondást követelt; vállalta a közszolgálattal járó csalódások keserű-
ségét – a népszerűség balzsama nélkül; a leghálátlanabb feladatot vállalta, mert
ő volt – a leghívebb magyar.

(…) állja az idők, állja a szelek járását. Pedig ugyancsak erős szél fújt.
Európa-szerte: a kor liberális szele. Szabadság, egyenlőség, testvériség, par-
lamentáris kormány, jogegyenlőség! Nagy eszméket hordozott a szelek járása.
Széchenyi pedig fontolva mérlegelt: ugyan mit »utilizálhat« ebből nemzete
számára?

(…) egész valójával hozzásimul a szüntelenül változó viszonyokhoz, soha-
sem elvi szempontból, de mindig rugalmas életbölcsességgel keresi a nemzeti
tökéletesedés útját. (…) Széchenyi csodálattal látja: honfitársai nem érzékelik
az életbe vágó magyar problémákat. Olcsó politikai rendszabályoktól, egyetlen
jogintézménytől, a liberális jelszó megvalósításától Széchenyi semmit sem vár.
Ismeri a magyar parlagot, fajtáját, életviszonyainkat, a belső és külső körül -
ményeket. Ez érdekli, e szerint cselekszik. És ezért nálánál senki – ma se –
undorodik jobban a népboldogító olcsó nemzetközi gyógyjavallatoktól, mert
miközben veszedelmes illúziókat táplálnak, elszoktatják a szemet a valóság és
a lehetőségek tiszta látásától.”

Újra csak azon csodálkozhatunk el, hogy a nagy egészet nézvést, mi sem
változott. Csupán a liberális széljárás intenzitása erősbödött neoliberálissá.
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„De hiszen Széchenyi reformer és a liberális reform közben mégis
antiliberális? Más szelek is fújtak Európában! A radikalizmus szele elhozta Ang-
liából Bentham utilitarizmusát. (…) Legtöbb ember legnagyobb boldogsága?
Széchenyi elfogadja, mert igazságosnak ítéli, de egyben a maga világképéhez
formálja ezt a tant, a iustitia moralis értéke alá rendeli a boldogságot.
Benthamnél az erény szerepe az, hogy a gyönyörök mérlegelésével megteremtse
a rajtuk alapuló boldogságot. Széchenyinél az erény értelme kettős: A vallási
erény elősegíti, hogy az élet legbájosabb csábjai között is követhessük a val-
lással megismert isteni törvényt. A társadalmi erény pedig lehetővé teszi, hogy
az ember a társadalomban az igazság és hűség nagy eszményeit megvalósítsa,
kötelességeit teljesítse. (…)

(…) Példátlan nevelési optimizmus fogta el, mikor elérkezett hozzá a francia
felvilágosodás ideális szárnyának a nevelésbe vetett feltétlen hitet sugárzó szel-
leme, bár Széchenyi lángesze ezt a sugarat se engedte át töretlenül. A franciák
egyértelműen vallották, hogy a nemzet nevelése kormányfeladat; Széchenyi ezt
legfőképpen társadalmi eszközöktől várta.

(…) Az angol realizmus bízott abban, hogy a világ a civilizáció útján halad.
Széchenyi nemzetére alkalmazta ezt a diadalmas gondolatot.

Így forrott össze egy magyar lángelmében a romantika organikus állam-
szemlélete, a Bentham-féle utilitarista felvilágosodás, a francia racionalizmus
nemzetnevelési elmélete és az angol realizmusnak a szüntelen haladásba vetett
rendíthetetlen hite. És csodálatos: hogy tajtékzik a kor eszmeáramlatainak hul-
lámverése Széchenyi alakja körül, és ő mégis tántoríthatatlanul szilárd. Mindent
feldolgoz, mindent megemészt, szellemének spektrumában, bár kimutathatták
a kor minden eszmeelemét, Széchenyi fénye mégis csak az övé.

Honnan e szilárdság?
Mert volt egy gyémánttajtékot verő kristálytiszta hullám, mely nem el,

hanem szüntelenül felfelé sodorta, a transzcendens felé igazította őt. A sze-
retet hulláma, a szülői ház hagyománya, a forradalmi bódulatból kijózanodó
századelő szelleme, a vallás társadalom-összeforrasztó jelentőségének egyre
általánosabb felismerése. A racionalizmust elborító nagy transzcendens hul-
lám ez, és Isten különös kegyelme, hogy ennek befogadására lelkét méltóvá
avatta. (…)
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A hit alapmotívuma vonult át életén, és mégis önkezével elpusztított élet a
vég. Nem egy nagy magyar vége! (…) Előttük megvilágosodik nemzetünk képe
az isteni világtervben, platoni ideaként lebeg előttük nemzetünk, nemzetiségünk,
fajtájuk eszménye és megsemmisülnek, amikor a minden emberi nagyságot
övező magány kísértő külső csendjében az eszmény és a valóság örök különb-
ségére rádöbbennek.

Be nagy vagy, magyar, tragikus sorsú államférfiaid tükrében, akik nem ha-
talmaskodó emberordasok, nem agyafúrt, csalafinta ravaszdik (…) akik vagy
tudják, vagy érzik, hogy a Corpus Christi mysticumban a Corpus populi
mysticum is benne rejlik és ezért a sentire cum ecclesiából a sentire cum populo
pro Deo szükségszerűen következik. Magyarán: csak nemzetén át szolgálhatjuk
jól az embert, azt sem önmagáért, hanem teremtő Uráért. Ez Széchenyi szel-
leme, ez a magyar értékrend lényege.”

Miközben tragédiák sora szegélyezte másfél évszázadot éltünk meg, a nem-
zeti gond rohamosan fokozódott, a világ is rohamosan változott – és nem felfelé
haladtában, hanem zuhanásában –, a Széchenyi által számunkra tisztán felkínált
menekülési ösvény elfogadásától nagyon messzire kerültünk. De az isteni terv
reménye mégis erőt adhat azoknak, akik hisznek, s működése megrendítheti a
tagadókat.
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Reménytelen európaiságunk
Ottlik László: Szent István birodalma az új Európában
1940–41/3–4.

Bár a világégés már jócskán felismerhető módon haladt az elkerülhetetlen
végkifejlet felé, mégis voltak, akik ezt figyelmen kívül hagyva csupán Európa
eljövendő nagy változását vizionálták. Hogy ez milyen lesz, abban sokan és
sokat tévedtek. A revíziós sikerek fényében is túlzás volt Szent István biro-
dalmáról beszélni, illetve, ha valaki mégis így tett, azt ma csak képletesen ér-
telmezhetjük.

Ottlik a korabeli Magyarországot helyezte fel egy nemsokára megszülető új
Európa térképére. Mint ismeretes, az akkori Magyarország nemsokára visszami -
nősíttetett csonka formájára, és Európa lemondott róla, hogy aztán új – jaltai –
urai vasfüggönnyel is elzárják tőle. Nem szólva arról, milyenné lett az az új Eu-
rópa. A tanulmányban mégis vannak érdekes és meggondolandó részletek, ezért
magyarországi vonatkozásaiból ismerjünk meg néhány oldalnyit.

„A szomszédságból fakadó sorsközösségnek alávetett népek között az
észszerű, békés és művelődési értékeket teremtő együttélésnek legelső feltétele
az, hogy a tér, amelyben élniök kell, észszerű és organikus módon osztassék el
ama rendező és rendfenntartó hatalmak között, amelyek az egyes téregységek
természetes központjaiban helyezkednek el. Az élettér maga, amelyben a népek
élnek, természetes téregységekre, tájcsoportokra tagolódik, s az észszerű tér-
beosztásnak elsősorban ezekhez kell alkalmazkodnia. Ez másfelől azonban csak
akkor lehetséges, hogyha a téregységek természetes központjaiban olyan poli-
tikai erőcentrumok élnek, amelyek képesek a maguk szervező gondolatait a
természetes téregységek határain belül érvényre juttatni és életben tartani. 

Az ilyen politikai erőcentrumok megteremtői a legendásan nagy államalapító
egyéniségek, akiknek géniusza tágas, nagy tereket fog át, s akiknek szervező
akaratereje birodalmakat épít. Az ő munkájuk azonban csak akkor válik mara-
dandóvá, ha egyfelől alkalmazkodik a térelosztás természeti tényeihez, másfelől
ha körülöttük erőteljes politikai »elit«, politikai vezető réteg, politikai »iskola«
alakul, amelynek hatása alatt az országnak politikailag aktív rétegei mind meg-
tanulnak »imperiálisan« gondolkodni: más szóval, ha a birodalomépítő géniusz
típusának gondolkodásmódja az egész politikai térben uralkodóvá válik. Ezáltal
valósul meg az a jelenség, amelyet természetes asszimilációnak nevezünk, s
ami nem egyéb, mint a természetes téregységeken belül élő népelemeknek nem-
zetté alakulása, politikai és szellemi egyesülése. 

Ha bármely ok, belső hanyatlás, belviszály vagy külső erőszak megállítja ezt
a folyamatot útjában, bekövetkezik a tér politikai szétesése, ami a természetes
téregységeken belül élő összes népek számára csökkent életlehetőségeket,
nyugtalan, anarchikus viszonyokat és általános hanyatlást jelent. A természetes
erőcentrumok helyett ilyenkor periferiális gócok lépnek előtérbe, a maguk cse-
kélyebb, kisebb életerejű hatássugaraival és a tágas terekben gondolkozó, széles
látókörű »imperiális« politikai iskola szellemiségét az uralomban a vidéki és
helyi »nagyságok« provinciális, sőt parochiális gondolkodásmódja váltja fel.
Minthogy azonban a provincia, természete szerint, alárendelt térelem, amely
csak egy nagyobb téregységnek részeként egzisztálhat, a természetes közpon-
tok elhanyatlásának s a provinciák aránylagos önállósulásának folyamata a va-
lóságban szabály szerint egy másik folyamattal jár együtt, amely az elegendő
politikai erőkifejtésre képtelen provinciákat idegen terek központjainak nem
természetes, hanem mechanikus uralma alá rendeli. Az ekként keletkező helyzet
azonban ideig-óráig is csak erőszakkal s ehhez csatlakozó mesterséges, »trük-
kös« módszerekkel tartható fenn.”

Hogy Ottlik itt a német hegemónia szükségességére gondolt vagy sem,
kérdéses lehet, de mára ez az Európai Unió formájában testet öltött, és ural-
kodni próbál felettünk, s éppen napjainkban éljük meg a legkézzelfoghatóbban.

Természetesen gazdasági előnyökről is illik beszélni, de ezekért igencsak meg-
szenvedtünk, és még számon sem kérhetjük piaccá változtatásunkat. Amit nem
véletlenül neveznek egyesek új gyarmatosításnak.

„(…) A természetes határok jelentősége (…) nem abban van, hogy a fizikai
közlekedés elé akadályokat állítanak vagy stratégiai védőfalakul szolgálnak.
Ilyen értelemben való jelentőségük napról napra csökken a technika újabb erő-
feszítései következtében. A nagy hegységek, tengerek, sivatagok határoló je-
lentősége sokkal inkább abban van, hogy a lelkeket koncentrálják, hogy a lélek
természetes néző irányait szabályozzák. A természetes téregység lakója »befelé«
és »kifelé« néz, és szellemi álláspontját akaratlanul is annak a téregységnek
központjába vetíti, amelyben él. Anglia ezért idegen test a kontinenssel szem-
ben, s ezért lett a kontinens szempontjából rendzavaró hatalommá, amióta ne-
kilátott, hogy itt »rendcsináló« tevékenységet fejtsen ki. Hasonló okokból kellett
Napóleon rendcsináló terveinek megbukniok: Párizs túlságosan periferiális góc-
pont ahhoz, hogy onnan Európát kormányozni vagy patronálni lehessen. Ugyan -
ez áll minden olyan kísérletre, amely kelet felől iparkodik Közép-Európa testébe
hatolni, s ugyanezért volt vészthozó minden koalíció, amely Nyugatot és Keletet
a Közép ellen tömörítette egybe. Az eredmény mindig csak a természetes
közép-európai téregységek szétmarcangolása, provincializálása és idegen köz-
pontoknak való erőszakos alávetése volt.”

Ottlik itt nem jósolni akar, de önkéntelenül is azt teszi. Hiszen az ideig-óráig
összefogott nyugat és kelet a közép-európai térséget Jaltában kiszolgáltatottá
tette.

„A történet rendjét követve, mindegyre világosabban láthatjuk e törvény-
szerűségeknek érvényesülését. Róma napjának emelkedése addig tartott, amíg
civilizációs eszméinek és hatalmi akaratának sugárzása egyenletesen terjedt a
mediterrán térben. De megtört ez a sugárzás az Alpoktól északra, a germán
népek akkori életterében és megtört a hellenizmus interferáló hullámvonalaiban,
amint keleti népek életterébe ért. Észak felé megtorpant a birodalom s önként
elhatárolta magát, azt hívén, hogy erődvonalakkal kizárhatja az idegen akarat-
hullámok betörését, kelet felé pedig ideig-óráig csak azáltal tarthatta magát,
hogy egy új középpontot hívott életre a Bosporus partján. Ámde Konstantiná-
polyból rövidesen Bizánc lett: sohasem volt az római város, hanem meghódolni
kényszerült a saját »Hinterlandja«, a hellenizmus szellemének, s a római biro-
dalom megszűnt élni abban a pillanatban, amikor Róma összeroppant, s a még
»rómainak« nevezett birodalom székhelye egy keleti főváros lett, amelyben
orientális deszpoták uralkodtak. 

Csak a latin kereszténység kifejlődése, a római püspök növekvő tekintélye
és ezzel kapcsolatban a hódító germán népek romanizálása adott az európai
létnek értékes új formákat. Jellemző módon ez az újjászületés, a középkori
keresztény Univerzum létrejötte, már tiszteletben tartja a térbeli sugárzás
törvényeit s az északi germán terekkel kiegészült Nyugat-Európa első poli-
tikai szerkezete nem egyetlen középpont, hanem a centrális észak-déli irányú
Aachen–Róma tengely körül jön létre. Ez az első tengely vékony és gyenge,
benne nemcsak két, még idegen tájegység, hanem egyúttal két politikai szervező
elv is ellentmondásban van egymással: a spirituális és a szekuláris uralom elve.
A kettőnek összeütközése mindegyre szét is töri az egyesülés akaratát, s a zord
északon székelő »római« császárok gyógyíthatatlan nosztalgiája az örök város
tekintélyén nyugvó »világhatalom« után végül is a »szent« birodalom politikai
szétrombolását, provincializálását és periferiális részeinek egészségtelen ki-
emelkedését, majd részben idegen – francia, svéd, lengyel – uralmak alá ha-
nyatlását vonja maga után. 

Amikor e folyamat közben a »szent« birodalom központja a keleti végekre,
Bécsbe került, ez ugyanazt jelentette, mint egykor a bizánci császárság meg-
alakulása; a birodalom szétesését, elhanyatlását. A periferiális »centrum« oly
terekben volt kénytelen támaszt keresni, terjeszkedni, amelyek már kívül
estek a birodalmi gondolat sugárkörén. Ezekben a terekben pedig idegen,
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inkább zavaró, mint rendező elv volt a »német–római« dinasztikus birodalom
eszméje. 

Bécs a maga politikai karrierjét voltaképpen nem is köszönhette másnak,
mint annak a ténynek, hogy a Kárpát-medence, melyben terjeszkedett, a török
betörés és a magyar birodalom szétesése folytán elvesztette politikai egységét
és természetes középpontját, Budát. A Kárpát-medence ezáltal hosszú időre
idegen központok, Bécs és Konstantinápoly mesterséges és erőszakos uralma
alá került, benső egységében anarchiának esett áldozatul, amelyben csak át-
menetileg kiemelkedő provinciális központok – Gyulafehérvár, Kolozsvár, Kassa,
Pozsony – tartottak valamelyes halványan pislákoló életet. A valóságban a szét-
rombolás e hosszú századai alatt a Kárpát-medence, mint természetes téregy-
ség, kikapcsolódott Európa életéből s birodalmakat elválasztó határrá,
»gyepűvé«, mesterséges sivataggá alakult át.”

Az akkori aktuálpolitikai párhuzamvonás számunkra már nem érdekes, annál
inkább az a történelmi folyamat, melynek során Konstantinápoly Bizánccá majd
Isztambullá vált. A Kárpát-medence országai azonban ma is idegen központok
uralma alatt küzdenek szuverenitásukért. Gyepű állapota pedig éppen Schengen
és a migráció kapcsán tagadhatatlan.

„A török visszaszorítása után Európa észszerű térelosztását a csökevényként
megmaradt s magát központnak tartó végvár, Bécs erős politikai élni akarása
akadályozta. A német birodalomban periferiális helyzeténél fogva, a Kárpát-
medencével szemben idegen test mivoltánál fogva, egyikben sem lehetett köz-
pont, s az a becsvágya, hogy mindkettőt összekösse, messze meghaladta erőit,
annál is inkább, mert a nacionalizmus, a nagy nemzeti államok kifejlődésének
korában a merő dinasztikus, patrimoniális uralom eszméjét képviselte s ezzel
napról napra tarthatatlanabb anakronizmussá vált. Ehelyett a hanyatló árnyék
helyett, amely nyugatról jött, kelet felé nézett és német hatalom helyett mind -
inkább szláv töredéknépek parochiális nacionalizmusának gyűjtőedényévé vált,
a német birodalom vezetését egy másik hatalom vette át, amely viszont keletről
jött, de annál kitartóbb akarattal haladt nyugat felé és eredeti periferiális hely-
zetének hátrányait mind nagyobb energiakifejtéssel pótolta: Poroszország. Ber-
linnek periferiális helyzetét s a porosz impériumban rejlő egyoldalúságokat
azonban semmiféle vas szervező erő nem tehette teljesen jóvá. A második bi-
rodalom sem a »Kleinstaaterei« maradványait, a német államok paro chia liz -
musát, sem azt a nagy kettősséget, amely a protestáns, »Junker« Északkelet és
a katolikus, indusztriális, polgári Délnyugat között fennállt, nem tudta eltün-
tetni. Ezeknek a maradványoknak keserves öröksége súlyos átokként árnyékolta
be a weimari rendszer amúgy sem rózsás napjait. A »Kultúrkampf« emlékeként
tartósan megrögződött politikai katolicizmus a maga leküzdhetetlenül »balol-
dali« hajlandóságaival, a »Centrum« emlékezetes politikájában öltött testet,
amely évek hosszú során át tartó pillére volt a weimari rendszernek, s attól
akkor sem tudott végleg elszakadni, amikor alatta már minden ponton rengett
a föld. 

Hitler s az általa életre hívott nemzeti szocialista mozgalom elemi sikerének
és jövő tartós alkotó erejének titka bizonyára nem utolsó sorban abban rejlik,
hogy a nehezen koncentrálható német teret nem egyetlen sarokpont, hanem
egy észak–déli Berlin–München tengely köré csoportosította, amely szerencsé-
sen áthidalja a régi ellentéteket. Hiszen a birodalmi székhelyként megtartott
Berlin mellett a nemzeti szocializmus székhelye továbbra is München, a hozzá
csatlakozó Berchtesgadennel, ahol a Führer otthona és sasfészke köré lassan-
lassan egy új német mitológia szövődik. A katolikus, élénkebb és mozgékonyabb
Dél így egyenrangú félként veszi ki a maga részét a Harmadik Birodalom szer-
vezésében s a maga melegebb vérmérsékletével átfűti, népszerűbbé teszi az
egyébként érintetlen tisztaságában megőrzött porosz katonai szervező erő ri-
degebb formáit. 

(…) A »tengely« együttműködése a természetes téregységek tiszteletben
tartásának, az Alpok elválasztó jelentőségének felismerésén nyugszik, s ezzel

egyszer s mindenkorra eltemeti a régi »német–római« birodalom eszméjében
rejlő rivalitást és ellentmondásokat. De miként az Alpok, akként a Kárpátok is
követelik a maguk térrendező szerepének méltánylását, és a Kárpá-tmedence
újraéledő vitális erői keresik az új tömörülést a medence természetes és ezért
históriai középpontja, Buda körül. Az a körülmény, hogy a német birodalom az
utóbbi esztendőkben ismét elfoglalta történeti határait, ennek az egészséges
fejlődésnek fontos és döntő előföltétele. Mert ezáltal egyfelől Prága visszakapta
természetes hivatását, hogy mint a cseh medence természetes központja, a cseh
nép kulturális és gazdasági életén uralkodjék, másrészt Bécs is új szerephez
jut, amely a birodalomban elfoglalt periferiális helyzetének megfelel: hogy ab-
lakul szolgáljon, amelyen át a birodalom a szomszédos Kárpát-medence felé
kitekint és kezét barátságos kézfogásra kinyújtja. Tudjuk, hogy az Ostmark
annak idején azért létesült, hogy gátat vessen a Duna-medencében hömpölygő
barbár hullámok betöréseinek. Azáltal azonban, hogy a Kárpát-medencében
egy nyugat-európai szellemű, civilizált erős államrend létesült Szent István ko-
ronája alatt, az Ostmark ezt a jelentőségét elvesztette, és csak azáltal nyerte
vissza, hogy a tartós törökdúlás Magyarországon ismét anarchikus állapotokat
teremtett, a Kárpát-medence természetes központjának, Budának fényeit pedig
hosszú időre kioltotta. Mihelyt azonban a török kiűzésével a közép-európai
terek normális egyensúlya helyre állhatott, – mint erre az előzőekben is rámu-
tattunk –, Bécsnek a szerepe fokozatosan ellentmondóvá vált. 

Bécs művészeti és zenei kultúrájának, műemlékeinek és népe vonzó egyé-
niségének mindnyájan, akik Bécset ismerjük, őszinte bámulói vagyunk. Azt
hisszük, ha az Európai Egyesült Államok netalán megalakulna, annak keresve
sem lehetne alkalmasabb fővárost találni, mint Bécset. Az európai kontinensnél
kisebb téregység azonban nincsen, amelynek Bécs valóban központja lehetne.
Maga a sajátos bécsi kultúra, a bécsi barokk sokarcú művészete s az elragadó
bécsi zene, amely pontosan megfelel a tipikus bécsi népiség lelkületének a maga
könnyed, derűs, átlátszó szárnyakkal lebegő súlytalanságában: mind annak a
tanúsága, hogy Bécs, amely az összes európai kultúrhatásokat magába szívta,
voltaképpen kozmopolita város, a kultúrák nagy találkozó helye, clearing house-
a, de nem valami nemzeti vagy birodalmi központ. Bécs az idők folyamán min-
denkor a Habsburg-ház dinasztikus uralmának központja és függvénye volt, s
kultúrája nem a mélyből nőtt ki, hanem a magasságban volt mintegy felfüg-
gesztve. Politikailag is ezért nem lehetett Bécs egyéb; mint a Habsburg-biro-
dalom központja s ez a birodalom azonban két természetes téregység között
lebegett, és uralmának előfeltétele volt, hogy ezek a terek ne találják meg a
maguk természetes egyensúlyát. Ezért a Habsburg-birodalom politikája az
utolsó évszázadokban sem a német térben, sem a Kárpát-medencében nem
volt valóban építő tényező. Ellenkezőleg a Habsburgok bölcsességének össze-
foglalása a régi maximában fejezhető ki: divide ut imperes. A német biroda-
lomban élvezett Habsburg-hegemónia feltétele a német birodalom ismert
atomizációja volt: a »Kleinstaaterei«, Ha pedig az újra éledő szentistváni Ma-
gyarországgal szemben a Habsburgok hasonlóképpen az itt élő nemzetiségeket
egymás ellen iparkodtak kijátszani, ez csak a Kárpát-térre vetített párhuzama
volt az ő német birodalmi politikájuknak. Ezért nem véletlen az sem, hogy a
Habsburgok politikája mindaddig, amíg ezt erői megengedték, fenntartotta a
német egység kifejlődését gátoló törekvéseit, s magyar államférfiak voltak azok,
akik az utat a birodalmi németség felé az iránytű kitartásával keresték. Egy
Andrássy Gyulára volt szükség, hogy Bismarcknak megfelelő munkatársa akad-
jon az Osztrák–Magyar Monarchiában, és egy Tisza István volt az, aki a cseh–
osztrák–lengyel arisztokráciából kikerült államférfiakkal szemben a német
szövetség mellett való rendületlen kitartás politikáját mindhalálig képviselte.
Bismarcknak számos megnyilatkozása tanúsítja, hogy a német–magyar sors-
közösség tudata milyen erős volt lelkében, és ugyancsak nem volt 1867 óta
vezető magyar államférfi, aki e sorsközösséget ne ápolta és amellett kitartani
ne igyekezett volna. (…)”
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Figyelemreméltó gondolatok, melyek közt élvezettel lehet tallózni. Bár a
csehek, úgy hiszem, nem nagyon élveznék. Az osztrákok az 1938-as anschluss
idején virágesővel fogadták az őket elnyelő Birodalmat, úgyhogy szerzőnknek
1942-ben ezt kellett valóságként elfogadnia. De milyen érdekes, hogy már egy
régebbi német egyesülésnek is magyar bábája akadt Andrássy Gyula szemé-
lyében, sőt Tisza István úgyszintén ezt pártolta. 

„A népi elvnél (…) korántsem a nemzetiségi, azaz nyelvi összetartozáson
van a súly: hiszen a nyelvegység magában véve nem szükségképpen jelenti a
vérszerű összefüggéseket. Igaz azonban, hogy a német nép esetében a nyelv-
egység és a vérségi összetartozás igen nagymértékben egybeesik. A Kárpát-
medencében annyiban más a helyzet, hogy a vérségi és a nyelvi kapcsolatok
nem esnek egybe. A Kárpát-medence népei az idők folyamán állandóan egy-
másba folytak, szünet nélkül keveredtek egymással: tehát – miként azt Kászonyi
Ferenc egy mélyen szántó könyvben kimutatta – valamennyien vérrokonságban
vannak egymással, és ebben az értelemben, a népi elv alapvető értelmében,
egyetlen népi egységet alkotnak. A történelmi sors mostohasága hozta magával,
hogy e vérrokonság ellenére a Kárpát-medence népe nyelvileg nem lett egységes
és hogy nemzetiségi tagozódása a középkort követő századokban mindegyre
fokozódott. 

Ennek a fejlődésnek a megértése céljából egy kis történelmi visszapillantásra
lesz szükség. 

A Kárpát-medencébe annak idején beözönlő magyarok steppei nomád
lovas népe itt is a steppét kereste: a síkságokon és folyóvölgyekben telepedett
meg, s az erdők koszorúzta hatalmas határhegységeket lehetőleg érintetlenül
hagyta, már csak azért is, mert ezekre alapította eredeti védelmi rendszerét.
Minthogy azonban a Kárpát-medencén túl nyugatra ez a lovas nomád nép
nem tudott terjeszkedni, fokozatosan letelepülni kényszerült, miközben fel-
szívta magába a települési területén talált kisebb fellah-jellegű népcsoporto-
kat. Amint azután a letelepült és immár mind növekvő mértékben földművelő
lakosság megszaporodott, mindegyre rajokat bocsátott ki magából az erede-
tileg érintetlenül hagyott dombos-erdős határterületekre és itt is folytatta a
honfoglalás, a letelepülés nagy művét. Az eredeti lovas nomád, aki eközben
leszállt a lóról s kezébe vette az eke szarvát, utóbb arra sem volt rest, hogy
fejszét ragadjon és irtsa az új települések körébe vont roppant erdőségeket.
Eközben az idők folyamán más népekkel is keveredett, amelyek már eredettől
fogva hegylakó, erdőirtó népek voltak, s amelyek ugyancsak növekvő mérték-
ben rajzottak be a még el nem foglalt, a gazdálkodásba be nem vont erdős-
hegyes határvidékekre. Történetírásunk újabban megdönthetetlen érvekkel
mutatta ki, hogy ebben az érintkezésben mindinkább a magyarság nyelve vált
uralkodóvá, és hogy a középkor végén az immár teljesen benépesített Kárpát-
medence lakosságának 80–85%-a a magyar nemzetiséghez tartozott. A már
említett jeles munka szerzője, Kászonyi Ferenc megkapó érveléssel mutatja
ki, hogy ennek a ténynek okát a magyar állam erős politikai egységében és
az általános gazdasági és kulturális fejlődés kedvező folyamatában kell ke-
resni. Kászonyi megállapította és világosan megfogalmazta a nyelvi asszimi-
lálás alaptörvényét, amely úgy szól, hogy kedvező politikai, gazdasági és
kulturális viszonyok között, amelyek a forgalmat erősítik és az élet lendületét
meggyorsítják, a politikailag uralkodó, legnagyobb tekintélyű rétegek nyelve
az »imperiális« vagy »országos« nyelv – lingua patria – van előnyben, holott
hanyatló viszonyok között, amikor egy természetes téregység összetartó erői
lankadnak, amikor ennek következtében a forgalom, az élet lendülete gyengül,
s az egyes tájak fokozatosan elszigetelődnek egymástól: az alsóbb népelemek
»provinciális« nyelve – lingua vernacula – nyer tért. Amikor tehát Mohács után
Magyarország politikai egysége megszűnik, állami rendje elhanyatlik, s az ál-
landó háború állapotában a társadalmi és gazdasági fejlődés megáll, s ezzel
együtt a forgalom is gyérré válik az ország különböző részei között, és a
közép, az ország természetes központja és szíve nem tudja a periferiális ré-

szeket elegendő vérrel ellátni. Ennek az állapotnak a következménye nemcsak
az, hogy az ország helyreállításáért, életéért küzdő magyarság sorai egyre
ritkulnak, és hogy helyükre előbb a periferiák nem magyar ajkú népei áram-
lanak, utóbb pedig mind nagyobb mértékben külföldiek, hanem az is, hogy a
magyarság asszimiláló ereje csökken, és ellenkezőleg a nem magyar nemze-
tiségek nyelve terjed, tetemes részben még a velük érintkező magyarság kö-
rében s az ő rovására is. E folyamat nem állította meg a vérkeveredést a
Kárpát-medence különböző népelemei között; a legújabb kutatások azonban
kétséget kizáróan kimutatják, hogy a magyarság nyelve visszaesett olyan te-
rületeken is, ahol eredeti magyar települések nemcsak hogy nem pusztultak
ki, hanem még újakkal is szaporodtak. Az alföldi magyarság ugyanis nemcsak
azáltal vesztett népi állagából, hogy az ő vérvesztesége volt a legnagyobb,
hanem azáltal is, hogy egyes részei az északi felvidékre húzódtak, és itt vér
szerint összekeveredtek azzal a más ajkú – tót, rutén – lakossággal, amelybe
nyelvileg utóbb jórészt bele is olvadtak. Számos tapasztalat mutatja, hogy az
újabb századokban kifejlődött nemzetiségi villongásokban nemegyszer éppen
a magyarságból kiszakadt népelemekből kerültek ki a nem magyar nemzeti-
ségek legharciasabb vezető rétegei, amelyek – noha nyelvileg felolvadtak a
más ajkú lakosságban – vérükben és szokásaikban megőrizték az egykori
nomád lovasnép hevesebb vérmérsékletét, harciasabb természetét.”

De mennyire más volt a természetes asszimiláció s mennyire más a mester-
séges, a homogenizációs szándékkal központilag szervezett modernkori kény-
szerasszimiláció!

„A németség, amely eredetileg is összehasonlíthatatlanul nagyobb töme-
gekben rajzott ki az északi őserdőkből, nem volt kénytelen évszázadokon át
túlerőben lévő barbár ellenséges tömegekkel viaskodni és így egyenletesen
szaporodott, sőt még maga bocsátott ki mindegyre rajokat saját testéből,
amelyek részben elmerültek a szomszéd idegen terek őslakosságában, rész-
ben ott is megőrizték nemzetiségüket, részben végül a német birodalom te-
lepülési területét terjesztették ki. Mindazonáltal a német birodalom is átment
nemcsak a fejlődés, virágzás, hanem a visszaesés, hanyatlás, belső megha-
sonlás, sőt hosszú polgárháborúk periódusain is, és ezeknek a válságos idő-
szakoknak nyomait a legutóbbi időkig viselni kényszerült. Annak a politikai
visszaesésnek és széttagolódásnak ugyanis, ami Magyarországon a nemzetiségi
válaszfalak növekedésében fejeződött ki, pontosan megfelelt Németországban
a politikai partikularizmus, az ún. Kleinstaaterei kifejlődése (…). A német népi
elvnek és a politikai nemzetegység magyar elvének jelentősége az, hogy ösz-
szefoglalni igyekszik azokat a tömegeket, amelyek vérség, földrajzi, politikai
és gazdasági szükségességek szerint összetartoznak, de amelyeket történelmi
esetlegességek, katasztrófák és testvérharcok ideiglenesen elválasztottak egy-
mástól. Látszatra talán könnyebb volt az egység tudatát belevésni a német
törzseknek, mint a Kárpát-medence különböző népeinek szívébe, hiszen az
egységes anyanyelv az érintkezés, a gondolatok megformálásának és kifeje-
zésének leghatalmasabb eszköze. Azok a különbségek, amelyek szokások,
vérmérséklet, felekezeti hovatartozás és társadalmi tagozódás tekintetében a
német törzsek között továbbra is fennállanak, annál könnyebben szorulnak
háttérbe, mennél nagyobb, mennél inkább mindent túlszárnyaló az a katonai
dicsőség és politikai hatalom, amelyet a mostani német birodalom reprezen-
tál. Azonban egyáltalában nem kétséges, hogy az igazi egyesítő erő éppen ez
a dicsőség és ez a hatalom – nem pedig a nyelvegység. Nemcsak a német
népnek múltbeli viszonyai mutatják ezt az igazságot – hiszen a nyelvi egység
mellett sem tudtak egyesülni a németek ilyen összeölelő politikai hatalom hiá -
nyában –: szembeötlik ez akkor is, ha pl. Spanyolországra vetjük tekintetün-
ket. Spanyolország nagyságának, dicsőségének napjaiban senki sem hallott
a katalán vagy baszk kérdésről. Ezek a kérdések akkor váltak élesekké és
kritikusakká, amikor Spanyolország legnagyobb hanyatlásának napjait élte.
Ma már megint napról napra halványulnak el. Ezért hangoztatta annak idején
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Apponyi Albert, hogy hazánk nemzetiségi kérdéseinek megoldása a magyar
szuverenitás teljességének, a magyar állam teljes politikai tekintélyének
helyeállításától függ. Ha ma pl. Mátyás király Magyarországát egy varázs-
ütéssel vissza lehetne állítani, nemzetiségi kérdéseink egy csapásra egészen
másodrendű kérdésekké hanyatlanának alá. De lényegük szerint ezek valóban
nem is egyebek, mint másodrendű és pedig tisztán gyakorlati kérdések.
Annak azonban, hogy e kérdések helyes gyakorlati megoldásának útján si-
kerrel járhassunk, az a döntő előfeltétele, hogy az összetartozás és egymásra -
utaltság tudata a vér szerinti rokonság tudatával együtt minél általánosabb
felismerésre találjon a Kárpát-medence egész népességének körében. Ez
pedig nem lehetséges addig, amíg ez a tér újra meg nem találja a maga ter-
mészetes nehézkedését, egyensúlyát.” 

Hogy egy ország külső imágójának hatása milyen a nemzet belső kohézió-
jára, arról sok más példán keresztül is meggyőződhettünk. Például hamarabb
olvad be az a kisebbség, amely nem tud büszkén felnézni anyaországára, és
fordítva. Ami azonban igen érdekes megállapítás és érdemes hangsúlyossá
tenni, az a vérrokonság és az ezt ma különösen kiegészítő egymásrautaltság.
Ezen az úton az első lépés a V4-ek létrejötte és fokozatos erősödése.

y

Nivellálással a homogenizációért
Dr. Venczel József: Erdély és az erdélyi román földreform
1940–41/ 3–4.

Venczel József a XX. századi Erdély szellemi életének kimagasló személyi-
sége, ugyanakkor pedig egyik legszerencsétlenebb sorsú alakja volt. Erős hit-
tel viselt mérhetetlen szenvedései és megaláztatásai mellett az igazi tragédiát
az jelentette, hogy tehetségét nem tudta teljes nagyságában szeretett szülő-
földje javára kamatoztatni. De még országa sem élt igazán vele. A romániai
statisztika alapjainak lerakásában még ott lehetett, de utána inkább nélkü-
lözték tudását. Sőt! Minden eszközzel akadályozták életművének megvalósí-
tásában. Jóllehet annak áldásos hatásait egy egész ország élvezhette volna.
De az a bizantin szellemiségű román világ, amely behatolt az európai Erdély
testébe, nem így gondolkozott. A transzilván gondolkodás olyan idegen volt
számára, hogy még közösen élvezhető gyümölcseitől is irtózott. Félt! Mert a
közös jobb élet megvalósításánál fontosabb volt az igazságok tagadása. Ni-
colae Iorga, a nagy román történész ki merte mondani, hogy népének érdeke
számára fontosabb az igazságnál.

Hogy a hamissággal kitalált valódi meddig lehet alapja egy nemzet jövőjé-
nek, egyszer majd kiderül. De az igazat sok dokumentum őrzi. Ilyen ez az alap-
vető fontosságú Venczel-tanulmány is, melyet most a táblázatokat jórészt
mellőzve kivonatolok az érdeklődők számára. 

„A nemzetiségi kérdés újabb statisztikai vizsgálata népességi és népesedési
viszonyok feltárása mellett a nemzetiségi társadalmi alkati különbözőségekre
is rámutat; így azon igyekszik, hogy megállapítsa az egyes nemzetiségek mű-
velődési súlyát, társadalmi rétegződését és gazdasági lehetőségeit. (…)

Erdély szempontjából is elégtelen, ha csak azt tudjuk, hogy ennek az or-
szágrésznek 1910. évi 5257467 főnyi lakosságából  1661805 (31,6%) ma-
gyar, 564789 (10,8%) német és 2829454 (53,8%) román, mert e
számokban kifejezett nemzetiségek művelődési, társadalmi és gazdasági érték-
mérője nem a számok mellé írt arányszám (31,6–10,8–53,8), hanem e nem-
zetiségek műveltségében, társadalmi és gazdasági viszonyaiban rejlő erő értéke,
mely lényegesen különbözik a népességi arányszámoktól.”

Itt az 1910. évi statisztikában a nemzetiségek műveltségi súlyát jelző ér-
téksorból az eltéréseket emelem ki: 

magyar: +165;  német: +163;  román: – 472.
„A honfoglaló és őslakó magyarság évezredes kultúrája s a hazai német-

ség, elsősorban a XIII. század második felében Erdélybe települt szászok
azóta is zavartalanul fejlődő művelődési élete tükröződik ezekben az arány-
számokban s ugyancsak jellemző a románok alacsony arányszáma. (…) Er-
délyben a románság arányszámának alakulása különös törvényű. A magyar
és a német társadalom azonos irányba halad, kultúrájuk erős vezető réteget,
értelmiséget dob a felszínre, civilizációs törekvéseik pedig a városiasodás és
polgáriasodás jelenségeivel járnak együtt. A románság társadalomképét vi-
szont még a mai nap is meghatározza az a tény, hogy e nép Erdély területére
történt tömegesebb beszivárgása kezdő időszakától, a XIII. századfordulótól
számítva négy évszázadon át, a XVIII. század elejéig alig kapcsolódik be Er-
dély művelődési életébe, nincsenek művelődési eszményei (akárcsak a nép
zömének túl a Kárpátokon, Havaselvén és Moldovában), s az utóbbi két év-
század sok külső segítsége (egyházi síkon a gör. kat. egyház létesítése, iskolai
téren: a nemzetiségi vidékek iskolahálózatának kiépítése, gazdasági téren: a
fellendülő bánya- és nagyipar gócainak s a kiépülő vasúti és közúti hálózat
hozzájuk való közelsége) mind kevés az évszázados elmaradottság pótlására,
s így az erdélyi románság az ősi primitív életformát nagy tömegeiben még ma
sem haladta túl. Természetes tehát, hogy társadalmi képletének elemei nem
mutatják a magyar és német társadalom arányait; értelmisége és polgári cso-
portjai kisszámúak, ámbár igaz, hogy az őstermelésben fölényes a  helyzete:
míg a románság erdélyi arányszáma 55,4%, addig az erdélyi őstermelésben
a románság részesedése 64,4%-os, s ez azt jelenti, hogy amíg Erdélyben
száz keresőre 70,7 őstermelő jut, addig száz román keresőre 82,5 őstermelő,
s ez az arányszám annál többet jelent, minél inkább meggondoljuk, hogy száz
magyar kereső közül csak 54,4 és száz német kereső közül csak 57,3 az ős-
termelő.”

Az ezt kiegészítő táblázatból itt érdemes beemelni az értelmiség arányszá-
mait is:

40 801 kereső értelmiségiből 25 964 a magyar, 6511 a német és 8042 a
román.

Ha pedig a társadalmi réteg összes számához képest a százalékos arányt
tekintjük:

akkor, abból 63,6% magyar, 15,9% német és 19,7% román.
A nemzetiség összes számához viszonyítva pedig:
6,5% a magyaroknál; 6,3% a németeknél és 1,2% a románoknál.
Ez utóbbi mutatja legszuggesztívebben a különbségeket.
„Azonban sem az előbbi fejtegetésből, sem a táblázat bemutatta társadalmi

képletből nem következik a román társadalomelemzők ama kedvenc tétele, hogy
az erdélyi románság, főként az annak túlnyomó többségét jelentő erdélyi román
őstermelő réteg – az elnyomás, háttérbe szorítás stb. következtében – hátrá-
nyosabb helyzetben lett volna a magyarságnál és a németségnél. Sőt, (…) a
bizonytalan létalappal rendelkező foglalkozáságakban a magyarság részesedése
48,9%-os (ámbár arányszáma csak 33,6%), a németség részesedése 7,8%-
os (arányszáma 8,7%) a románság részesedése pedig 39,6%-os (arányszáma
55,4%). Tehát ezekben a foglalkozási csoportokban csak a magyarság helyzetét
mondhatjuk hátrányosnak (…).”

Egy következő táblázatból beemelve: cseléd, munkás, bizonytalan egzisz-
tencia száz keresőhöz viszonyítva:

magyar: 46,6%, német: 28,1 %, román 35,9 % az átlag 39,8 %-hoz mérten.
„Az önálló keresők sorában tehát az uralkodó (az ellenséges érzületű pro-

paganda fogalmazásában: elnyomó) nemzet alul marad, a proletárnépességben
pedig felülkerekedik. (…) Ugyanezt a képet kapjuk, ha adatainkat nemzetiségi
arányszámainkkal vetjük össze. (…)
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Magyar Német Román
Önálló (birtokos, ipar-forgalmi) 80,9 113,8 112,1
Véderőhöz tartozó 135,7 151,7 69,6
Értelmiségi 189,2 180,4 35,5
Cseléd, munkás, bizonytalan egzisztencia 16,6 70,1 90,0
Kereső népesség 100,0 100,0 100,0

(…) A magyar proletariátus 40,2%-a, a német proletariátus 20,3%-a, a
román proletariátus 68,7%-a tartozott a mező- és erdőgazdaság körébe.

Ennek az utóbbi jelenségnek azonban nem ellenpólusa az erdélyi feudaliz-
mus, annál is inkább, mert ilyen a fenti adatok származási idején már jóformán
nincs is.

Az erdélyi földkérdéssel foglalkozó román vagy románbarát »tudományos«
művek a birtokmegoszlás megítélésében általánosan azt az alapvető hibát kö-
vetik el – a feudalizmus bizonyíthatósága érdekében –, hogy csak a birtokok
összesítő adatait közlik. Mert ennek alapján rá lehet mutatni arra a jelenségre,
hogy a 3514 száz holdon felüli birtokos tulajdonában  1976761 kat. hold volt,
vagyis a birtokosok 0,8%-a a földtulajdon 32,1%-át mondhatta magáénak (…
). Azonban Erdély földje hegyes-völgyes birodalom, amelynek jelentékeny része
nem mezőgazdasági terület (…). Erdélyi viszonylatban tehát a legkevésbé sem
tárgyilagos a gazdaságok összes területére vonatkozó adatok alapján ítélkezni,
különösképpen akkor, amikor az alapul szolgáló statisztikából más is világosan
kiolvasható. Nevezetesen:”

Ezúttal csupán egy sort emelek ki a nagyobb táblázatból:
Az ezer holdon felüli birtokoknál található szántó, kert és rét az összesnek

6,0%-a; a legelő és erdő területnek viszont 46,8%-a; míg az egyéb területeknek
csupán 2,1%-a.

„Vagyis: Erdélyben a nagybirtok túlnyomó részben legelő és erdőbirtok,
sőt a középbirtoknak is jelentékeny része ezekre a művelési területekre esik.
(…)

Kérdés most azonban, hogy ez a földterület méltányosan oszlott-e meg
az erdélyi nemzetiségek között. Ha tekintetbe vesszük azt a körülményt, hogy
az 1848. évi jobbágyfelszabadítás és földreform elsősorban és kizárólag a
román nép javát szolgálta, s akkor a románság másfélmillió kat. hold mező-
gazdasági ingatlan tulajdonába került, s figyelünk arra a nagy birtokvásárló
mozgalomra, mely annyira aggasztotta a háború előtti magyar birtokpoliti-
kusokat, még adatok híján is bátran mondhatnánk, hogy a földterület meg-
oszlása bizonyára méltányos volt. És valójában az előző lap statisztikája is
ezt bizonyítja. (…)”

Eszerint ugyanis az 5 holdon aluli kisbirtokok esetében: 327039 kat. hold.
van magyar; 84 788 kat. hold német, és 997262 kat. hold román tulajdonban.
Az 5–10 holdas kisbirtokok tekintetében pedig: 274550 kat. hold magyar,
100 936 kat. hold német és 815574 kat. hold van román kézben. Végül pedig
az 50 és 100 hold közötti középbirtokok esetében: 379524 kat. hold magyar,
169 575 német és 835761 kat. hold a román tulajdon.

Most pedig figyeljünk ismét Venczel József cáfolhatatlan soraira:
„A 95,5%-nyi kis- és középbirtok összes mezőgazdasági és legelőterüle -

tének viszont közel 60%-a a románság tulajdonában volt (nemzetiségi arány-
szám 55,4%) , a németek részesedése 8,5%-os (nemzetiségi arányszám: 8,7),
a magyarság közel 32%-os (nemzetiségi arányszám 33,6). Itt ellenkező érvelés
nincs! (…)”

Ha összesítünk s megtekintjük a részesedést a mezőgazdasági és legelőte-
rületből százalékban, az alábbi képet kapjuk:

Magyar Német Román
Kis- és középbirtok 31,8 8,5 59,6
Összes birtok 36,2 8,0 55,7
Nemzetiségi arányszám 33,6 8,7 55,4

„Megállapíthatjuk tehát, hogy Erdélyben az utolsó évszázadok folyamán, az
1914–1918. évi világháború idejéig olyan földbirtok-politikai változások men-
tek végbe, amelyeknek következtében a különböző birtoktípusok egészséges
összhangja alakult ki s a birtokok nemzetiségi megoszlásában is megvalósult
az egyensúly. Legfönnebb olyan beavatkozásra volt szükség, hogy a mezőgaz-
dasági népesség arányosan oszoljék meg Erdély különböző tájegységein; így
elsősorban a túlnépesedett székelységnek kellett volna kolonizációs területeket
megjelölni Erdély középső és nyugati részein. Általában ez idő tájt (1916 körül)
egy esetleges földreformnak csak kiigazító jellege és jelentősége lehetett volna,
mert az erdélyi földreformot elvégezte maga a történelem – egyfelől az 1848.
évi jobbágyfelszabadítással és földosztással, másfelől azzal a tágkeblű földbir-
tok-politikai liberalizmussal, amely nemcsak megengedte, de egyenesen előse-
gítette a bármilyen nemzetiségű szorgalmas vagy pénzzel ellátott mezőgazda
földszerzését és terjeszkedését.

A háború utáni román földreform azonban ezekkel a kétségbe nem vonható
társadalmi és gazdasági tényekkel egyáltalán nem törődött s kiindulva abból
az irányzatos társadalomtörténeti felfogásból, hogy Erdélyben a rendi korszak
feudalizmusa uralkodik s rendíthetetlenül azt hirdetve, hogy a feudalizmus egy-
felől proletár sorsra juttatta az erdélyi románságot, másfelől megakadályozta
az erdélyi románság természetes fejlődését és terjeszkedését, az 1921. évi ag-
rártörvénnyel kisajátítást rendelt el, majd ennek alapján 1925-ig Erdélyben
1007126 kat. hold,  a kelet-magyarországi és bánsági részeken  1487459
kat. hold, összesen 2494585 kat. hold területet kisajátított s későbbi eljárá-
sokkal a kisajátított területet 3192508 kat. holdra növelte. Itt szempont ter-
mészetesen nem a társadalmi és gazdasági szükségesség, hanem a politikai és
nemzeti elfogultság, amely nem kímélte sem a mintagazdaság jellegű közép-
birtokot, de még a kisbirtokot sem, ha magyar tulajdon volt, s különösképp
nem könyörült a közösségi birtokokon: községi vagyonokon és közbirtokosság-
okon, egyházi, iskolai és alapítványi birtokokon, mert ezek jelentették – évszá-
zadok előtti szerzés és adomány címén – az erdélyi magyar kultúra anyagi
alapjait.

A magyar agrárstatisztikusok ezeknek a vonatkozásoknak a nagy részét
bőven kifejtették, s a nemzetközi közvélemény is értesülhetett a kirívóbb ese-
tekről, mint pl. arról, hogy a négy róm. kat. püspökség és a négy protestáns
egyházkerület 314 199 kat. holdat, összes vagyonuk 84%-át vesztették el, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület törvényellenesen megfosztatott 1708
kat. hold alapítványi birtokától, a közcélú Csíki Magánjavakat egyszerűen el-
kobozták, a székely közbirtokosságokat megdézsmálták stb.; számos ügy, mint
a Csíki Magánjavak és a háború előtt földhöz juttatott  földjük nagy részétől
most megfosztott telepesek kérdése a nemzetközi fórumokat is hosszasan fog-
lalkoztatta, természetesen anélkül, hogy a sérelmek érdemi jogorvoslatot nyer-
tek volna.”

Itt a szerző számos művet sorol fel.
„De az említett művek adatok híján nem foglalkozhattak részletesen a ma-

gánbirtokok kisajátítása körüli sérelmekkel. Most tehát inkább ezekre fordítjuk
tekintetünket s adatgyűjtésünkből szemléltetőül a három erdélyi megye: Besz-
terce–Naszód, Kolozs és Szolnok–Doboka vármegye idevágó adatait mutatjuk
be, mert ezek az adatok igen tanulságosak. Kitűnik ugyanis, hogy az erdélyi
román földreform célkitűzései távolról sem csak antifeudálisak. Az említett te-
rületen számba vett 587 kisajátítást szenvedett birtokból 397 (64%!) 50 hol-
don aluli kis- és törpebirtok, s csak 70 (12%) 500 holdnál nagyobb közép- és
nagybirtok. S a kis- és törpebirtoknál ez a kisajátítás nem enyhe simogatás,
hanem testbevágó operáció (…). 

Ez nem antifeudalizmus! Itt más elvek és szenvedélyek érvényesültek, a
nemzeti elvakultság az aszociális célkitűzéseket is törvényesítette, ha a magyar-
és németellenesség ezt megkívánta (…).
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(…) az erdélyi román földreform legfennebb csak ¼ részben igazolható oly
címen, hogy a mezőgazdasági proletariátuson (az ún. igényjogosultakon) igye-
kezett segíteni: viszont 2/3 részben arra törekedett, hogy a közbirtokok új cso-
portosítását valósítsa meg a román nemzetiségűek javát szolgáló »közlegelők
és erdők« létesítésével. De még így is kevesebb volt az igénylő, sem hogy az
egész kisajátított föld kiosztható lett volna. A földnek 10%-a román intézmények
és magánosok közt osztatott ki »rezerva«, »bérlet« stb. címén.

(…) S még annyit, hogy az »igényjogosultak« sorában 78,09% volt a román,
14,83% a magyar, 5,23% a német és 1,84% az egyéb nemzetiségű. (…) 

(…) a szűkebb (történeti) Erdélyre vonatkozó társadalomalkati adataink lé-
nyege nem változik akkor sem, ha nagyobb területen vizsgálódunk (…) a ro-
mánság agrártársadalmának megosztottsága itt is arányosabb, kisbirtokos
rétege erősebb, mint a magyarságé, proletariátusa pedig kisebb a magyarsá-
génál. (…) 

A hátrány azonban nemcsak abban érte a magyarságot, hogy a földreform
következtében társadalmi alkata a románsághoz viszonyítva még aránytalanabb
lett, mint volt –, hanem főként abban, hogy a románság messze arányszámán
felül jutott földbirtokhoz. (…)

Az arányszámokban itt jelentkező elferdülések a román földreform gyakor-
latának ismerői előtt egyáltalán nem meglepőek. A község és a vidék etnikai
jellege nem játszott szerepet e nagyarányú földbirtok-politikai aktusnál, a jut-
tatottak száma és részesedése közt jelentkező (másutt ennél sokkal kirívóbb)
különbség pedig könnyen magyarázható azzal a politikai meggondolással, hogy
formailag a magyarságot is részesíteni kell. (…)

A tények logikájának nincs szerepe az erdélyi román földreformban; itt csak
az elvek és a szenvedélyek logikája érvényesült:

az erdélyi magyar kultúra fejlettebb, mint a román,
ez a kultúrfölény román nemzeti szempontból veszedelmes,
elő kell segíteni tehát a nivellálódást,
de a nivellálódás csak abban az esetben remélhető, ha az erdélyi magyar

kultúra elveszti anyagi alapjait,
tehát oda kell hatni, hogy az erdélyi magyarság elszegényedjék.”
Más helyzetben más is mondta már ezt. A magyart előbb koldussá teszem,

aztán németté – hangzott több mint 100 évvel előbb. Ami azonban ennél is
szomorúbb, hogy a mai modern és európai csillagoktól ékes időkben is cél az
erdélyi magyar kultúra létalapjainak gyengítése.

De vissza Venczel Józsefhez és a korabeli elszegényítéshez: „És ez az utóbbi
valójában sikerült, habár a várt eredmény nélkül, mert az erdélyi magyar kultúra
összeroskadása nem következett be. De a rombolás így is teljes értékű volt, hi-
szen az elszegényedés következtében a magyar proletariátus meghatványozó-
dott – nemcsak a falvakon, de a városokban is, hol a földreformnak megfelelője
más síkon az ipari és kereskedelmi üzemek nacionalizálása, a magyar munkást
szélnek bocsátó »nemzeti munkavédelem« és a »nyelvvizsgáztatás« – minden
fokon, az útkaparótól egészen a szabadfoglalkozású értelmiségi egyénig.

A románság képviselte »szociális gondolat«-nak ez a valósága, erőszakos
nacionalizálás, mesterséges nivelláció s ami mindebből következik: a tények
logikájának sutba vetése, annak a logikának, amelynek értelmében éppen a
magyar proletariátus szorult rá a gyámolításra s a földkérdés vonalán – mint
már mondtuk – Erdélyben elsősorban magyar szempontú részleges földre-
formra és földbirtok-politikai kiigazításra lett volna szükség, hogy telepítés
segítségével a magyar agrárnépesség arányosabb területi elosztottsága meg-
valósuljon s ezzel a magyar agrárproletariátus kérdése is a megoldás útjára
lépjen. (…)”

Elkerülhetetlen arra gondolni, hogy alig három évtized után, annak a román
szociális gondolatnak a valódi célokat eltakarni képes palástját a román szoci-
alizmus építése vette át. És mi van ma? Bizony megtalálják a kissé komplikál-
tabb, de nem hatástalan európai módozatokat is, különös tekintettel arra, hogy

az Európai Uniónak esze ágában sincs beleszólni ezekbe az ügyekbe. Ezt a
módszert követte egykor a Népszövetség is.

„(…) az erdélyi román földreform romboló hatása nem kímélte meg magát
a mezőgazdaságot sem, miként arra a szakemberek már többször rámutattak.
A talajművelés visszaesett, a terméseredmények leromlottak, s a mezőgazdasági
kultúrában nagy szakadék keletkezett, melynek katasztrofálissá válását alig tudta
megakadályozni az erdélyi magyar agrárius réteg nagy szervezete az Erdélyi
Magyar Gazdasági Egyesület. 

Az erdélyi román földreform reformja tehát
meg akarja valósítani Erdély mezőgazdaságának regenerálását.
egyensúlyba akarja hozni az elproletarizált erdélyi magyar társadalmat, és
biztosítani akarja az erdélyi magyarság és egyben Erdély kultúrájának anyagi

alapjait.”
Eddig a kiváló tanulmány, melyet ma főleg azért érdemes megismerni, hogy

még egy lehetőséget kapjunk bepillantani a nemzetépítésnek az ortodox törés-
vonalon túli, máig természetes szemléletébe és gyakorlatába. A földreform sze-
rintük valóban elősegítette volna a szükséges nivellálás folyamatát, de nem
egyszerűen a románság továbbemelésével, hanem a vélt ellenség lesüllyeszté-
sével. Tehát egy aktussal két oldalról támadhattak egyszerre. De ennél többről
is szólt mindez, mert a mindenáron megvalósítani akart homogenizálás újabb
lépcsőfokának is szánták. A valódi, csak egy nemzetiségből álló – szerintük
ideális – nemzetállam létrehozásának, s ennek a tömegeik lelkébe is beoltott
óhaja, minden időszerűtlensége, önveszélyessége ellenére is ott fészkel a román
társadalom minden szintjén. 

A feléjük olykor-olykor felbukkanó tisztánlátók valahogy úgy vannak hát-
rányban, mint aki Európa más vidékein a politikailag korrekt ellen próbál vé-
teni.

y

Menekülő magyar élet
Parajdi Incze Lajos: Egy telepítés tanulságai 1940–41/3–4.

Trianon átkos csapdái közepette folyt a haza talpra állításának nehéz (az „el-
követők” által reménytelennek-remélt) folyamata, melynek része volt a revíziós
politika, a szörnyű békediktátum elkerülhetetlen következményeinek legkocká-
zatosabbja, amelyik kiszolgáltatottá tette a maradék országot – éhes szomszéd-
jaival együtt – az Európát éppen uralni képes mindenkori hatalmaknak is. Ennek
egyik szerencsétlen momentumához kapcsolódva, a magyar állam 1941. május
10-től június 18-ig háromezer-kétszázhatvankét családot telepített le tizennégy-
ezer-nyolcszázhárom fővel, mintegy harmincezer holdon a Délvidéken. A tele-
pítés oka a bukovinai székelység kényszerű befelé menekülése volt, s helyét a
Délvidék oly fájdalmas közjátékok nyomán történt visszacsatolása határozta
meg. Ez a telepítés számos tanulsággal is járt, s járhat mindmáig, a magyar
önismerettel foglalkozó számára. Parajdi gondolatainak következő részletei ma-
gukért beszélnek, de továbbgondolásra is ingerelhetik az olvasót.  

„Amióta a hét vezér népe hazát szerzett a Duna-tájon, a századok folyamán
több telepítés ment itt végbe. Határozott elv szerint végzett telepítés volt az is,
ahogy Megyer törzse maga körül védelmi céllal kijelölte a többi törzs helyét.
Telepített Szent István is, mikor szívesen fogadta az olasz papokat, német kéz-
műveseket, idegen katonákat. I. Géza, II. Endre is telepített, amikor földet és
kiváltságokat adott a behozott szászoknak. Azóta is állandó település és tele-
pítés folyt nálunk. Bejöttek a rokon kunok és jászok. A tatárdúlás után nyitva
állt az ország egyéb beözönlők előtt is. A tótok északnyugatról leereszkedtek
a völgyek mentén a magyar alföldek felé. A horvátok a török elől menekülve
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Rómából felhúzódnak a Dráva és Száva közé; a szerbek hasonló okból átszi-
várognak a magyar végeken. Erdélyben a Szörénységből és a Királyföldről
rumén pásztorok settenkednek Hunyad legelőire és a Temesközbe. Az észak-
keleti Felvidéken rutének jelennek meg. Telepítés folyik a Szepességben és az
Érmelléken. A török hódoltság nagyobb központokba seperte a megszállott te-
rület lakosságát. Amikor az ország a magyar hajdú vére hullatásával felszaba-
dult, a bécsi Újszerzemény Bizottság (Neoacquistica Commissio) úgy
viselkedett, mintha a Habsburg-ház gyarmata lettünk volna: a magyar vérrel
felszabadított földet régi tulajdonosainak pénzzel kellett megváltaniok, ha elfo-
gadhatóan tudták igazolni tulajdonjogukat; akinek nem volt írás a kezében,
annak a földje idegen telepeseké lett. Tehát ismét telepítés folyik Temesközben
és Bácsvidéken. A magyar föld körös-körül veszedelmesen csúszik ki a magyar
nép lába alól.

Sok település és telepítés volt a múltban. Telepített magyar is, más is. De
sem egyik, sem másik nem magyart telepített, hanem idegent. Magyart idáig
csak kétszer telepítettek, az idegeneké mellett csekély számban: a Duna-melléki
csángótelepítésre és a Darányi-féle mozgalomra gondolunk. A bukovinai szé-
kelyek bácsvidéki letelepítése a harmadik ilyen kísérlet. Mielőtt tényként beje-
gyeznők a magyar megmozdulások nyilvántartó könyvébe, vizsgáljuk meg kissé
közelebbről a körülményeit.

(…) Az eszmék forrtak itt-ott, de a telepítés szakemberei teljesen készület-
lenek voltak. Az emberföldrajz, fajélettan, gazdaság- és társadalompolitika nem
foglalkozott telepítési, főként hazatelepítési tervekkel. A hazatelepítés puszta
gondolata is mód fölött meglepte őket. Mikor a szabad Magyarország vonzására
és a közvetlen orosz veszély fenyegetésére Bukovina székelyei Kosna mellett
átlépték a magyar határt, a letelepítés szakemberei – mert jól megfontolt és
megvitatott tervük nem volt – kapkodtak az ötletek és alkalmi megoldások után.
Hová telepítsék őket? (…)

Mondhatni: a véletlen jött segítségükre; a szerbek ugyanis szembefordultak
Európával, s így törvényszerűen szét kellett zúzódniuk. Tehát nagyrészt nem a
mi felkészültségünk, előrelátásunk (…) teremtett alkalmas helyzetet a hazajött
székelyek letelepítésére. Ez volt a délvidéki telepítés első, nagyon megszívle-
lendő tanulsága.

A szakemberek készületlensége kihatott a társadalomra is. A magyar köz-
vélemény ugyanis távolról sem volt felhangolva arra, hogy elviselje egy jól meg-
szervezett és gyorsan végrehajtott hazatelepítés anyagi áldozatait. (…) Nem
volt s ma sincs olyan hang a közvéleményben, mely erélyesen leszegezné a meg-
alkuvás nélküli magyar álláspontot. Ziláltságunkra fájdalmasan jellemző, hogy
mikor a történelem vihara – talán akaratunkon kívül, sőt egyesek szándéka el-
lenére – Bukovina hét magyar falujának népét átseperte a Kárpátokon, a magyar
társadalom meglehetősen vegyes érzelmekkel fogadta. (…) A társadalom egy
része leírhatatlan örömmel ujjongott, figyelemmel kísérte az ország különböző
ipartelepeire irányított fellobogózott vonatokat. Különösen azok, akik közvetlen
kapcsolatban voltak a hazatérőkkel, a nemzeti öntudatosodás mámorában élték
át azokat a napokat, mikor a magyar hazába visszatérő székelyek az első vasúti
állomáson sírva vetették magukat az anyaföldre, hogy a visszatérő hű fiú csók-
jával jegyezzék el magukat a magyar televénnyel. De mások, igen sokan, nem
éreztek semmi pezsdülést szívük körül, nem élték annyira a nemzeti tudatot,
hogy valami megvonaglott volna bennük, amikor százhetvenhét esztendő távollét
után tizenötezer székely – önfenntartó küzdelmek hőseiként az idegen ostrom-
gyűrűből kitörve – magyar földre lépett. (…) Társadalmunk sem szellemileg,
sem érzelmileg nem volt előkészítve erre a fordulatra. (…) joggal csodálkozunk
a szellemi élet kisiklásain. (…)

Egyik jeles közírónk azt követelte, hogy »le a sorompót«  a hazatérő buko-
vinai székelyek előtt. Egy Tisza-melléki napilaptól eltekintve, nem volt senki e
hazában, aki erélyesen rendreutasítsa a nemzeti törekvésekről és a bujdosóknak
kijáró udvariasságról megfeledkezett tollforgatót. S mivel akarta megokolni ezt

az elképesztő jelszót? Azzal a nevetséges érvvel, hogy a másfélszázadig idegen
nyelvhatások alatt élt magyar tömeg most, a magyar néptestbe jutva, bomlást
idéz elő, megrontja az ősfoglaló magyarság tiszta beszédét, zenéjét, táncát,
szokásjogát s végül: ha elkeveredik, csenevész testalkatával kárt tesz a magyar
fajtában.”

Ez az a pillanat, amikor arra a szomorú meggyőződésre kell jutnunk, hogy
miközben közel 100 évvel Trianon után az erdélyit az anyaországban románnak
nevezik és miközben átéltük 2004. december 5-e szégyenét, kiderül, hogy je-
lentős tömegek már Trianont mindössze két évtizeddel követően sem tekintették
magyarnak a székelyt! Fájdalmas, de igen fontos következtetések és tanulságok
levonására sarkalló tény ez!

A szerző így gondolkodik e váratlan tapasztalás után:
„Nemzetiségi politikánk most van kiforrásban. A Szent Isván-i gondolat és

a Duna-völgyi birodalom eszme széles cselekvési szabadságot ad az ősi magyar
földön élő más nemzetiségűeknek, tekintet nélkül ideszármazásuk körülményeire.
Mi tudjuk s ők belátják, hogy a teljes megértés és őszinteség alapján lehet még
boldogabb hazát berendezni a Kárpátok koszorújában. Örömmel vesszük, ha
a sorsközösség tudata egyesekben annyira kibővül, hogy a tájegység szolgálása
végett kiszakadnak szűkebb körükből s a magyar nemzet nagy képletébe lépnek.
A nemzeti célok vállalása később társadalmi elhivatottsággá válik; ezt a fo-
lyamatot másképp úgy mondjuk, hogy az egyedenként közénk hulló idegenek
természetszerűen magyarrá lesznek. A magyar vezető értelmiség több szem-
pontból is örvend ennek a tünetnek. (…) Milyen mélyen elítélhető tehát a ma-
gyar ember viselkedése, ha lezárná a magyar közösség sorompóit saját véreink
előtt, akiket nem kell idomítanunk, magyarrá hevítenünk a közös munkában,
mert magyarok utolsó ízig, s holnap már nyugodtan be lehet állítani őket a hon-
építés terveibe! Hova mehettek volna ezek a szerencsétlen földönfutók? Igazán
nem tudjuk, milyen szemszögből lehetne bűnösnek minősíteni a madéfalvi ve-
szedelem áldozatainak késői unokáit. Meggondolatlanság, elvtelenség, követ-
kezetlenség volt. (…)”

Igen kíméletes szavakkal ítélkezik a szerző. Nekünk azonban eszünkbe
juthatnak azok, akik a 23 millió románnal riogattak, mikor véreinknek csupán
papírforma szerinti magyarságot próbáltunk nyújtani, megerősítő lelki vigasz-
ként. Ezek nem gondoltak arra sem, hogy ha az elszakítottak közül esetleg
valaki itt folytatná életét, azonnal betagozódhatna a magyar életbe. Nem kell
integrálni. Ugyanezek a körök most a migránsokat lelkesen fogadnák be,
annak minden kockázatát tagadva és az integráció európai bukását figyelembe
sem véve.

„Készületlenségünkből természetszerűen következett, hogy meglepetésünk-
ben nem tudtuk: mit kezdjünk tizenötezer magyarral, aki hajlandó belecsapolni
vérét egy új vérszerződés arany kelyhébe. Az isteni Gondviselés azonban segí-
teni sietett. A szerbek váratlanul szembefordultak a történelemmel, mely nyom-
ban széttaposta a jugoszláv államabroncsot (…).”

Parajdi ezután kifejti miként veszítette el a magyarság történelme során
a bácskai földeket, miként vált azok visszahódítása sikertelenné. A szerb
álmok megvalósításáról írva megismerhetjük, hogyan feszítették szét a ma-
gyar néptömböt s ékelték közé a betelepített szerbeket. 1941-ben az onnan
elmenekült telepesek helyére óhajtották elhelyezni a székelyeket. A mai olvasó
tudja, hogy ez csak röpke átmenet volt, mert a háború után újra menekül-
tekké váltak, s a kitelepített németek helyére hozták be őket az ismét csonka
országba, főleg Tolna és Baranya falvaiba. Szerzőnk ezután a tanulságokkal
foglalkozik:

„(…) Ha összehasonlítjuk a múltban végzett telepítésekkel, úgy azok mind
a letelepített tömeg s a kiosztott földterület nagysága, mind az idő rövidsége
tekintetében csak kísérletezésnek tűnnek e mellett. (…) Maradjunk a Dará-
nyi-féle erőfeszítések elvi részénél. A századfordulón nagy válság láza gyötörte
e hazát: az ipari és mezőgazdasági életforma ekkor viaskodott egymással életre-
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halálra. A felelős tényezők annyira felelőtlenek voltak, hogy nem a bajok gyö-
keres megszüntetésére, hanem látszat megoldásokra törekedtek. Darányi Ignác
tervei szerint tízmillió korona volt szükséges a telepítéshez, a nincstelenek föld-
höz juttatásához, de a kormányok következetesen a hajóstársaságoknak adták
jutalmul államsegélyképpen, azt az összeget, csakhogy csábítsák ki és vigyék a
»fölösleges« magyar tömegeket, s így enyhítsék a társadalmi feszültséget itthon.
Míg Fiumén keresztül kétmillió ember lépett a kivándorlás szomorú útjára, Ve-
reckén át – az oroszországi üldözések és a gácsországi törvénykezések elől
menekülve – idegen elemek özönlöttek az országba. S a szabadelvű kormányzat
semmi különöset nem talált benne; arra az álláspontra helyezkedett, hogy em-
berek jönnek – emberek mennek, s csak az a fontos, hogy adófizetők mindig
legyenek.”

Régi bűnök, elképzelhetetlen bűnök, hasonló ideológiai alapon, mint a ma
megtervezett több mint bűnök: szervezetten megvalósított bűntények, melyek
nem csupán minket, de más nemzeteket is, sőt talán egy teljes európai kultúrát
fognak megsemmisíteni, ha a Gondviselés nem lép közbe. Parajdi azonban még
folytatja:  

„Darányi tíz év alatt ötvenezer családot telepített volna le, de hetvenezer je-
lentkezett erre a célra. A parasztság akkor is szervezetlenül tespedt, a nemzet
jóindulatától várta sorsa jobbrafordulását. Nem bírt volna Darányi terve mellé
állni, de nem is tudott róla. Tehát Darányinak éppen az érdekelt birtokos osz-
tályra kellett volna támaszkodnia terve keresztülvitelében. Ámde közben a Jászi
Oszkár-féle szellemi csoport védelmébe vette Darányi törekvését, s ez a birto-
kos osztálynak éppen elég volt arra, hogy e nemzetmentő munkára ráüsse az
államfelforgató szándékok szégyenbélyegét. A nép igazáért hősi módon vias-
kodó Darányi másodszor is elbukott a gáncson. (…) Ma úgy tűnik fel, mintha
felelős helyen nem látták volna meg a törvényszerűséget a feltartóztathatatlan
folyamat mögött.

Később a lemásolt telepítési törvény másfél évtized alatt juttatott annyi földet
dolgos magyarok kezébe, amennyit a román bankok egy év alatt vásároltak
össze magyar földbirtokosoktól és banktartozás miatt végrehajtott kisgazdáktól,
sokszor áldozattal is, a románság térnyerése érdekében. A román népelem így
nyomult be tervszerűen a hegyekről a síkságok felé, az Avasból a Tisza vidé-
kére, a Radnai havasokból a Mezőségre. A múltban végrehajtott magyar tele-
pítések vezérgondolata pénzpolitikai természetű volt. (…)”

Akié a föld, azé az ország, mondták egykor. Mi volt az oka annak, hogy a
társadalmi fejlődésében történelmileg elmaradott románság képes volt a nem-
zetpolitikára, miközben mi, hol a liberalizmus minden önvédelmet felszámoló
politikája, hol egyszerűen a pénzpolitika vagy párt- és kormányérdekek, parla-
menti obstrukció és egyéb belső csatározások miatt képtelenek voltunk idáig
eljutni?

„A bácsvidéki telepítés ellenben már a társadalomszervezés, a nemzetpolitika,
az új gazdasági honfoglalás céljait szolgáló hatalmas arányú munka szerény –
de a hiányos gyakorlat ellenére is – igen jól sikerült előjátéka volt. (…)

Rövidre fogva: ez azt jelenti, hogy a kérlelhetetlenül merev jogszabályok
kora elmúlt; ma a nemzeti és társadalompolitikai érdek hajlékonnyá teszi az ál-
talános elveket és eljárási szabályokat is, hogy annál alkalmasabbak legyenek
a gyarapodás útjának egyengetésére.”

Parajdi tehát optimista módon zár, ami számunkra már csak szomorú epi-
lógus, hiszen tudjuk, hogy a történelem másként döntött. De már a fentiek
puszta felidézésének elegendőnek kellene lennie ahhoz, hogy a jelenben is át-
gondoljuk minden lépésünket, s az irányt, amennyire csak a józan ész és a
külső-belső  körülmények megengedik, minden cselekedetünkben a nemzetpo-
litika felé jelöljük ki.

y

Vátesz és amit a történelem rátesz
Albrecht Dezső: Magyarság a változásban 1940–41/3–4.

Ez a tanulmány egy új rovat keretében jelent meg. Címe: Magyar iránytű.
Észak-Erdély visszatérte után egy évvel, a Hitel-ben már értékelésre is sor
kerülhetett. Albrecht Dezső írása megdöbbentő előrelátásról tanúskodik,
ugyan akkor jóslataival olykor mintha átugorna az elkövetkező fél évszázadon,
ami így utólag önmagában is érdekes módon utalhat arra, hogy az az időszak
történelmi idegen test volt Európa és a magyarság sorstörténetében. Hogy a
tanácsokat az utána következő időszakra vonatkoztatva, egy olyan Európában
kell-e megtalálnunk helyünket, amelyik szerves fejlődés eredményeként halad
előre, vagy ez is csak egy újabb idegen test lesz történetében, s más ezzel ösz-
szefüggő kérdések azok, amelyekről a történelem a titok leplét még nem leb-
bentette fel. Vagyis még nem éltük át, vagy meg. Csak reménykedhetünk
szerzőnk – a területében éppen megnövekedett Magyarországnak akkori rövid
pillanatában megnyilatkozó – optimista végkicsengésű előretekintésének iga-
zában.

Ha azonban az újabb kérdőjelek tengerében el akarunk igazodni, és utunkat
továbbra is a nemzeti megmaradás iránya felé képzeljük el, akkor feltétlenül fi-
gyelnünk kell Albrecht Dezső szavaira. Váteszi képességére éppen úgy, mint
arra, amit a szerves fejlődéstől eltérő történelem meggátolt létrejöttében, s
főleg elemzésre alapozott tanácsaira.

„Egy év eltelt. Az első magyar ősz után elmúlt a második is. Az első a
felszabadulás izgalmával, boldogságával volt tele. Naponta kóstolgattuk: ho-
gyan lesz az álomból valóság. A másodikban megritkultak az ünnepnapok
és megszaporodtak a hétköznapok. Megszoktuk a valóságot, s hogy tovább
léphessünk: most már a valóságból kell új álmot szőni, hogy az is valóra vál-
hasson.”

I.
ERDÉLY TÜRELMI ÉVE UTÁN
„Sokan marasztalták el az erdélyi magyarságot, mivel nem vállalta megdönteni
azt a természeti törvényt, hogy a rész nem végezheti el az egész feladatát.
Arra a – különösen az első időkben – mindenfelől nekünk szegzett óhajra gon-
dolok, amely szerint a szenvedésekben megacélozódott erdélyi erőknek hala-
déktalanul fel kell vonulniok a reformok frontján és ki kell harcolniok a magyar
életnek annyira esedékes átalakulását. Ugyanezzel a várakozással fogadták a
felvidékieket is, akik rögtön belevetették magukat ebbe a küzdelembe, de mint
egység fel is morzsolódtak. Az erdélyi magyarság igen helyesen megérezte:
ahhoz, hogy országos feladatot vállalhasson, szükséges, hogy előbb rendbe
hozza a saját állapotát. Ez az első feladat.

Tájékozódni kellett elsősorban a magyar életben és ez a tájékozódás nem
volt egyszerű. (…)”

Albrecht itt arra utal, hogy Erdély értelmiségi elitje – éppen a hitelesek által
készített memorandumban – már az első pillanatban azt kérte, hogy a magyar-
országi pártok ne tekinthessék választói vadászterületnek, és ne jöjjenek be az
újonnan visszacsatolt Észak-Erdélybe. Teleki ezt el is fogadta. Így az országrész
egységesen állhatott ki a politikai porondon. Az egység fontosságáról és annak
okairól a későbbiekben ismételten is ír a szerző.

„Kisebbségi sorsban az volt egyetlen örömünk, erősítőnk, ha a magunk ere-
jéből valamit: iskolát, szövetkezetet, napközi otthont létesíteni tudtunk. Most
jött a magyar állam, s egyszerre – hogy csak a művelődés terén maradjunk – a
magyar kultúra szolgálatába állított egyetlen városban, Kolozsvárt: egyetemet,
Nemzeti Színházat, Erdélyi Tudományos Intézetet, múzeumot, gazdasági aka-
démiát, zenekonzervatóriumot s több mint 10 középiskolát és szakiskolát. Ilyen
arányok mellett természetesen eltörpültek azok az eredmények, amelyekre ki-
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sebbségi sorsban mutathattunk reá, s a magunk erejét az állami lehetőségekhez
viszonyítva hirtelen kicsinek, sőt feleslegesnek éreztük. Ez aztán törést okozott
abban, amiben az erdélyi magyarság a legerősebb volt s ami legnagyobb ér-
téknek tekinthető: a társadalmi tevékenység kifejtésében. (…)

Egy év után tisztábban láthatunk e téren is. Most már nagyjában eldőlt, mi
az állam feladata és mi marad meg társadalmi feladatnak. (…) Megteremtődik
tehát az annyira szükséges egyensúly az állam és társadalom között.

Türelmi évnek tekintjük és annak is kell tekintenünk az elmúlt esztendőt.
(…)

A türelmi időnek azonban vége. (…) ideje tehát, hogy széttekintsünk saját
portánkon és tisztázzuk feladatainkat mind az egyetemes magyarság, mind ön-
magunk irányában. Hiszen, ami eddig történt, csak előkészület volt: az előfel-
tételeket teremtettük meg csupán ahhoz, hogy igazi feladataink végzéséhez
hozzálássunk.

Bizonyos türelmetlenség észlelhető az erdélyi magyarság soraiban s ez a
türelmetlenség egészséges. Arra utal, hogy az emberek figyelme a saját sorsuk
elrendeződése után újra a magyarság kérdései felé fordult és az erők felszaba-
dultak arra, hogy közösségi feladatokat vállalhassanak. Eggyel mindenekelőtt
tisztában kell lenni: Erdély nemzetiségi megoszlása nem engedi meg a magyar-
ság számára a külön utakon járást, és az erők szétforgácsolását, hanem az erők
legjobb felhasználását és a magyarságnak nagy nemzeti céljaiba való össze-
forradását követeli meg. Az átszenvedett huszonkét év felnyitotta az erdélyi
magyarság szemeit: tisztán látjuk pusztulásunk okait, de az újjáépítés útját is.
A huszonkét év nemcsak gyenge pontjainkra mutatott rá, hanem erőinket is
megismertette velünk. Ezekre az erőkre támaszkodva és ezeket az erőket ki-
fejlesztve érhetünk csak el eredményt.”

Lássuk ezeknek az erőknek a felsorolását:
„Ilyen erő a nép. Nem maradhattunk volna meg magyaroknak és magyaro-

kul, ha a magyar nép nem vállalta volna minden ígérgetés és csábítás ellenére
a magyar sorsot. Értelmiségünk legnagyobb része repatriált, a nép egyedül ma-
radt, de állta a vihart. (…)

Ilyen erő a szellem (…). Költőket adott (…) írókat (…) tudósokat (…)
lelkészeket (…) és tanítókat (…).

Ilyen erő az ember. A közösséget szolgáló, magát áldozó öntudatosan gon-
dolkozó, magánosságában is a sorssal dacoló ember. (…)

Ilyen erő a közösségi érzés (…) összekapcsoló erőt jelentett (…).
Ilyen erő a társadalmi öntevékenység (…).
Ilyen erő a nemzeti hivatástudat, mely történelmünk példáin érlelődött.

(…) Erdély múltja arra tanította, hogy kisszerű viszonyok között is lehet na-
gyot alkotni, és nyomorúságban is lehet embernek és magyarnak maradni.
Erdély története tanította arra, hogy az erdélyi magyar mindig az egyetemes
magyarságért hordozza a felelősséget. Bocskai István és Bethlen Gábor pél-
dája nem az önző elzárkózásra tanított, hanem ellenkezőleg arra, hogy az er-
délyi magyarságnak a hazája nem a Királyhágónál, hanem Dévénynél
kezdődik.

r

De a nemzeti hivatástudat mellett egy igényt is oltott belénk az erdélyi múlt
átélése. Azt az igényt, hogy Erdély Európa keletre tolt bástyája s e bástya fo-
káról áttekinthetjük Európát. (…)”

Szomorú megállapítani, hogy az erdélyi és a magyarországi magyar társa-
dalom arányaiban milyen nagy különbséggel tekinti magáénak a másikat. S kü-
lönösen akkor, ha az egyetemes magyarságért hordozott felelősséget tekintjük
kritériumnak. Bocskai végrendelete Erdélyben még máig több értő fülre talál.
Azzal pedig, hogy ezt az összevetést megpróbáljuk Európára is kiterjeszteni,
jobb, ha nem próbálkozunk. Pedig Erdélyben ez már elég régen természetes
igény, sőt igyekezet volt.

II.
EURÓPA ÁTALAKULÁSA

„Természetes, hogy legelőször az európai átalakulással foglalkozunk. A ma-
gyarság mint Európa szerves része, az európai átalakulásban minden idegszá-
lával benne él, annak válságait, reménységeit szívével, agyával egyaránt átéli.
(…) Teleki Pál az európai élet óriási válságát, megrázkódtatásának nagysága
és átalakulásainak mélysége tekintetében, a népvándorlás korához hasonlítja.
(…) 

A most folyó – s méreteiben egyre növekvő – háború eltereli a figyelmet
arról, hogy nem csupán a hatalomnak, a térnek és a javaknak új elosztásáról
van szó, hanem Európa, az európai kultúra és civilizáció strukturális megválto-
zásáról.”

Vagyis, amit ma napi rendszerességgel látunk, és amiről hasonló gyakori-
sággal olvashatunk, már akkor előre látható volt! Talán a kontinens öngyilkos
sietségét nem észlelhették vagy feltételezhették még. Ehhez Európa mai vezetőit
is ismerniük kellett volna. S nem elsősorban azt, ami belőlük hiányzik, hanem
azt az erőt, amely mögöttük áll, s őket használja céljainak eléréséhez.

Aztán a szerző az akkori helyzet kialakulását próbálja megértetni:
„(…) A háború a politikai küzdelem végső eszköze, s kétségtelen, hogy a

most folyó háborúnak előidézője az a tévedés, mely szerint az európai hatalmi
egyensúly megállapításánál nem számoltak azzal a példátlan erőgyarapodással,
amely a német és az olasz nép egyesüléséből bekövetkezett. (…) Nem vették
észre, hogy Németország egységesítése egyszerre érvényre fogja juttatni azt az
erőt, amelyet Németország centrális elhelyezkedése jelent, s azt, hogy Német -
ország ezáltal előbb-utóbb Európa vezető államává fog válni.”

Ezt a tévedésüket a tengerentúli győzők, a korabeli európai erőviszonyokat
tulajdonképpen kialakítók, azóta újra elkövették, s most próbálják éppen ellen-
súlyozni az újfajta háború új eszközével: a migrációval. Vagy mi tévednénk?
Mindenesetre ilyen irányú terveik most éppen válaszút előtt állanak. A Trump-
jelenségre gondolok.

„Európa hatalmi képe a most folyó háború eredményeképpen fog kialakulni
a tényleges erőviszonyoknak megfelelően. Azonban a háború kimenetelétől füg-
getlenül is meg lehet állapítani néhány törvényszerűséget. Már az előző világ-
háború következtében is sokat vesztett Európa világuralmi helyzetéből. Az addig
inkább tőkéjével, mint fegyvereivel uralkodó Európa a világháború folyamán el-
szegényedett, tőkéje elveszett, exportja ellankadt, és a többi világrészekben ko-
moly versenytársai támadtak. Az egyes világrészek gazdaságilag önállósultak.
Kétségtelen, hogy a most folyó világháború ezt a folyamatot sietteti és erősíti,
s nem állunk távol attól a pillanattól, amikor Európa végleg elveszíti világuralmi
helyzetét. Más oldalról viszont ez arra kényszeríti Európát, hogy minél szoro-
sabb egységet alkosson és mint ilyen egység vegyen részt a világrészek küz-
delmében. Európa emiatt nagyobb gazdaságosságra, természeti kincseinek
gondosabb kihasználására és tervszerű termelésre kényszerül; nem engedheti
meg az egyes államok gazdasági elzárkózását és autarchiára való törekvését,
mivel ahhoz, hogy gyarmatok nélkül is megélhessen, egyetlen gazdasági egy-
séggé kell válnia. A gazdasági együttműködés kényszere maga után vonja ter-
mészetszerűleg a politikai együttműködés szükségességét is, más szóval az
európai államok régi értelemben vett szuverenitásának bizonyos korlátozását.
Az a tény, hogy Európa mindinkább a saját maga erejére utalódik, változást
idéz elő a különböző államok súlyának és jelentőségének értékelésében is. Je-
lentőségükből veszítenek a gyarmatbirodalmakra támaszkodó államok és vissza-
nyerik jelentőségüket a szárazföldi tényezők. (…)”

Albrecht Dezső a fenti sorokban – az okokat felvázolva – leírja az Európai
Unió majdani létrejöttének szükségszerűségét és várható bekövetkeztét. Vajon
hányan látták ezt ilyen világosan előre akkoriban? Így aztán arra senki sem gon-
dolhatott, hogy a kontinens saját versenyképességét menteni hivatott unió, rövid
időn belül – és érdekes módon – olyan vezetőket kap, akik éppen remélt véde-
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kező képességét szőnyegként terítik az őt két világháború kihasználásával már
eddig is legyengítő külső hatalom lábai elé.

Európa átalakulásáról Albrecht tovább fejtegeti gondolatait:
„Az európai ember került az egyensúlyvesztés állapotába s óriási erőfeszí-

téseket tesz, hogy egyensúlyi állapotát visszaszerezhesse. Ebben az egyensúly-
vesztésben legnagyobb része annak az egyoldalú fejlődésnek van, amely a
technikát túlfejlesztette, de az emberi élet egészébe való szerves bekapcsolását
nem kísérelte meg. Része van a liberalizmusnak, mely felbontotta a természetes
társadalmi és gazdasági közösségeket. Része van a tőke önzésének, mely a
technika lehetőségeit kihasználva uralomra tört és elfeledkezett arról, hogy
mind ennek célja az emberiség java. Része van a tudománynak, mely elmerült
a részletekben és öncélúvá vált. Része van benne az államnak, mely közönyösen
nézte a gazdasági és társadalmi erők pusztító küzdelmét. Része van benne az
embernek, akit a tudás elvakított és az élet végső értelméről megfeledkezett.
A természet rendje az, hogy a nagy szintézis korszaka következzék. Az ember
emberként kíván élni és mindazt, amit felfedezett, megalkotott, be akarja il-
leszteni az élet szerves egységébe. Az ember nem elégedhetik meg azzal, hogy
uralma alá kényszerítette a természetet, hanem olyan társadalmi és gazdasági
rendszert akar, amely a természet fölötti uralomnak eredményeit mindenki szá-
mára elérhetővé teszi és olyan államrendet, amelyben harmonikusan egybeolvad
az emberi szabadság és a szabadságot biztosító rend. 

(…) Az átalakulás mindig túlzással jár, s minél nagyobb az átalakulás szük-
ségessége és mértéke, a túlzások veszélye is annál nagyobb. Az új rend mindig
a régi feláldozását követeli, s nehezen lehet elkerülni, hogy meg ne semmisülje-
nek olyan értékek, melyeknek elpusztulása örökös kár marad. Mindig bíznunk
kell abban, hogy azok az értékek, amelyek az emberiség sorsát előbbre vitték,
nem pusztulhatnak el, hanem az átmeneti kor után visszanyerik régi helyüket.
Korlátozásokat látunk mindenfelé, de ezek a korlátozások szükségesek mindad-
dig, míg az új rend egyensúlyi állapota be nem következik. (…) A korlátozást
az állam végzi, melynek, hogy célját betölthesse, kezébe kellett vennie az irányí-
tást. A liberális állam ellenhatásaképpen született meg a totális állam – túlzásaival
együtt, de ezek a túlzások oly mértékben fognak eltűnni, amilyen mértékben ki-
alakul az önmagán nyugvó egyensúlyi állapot, amely végül a korlátozásokat is
feleslegessé teszi. (…) Liberális államról rég nem beszélhetünk már Anglia ese-
tében sem, hiszen a háború viselése érdekében a vagyon- és a személyes sza-
badság tekintetében olyan rendszabályokat hozott, amelyek bármely totális
államnak is dicsőségére válnának. S ugyanez a folyamat, amely Angliában vég-
bement, végbe fog menni Amerikában is, a demokrácia és liberalizmus »klasszi-
kus« földjén. Akár világnézeti háborúnak tekinthetjük a mai háborút, akár nem,
bizonyos, hogy bármelyik hatalom győzzön is, a világháború előtti életfelfogás,
társadalmi és állami berendezkedés soha többet vissza nem tér.”

Albrecht láthatta az akkor alakuló új „rendet”, amelyik valóban hatalmas
méreteket öltött Európában, részben már észlelhette azokat a bizonyos „túlzá-
sokat”, bár 1941-ben még nem a túlzásnak nevezhetőt messze meghaladó csú-
cson. Így arra aligha gondolhatott, hogy ez még ki sem alakul igazán, amikor
összeomlik, s maga után hagyja a legszörnyűbb emberi, társadalmi és gazdasági
romhalmazt. S ezzel még semminek sincs vége, sőt ekkor veszi kezdetét az
újabb változás Európa egy saját akaratából feláldozott részén, amelyik aztán
túlzásaiban versenyre kel az előzővel, és időben annak élettartamát messze
meghaladja. A történelem ugyanis olykor ráteszi a magáét a váteszire. Az em-
beriség mit is akarhat mást, mint: „(…) olyan államrendet, amelyben harmo-
nikusan egybeolvad az emberi szabadság és a szabadságot biztosító rend.” Ma
is ezt akarná, ha lehetne, de csak szólam marad olyanok szájában, akik szaba-
dossággal ölik meg a szabadságot, és még ma is irtóznak a rendtől, mert azt
korlátnak tekintik. (Innen ered a fasisztázás egyik magyarázata.)

A folytatásban olyat olvashatunk, amit manapság, 75 év után, oly gyakran
hallunk ismételgetni alapigazságként: „Új formáját keresi az állam, a gazdasági

élet és a társadalom, és otthonát keresi az emberi szellem, mely állandóságot,
biztonságot és egyensúlyt akar teremteni. (…) A részletkutatások felfedték a
természet titkait, az ember titkait, a gazdaság és társadalom törvényszerűségeit.
S hogy ezt egységbe foglalhassa, vissza kell térnie az európai kultúra örök alap-
jához, mely a görög szellem, a római civilizáció és a keresztény életérzés tár-
sulásából született. Istenség, ember és a természet harmóniájából kell újból az
európai kultúra boltozatát megépítenie.

r

A magyar állam jövőjének biztosítása, az igényes magyar élet és a magya-
rabb magyar kultúra megteremtése – megannyi reánk váró feladat, és ha vizs-
gáljuk is Európát, azért tesszük, hogy önmagunkat építhessük.” 

Két totalitárius korszak után az új formáját kereső európai állammodell ismét
liberálisba ment át, ennek is egy új formájába, a neoliberálisba. Abba a for-
mába, amelynek alapideológiája a gyenge államot hirdeti. Ami pedig az Eu-
rópát jelentő európai kultúra boltozatát illeti, azt soha ekkora egyetértésben
és ilyen nagy igyekezettel nem bontogatták, mint nyakunkba választatott mai
vezetői. A magyar államépítésnek pedig az, ami Európában történik, ismét vizs-
gálódásai középpontjába kell kerülnie: elrettentő példaként!

III.
A MAGYAR SZEREP
„Új és mégis régi szerep vár reánk az új Európában. Mohács óta nem volt füg-
getlen Magyarország. Trianon elvette országunk két-?? kétharmadát, de vissza-
adta függetlenségünket, s most már a független Magyarországhoz térnek vissza
egymás után elszakított részei. Az önálló és független Magyarország kezd ki-
terjeszkedni a Kárpátok medencéjében, és minden eltelt év egyre jobban iga-
zolja a természetet és a történelmet, hogy nem hiába formálták meg a
Kárpátokban Európa egyik legállandóbb határát. (…) Bizakodással nézhetünk
a jövőbe, mert nincs okunk félni egy olyan rendezéstől, mely Európában az ál-
landóságot az állandóság tényezőinek: a geopolitikai tényezők és az államalkotó
erők ismeretében kívánja biztosítani.

Nagy hatalmak létét önnön erejük biztosítja. Kis államok sorsa attól függött
mindig, hogy a nagy hatalmak egyensúlyi helyzete létezésüket vagy megszűné-
süket kívánta inkább. (…) Magyarországtól az Északi-tengerig szinte évszáza-
donként váltakozva tűnik fel és tűnik el a kis államok láncolata. Magyarország
az egyetlen, amelynek határai – az Európán kívüli erőkre támaszkodó török be-
nyomulástól eltekintve – állandóak voltak, s ennek az állandóságnak a titkát a
magyar államalkotó erőn kívül abban találhatjuk, hogy területe természetes ha-
tárai miatt nem osztható fel (erre Trianon inkább bizonyíték, mint cáfolat), s
ezen felül – mint Teleki Pál írta – elhelyezkedése valódi kulcshelyzet az orosz
steppe, a Balkán és a nyugati tájak között. Magyarország helyzete sohasem
volt kockázat nélküli, de lehetőség nélküli sem volt.”

Nos, ebben a szakaszban aztán bőven van igazság és a történelem által
cáfolt vélemény, ami attól még lehetett volna igazság, csak nem egy olyan tör-
ténelmi periódusban, amikor a kontinens elindult saját elpusztításának önkéntes
útján. S a világ? Talán az is. De előbb az Újvilág, mint újabb Európán kívüli
erő, ebben anyakontinensét sikeresen gyűrte maga alá. Tette ezt két világhábo-
rúban győzedelmeskedve úgy, hogy saját területét nem kockáztatta és csak a
felek kivérzése után lépett be. De akkor aztán minden erejével. És érdekeinek
egész arzenáljával.

Sajnos, a fenti első szakaszban olvasható bizakodás aktualitását törli a má-
sodikban olvasható igazság, mert a nagyhatalmak érdekeitől vált függővé a ma-
gyar sors, a felsorolt történelmi és földrajzi vagy geopolitikai tényezőktől
teljesen függetlenül, azokat semmibe véve. Vagyis volt félnivalónk. De! Vissza-
térve a fejezet első sorához – a közbeékelt minden váteszi fantáziát felülmúló
két korszak után –, valóban eljött az idő, amikor új és mégis régi szerep vár
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ránk. Csakhogy nem egy új vagy megújult, hanem egy vészhelyzetet megélő
Európában. Íme, zavaros történelmi időszakokról, zavarosnak tűnhető fejtege-
tések, a teljesen tisztán kirajzolódó végjáték veszedelmének árnyékában.

Albrecht Dezső pedig tovább gondolkodik:
„(…) A magyarság jövője azonban a külső államhatalmi helyzet megterem-

tésén túl azon dől el, hogy felismeri-e az európai s egyben a magyar átalakulást
formáló erőket, és ennek megfelelően meg tudja-e teremteni azt a magyar élet-
formát, melynek gyökerei a magyar múltba nyúlnak, a jelen szükségleteire épül-
nek és a jövő igényeivel számolnak.

A magyar életében is régóta dolgoznak az átalakító erők. (…) Ady a veszélyt
hirdette meg, Szabó Dezső és iskolája a népi erőkhöz fordult, az erdélyi iroda-
lom a történelmet és a történelemből áradó magyar hivatástudatot hozta és
emellett a népi műveltség örök értékeit tárta fel, a falukutatók a gondolkozás
középpontjába emelték a magyar nép elhanyagolt sorsát, egyházi íróink élén
Prohászka és Ravasz nem engedték elhalványodni a spirituális értékeket. Írók
és tudósok kutatták a magyar lét értelmét. Történetírók tárták fel a magyar
múltat. A magyar lélek vívódása, a szinte önvádig menő önismeretre törekvés,
mind arra utalnak, hogy valami készülődik. Sőt a magyar közgondolkozás is a
magyar múlt, a szociális kérdés és a nemzeti feladatok terén olyan átalakuláson
ment keresztül, melyet kevésre semmiképp sem becsülhetünk. (…) A pesszi-
mizmus, amelyet ma a szellem magára ölt, lehet divatos ruha, de idegen szabók
munkája. A jelen egyes jelenségei bár kétségkívül riasztóak, de a múltba me-
nekülés mégis indokolatlan, mert az országépítés feladata ma megkívánja, hogy
minél többen és többet foglalkozzunk a jövővel és vizsgáljuk, hogy ami európai
változásból látható, az kedvező vagy kedvezőtlen a magyarságra nézve. (…)
Egy olyan világgazdálkodásban, mely a személyes felelősségnek és minőségi
termelésnek elvére épül fel, a magyar ember épp úgy helyet talál, mint a meg-
nagyobbodott s ősi határai közé visszakívánkozó Magyarországnak minőség-
elemzésre alkalmas változatos tájai. A liberális kapitalizmus bukása nyújtja azt
a lehetőséget, hogy újra magyar kezekbe kerüljön az ipar és a kereskedelem s
ezáltal megtermelődjék az a független magyar középosztály, amely messze te-
kintő feladatokat láthat el. (…)

Sok szenvedéssel jár, míg az új rend kialakul. Ha ma torz jelenségeket is lá-
tunk, arra kell gondolnunk, hogy ezek az átmenet velejárói s talán van annyira
indokolt az emberiség mai vívódásai mögött egy szebb és jobb világnak a képét
keresnünk. (…) Európa kiformálásban nemcsak fegyverrel kell tevőleges részt
vállalnunk, hanem a szellemmel is. A szellemmel, mely Faust mellett Az ember
tragédiáját alkotta s a Kolozsvári testvérek Szent-György szobrával a
renaissance olasz mestereit megelőzte. A szellemet idézzük, amelyet elnémított
a politikai porond harci zaja, túlharsognak a jelszavak és nem bírja a leegysze-
rűsített kategóriát. (…)”

Ezeknek a feladatoknak a gyakorlati felismerése és megvalósíthatóságuk
ideje, annak minden keserves küzdelmével, csak most érkezett el. Albrecht ko-
rábbra remélte, de mint már mondtuk, az a történelmi időszak, mely idegen
testként jelentkezett életünkben (kezdve és folytatódva a nagyhatalmaknak a
kontinens boldogtalanabb feléről történt jaltai, majd máltai döntésével), csak
most érkezett el. Arról, hogy e korábbi döntnökök mennyiben részesei akadá-
lyoztatásunknak, naponta van alkalmunk meggyőződni.

„Némelyek azt állítják, hogy a magyar individualista, tehát nem tudna beil-
leszkedni a kollektív társadalmi rendbe. (…)

Jó lenne tisztázni az ezzel ellenkező felfogást is, amelyik annyira szervezhe-
tőnek tartja a magyart, hogy azt képzeli, hogy a társadalomszervezés néhány
külsőségnek, formaruhájának, jelszavainak stb. átvételével megvalósíthatjuk
magát a szervezett társadalmat. 

Alkotmányunk is csodálatosképpen többször szerepel a haladás megkötő-
jének, mint a természetes fejlődés eszközeként, holott az a tény, hogy ezer éves
alkotmányunk van, mely annyi időt és az időben annyi változást megérve mégis

magyar maradt és a miénk maradt, inkább azt igazolja, hogy a magyar alkot-
mánynak éppen rugalmasságában van az ereje. (…)”

A már említett időszakban ez az alkotmány megszakítást szenvedett, s a
folytonosság helyreállítása is hatalmas vihart kavart. Éppen azt támadták benne,
ami legfőbb erejét jelenthette volna. Így – többek között – a keresztény gyöke-
rekhez való visszatérést. Ami, ha nem orvosolják, Európának is végzetes és ön-
gyilkos tévedése lehet.

„Nem ártana tisztázni azt sem: valóban kipusztítandó hibás tulajdonságunk-
e az, hogy a tömegben nem tudunk felolvadni és minden helyzetben önállóan
szeretünk gondolkozni? Vajon nem éppen erényünk-e ez? Hiszen ha a végvárak
tíz-tizenöt katonája mindig felülről várta volna az utasítást, és nem mert volna
önállóan cselekedni, mi lett volna belőlünk? Az önálló gondolkozás csökkenti
vagy növeli a nemzet ellenálló erejét? Vajon éppen nem az teszi-e a kis népet
erős nemzetté, hogy aránytalanul nagyobb benne az önállóan gondolkozók
száma?

A magyar szervezésnél nem a tömegből kell kiindulni, hanem abból a tény-
ből, hogy a magyar minőségi emberfajta, ereje tudatát sohasem a szám, hanem
mindig a minőség adta. Ezt a sajátosságunkat a Névtelen Jegyző a honfoglalásra
induló vezér ajkán ugyanúgy megszólaltatta: »az emberiség nem a népek soka-
ságában, hanem a lélek erejében áll«, mint ahogy megszólal Zrínyinél, aki nem
indul meg azon, ha a török több is, ha mi jobbak leszünk. (…)

Hiszen ahhoz, hogy egy nemzeti mozgalom megszülessék, a nemzeti érzés-
nek, a nemzeti öntudatnak a felfokozása szükséges, és mindenekfelett az az
érzés, hogy a jövőt a magunk erejéből kiharcolni tudjuk. Viszont azzal, hogy
állandóan másokra, mások erejére, segítségére és példájára hivatkozunk, tom-
pítjuk a nemzeti öntudatot, kisebbségi érzetet ébresztünk, egyszóval olyan lég-
kört teremtünk, amelyben egy nemzeti mozgalom meg sem tud születni.

Sokan a diktatúrát az új Európa államformájának tartják. Pedig sem a kol-
lektív társadalmaknak, sem a totális államnak nem velejárója és nem feltétele
a diktatúra. Általában a diktatúra, mint átmeneti államforma, szokott átvezetni
a demokratikus államforma végkifejlődéseként előállt szabadosságból és szét-
esésből a hierarchikus vagy arisztokratikus államforma zárt és fegyelmezett vi-
lágába. Néha azért születik, hogy a veszélyeztetett jogrendet megmentse,
máskor pedig hogy új jogrendet teremtsen. Átmenet tehát és eszköz. Néha
szükséges eszköz. (…) A diktatúra az új rendnek nem lényege, hanem az át-
menetnek jellemző jegye.”

Nekünk sajnos egy olyan diktatúra jutott, amelyik állandóságra akart beren-
dezkedni. Hogy az, amit helyette kaptunk már egészen más, világos, de most külső
és azt szolgáló saját diktatúránk helyett a kívülről történő diktálást akarják meg-
valósítani. Nem is nagyon leplezve, ha pl. az USA belső dolgainkba történő – fe-
nyegetően deklarált és szerinte jogosnak tartott – beavatkozásaira gondolunk.

„Jó lenne tisztázni azt is, hogy az új elitképzéshez elegendők-e a pártiga-
zolványok. (…)

Sok mindent kellene és lehetne tisztázni. El kell tüntetni a ködöt, amiben a
magyar tájékozódni képtelen, mert agya a világos és az érthető dolgokhoz szo-
kott, és el kell oszlatni a zavart, mert a zavarosban csak halászni lehet, de or-
szágot építeni sehogy sem.”

Ezek is nagyon-nagyon megszívlelendő szavak, melyeknek tisztázó ereje
sokban segíthetne és erősíthetné azokat, akik nemzetben gondolkodva vezetnek.
Mert: „Építeni csak a nemzeti sajátosságokra lehet és azokra az erőkre, ame-
lyek a nemzetet egyszer már naggyá tették. Világosan bizonyítja ezt a fasizmus
és a nemzeti szocializmus példája. A fasizmus az államot állítja előtérbe, ez
formálja a nemzetet és a népet. (…) A nemzeti szocializmus a fasizmussal el-
lentétben a népet állítja előtérbe, az állam csak eszköz arra, hogy a népközösség
fennállhasson s értelmét a néptől nyeri. (…) A magyarság számára mindkét út
járhatatlan, mert ereje elsősorban nem a népben és nem az államban, hanem
a nemzetben rejlik. (…) Nem építhetünk másra, csak a nemzetre, mert csak
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ezzel pótolhatjuk azt, ami a számból hiányzik. A magyar minőségi emberfajta,
ez az ereje. A nemzet is minőségi fogalom. A nép akkor válik nemzetté, amikor
tudatosul benne egy magasabb küldetés. A nép önmagáért van, a nemzet azért,
hogy sorsszerű feladatokat töltsön be. Minél több emberben él a nemzeti hiva-
tás tudata, a nemzet annál erősebb. (…) Az a szervezés, mely színtelenít és
tömeggé olvaszt, eleve rossz. A minőség fokozása a cél, minél szélesebb elit
nevelése. A magyar sors veszélyeztetettsége alakítja a törvényt, hogy a magyar-
nak mindig vitézebbnek, keményebbnek és erősebbnek, egyszóval különbnek
kellett lennie. Mert két malomkő között sokáig lehet őrlődni, sőt végül maguk
a kövek porladhatnak el, de ennek az a titka, hogy a két malomkő közé került
tárgy anyagában erősebb és keményebb legyen, mint maguk a kövek.

(…) A lelki tényezők fontosabbak, mint az anyagiak, a minőség, mint a
mennyiség, a tartalom, mint a forma, a szellem, mint a holt szervezet, az elit,
mint a tömeg. (…) Az erős nemzet bízik önmagában, sőt egyedül önmagában
bízik. Hisz abban, hogy nemzete sorskérdéseit meg tudja oldani, sőt egyedül ő
tudja megoldani. Meg van győződve arról, hogy nemzeti élete és életének for-
mája értékes, nem alávalóbb, hanem különb a többi nemzetekénél. Ezt az örök
magyar magatartást fejezte ki Zrínyi, mikor a török veszéllyel szemben feltette
a kérdést, hogy mit kíván oltalmára, – »a magyart kévánom, – felelte,– mert ez
a legalkalmasabb, legerősebb, s ha akarja a legvitézebb nemzetség«.”

A minőség kérdése is igen aktuális. Hiszen világszerte látható, sőt nem rit-
kán hallható annak az igyekezetnek a hangja, amelyik az emberi minőség le-
rontását tűzte ki célul. S ha megfigyeljük a „trendeket”, bizony ez nem
nevezhető összeesküvés-elméletnek.

Aztán újabb fontos kérdés kerül terítékre, és már az első mondatban meg-
adja az érvényes és mindenki által elfogadható választ. Tehát semmiféle vádas-
kodásnak, félremagyarázásnak nem lehet itt helye:

„Felvetődik a kérdés, hogy ki a nemzet tagja? Mindenki, aki a magyar sors
közösségét átérzi és annak veszélyeit vállalja. Egykor a nemzet fogalmát a ne-
messég testesítette meg. Azután az volt a felfogás, hogy a nemzet a középosz-
tályban él. A nemzet fogalmának az átértékelése arra tanít, hogy a nemzet
minőségi fogalom, lelki tartalom, melyet nem lehet és nem szabad osztállyal
azonosítani. (…) A kisebbségi élet indította meg az új, elitképző folyamatot,
melynek kritériuma nem a születés és a vagyon, hanem az, hogy a magyar
sorsközösséget mennyire érzi át és mennyire hajlandó ezért áldozatot vállalni.
A nemzet támaszát a népben lelte fel s a néptől nyert erőt küzdelme folytatá-
sához. Bizonyossá vált, hogy a nemzet akkor erős, ha tartalma a közösség min-
den tagjában él. A nemzetnek a magyar eszményrendszer középpontjába állítása
tehát nem a népi feladatok megkerülését jelenti, hanem magában foglalja a leg-
teljesebb népi programot, mely a magyar népben élő minőségi energiákat, ké-
pességeket és erőt hivatástudattal telíti, hogy a magyar nép elérje és betöltse
nemzetformáló szerepét.”

Tehát ismételjük meg: a nemzet tagja mindenki: „aki a magyar sors közös-
ségét átérzi és annak veszélyeit vállalja”.

IV.
A DOLGOT Ő MAGÁT NÉZŐ ERDÉLY
„Most pedig forduljunk önmagunk felé. Mit csinál Erdély? Bocskai Erdélye,
aki a bécsi békét megelőző időkben ezt írta, hogy ő hozzá bizony a főherceg
hiába küldene bőbeszédű követet, mert »sem a dialektikához, sem a retorikához
nem tudunk, a dolgot ő magát nézzük, csak az mi nemzetünk javát és magunk
maradását, azonkívül szók és rábeszélések minálunk semmit sem fognak«. Az
elmúlt huszonkét év még jobban megtanított a »dolgot ő magát nézésre«. Volt
idő mikor az erdélyi magyarságnak kellett hordoznia az egész nemzet gondját.
Hordozta. Hordozná most is, ha ezt kívánná a nemzet egyetemes érdeke. De
a »dolgot ő magát nézzük« s e mellett állásfoglalásunkat három főkérdés hatá-
rozza meg.

Először az, hogy a bécsi döntéssel csak Észak-Erdély került vissza. Másod-
szor a nemzetiségek kérdése. Harmadszor, hogy fejlődésében az utóbbi hu-
szonkét esztendő alatt – pedig azelőtt is visszamaradott volt – legalább ötven
évvel visszaesett. Nyilvánvaló, hogy e három kérdés miatt az erdélyi magyar-
ságnak egészen másképpen kell látnia és megítélnie a dolgokat. A meghúzott
bécsi határ parancsolóan írja elő számára, hogy a magyarságra háruló állami,
nemzeti és népi feladatok közül az állami feladatokat tartsa elsőrangú fontos-
ságúnak. Az a tény viszont, hogy a székely tömböt kivéve nemzetiségek közé
ágyazva él, életfontosságúvá teszi számára a nemzeti egységnek a megőrzését,
mert egy megosztott magyarság nem bírná a nemzetiségekkel felvenni a ver-
senyt, még kevésbé megoldani a nemzeti feladatokat. És végül a román uralom
politikájának eredményeképpen bekövetkezett nagymértékű visszafejlődés ter-
mészetszerűleg ébresztette fel benne a vágyat, hogy az erdélyi állapotokat az
Anyaország színvonalára emelje, és ez újból egységes és céltudatos munkát
tesz szükségessé. Mindezt összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az erdélyi ma-
gyarság az állam megszilárdítását látja legfontosabbnak. Belső vonatkozásban
pedig az egységet és az egységre épülő tervszerű és céltudatos munkát.

Erdély újjáépítése a cél. (…) hiszen amikor önmagát építi és erősíti, egyben
a magyarság legjobban veszélyeztetett keleti végvárát erősíti, és meggyőződé-
sünk szerint ezzel teszi az összmagyarságnak a legnagyobb szolgálatot. Távolról
sem jelent ez elzárkózást az egyetemes magyarság iránti kötelezettségek elől,
csupán helyes felismerését annak, hogy hogyan tudja legjobban helyét betölteni.
(…) az erős magyar állam, az erős magyar nemzet senki számára sem lehet
olyan életbevágóan fontos, mint számára. (…) A külső nyomás hatása alatt
nem imperialisztikus, hanem védelmi vonatkozásban a társadalomszervezés, a
nemzeti erők egységbefonása és a helyes értékrend megteremtése terén olyan
eredményeket ért el, amelyeknek tanulságai a többségi létben is hasznosíthatók.
(…) A lényege és a jellege ennek az átalakulásnak nem a támadás, hanem a
védekezés volt, amint a fiatalon elhunyt költő, Dsida Jenő írta: »sót párolunk és
vásznakat szövünk, míg kisebbítnek, lassan megnövünk«.

Az erdélyi magyarság végigjárta az átalakulásnak nehéz iskoláját és nem kí-
vánja azt elölről kezdeni. Tapasztalataiból azt, ami értékes, át kell adnia az
egész közösségnek, de onnan is csak az értékest szabad átvennie. Tárgyila-
gossága, gyakorlatiassága és józansága kiegyensúlyozó szerepre képesíti, s erre
a kiegyensúlyozó szerepre igen nagy szüksége van a magyar életben. Hogy az
eszmék küzdelmében, az érdekek ütközésében, az indulatok összecsapásában
és az érzések zűrzavarában egy pillanatig se feledje a »dolgot önmagát nézni«.
Szirének csalogatnak, Scillák és Charibdisek között járunk, de szemünk »szün-
telen vigyázással« kutatja a sóvárgott ittakai partot: »nemzetünk javát és magunk
megmaradását«.”

Első olvasatra gondolhatnánk, hogy ennek ma már legfeljebb lokális fon-
tossága lehet az erdélyi magyarság viszonylatában, főleg, ami az egységre vo-
natkozó sorokat illeti. Azonban most egy másfajta világban élünk. A nemzet
határai meghaladják a politikai határokat, s a szétszaggatott magyarság külö-
nösen tudatában kell legyen annak, hogy csak Kárpát-medencében gondolkod-
hat. Erdély pl. továbbra is védvonal, gyepű, a megmaradás küzdelmében. Ezért
aztán a fentiek teljes egészükben érvényesek az erdélyi és az összmagyar kap-
csolat vonatkozásában egyaránt, határoktól és elhatároló szándékoktól függet-
lenül.

V.
SORS BONA, NIHIL ALIUD
„Évszázadok óta a magyarság vagy állami függetlensége, vagy népi ereje, néha
mindkettő tekintetében egyidejűleg védekezésre szorult, és ezért a kisugárzó
és alkotó magyar lélek helyébe a védekező, sérelmeken perlekedő lélek lépett.
Sokszor úgy látszik: annyit harcoltunk függetlenségünkért, hogy amikor bekö-
vetkezett, már nem tudtunk kellőképpen élni vele. (…) A fantáziát meg kell fé-
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kezni, ha túlságosan merészen szárnyalna és veszélyeztetné a biztonságot és a
fegyelmet. A józanságot pedig alkalmazni kell minden irányba, a fegyelem és a
fantázia irányába egyaránt. Borotvaélen járunk, mert hiába őriznénk meg a fe-
gyelmet és a rendet, ha az átalakulás terén semmi sem történik, mivel félős,
hogy ha ebben az állapotban talál Európa végleges kialakulása, akkor már nem
lesz módunk magyar módra és magyar lélekkel átalakítanunk a magyar életet,
hanem a készen levő idegent kell átvennünk. Más oldalról hiába történne a leg-
nagyszerűbb átalakulás, ha ez a fegyelemnek és a rendnek a megbomlását
vonná maga után, mert ebben az esetben az átalakulás gyümölcseit nem mi él-
veznénk. A józanságra van legnagyobb szükség, arra a józan magyar lélekre,
mely »nem gyűlöl és szeret, hanem szemlél és cselekszik«.”

Lássuk csak ezt a rövid bekezdést.  Mi is az, amit a mai Magyarország
ebből tanulhat. A Trianon utáni függetlenségről ne beszéljünk, mert azt mára
már jól tudjuk, hogy csak elméletben kaptuk meg, hiszen éppen e békediktátum
váltotta ki azokat az európai változásokat, melyek ismét a nagyhatalmak lába
alá taszították Magyarországot. A továbbiak viszont napjainkban is igen jól
hasznosíthatók, mert soha ennyire nem jártunk borotvaélen. Az átalakulás terén
nem történt semmi a magyar életben, és 1989 után bizony lelkesen vettük át
az idegent. Annak minden következményével. A rend és a fegyelem megbomlott,
s a gyümölcsöknek töredéke maradt nekünk.  A legnagyobb szükség azonban
most is a józanságra lenne. Nem érdemes gyűlölni, de sajnos, alig van mit sze-
retni magunk körül. Annál nagyobb szükség lenne az okos szemlélésre és a ha-
tékony cselekvésre.

Albrecht zárószavai a következők:
„Hinnünk kell abban, hogy az európai átalakulás egy jobb és szebb világ

felé vezet, és a magyarság, amelyik a latin szellem és a germán műveltség ér-
tékeit egyaránt tudta gyümölcsöztetni, megtalálja a maga sajátos életformáját.
Erdélyt a kényszer, de még inkább belső igénye nem egy ízben képesítette arra,
hogy saját adottságaihoz alkalmazkodva megelőzze Európát. Mennyivel inkább
kell bíznunk a sok szenvedés után egymásra talált magyarságban, hogy megte-
remti azt a magyar közösségi életformát, mely azáltal, hogy magyar, emberibb,
s mivel emberibb: a jövőt hordozza magában. Sors bona, nihil aliud.”

A záró sorokban nem is kell Erdély megszenvedett tanulságait átvetítenünk
az összmagyarra, mert azt maga a szerző teszi meg. Összmagyarságban gon-
dolkodik, s ez Trianon után már soha másként nem is lehet.

Azóta, ama bizonyos titkokat fedő történelmi lepel alól, kegyetlen évtizedek
kerültek elő. Legidősebb nemzedékünknek ez volt az élete. Albrecht Dezső,
minden – eddigi tanulmányaiban már észlelt – váteszi képessége sem volt elég
e szörnyűségek elképzelésére. Annál inkább figyelni kell szavaira, mert a kiút-
keresésben ma is ezek lehetnek a támpontjaink. 

Jelenleg az összmagyarság került abba a helyzetbe, hogy képes legyen meg-
előzni Európát, ennek jelei észlelhetők. Sajnos nem olyan okból, ahogyan sze-
retnénk, hanem kényszerhelyzetben, de a megmaradás szolgálatában. 

y

Az író szava
Tamási Áron: Erdélyi jelentés a magyar szellem
küszködéseiről 1940–41/3–4.

A Hitel szellemi körét jelentős részben alkották írók és költők, de a szépírók
művei – munkamegosztásos alapon – az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz lapjain
jelentek meg. A Hitel tevékenységében, az együtt gondolkodásban azonban va-
lóban „együtt” voltak. A Hitel asztala tanúskodhat erről. Ennek következménye,
hogy a Hitel oldalain ritkábban bukkannak fel a szépírók. Így maga Tamási

Áron is eddig csak a Vásárhelyi Találkozó révén, annak ellenére, hogy e szellemi
körben igen jelentős – bizonyos időszakokban vezető – szerepe volt. Ezért kap
különös jelentőséget az alábbi, nagy fontosságú gondolatait fókuszba állító,
összefoglalás. Megírására szerkesztőségi felkérés nyomán került sor. Tamási
Áron itt sorsfordító időkben foglalja össze mondandóját.

„Arra kért a »Hitel« szerkesztője, hogy a magyar szellem háború utáni és
mai állapotával foglalkozzam a lapban; s főleg nézzek szembe azokkal a jelen-
ségekkel, amelyek aggodalommal töltenek el. Amikor hozzám fordult, bizonyára
illetékes és őszinte véleményt akart; én pedig úgy éreztem, mintha az életünk
és az álmaink legkedvesebb betegét kéne gyógyítanom. (…)

Jó és rossz időkben egyaránt őrködnie kell (…) a szellemnek, mert ez a
természete és a szerepe.

A magyarság történetének egyik állandó jelensége, hogy a szellem csillaga
mindig őrködve ragyogott. (…) Példátlan volna (…) ha igazságot jelentene az
a vélekedés, hogy a magyar szellem manapság nem ismeri fel szerepét; vagy
ha felismeri, nem tölti be. Lehetséges volna ez éppen a mostani időkben?! Hi-
szen olyan sorsforduló vajúdásai között élünk, melyhez hasonlót a Kárpátok
között való berendezkedés óta ritkán élt által a nemzet! Ilyen időkben nemcsak
csillag gyanánt kéne őrködnie a szellemnek, hanem egyenesen a »szerencse-
csillag« hivatása vár rá. (…)

Olyan az egész, mint a halaszthatatlan utazás, mely talán életünk új fordu-
latát rejti magában (…). S mint a közönséges utazásnál, amikor hazulról indul
az ember s majd elérkezik szélesebb világba: úgy kell talán lélekben most is el-
indulnom.

Nekem Erdély az otthon.
Ebben az esztendőben, melyet a lelki utazással kezdek el, már húsz éve lesz

annak, hogy kolozsvári diák koromban megírtam az első elbeszélést. Szász
Tamás a novellám hőse, hazatérve a vesztett háborúból, mindenét elpusztítja,
amit a balsors még meghagyott neki. Tűzzel és az áldozat szertartásával teszi
ezt (…). A keserű székely, ki úgy ugrott ki az időből, mint egy szikra, engem
nemcsak az irodalommal jegyzett el, hanem azzal a sorssal is, melyet az erdélyi
magyarságnak idegen hatalom alatt kellett élnie. Attól kezdve, leszámítva az
amerikai három esztendőt, a szellem útján álltam és haladtam, hibáimmal és
némi erényeimmel együtt. Egyszerű tény ez, a kötelesség és a hivatás érzetének
olyan természetes és testvéri léte, mely nem igényli a dicséretet és nem érdemel
lebecsülést. Egyebek között azonban alkalmas arra is, hogy hiteles kútfőnek
tekinthessen engem az olvasó, amikor a szellemről beszélek, mely az elnyomás
ideje alatt itt Erdélyben kialakult és élt. 

Az a nemzedék, mely a háború után elsőnek bontotta ki szellemének zász-
lóját, a »Tizenegyek« című könyvben jelentkezett először. (…) Néhány év múlva
(…) a közös sors befödött minden elválasztó vonalat, és az »Erdélyi Helikon«
rugalmas keretei között az erdélyi magyar íróknak java része olyan egységbe
tömörült, mely a magyar művelődés és a magyar nép szellemi érdekeinek vé-
delmében egyetlen akarat volt. (…) Az elkövetkező tíz esztendő alatt történt,
hogy az írás itt »erdélyi irodalom«-má kerekedett. Természetes, hogy ez az el-
nevezés utalt az erdélyi írás jellegére is, de mi szívünkben büszkék és boldogok
valójában azért voltunk, mert az összefoglaló név egy szellemi küzdelem sikerét
jelentette: örömet, hogy a »lelki impérium« megalapítása jó úton halad; s némi
diadalt a nehéz sorsban, hogy a lélek él és a szellem őrködik. Érthető tehát,
hogy fájt nekünk a vád, melyet a Csonka országból eresztettek felénk s amely
»schismát« emlegetett. De itthon, a mi belső életünkben is volt valami, ami még
a »schismánál« is fájdalmasabb volt. Az a tény ugyanis, hogy a szellem és a po-
litika nem tudott együtt haladni, bár mindkettőnek egy és azonos volt a célja:
megtartani a népet, az otthont és a magyar öntudatot. (…)

A tó és a folyó természetes és kibékíthetetlen ellentétéről kell beszélnünk,
ha a különbséget, mely az erdélyi politika és az erdélyi szellem között volt, érez-
tetni akarjuk. A tó nem ismert más megoldást, mint azt az egyet, hogy a folyó
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szakadjon belé; a folyó pedig a tavat szerette volna mederbe vezetni, hogy a
sors földjét együtt öntözzék mindenütt s így munkáljanak egy termékeny jövőt.

A harmincas évek vége felé a jelek azt mutatták, hogy a szellem ereje már
készíti a medret, amelyen át előbb-utóbb lecsapolja a tavat. Fiatal erők, kik a
folyó vizéből gyakran ittak, s akik jórészt a tóban is megfürödtek, az élet és a
haladás szigorú törvényei szerint munkálkodtak a terven, hogy a szellem eszmei
lendületéből és a politika gyakorlati tudományából miképpen lehetne egységes
nemzeti erőt létrehozni. A megújulás vágya a tanult szívekben és a tömegekben
már egyaránt érett volt. Ezt világosan mutatta a »Vásárhelyi Találkozó«, mely
az első komoly és átfogó kísérlet volt a megújulás útján. Sajnos az erdélyi ma-
gyarság eszmei alkotmányát, mely a »Hitvallás«-ban történelmi kifejezést
nyert, nem tudtuk gyakorlati formába önteni. Több volt a szellem és a nemzet-
politikai tudomány, mint a gyakorlati érzék és elszántság. Egyszerre nyilvánvaló
lett a politikai párt egyik legnagyobb mulasztása, mely hatalmi felfogásból eredt:
az ugyanis, hogy a fiatalabb nemzedék sorából nem nevelt gyakorlati politiku-
sokat. (…) A nemzedék gyakorlati képességeit, melyeket azóta bizonyára nagy-
mértékben kifejlesztett magában, rosszul ítéltem meg. Azt hittem, hogy a
kiforrott elvek és a tudás lendületét a cselekvés bátorsága fogja követni. Ebben
a hitben hallgattam szívem sugallatára, mely az irodalmat, vagyis a tiszta szel-
lemet dédelgette bennem s nem a politikust.

Úgy tetszett abban az időben, mintha a szellem és a lelkiismeret vajúdásai
a kezdeti esztendők tüneteit ismételnék meg. A folyamat, melyet a magyarság
titkos és egészséges életerői tápláltak, egyszerre kényszerű helyzet falába üt-
között: a politikai pártokat feloszlatták s minden alulról és belülről jövő szer-
vezkedési lehetőséget megszüntetett a hatalom.

Jelképesen szólva: azt a kérést kellett eldönteni, hogy az erdélyi magyarság
éhségsztrájkot kezdjen-e, vagy elfogadja s lenyelje azt a gyanús táplálékot,
amely a hatalom konyháján készült. Kétségtelen, hogy a magyarság regényes
és hősi természetéhez jobban illett volna a politikai éhségsztrájk, de ennek nyílt
vállalására vagy próféta kellett volna, vagy Dózsa György.

Az erdélyi felfogás, melyet az »ahogy lehet« okossága mindig inkább jellem-
zett, mint az »eb ura fakó« lázadása, a nép érdekeinek védelmében vállalta a
rabok eledelét.

Keserves koszt volt, de lelki és testi betegség nélkül múlott el tőlünk: s most
már bizonyos regényesség is van abban, ahogy emlékezünk rá.

Íme, e vázlatos fejtegetésben próbáltam megvonni a magyar szellemnek azt
a vonalát, melyet a »kisebbségi« lét idején küszködve és becsülettel vont a ma-
gyarság életébe. (…) ennek a szellemnek vázlatos története mellett csak néhány
alapvető dologra mutatok rá. (…) 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy azt a szellemet mely az elnyomás
ideje alatt az irodalomban is a nemzetpolitikai fejtegetésekben kialakult, egyfelől
a néppel való sorsközösség tudata jellemezte, másfelől pedig az erkölcsi fele-
lősség. A sorsközösség tudata és vállalása adta meg műben és magatartásban
a népi-nemzeti jelleget: s olyan időben, amikor ez a jelleg még csíráiban fe-
szengett olyan helyeken, ahol ma ezzel borogatják az embereket. Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt. Az erkölcsi felelősség pedig azt a felfogást
állította előtérbe, hogy a mű nemcsak művészi alkotás, hanem a legmagasabb
értelemben vett nevelő eszköz.  (…) 

Szemlélődést és tanulságot említettem. Mielőtt azonban erről beszélnék, a
gondolatoknak helyesebb rendje érdekében talán azokról a tapasztalatokról
kéne szólnom, amelyeket még a »kisebbségi« lét ideje alatt Magyarországon
alkalmam volt szerezni. Ezek a tapasztalatok ugyanis, melyeket abban az időben
még nehezen tudtam kellőképpen értékelni és okulásra felhasználni, elég pontos
magyarázatul szolgálnak mindahhoz, ami a szellem világát itt Erdélyben a fel-
szabadulás óta érintette, sőt érte.

Számunkra, akik itt Erdélyben a helyünkön maradtunk, mindig eleven való-
ság volt a lelki és szellemi egység, mely a határokon felül minden magyart egy-

beölelt. Egyenkint és csoportosan is, néha látogatásra átmentünk, hogy a lelki
egységet a valóságban is érezhessük és éreztetni tudjuk. (…) alig van Magya-
rországnak városa, ahol az erdélyi írók tetszetős novelláikat és verseiket ne ol-
vasták volna fel a közönségnek, melynek első soraiban mindig ott ültek a
szellemi és a társadalmi élet előkelő tagjai. (…)

Nem céltalanul említem a személyes kapcsolatot, melyet a magyarországi
közönség széles rétegeivel módunkban volt megteremteni; sem azt az ismeret-
séget, melyet az ifjú magyar szellemiség képviselőivel fenntartottam. Szolgáljon
ez hiteléül annak, hogy a vajúdó magyar szellem ügyét, annak erényeit és hibáit,
közvetlen tapasztalásból ismerem.

(…) Egyszer magyar vonaton utaztunk, csak néhány esztendővel ezelőtt,
művészek és írók, akik között én nem is voltam valami neves. (…) Egy magos
rangú tisztviselő is velünk utazott, aki a fülkéjében fogadta a neki kijáró hódoló
látogatásokat, miket a neves emberek sorjában tettek. Mivel én nem járultam
elébe, tapintatosan kiejtett a kegyéből (…). 

Más irodalmi estéken, melyeket különböző magyar városok egykor az »Er-
délyi Helikon« írói számára kitüntető szívességgel  rendeztek, rendesen egy
gróf vagy egy báró írótársunk is részt vett. Egyszer azonban megtörtént, hogy
történetesen nem jöhetett el senki, aki ilyen születési rangot viselt volna. Az
együttes munka és a közöttünk meglévő bajtársias szellem természetessé tette,
hogy magunk is sajnálkozzunk ezen, de az már óriási meglepetés volt, hogy a
közönség s különösen annak előkelőbb része mennyire sajnálkozott e hiány fö-
lött! Hamarjában kölcsönösen sokat adtunk volna egy versíró grófért vagy re-
gényíró báróért, hogy mint a varázsló, egyszerre megszüntesse a választó falat,
mely a vendéglátó úri társadalom és a szellem közönséges embere között ha-
gyományszerűen fennáll. Ügyesen és rangsor szerint el is szállingóztak sokan,
mihelyt az estély elcsitult, holott máskor a rangosokkal együtt ültünk a kedves
vacsoránál, hol az ember szomszédja, csupa előzékenységből, székelyesen kez-
dett beszélni, vagy nyájasan az iránt érdeklődött, hogy otthon Erdélyben a szo-
bában írunk-e avagy a természetben.

A jelképes történetekre ezúttal nincs bővebben hely, de azt hiszem, hogy
ennyi villantás után is rátérhetünk a helyzetjelentésre.

Számunkra, kik abban az időben idegen hatalom alatt éltünk, kétszeresen
sajnálatos volt, hogy a magyar hatalom és a magyar szellem viszonya rende-
zetlen, vagy rosszul rendezett. Kissé értelmetlennek, sőt elérhetetlennek tűnt,
hogy a hatalom nem becsüli az élő szellemet: sőt, ami helyette látszólag támogat
és becsül, abból válik a magyar szellem igazi fáján mutatós és kártékony fa-
gyöngy. Fájlaltuk azt is, hogy a társadalom vezető és hangadó rétege jórészt
külsőségekben szemléli és engedi magához közel a szellemet, mely az ő szá-
mára elvégezte »hivatását«, ha a fennálló rendet támogatja és szórakoztatni tud.
Énnekem, aki a magyar szellem java embereinek önzetlen erőfeszítéseit közelről
is láthattam, különösképpen szomorúságot okoztak ezek a tapasztalatok. (…)
nem az volt általában a jó hazafi, aki lelkiismeretének szavára hallgatott, hanem,
aki a divat hullámain szekerezett. (…) hatalmi erők csendesítették el a megújí-
tást készítő és sürgető szellemi tevékenységet. (…) A tünetek, melyek az erő-
feszítések közben kiütköztek, erősen hasonlítottak mindahhoz, ami Erdélyben
a »Vásárhelyi Találkozó« idején és után történt. Az anyaországi kudarc azonban
jóval túlszárnyalta az erdélyit, mert nálunk legalább az irodalmi élet egysége
veszélyesebb sebek nélkül maradt meg, s az ifjú nemzetpolitikai csoportnak a
gerince szervezeti formák falain is áttört, hol azonban az eszmények fakó gya-
korlat alakjában csendesedtek el. Ugyanakkor pedig Magyarországon a népi
szellem csoportokra bomlott; sőt kezdett feltűnni az egymagában hadakozó
szellemi ember (…).       

A biztató küzdelmek után tehát éppen akkor vesztette el lendületét és egyen-
súlyát a szellem, amikor nekünk erdélyieknek megjött a földi élet legnagyobb
ajándéka: a felszabadulás. (…) Mi a jóhiszeműség és a nemzeti fegyelem esz-
ménye címén találtunk önmagunkban mentséget a hallgatásra, s így erkölcsi
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szempontból a fölmentésünket természetesnek, sőt jogosnak véltük. Most azon-
ban a tizenhat hónap távlatából a hallgatás mégis mulasztásnak tűnik, mert mi-
alatt a szellem szava némán és hosszasan érlelődött, azalatt a vezetés vonalán
és a társadalom síkján olyan folyamat indult el nagy iramban, melyet sem egész -
ségesnek, sem célravezetőnek nem tarthatunk. 

A sürgés-forgás »hősei« kihasználták a jóhiszeműségünket és visszaéltek
azzal a hittel, melyet a szellem a nemzeti fegyelem eszményébe vetett.

S most, amikor azon gondolkozunk, hogy a változásról legalább főbb voná-
sokban helyzetjelentést adjunk, a mulasztás terhe egyre jobban szorongatja a
szellem szívét, mely őrhelyén örömében elmerült. Az »Erdélyi Helikon« írói
közössége máig elmulasztotta, hogy egyöntetűen állást foglaljon legalább az
erdélyi szellemiség kérdéseinek ügyében. Az »Erdélyi Közművelődési Egyesü-
let«, bár új vezetőséget nyert, csendes hivatallá vált, holott a huszonkét éves
tapasztalatok és a művelődéspolitikai eredmények alapján serényen kéne vé-
geznie egyéni, a társadalmi és a nemzeti nevelést sürgető feladatait. (…)

(…) Vizsgálódásainkban a kérdések gyökeréig kell furakodnunk: s ha meg-
tettük valahogy ezt az utat, akkor egyszerre úgy érezzük, mintha a magyarázatot
megtaláltuk volna.

Azt hisszük, hogy két felfogás végzetes ellentétéről van szó; s hogy ebből
származott itt Erdélyben is mindaz, amit a szellem helyesnek és célravezetőnek
el nem fogadhat.

Az egyik felfogás szerint a meglevő társadalmi rendszert nemcsak fenn kell
tartani, hanem a hazatért részeken is annak szellemében kell egységesíteni,
hogy a nemzet mai sorsdöntő idejében a vezető réteg így könnyebben és jobban
ura lehessen a helyzetnek. A másik felfogás abban foglalható egybe, hogy a
magyar jövő és a magyar hivatás érdekében a társadalmi rendszernek és a nem-
zetfogalomnak egyaránt változnia kell.

Az előbbi a vezető réteg felfogása, melynek elnémító érvelése alatt a társa-
dalom súlyos szervi és erkölcsi hibái is menedéket kapnak; míg a második fel-
fogás a szellemé, melynek természetes hivatása, hogy a szükséges változásra
felkészítse a társadalmat és alkalmassá tegye a nemzetet.

Ez a két felfogás a huszonkét éves erdélyi magyar életen is végighúzódott,
sőt olyan tisztán és jellegzetesen sehol máshol nem szemlélhető, mint ezekben
a küzdelmekben, A vezető réteg élcsapata itt a politikai párt volt, mely a ko-
rábban mondott tóhasonlatnak megfelelően, szigorúan bezárva állott minden
társadalmi vagy eszmei fejlődés előtt. A szellem az ő örök hivatásához lett volna
méltatlan, ha ebben támogatja a pártot; a közös végső célt azonban, mely a
fennmaradás eltökélt vágyát és parancsát jelentette, az eszmei fejlődés s a tár-
sadalmi fejlesztés útján ingadozás nélkül szolgálta. Egyrészt a történelem ma-
gyar hőseit vonultatta fel irodalmában, másrészt példamutató élő alakokat
teremtett. Külső hatalom híján a magyarság lelki impériumát építette, melynek
uralkodói a hit, a minőség és a nemzetcsalád eszményei voltak. A harmincas
évek vége felé már úgy látszott, hogy nemzeti harcát sikerrel harcolta meg, hi-
szen olyan társadalmi erjedés kezdődött, mely a nemzetcsalád megvalósulását
már formailag is lehetségesnek mutatta. A magyarságért és a megújulásért foly-
tatott küzdelmeknek ebben a szakaszában jött el a felszabadulás, mely egy-
szerre mindent megváltoztatott. A magyar vezető réteg, melynek gondjai és
feladatai igen nagy mértékben megszaporodtak, felfogásához híven a közpon-
tosító és egységesítő módszert követte. Az állami berendezkedésnek ebben a
munkájában az erdélyi társadalom korábbi erjedése hamarosan megszűnt, ho-
lott az az erjedés a nemzetépítés számára igen nagy ajándék lehetett volna.
Megszűnt az egyik fajta erjedés, hogy egy másik jöjjön a helyébe: a társadalmi
visszahasonulás folyamata, melyben az erdélyiség sajátos jegyei elhalványultak
és vívmányai időszerűtlenekké váltak.

A szív megkapta a sorstól a hazatérés legnagyobb ajándékát, de a szellem
mostoha sorsra száműzetett. Ebben a száműzetésben az erdélyi és az odaát
való szellem egymás mellé került: úgyhogy az egység lényegében itt is helyre-

állott, csupán a formája hiányzik még. Természetesen nem azt jelenti ez a meg-
állapítás, hogy az »erdélyi szellem« levesse sajátos jegyeit, hiszen egyik felől
éppen ezekkel a sajátosságokkal gyarapítja a nemzet szellemi vagyonát. Inkább
azt jelenti, hogy az elkerülhetetlen magyar megújulás történelmi munkájában
azonos sorsot és azonos feladatokat kell vállalnia.

Ha vázlatosan is, mint az előzőkben, de erről kell beszélnünk. 
Mindenekelőtt annak a meggyőződésnek akarunk hangot adni, hogy a ma-

gyar szellemnek pártokon felül kell állnia. Ez nemcsak azért szükséges, hogy a
küzdelem folyamán elkerülhessük a pártoskodó és sokszor bizony vásári hangot,
hanem a szellem őrségi szerepe is erre kötelez. Így talán, a szenvedély forró
homálya és a tévedés veszélye nélkül, világosabban és pontosabban jelölhetjük
meg a magyarság emberi és európai hivatását, melyre egyrészt értékeink folytán
vállalkozhatunk s amelyet másrészt történetünk tanítása és földrajzi helyzetünk
szab meg. Ennek a hivatásnak a megállapításánál nem a világnézeti elvek dön-
tenek, hanem a helyes önismeret és az egybeforrasztó magyar öntudat. A helyes
megítélésnek azonban csak elméleti értéke van, ha a magyarságot nem tesszük
alkalmassá arra, hogy felismert és elfogadott hivatását ingadozás nélkül be is
tölthesse. A kérdésre, hogy miképpen tehetjük alkalmassá erre, csak hosszú
fejtegetésben lehetne válaszolni. De három alapvető követelményt ebben a váz-
latban is megjelölhetünk.

Első a hősi szellem és magatartás.
Második a magyar fajta uralma.
Harmadik pedig a nemzetfogalom és a nemzet megújhodása.
Az első pontra azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy a hősi szellem elevenen

él a magyarságban, hiszen csak meg kell nézni a hadsereget és annak szellemét.
(…) De szorongva kérdezzük: ezentúl és ezenkívül hol állapítható meg az átható
és forró hősi szemlélet, mely nagy történelmi fordulatok idején a hadsereg mel-
lett a győzelmes megújhodásnak ugyancsak biztosítéka lehet?! Legfeljebb a
fajta egyes kiváló embereiben, akiket nyugtalanító kísérteteknek tart a társada-
lom, mely előtt a hősi szemlélet idegen. (…)

A második követelmény, mely a magyar fajta uralmára vonatkozik, két súlyos
kérdést állít elénk. Az egyik a fajta védelme, a másik pedig a vezetésben való
érvényesítése. A fajta védelme nemcsak szükséges és örökös nemzeti tevékeny-
ség, hanem isteni parancs is, hiszen a származásnak és a történelmi sorsnak
ezek a közösségei a legalkalmasabbak arra, hogy az emberi haladás munkájá-
ban sajátos erőikkel és értékeikkel vehessenek részt. Éppen ezért, a magyarság
egyetemes érdekéből, sajnálatosnak tartom a fajta védelmének olyan megszű-
kítését s módosításait, ami manapság »fajvédelem« alatt ismeretes. Nálunk ez
a politikai és társadalmi áramlat a fajta védelméből az okmányszerű keresz-
ténység védelmévé változott, mintha a magyar fajta azonos volna mindazoknak
a keresztény vallásúaknak az összességével, akik a magyar állam keretei között
honpolgár gyanánt élnek. (…)

Tudós emberek, írók és a fiatal politikusok manapság egyre többet írnak és
beszélnek a nemzetfogalom megújításáról. (…) A tudományos és alkotó szellem
legszebb hivatása, hogy a nemzetfogalmat valósággal újrateremtse, hiszen mint
hajdan a pásztoroknak a csillag, nekünk is ez az a fénylő pont, mely a megúj-
hodó második ezredév felé vezet.

A magyarság története és élete annyira összeforrt a nemzet fogalmával, hogy
a magyar életforma csak ebben a keretben valósítható meg. (…) a terv csak
akkor lehet helyes és jövőbíró, ha a nép, a szociális, az erkölcsi és a szellemi
jóvátétel révén, a nemzet gerincévé válik; ha a középosztály az érdekvédelem
helyett ismét a néppel való sorsközösség alapjára helyezkedik; s ha a vezető
réteg a vérségi és szellemi kiválasztódás természetes útján jut a hatalomhoz.

Íme, a vázlatos jelentés, melyet az aggodalom és a lelkiismeret szavának is
nevezhetnénk: ezekben kívántam megtenni. Inkább a szellemhez kívántam
szólni, mint a politikához. A magyar szellem képviselőihez, akik velem együtt
vallják, hogy a szellem sürgető ereje és vezérlő fénye nélkül a tévelygés veszélye
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fenyeget. A szellem istentől vagyon, és útját a nemzet életében erkölcsi paran-
csok igazítják. Bármi legyen hát érte a sorsa, őrködnie kell és hallatni szavát.

Különben hivatásának ormáról lefújja a szél.”
Tamási Áron helyzetjelentéséhez és visszapillantásához hozzáadni most

semmit sem kell, de elgondolkozni rajta annál inkább szükséges. Erdély nagy
metamorfózisai, melyek még nem az Apor Péter-féle „náj módi” idején kez-
dődtek, hanem a történelem már jóval előbb is hozta e keleti bástyánkat ha-
sonló helyzetekbe, meggyőződésünk szerint minden egyes esetben hasonló
módon zajlottak. Egy történelmi korszaknak az azt átvészelt társadalom éle-
tében van bizonyos tehetetlensége. Nem lehet egyszerre lefékezni és egy új
irányba elindulni. Kell egy kis körülpillantás, némi mélázás, visszatekintés és
előre kémlelés. Sőt! Trianon után Erdély nem kis ideig volt bénult állapotban,
nem hihette el a hihetetlent, azt, amire senki sem készítette fel. Az újrakezdés
sem történt varázsszóra, bár a „Kiáltó szó” annak is nevezhető. S mégis, ha-
tása, megértése és elfogadása átmeneti időt vett igénybe. A csodálatos „fel-
szabadulás” hasonló módon, sokkszerűen következett be, bár ez pozitív
stressznek volt mondható. Azt sem szabad elfeledni, hogy az erdélyi magyar
társadalom fejlődése éppen ekkor került új kihívások elé. Nem véletlen az,
amit Tamási Áron a Vásárhelyi Találkozóról és az ezt követő csalódásról írt.
A hibát magában, magukban is keresi, de a két legnagyobb gond nem ez volt.
Egyfelől éppen ekkor köszöntött be a királyi diktatúra és a pártok ezzel járó
felszámolása, a pártból Népközösségbe való – sok vitát is generáló – átmenet
időszaka. Az állami „gyanús táplálék” elfogadásának kényszerdöntése. De
ekkor jöhettek rá – talán végleg – arra, hogy az internacionalista baloldali
világ és azok, akiket ez megnyert magának, nem alkalmasak a nemzeti célok
érdekében folytatott küzdelmekre. Ezt a mai tapasztalatoknál jobban semmi
sem tudja tudatosítani a kétkedőben. Az elfogadott „Hitvallást” könnyű szív-
vel dobták sutba. A munkásosztályra gyakorolt befolyásukkal azt átvitték a
másik oldalra, a nemzetit mellőző internacionalistába. Ez pedig a bizantin
román környezetben az öngyilkosság fogalmával volt egyenlő, s ma is az, szű-
kebb és tágabb értelemben egyaránt.

A másik fontos megjegyzendő a 16 havi hallgatás miatti lelkiismeret-furda-
lás, amit a fentebb említett történelmi példákon okulva szintén természetesnek
találhatunk. Még a Hitel Tamási által legtöbbre becsült „ifjú nemzetpolitikai
csoportjának a gerince”, – amely „áttört szervezeti formák falain” – is hallgatott
egy darabig. S nem csupán, mert a lap újraindulásához új áldásokra várt, hanem
mert próbált tájékozódni. 

És talált tájékozódási pontokat, hiszen ekkor már rendelkezésre álltak a ta-
pasztalatok, a legtöbb éppenséggel az írók csoportja által összegyűjtve. Ezeket
Tamási érzékletes példákkal ismerteti. A neobarokk Magyarország társadalma,
talán éppen az erdélyihez képest kevesebb tisztítótűz miatt, sokkal kevesebbet
vetkőzött le régi hibáiból, sőt újabbakkal gazdagodott.  Erre Erdélynek fel kellett
készülnie. Hogy ez mennyire sikerült? Szüleink történetei szerint nem túlságo-
san. A sürgés-forgás „hősei”, „a divat hullámain szekerezők” sok keserűséget
okoztak. Mindezt azonban természetes módon elfedte az öröm. Hogy az oko-
zott seb milyen nagy lehetett, abból is érezhető, hogy Tamási ennek mekkora
teret szentel.

Ami a két felfogást, Erdélynek az anyaországhoz igazodását, vagy inkább
annak a megreformálását elképzelőt illeti, meg kell állapítanunk, hogy éppen a
zavaros történelmi helyzet miatt nem lehetett szó az előbbiről. Sokkal inkább
aktuális lett volna az utóbbi. Erdély amúgy is egy valaha volt magyar biroda-
lomnak olyan tartománya volt, ahol mindenkor más volt a „módi”, hogy Apor
Péter szavaival éljünk. Sokszorosan sérült és ezért fokozottan sérülékeny álla-
potában az erdélyi magyar társadalomra nem lett volna szabad ráerőszakolni
egy számára idegen életet, különösen nem azért, mert maga is éppen ennek
egy valamikori formájából volt kigyógyulóban, s ezáltal és ebben előtte járt az
anyaországnak. Amannak takarásában Tamási szerint: „(…) a társadalom sú-

lyos szervi és erkölcsi hibái is menedéket kapnak”, míg utóbbi a szellem igazi
álláspontját jelenti, annak minden felelősségével.

A két lehetséges út közül az egységesítés lett a győztes, az erdélyiség jegyei
felhígultak, s feledésbe ment az a kívánság, mely még a honvédség bevonulása
idején Teleki Pálhoz eljuttatott – a hitelesek által megfogalmazott – beadvány-
ban ott volt, s melyben Erdély bizonyos fokú önállóságát kérték. És nem csupán
a különbözőségek miatt, hanem a nemzetiségi helyzet adta sajátos viszonyok
ismeretében. A nemzetiségi politikára vonatkozóan tett ajánlások szerencsére
nem jutottak erre a sorsra. Érdekes dolog megállapítani, hogy ennek kései
poszthullámai még ma is észlelhetők a megfigyelő számára. Az erdélyi szellem
tehát a várakozás hónapjai alatt már érezhetően felhígult az egészben. Azt a
megújító szerepet, friss véráramot, amelyre hivatott volt, nem igazán gyakorol-
hatta. Ezekre az önhibákra azonban történelmi okok is rásegítettek.

Tamási a magyarság hivatásának betöltéséhez három fontos szempontot
említ, s itt nem tér ki a kor (máig) legkényesebb kérdései elől.

Először a hősi szellem és magatartás fontosságát veti fel. Napjaink olvasója
felkapja a fejét. Mi ez? Elmúlt a végvári vitézek kora. Pedig a hősi szellem és
magatartás megtalálhatja korszerű formáit is. Annál inkább, mivel a magyar jel-
lem alaptulajdonságai közt még ott van a vitézség az első helyek egyikén. A két-
kedők miatt jegyezzük azért meg, hogy közben volt egy 1956-os forradalom is!

A második pont: a magyar fajta uralma, éppen 1941-ben emlegetve, azon-
nal hátsó gondolatokat ébreszt. Tamási azonban igazolva bátorságát (ami akkor
is kellett) határozottan állást foglal egy másféle fajta uralom, s főleg fajtavédelem
mellett. Miközben bizonyos értelemben a fajta védelmét szükségesnek tartja,
ismételjük meg e fontos mondatát: „(…) sajnálatosnak tartom a fajta védel-
mének olyan megszűkítését s módosításait, ami manapság »fajvédelem« alatt
ismeretes. Nálunk ez a politikai és társadalmi áramlat a fajta védelméből az
okmányszerű kereszténység védelmévé változott, mintha a magyar fajta azonos
volna mindazoknak a keresztény vallásúaknak az összességével, akik a magyar
állam keretei között honpolgár gyanánt élnek. (…)”

A harmadik a nemzet és nemzetfogalom megújítása. Ma is fontos és a fo-
lyamatos támadások miatt tisztázott állapotban tartandó kérdés. Tamási a nem-
zet gerincének a népet tartja, s ezt mindent meghatározó erejűnek érzi. De
figyelmeztet, hogy a középosztály vállaljon közösséget a néppel, a vezető réteg
kiválasztásában pedig egyik fő szempont legyen a szellem, amelyet ő csak pár-
tok feletti formában tud elképzelni.

Nehéz kérdésekre, nehéz pillanatba adott súlyos és máig hatóan érvényes
válaszok ezek.

y

Új élet reményével
Vita Sándor: Metamorphosis Transylvaniae 1940–41/3–4.

Vita Sándor írása is azok közé tartozik, melyeket alig lehet kivonatosan felve-
zetni. Tömény mondanivalója, igazságainak súlya magától értetődően tiltakozik
ez ellen. A legújabb „náj módi”, a várva-várt „felszabadulás” első 16 hónapja
után, 1941 végén, őszinte sorokban foglalja össze véleményét. Az újabb átala-
kulás stressz állapota, minden pozitív hatása mellett is megrázta Erdély magyar
társadalmát. A két hatás egyenlegének meghúzása tulajdonképpen csak elkez-
dődhetett, mert a külső, s utóbb belső tragikus fejlemények ezt akkor megaka-
dályozták és időszerűtlenné is tették. Nagyobb gondok tornyosultak a magyar
társadalom ismét többfelé szakított részei előtt. Ma azonban igen sok tanul-
sággal járhat, ha áttekintjük a mérlegkészítés első, félbe maradt lépéseinek
nyomait. Így ezt a tanulmányt is.
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„Apor Péter kétszáz esztendővel ezelőtt írta meg ismert emlékiratát Erdély
átalakulásáról és elsiratta benne a régi patriarchalizmust, a puritán, egyszerű
ősi magyar életformát. Panaszkodott a titulusok, vendégségek, köntösök és
más efféle külsőségek terén beállott változásokról, s nyíltan bevallotta, hogy ő
»Erdélynek régi alázatos együgyűségében holtig megmaradott«. A belső lénye-
get, amely a »náj módi«, az új külső formák mögött jelentkezik, nem nagyon
kutatta, csak a külső megzavarodás tűnt fel neki, a címek, a rangok és a cifrább
életmód terjedése, a régi erdélyi életmód megváltozása. Gyakran idézik társa-
dalmi változások idején azóta is Metamorphosis-át, és minden nagy átalakulás
idején elhangzik a panasz: hűtlenek lettünk a régi életelvekhez, eszményekhez,
s emlegetik, hogy az új formák és elvek a társadalom hagyományaival és érde-
keivel ellenkeznek. Nemcsak a merev konzervatív, a holtáig »alázatos, együgyű«
szemlélet lát mindig veszedelmet az életformák és közszellem változásában,
hanem az az aggodalom is, amely az eszmék megzavarodásában, a régi és az
új életelvek összeütközésében súlyos társadalmi válság tüneteit észleli, s külö-
nösen sorsos időkben a nemzeti erők hanyatlásától tart. Pedig a külső esemé-
nyek soha nem maradhatnak hatás nélkül a közszellemre, életformára, s így
különösen a társadalom életét leginkább megrázó események, a hatalmi válto-
zások, mindig egyúttal zavarodottságot, társadalmi átalakulást és a közszellem
változását is jelentik, sőt az egyensúlyi állapotából kilendített társadalomnak
hosszas ingásokra van szüksége, amíg új és természetes állapotának megfelelő
egyensúlyhelyzetet tud magának ismét biztosítani. Természetes jelenség ez és
csak az szemléli az átalakulással járó belső és külső zavart a meglepett ember
félelmével, akinek romantikus vagy utópisztikus a társadalomszemlélete.

A boldog hazatérés után egy évvel Erdélyben is mind gyakrabban hallunk
aggódó figyelmeztetést, hogy az elmúlt huszonkét esztendő tapasztalatait nem
igyekeztünk következetes módon érvényesíteni, az erények, melyeket a nehéz
idők kifejlesztettek, egyre jobban halványulnak. Az előkelősködés, az osztály-
gőg, a hiúság, a hivalkodás kikezdte már az egyszerűség és puritánság megha-
tározta erdélyi életformákat. A frázis-hazafiság gondolatvilága hódit a pozitív,
cselekvő magyarság gondolata helyett. Az egység, melyet az önfenntartás ösz-
töne alakított ki, nehezen akar az új körülmények közt is építő gondolattá válni.
Erdélyieskedünk anélkül, hogy ennek szellemi és erkölcsi tartalmát éreznők és
értenők. Súlyos iskolát jártunk, de – hangzik a vád – ennek az iskolának a ta-
nulságait gyorsabban felejtjük el, mint ahogy az természetes és szabad volna.

Tehát Erdély újabb metamorphosis korát érte meg, s a változás feletti ag-
godalmat hangoztatják azok is, akik itt éltek az elmúlt két évtizedben, s azok
is – a csalódás hangján –, akik bár nem ismerték közvetlen tapasztalatból a ki-
sebbségi életet, de most, amikor Erdéllyel találkoztak, úgy érzik: ez mégsem
az a tündérország, aminek elképzelték. A sokat emlegetett szenvedések nem
kovácsolták olyan szétszakíthatatlan egységbe az erdélyi magyarságot, mint
ahogy azt a Királyhágón túl hitték, itt is találkozni gáncsoskodással, széthúzás-
sal, gőggel, egyéni és csoportönzéssel, egymás iránti irigységgel, világnézeti
ellentétekkel. Az elszakítottság ideje alatt Erdélyről romantikus kép alakult ki
a lelkekben, olyan társadalom képe, amelynek harmóniáját egyáltalán nem za-
varják osztály, felekezeti és világnézeti ellentétek, s olyan általános embertípus-
ról keletkeztek legendák, amelyik a heroikus helytállásnak, aszketikus
kötelességteljesítésnek s az elnyomó hatalommal szembeni kemény és bátor
küzdelemnek nap mint nap világító példáit mutatja. A képzelet mértéke túl
magas volt, a valóság és a fantázia nem egyezett az embertípus és a társada-
lomalkat megítélésében –, természetes, hogy a képzelgőnek csalódnia kellett.
Ez nem is lényegbe vágó jelenség, de annál inkább meggondolkoztató, hogy
olyanok is, akik életünk és életformánk valóságát ismerték, figyelmeztetnek,
hogy társadalmunk gondolkodása gyorsabban változik, mint ahogy feltehető
volt, s az eszmények, amelyek ezt a társadalmat két évtizeden át megtartották,
egyre kevésbé jelentenek életformáló erőt: a belső fegyelem lazul, a tudatos ál-
dozatkészség lankad, az öntudatos összefűző szálak egyre gyöngülnek, s a régi

egyszerű életformákat hazug és hamis életformák kezdik felváltani. Egyszóval:
az erdélyi magyar társadalom magatartása és közszelleme már most sem a
régi.”

Amikor a bevezetőben azt jeleztük, hogy e kérdés tanulmányozásának máig
szóló tanulságai lehetnek, nem tévedtünk. Hosszas fejtegetésbe lehetne kezdeni
a fenti gondolatok aktualizálását erőltetvén. Szerintem az, aki megpróbálja be-
helyettesíteni azt a változást, amely akkor a terület-visszacsatolással járt, azzal
a változással, amely 1989 után a határok átjárhatóságának létrejöttével és ter-
mészetes következményeivel keletkezett, minden magyarázat nélkül találhatja
meg a párhuzamot. S ezt megteheti a kívülről befelé, de a belülről kifelé pillan-
tás módszerével is. Sőt a hazai metamorfózis gyermekbetegségeit is jobban
megértheti.

„Vitatkozás helyett megállapítással válaszolunk az aggodalmaskodóknak. Az
erdélyi magyarság emlegetett erényeit jórészt a védekezés ösztöne hozta létre,
s mi sem természetesebb, hogy mihelyt megszűnt a védekezés szükségessége,
halványulnak az erények is. De az erények terén beállt változás még korántsem
az a katasztrofális szembefordulás, borúlátást indokló metamorphosis, amelyről
ma annyi szó esik. Amit átalakultnak vélnek olyan sokan, az valójában megelő-
zőleg sem volt teljes valóság. Az erdélyi magyarság gondolkozásában és ma-
gatartásában nagy reform indult meg ezelőtt huszonkét esztendővel, de ez a
reform sajnálatosan nem fejeződött be. (…)

A trianoni békeszerződés olyan körülmények közé taszította az erdélyi ma-
gyarságot, amelyek számára félelmetesen idegenek voltak. A nemzet és az állam
azonossága, amely eddig annyira természetesnek látszott, most szétvált, s ösz-
szeomlott minden, amiben eddig a magyar társadalom annyira hitt. Lélekben
összetörve, önérzetében megalázva állott új sorsa előtt az erdélyi magyar. A ki-
sebbségi élet új volt előtte, annak módszereit és lehetőségeit most kellett meg-
tanulnia. Az új helyzetet nehezen értette, tájékozódni benne alig tudott, s az új
államhatalom közben brutálisan és céltudatosan végezte a maga munkáját. Évek
teltek el, míg a keserűségből dac, az elfojtott szavakból »kiáltó szó«, az ideges-
ségből ingerültség s ebből harc született –, évek teltek el, míg a céltalanságot
céltudat, az ernyedtséget a vállalkozó kedv, a passzivitást aktivitás váltja fel.

A nyomás azonban egyformán nehezedik mindenkire, s az első reakció, amely
az erdélyi magyar társadalomban jelentkezik: az ösztönös közeledés egymáshoz.
(…) a húszas évek elején a nemzeti ösztön sugallatára kialakuló társadalmi meg-
értéstől még nagy út van a társadalmi együttműködésig, a harmincas évek erdélyi
magyarságának mind inkább hódító életformájáig. (…)

Egykor Apor Péter még arról írt: »micsoda szeretetben éltenek az atyafiak
és tíz ízinyig is bátya, öcsém, koma, sógor hítták egymást« és nem hogy
szégyenlették volna az előkelők szegény atyafiaikat, sőt örvendeztek nekik. »Az
erdélyi szellemből következik, – írja Tavaszy Sándor – hogy Erdély nemcsak
népek, hanem életformák és társadalmi osztályok összefogása is. Ezt az élet-
formát az egyszerűség és tisztaság által meghatározott puritanizmus jellemzi.
Az erdélyi szellem győzelmes fennállásának eddig a legtöbbet a kívülről behur-
colt osztálytudat ártott. Semmiképpen sem erdélyi, nem is volt soha ide tartozó
(…) hogy mégis jelentkezett, az nem varrható az erdélyi szellem nyakába.«

Durva módszerrel a századfordulóhoz kapcsolhatjuk Erdély megelőző tár-
sadalmi metamorphosisának beteljesedését. Az akkori erdélyi társadalom va-
lójában messze eltávolodott a patriarchális Erdély hagyományaitól és
életformáitól. Bár az ellentétek nem annyira kirívók, mint másutt, az osztályok
kialakulását itt is befejezettnek tekinthetjük. A hasonló nevelés, életfelfogás,
szórakozások, vagyoni helyzet, hivatali rang, születés határozza meg a különb-
ségeket. A magasabb rangúak igyekeznek rangjukat a társadalommal is elis-
mertetni és kihangsúlyozni a különbségeket, amely köztük és a rangban
alacsonyabbak között van. (…) Már Angliai Erzsébet udvaráról feljegyzik, hogy
ott minden iparos kereskedő, minden kereskedő nemesember, minden nemes-
ember gróf és minden gróf herceg szeretne lenni. Ebben a jelenségben és az
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ebből keletkező osztálytudatban nem kellene tehát különleges magyar társa-
dalmi betegséget látni, azonban betegséget jelentenek nálunk a cím- és rang-
kérdés nevetséges túlzásai és az előkelősködésből származó társadalmi
hazugságok. (…) Erdélyben az a sajátos, hogy az osztályok nem a jövedelmek
egyenlősége alapján formálódtak, hanem inkább az azonos származás, hagyo-
mányok, ízlés és életmód alapján; a vagyonnak is csak annyi a szerepe, hogy
hasonló életmódot tesz lehetővé, ez pedig hasonló ízlést, műveltséget, szoká-
sokat és világnézetet formál.

A kisebbségi életnek sorban a második s egyben legjelentékenyebb reakciója
ennek a társadalomalkatnak a szempontjából jelentkezett. Az osztálykülönbsé-
geket – miként vázoltuk – a jövedelmi, születési és rangbeli különbségek együtt
hatása idézte elő, amelyekkel együtt járt a különböző életmód és életfelfogás.
Most az történt Erdélyben, hogy a hivatali élet a magyarság számára jóformán
megszűnt, s vele együtt azok az életformák, amelyek a hivatali hierarchia járu-
lékai voltak. Megszűnt az embereknek hivatali rang alapján való értékelése és
osztályozása, megszűnt az egész ebből kialakuló tekintélyrendszer, hogy lassan
helyet adjon egy új értékelésnek, amely már nem a fizetési rangsor, hanem a
közösségben végzett munka alapján történik. De bekövetkezett rohamos gyor-
sasággal a jövedelmek nivellálódása is, s az a társadalom, amelyben lassan min-
denki elszegényedik, s ennek az elszegényedésnek nem a gazdasági viszonyok,
hanem a hatalmi helyzet az oka, természetszerűen egymásra talál (…) meg-
szűnnek azok a feszültségek, amelyek az egyes osztályok között a vagyoni kü-
lönbségekből keletkeznek. A kisebbségi korszakban meglepetve tapasztalhattuk,
hogy az egész társadalom nyomott szociális helyzete az osztálytudat elhalvá-
nyulására vezet, s ezzel szemben a nemzeti tudat, vagyis a társadalmi közösség
öntudata erősödik. A szocialista elmélet alapján, amely szerint a népek közötti
különbségek kisebbek, mint egy nemzeten belül a társadalmi osztályok közötti
különbségek s a hasonló életsors jobban összefűzi az embereket, mint a nyelv
és a kultúra azonossága, az lett volna várható, hogy a magyar paraszt közelebb
fog állani érzelmileg a román paraszthoz, mint a magyar ügyvédhez. A kisebb-
ségi élet ezt a tételt alaposan megcáfolta. Anélkül, hogy illúziókat akarnánk
táplálni, meg kell állapítanunk, hogy a társadalmi helyzetnél erősebb összekötő
kapocsnak bizonyult a nemzeti helyzet, s mivel ez a nemzeti helyzet veszélyez-
tetett és üldözött volt, a közös sors s a közös feladatok a társadalmi osztályokat
egymás mellé állították. Nem azt mondjuk, hogy a társadalmi osztályok meg-
szűntek, de zártságuk feloldódott, felébredt a bizalmuk egymás iránt, s ennek
eredményeképpen a nemzeti szolidaritás együtt munkálkodásra fogta össze
őket. (…) Erdélyben, ahol magyarságunk, nemzeti voltunk taszította ebbe a
helyzetbe a magasabb társadalmi rétegek megmaradt részeit – ha gazdasági
szempontból lecsúszott rétegnek is voltak tekinthetők –, szociális értelemben
nem deklasszálódtak, mert a gazdasági kitaszítottság társadalmi értékelésüket
nem érintette. Ellenkezőleg, éppen e réven alakul és erősödik társadalmunk
belső összhangja s egy új társadalmi magatartás.

Ez történt – reakcióképpen a kényszerrel szemben, tehát ez önmagában
nem érdem, hacsak nem kapcsolódik tudatosan a magasabb célok felé való tö-
rekvéshez, mert Erdélyben új magyar feladatok jelentkeztek: az elesettségből
fel kell emelkednünk, kézbe kell venni a kisebbségbe jutott magyarság sorsát,
keresni kell az erdélyi magyar erő fokozásának lehetőségeit, s meg kell találni
a hitében megrendült nép belső öntudatát. A lét fenntartásáról volt szó, s ez a
létfenntartás nemcsak belső életerőt, hanem belső programot is igényelt. Ért-
hető azonban, hogy ez az életprogram csak lassan született. (…) Feltehető-e,
hogy a társadalom a maga nagy többségében missziónak tekinti a kisebbségi
sorsot, kemény feladatvállalásnak? A szorongatottság a legjobb erkölcsi erőket
állandó küzdelemre és szakadatlan tusakodásra sarkallja, de a gyengébbeket
letöri, elkedvetleníti, elfásítja. Az egyre jobban elproletarizálódó társadalom
többségében talán nem feladatnak, hanem számkivetettségi állapotnak tekintette
a kisebbségi sorsot, amelyből mihamarább szabadulnia kell –, ha van igazság

a földön. (…) Sokan nem tudják levetkőzni a nemzetről való formalisztikus né-
zeteiket. A liberális tanokon felnőtt nemzedékek nehezen értik, hogy az egyén
érdekeit a nemzet érdekeinek köteles alávetni. Az »úri« életről, az üres hivalko-
dásról és a külső életigényekről is nehéz volt sokaknak leszokni. Mindezek kö-
vetkezményeképpen – ámbár a társadalom strukturális átalakulása hamarosan
végbement – a társadalmi gondolkodás nem változott meg egyik napról a má-
sikra. (…) a társadalmi gondolkodás csak akkor kezd kialakulni, amikor az er-
délyi magyarság gondolkodói kialakítják az új életprogramot, megkezdik az
előítéletek elleni harcot, azon igyekeznek, hogy a konzervatív, a radikális és a
szocialista magyar közös életszemlélete megszülessék, az új életelvek közmeg-
egyezéssé váljanak, s mindennek eredményeképpen kialakuljon a román uralom
alá került erdélyi magyarság – mint mondták –, családdá szervezett életközös-
sége. Páratlan és távlataiban lenyűgöző feladat volt ez a »magunk revíziója«, s
aki ezt megérti, az tudja igazán felfogni: mekkora jelentősége van a közszel-
lemben most beállott változásnak, még akkor is, ha ennek a »magunk revízió-
jának« nem is sikerült megteremtenie az annyira emlegetett osztály nélküli
magyar társadalmat.

Kérdés azonban, hogy létezhetik-e egyáltalán a valóságban olyan társada-
lom, aminőről az erdélyi idealisták szólottak. Ismerünk olyan társadalmakat,
amelyek sokkal kevésbé tagoltak, mint a magyar. (…) Ezek azonban a termé-
szetes körülmények folytán fejlődtek ebben az irányban, míg a magyar társa-
dalmat most kell neveléssel átalakítani. (…) ennek az átalakulásnak elsősorban
lelki feltételei vannak (…). A lélek ébresztése s a lelkek megszervezése meg-
előzi a tulajdonképpeni társadalmi reformot. A politikusok és a társadalom-
szervezők útját a szellemi elit készíti elő, akárcsak Erdélyben, ahol írók, költők,
papok és gondolkodók vetik fel először az erdélyi sorskérdéseket, tanítanak a
helytállás, a földhöz és a néphez való hűség parancsaira. Az irodalomból és
predikációkban lesz világossá az alapvető felismerés, hogy aki földi erőkben
szegény, annak lélekben és szellemben kell gazdagnak lennie. A »magunk
revíziójá«-nak velejárója a lelki és szellemi hatalom felismerése és méltánylása.
A lelki ellenállás biztosítja a nép egzisztenciáját s az erdélyi magyarságot a szel-
lem ereje teheti hatalmassá. A történelem  és a nép felé fordul az új erdélyi ma-
gyar lélek és szellem hagyománya s örök tanítás és biztatás az elesett jelennek.
A társadalomszemlélet ennek a folyamatnak következtében szükségszerűen ala-
kul át, s ez más tartalommal tudja kitölteni azokat a kereteket, amelyek idő-
közben a kényszer nyomása alatt kialakultak.

Mindenekelőtt meggyőződéssé lesz, hogy az individuális elvrendszer csődbe
jutott, és a társadalmi kérdések megoldásánál nem lehet a kollektív – a mi fo-
galmazásunkban: népi – szempontokat figyelmen kívül hagyni. A liberalizmus
az uralma alatt létrejött társadalmi osztályokat és a szociális kérdést is – akár-
csak a marxizmus – egyoldalú osztályszempontok szerint ítélte meg. Az új er-
délyi magyar társadalomszemlélet leszámol az individualizmussal éppúgy, mint
a liberalizmus osztályszempontjaival. A kisebbségi életforma: nemzeti egység,
amelyet osztályszempontok nem veszélyeztethetnek, individualizmusok nem
gyengíthetnek; egyetemes jellegű összefogásra van szükség, a nemzet ösztönös
sorsközösségét öntudatos munkaközösséggé kell formálni, amelyet a nemzettest
különböző rétegeinek egymásért végzett testvéri szolgálata éltet. (…) A »ma-
gunk revíziójá«-nak elmélyülése következtében meggyőződéssé lesz, hogy a
nemzet nem csak érzelmi közösség. Megmaradásunk nem csupán lelki egysé-
günkön, hanem az erős politikai, művelődési és gazdasági szervezettségen
múlik; szoros összezárkózás szükséges, erős társadalmi, művelődési és gaz-
dasági szervezetek kellenek. Nem elégséges az érzelmi egység, mellyel a poli-
tikai vezetés megelégedettnek látszott, társadalmi egység kell, mert a közösség
csak tagjainak egyenrangú érvényesülésén épülhet fel. (…) Eszerint »a nemzet
a közös nemzeti munka műhelye, amelyben minden tag minden szellemi tehet-
ségével és munkájával a fajtestvér szolgálatára siet«. (László Dezső.) »Egyetlen
dolog van, ami megrázkodtatások után záloga lehet a jövendőnek: a magyarság
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belső ereje, ami öntudattal és hivatásérzettel párosul« – írja Tamási Áron, s a
kérdésre, hogy mi biztosítja ezt a belső erőt, nyíltan felel: »ha egységes, erős
és erkölcsös nemzeti társadalmat szervezünk«. (…) Csak annyit valósíthatunk
meg sajátos életünkből, amennyit a magunk erejéből meg tudunk valósítani.
(…) A nemzet organikus közösség, test és lélek, s így a politikai, művelődési,
gazdasági és társadalmi kérdések szoros kapcsolatban fonódnak össze. A kö-
zösségi élet minden tényezőjét és életszervét a nemzeti munka szolgálatába kell
állítani. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy egyéni java és boldogulása össze
van forrva a nemzet javával és boldogulásával, s hogy az erdélyi magyarság
minden egyes tagjára sorskérdéseink iránti tevőleges szolgálat és munka hárul.
Élő organizmussá kell szervezni a magyar népet, amennyiben minden réteg
egymással és egymás által él.” 

Nem férhet hozzá kétség, hogy az, amit Erdély vonatkozásában és a kisebb-
ségi sors nyomása alatt szerveződő nemzetélet dolgában olvashattunk, ma már
egyetemes érvényű. A globalizáció és a neoliberális ideológiák világában kettős
teher nyomasztja az összmagyarságot. Az elszakítottakat pedig hármas. Egy-
részt egy globalizált világban a nemzetek feletti gazdasági hatalom tart egyfajta
kisebbségi sorsban, másrészt a neoliberális ideológia egyre őrültebb korlátokat
próbál szabni, miközben éppen a korlátlanságot hirdeti. Az elszakított magyar-
ság számára a nemzetiségi elnyomás erre a ráadás. Így aztán az egykori erdélyi
magyar kisebbségi társadalom esetében megtapasztalt törvényszerűségek ér-
vényessége kiterjedt az összmagyarságra is. Olvassuk csak újra Vita Sándor
fenti fejtegetéseit! Mennyire igazak, ha mai korunk korszerű szótárát használva
értelmezzük azokat. S mind közül talán leginkább az individualizmus vad ter-
jesztése jelenti a legnagyobb akadályt. A természet, vagyis a teremtés törvényeit
semmibe vevő irányt. Az ember közösségi lény, és az is marad. Ha élni akar!

A mai liberális tanok rabja mindezt feleslegesnek tarja. Miért is akarunk
megmaradni? Olvadjuk bele a nagy egészbe. S ezzel valamennyi okfejtés értel-
mét veszítette, amilyenképpen emberinek nevezhető emberi életünk is. Remél-
jük azonban, hogy az emberiség létforgatókönyve nem erre terveztetett. Ezért
értünk egyet az utolsó mondat figyelmeztetésével: „Élő organizmussá kell szer-
vezni a magyar népet, amennyiben minden réteg egymással és egymás által él.”

Most pedig folytassuk a tanulmány szerzőjével:
„A régebbi társadalmi osztályok átértékelése ennek az új szemléletnek a je-

gyében történik. Az arisztokrácia nem lebeg az elérhetetlen magasságokban;
előjoga szintén szolgálat, benefíciuma a több szolgálat. Az arisztokrácia beta-
golódik az értelmiségbe, s a vele szemben táplált társadalmi előítéletek egyenes
arányban gyöngülnek azzal, hogy benne is feloldódik a rangból folyó merevség
s a patriarchalizmus korszaka után idegenből importált osztálygőg és üres fenn-
héjázás. Vagy vegyük a társadalom ellenpólusát, az osztálytudatot ugyancsak
tápláló munkásságot. Hasonló jelenség figyelhető meg ezen a részen is. Már
néhány évvel előbb megállapítottuk éppen a Hitelben, hogy a magyar munkás-
ság táborában mindinkább halványul az osztályharcos szemlélettel duzzasztott
osztálygőg, mind nagyobb méretű a nemzeti közösség támogatása és művelő-
dési egysége utáni vágy. A munkásság sem tud kitérni az erdélyi magyar realitás
kényszere elől, az új magyar eszmerendszer vonzásából s beletagolódik szer-
vesen a magyar társadalomba, (…) az önvédelmi harc és a nemzeti fejlődés
nem tűrheti meg a társadalmi ellentéteket. (…)

Ez a változás tehát lényegében az egyének metamorphosisa. Új közösséget
megújult egyének nélkül nem is lehet építeni. (…) Új embertípusra van szükség,
a hősi, áldozatos és harcos emberre. (…) Szolgálat és kötelesség határozza
meg az új erdélyi magyar magatartást. Tehát a liberalizmus kényelmes, magának
élő embertípusával szemben kialakult a kisebbségi élet közösségben és közös-
ségnek élő hősi embertípusa, a gondolkozó, küzdő, saját lábán megállni tudó
embernek a típusa, akinek munkáját a közösségi erkölcs és a közösségi fegye-
lem irányítja. Az új erdélyi magyar ember típusa nem kisebbségi embertípus
(…).

A harmincas években ennek a társadalomszemléletnek hirdetői és apostolai
már nem csak a szellem kiválasztottjai: költők, írók és társadalombölcselők.
Ezek a gondolatok ekkor már élesen visszhangzanak értelmiségünk nagyobb
részében, s új elit vállalkozik a gondolatok megvalósítására. (…) Ezek a csen-
des reformerek nem érdekeket hajszoltak, nem önérvényesítésre törekedtek, a
szolgálatot vállalták és eszmét sugároztak. Ehhez nem kellett erőszak, csak
munkát kellett vállalni, és a vállalt munka elért eredménye ajándékozta meg
őket azzal a tekintéllyel és hatalommal, amit mások harccal és zavartkeltéssel
szereztek volna meg. 

(…) az erdélyi vezető réteg a közös hivatástudat, felelősségérzet, elhiva-
tottság alapján alakul. Nem születési vagy vagyoni előjog, de nem is mandátum
jogosít fel a közéletben való részvételre, hanem a lelkiismeret, a felelősségérzet,
a szolgálat vágya. (…) A társadalom formálása (…) egyre inkább az új elit ke-
zébe kerül, és egyre nő azoknak az intézményeknek (pl. egyházaknak) a jelen-
tősége, amelyeknél ez a kiválasztási elv érvényesülhet.

Az osztályjellegnek árnyéka sincs ennek az új erdélyi vezető rétegnek a lel-
kében és szellemében. (…) Külső kapcsok helyett belső kötelékek fűzik szo-
rosra köztük a szálakat. (…) Osztálytudat helyett hivatástudat tevékenységük
mozgató ereje. Büszkén vallották magukat népünk szolgáló értelmiségének.

Ha valamiben el akarjuk marasztalni ezt az új értelmiséget, az csak annyi,
hogy merészen idealisták voltak tagjai, a gondolatok és az eszmék, amelyeket
hirdettek, sokszor döbbentettek meg azzal, hogy talán irreálisak. (…) De –
védelmükre mondhatjuk – ők tudtak számolni a valósággal is, hiszen közülük
kerülnek ki azok, akik az eszméből valóságot is formálnak. Mert nem két külön
kör az eszmehirdető és a valósító köre. (…) Minő szerencse, hogy nálunk is
nem az történt, mint az Anyaországban, hol az eszmehirdetők útjáról messze
letértek az új magyar élet építői, sőt gyakrabban figyelembe sem vették azokat
a gondolatokat és eszméket, amelyeket a magyar szellem, a magyar élet meg-
újítására meghirdetett. Nálunk is volt ellentét nem a szembenállásból, és nem
az egymásról való nem tudásból vagy egymásnak kölcsönös lebecsüléséből,
esetleg a gyakorlati ember korlátoltságából és az eszmék iránti érzéketlenségből
következett, hanem abból, hogy az eszme és a gyakorlat között mindig áthidal-
hatatlan különbség van. Ha sok kompromisszumra is kényszerült az erdélyi
gyakorlati ember, mégsem lett soha árulója annak a »magunk revíziójá«-nak,
amely végeredményében megteremtette számára a közszellemet és az alkalmas
társadalmi magatartást, lehetővé téve az erdélyi magyar társadalom átalakítá-
sának a harmincas évek második felében megindult, de sajnálatosan be nem
fejeződött folyamatát.

Kifogásolható-e, hogy az erdélyi magyar gondolkodás és társadalmi maga-
tartás átalakításának feladatát egy egészen kis számú elit végezte csupán?
Aligha. (…) Szellemi forradalmat tömegek még nem csináltak. Ha előítélet nél-
kül szemléljük az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vagy a Magyar Népkö-
zösség kolozsvári Tízes Szervezetének munkáját, lehetetlen észre nem venni,
hogy az a társadalom, amelyik ilyen közösségi munkára képes, már nem a hú-
szas évek fáradt, rezignált társadalma (…). 

Lehetséges, hogy a felszabadulás után ez a magatartás meginogjon és a
balsorsban kialakult életelvek nyomtalanul eltűnjenek? Az eszmék, amelyek éle-
tünket irányították, megzavarodni látszódnak, és a zavar nyomán a tájékozat-
lanság és bizonytalanság lesz úrrá a lelkeken. Az átalakulóban levő
társadalomban a szellemi válság jelei mutatkoznak és látszatra nem alaptalanul
szegzik mellünknek a vádat, hogy hűtlenekké váltunk az oly nagy hévvel hirdetett
eszményekhez. (…) ha ezek az eszmények csak a kisebbségi életben voltak
használhatók, úgy akkor fölösleges ma ezekre minduntalan hivatkozni (…).

Tagadhatatlan, hogy a felszabadulás ténye előidézett bizonyos fokú változást
az erdélyi magyarság társadalmi magatartásában. (…) Megszűnt a külső nyo-
mással szembeni védekezés szükségessége, a veszélyeztetettség érzete és hely-
reállottak azok a tényezők, amelyek a társadalom egyes rétegei között a
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különbségeket és ellentéteket okozzák: a hivatali rangok szerinti hierarchia és
a jövedelmek közötti különbségek. Az állam pedig átvette azoknak a munkáknak
végzését, amelyeket eddig a társadalom vállalt kényszerűségből, s így látszólag
megszűnt a jelentősége az öntudatos és jól szervezett társadalmi életnek. (…)
így a nemzetért végzett munka és felelősségtudat megszűnik az értékelés mérője
lenni. Kialakulnak a rangok és méltóságok szerinti tekintélyek, amelyek a ki-
sebbségi életből hiányoztak, és ezzel lassan háttérbe szorul az a szellemi elit,
amelyre a kisebbségi életben a társadalom irányítása nehezedett. (…) A sze-
génység által ránk kényszerített életformák tehát hanyatlanak (…). A hiúság
és érvényesülési vágy is sokakat kiszakít eddigi életformáink közül. (…) A tö-
megek és a vezető értelmiség közötti kapcsolat lazul (…). És a látszat az, hogy
a régi életelvek helyét nem foglalja el semmi, a társadalomban zavar és bizony-
talanság uralkodik az ideák terén.

Téved azonban az, aki ebben a jelenségben általános jelenséget észlel.
Minden felületes látszat ellenére az erdélyi magyar társadalom többsége nem
mutat semmi hajlamot arra a mélyreható metamorphosisra, amelyről annyi ag-
godalommal és oly sokszor szó esik. Annyit fogadhatunk el igazságnak, hogy
valójában van egy társadalmi réteg, amelyik ma élelmessége és anyagi helyzete
vagy szerencsés elhelyezkedése miatt a társadalom vezető rétegének lenni lát-
szik, s ez igyekezett – mint alkalmatlan és nem az ő testére szabott ruhát –
szegre akasztani nemrég kényszerből elfogadott életelveit. (…) amelyekre
tehát ma már semmi szükség sincsen. Minden társadalomban megtalálható ez
az egyidejűleg reakciós és konjunkturális réteg, s nálunk sem az tölt el aggo-
dalommal, hogy ez a kategória létezik, mint sokkal inkább az, hogy súlya és
befolyása növekedőben van, hangja erősebb, mint a közelmúltban. (…) A szel-
lem elvhű emberei, akik a nagy belső forradalom zászlóvivői voltak, mintha el-
felejtették volna a nyelvet, amelyet beszéltek. Az a réteg, amely mögöttük állt
(…) ma áldatlan jelentéktelenségre kárhoztatott. (…) az irányítás minden vo-
nalon a közigazgatás kezébe került, az értékelés a hivatali hierarchia alapján
történik, s ez az új élet eszményeit magában hordozó réteg kiszorult a társa-
dalmi élet perifériáira, nem tudja megadni a szellemi elitnek azt a hátteret,
amit a múltban megadott. (…) Nem beszélhetünk tehát arról, hogy az erdélyi
magyar hűtlen és áruló lett. Arról kell beszélni, hogy a lélekben és felfogásban
átalakult erdélyi magyar értelmiség szerepe és befolyása megkevesbedett, s
közéleti súlya megcsappant.

Ebből következik, hogy ma nem újabb »magunk revízió«-jára van szükség,
hanem a beállott szerepeltolódások tudatosítására, és arra, hogy visszaadjuk
súlyát és hitelét annak az értelmiségnek, amely felismerte az igazságokat és ma
is hisz azokban. Ezek az igazságok nem a kisebbségi élet igazságai voltak,
hanem a magyar megmaradás igazságai. (…) A társadalom felismerte a szellem
és az erkölcs megtartó erejét, eltávolodott az egyoldalú politikai szemlélettől,
és olyan új nemzetszemléletet alakított ki, amely totálisnak is nevezhető, hiszen
a nemzet politikai, szellemi, erkölcsi, élettani és gazdasági funkciói között sem
akart sorrendi különbséget tenni. Hirdette, hogy a nemzet érzelmi közössége
mögött nélkülözhetetlen az erős politikai, művelődési, gazdasági és társadalmi
szervezettség. Az új közösségi élet alapja a nép és nép alatt komolyan szervezett
közösséget kell érteni, a közösség minden tagjában az áldozatkészség és az
egymásért való felelősség gondolatát kell beoltani. Megváltozik az egyén és a
közösség viszonya, az élet új törvényei megkövetelik mindenkitől a közösségi
érdekek szolgálatát. A társadalom saját erőfeszítéséből elképzelhetetlen fela-

datok megoldására képes, ha annak élén belső hivatásérzetből szolgáló vezetők
állanak.

Nem a kisebbségi élet igazságai voltak ezek; a mi szellemi forradalmunk lé-
nyege ugyanaz, mint ami egyidejűleg az Európa-szerte megindult szellemi for-
radalmak lényege; csak nem tudtuk a magunk életének elméletét olyan
biztonsággal megfogalmazni, mint mások (…). Az új eszmerendszer (…) A ko-
rábbi embertípus helyébe mindenütt új embertípust igyekszik állítani: a köte-
lességtudat hajtotta, nyílt küzdelembe szívesen bocsájtkozó, a kötelességeket
minden áron vállaló, spirituális ember típusát. (…) az individuális életforma
megszűnik, a kollektív életforma ideje következik, a nemzeti gondolatot a népi
gondolat támasztja alá, továbbá a szociális felelősség elvének érvényesülése, s
erőssé teszi, hogy megsemmisülnek az egységbontó tényezők: osztálygőg, tő-
keuralom stb. (…) A társadalom és az állam vezetése új nemzeti elit kezébe
kerül, amelyet a közös életszemlélet és a közös küldetés tudata formál ellenálló
egységgé. A közösségi munkát pedig a nemzeti hivatástudat irányítja, munkája
révén a közösség a nemzet által kifejlesztett értékeket akarja tovább fejleszteni,
az új értelmű nacionalizmusnak akar általános és döntő érvényt szerezni.

Földolgozatlan ma még az erdélyi magyarság két évtizedes szellemtörténete,
de mégis bátran és felelősséggel állítjuk, hogy ami nálunk történt, az lényegében
nem más, és nem kevesebb, mint ami Európában történt. (…)

Minden aggodalommal szemben ma még merjük állítani, hogy a nagy több-
ség nem lett hűtlen ehhez az eszmekörhöz. Legfönnebb zavarban van, mert lá-
tása és életelvei egyszerűbb, világosabb, határozottabb és etikusabb
életformához kapcsolódtak s a felszabadulás – legalábbis időlegesen – életét
komplikáltabbá tette: ma, látszólag, seregnyi igazsággal találkozik szembe, s
tapasztalatok híján tanácstalanul áll velük szemben. Útvesztőkbe jutottunk s
ennek következtében, még a kitűnőek lelkében is, úrrá lesz a bizonytalanság
vagy éppen a kishitűség, s ez akadályozza, hogy a sok elszánt akarat egyetlen
akarattá forrjon össze, s a balsorsban acélozott missziós tudattal új magyar
magatartást segítsen uralomra jutni.” 

Amikor a szerző eredendő optimizmusából fakadó záró sorait olvassuk, arra
gondolhatunk: tévedett. Pedig nem. Ő a remélt, a helyes valóságot álmodja
meg. Az, hogy a jól megszenvedett és látszólag jó kezdetek után mindez nem
ebbe az irányba fejlődött tovább, már egészen más erők és érdekek mentén
mesterségesen megtervezett történelmi játék következménye volt. De már ő is
jelzi, valóban „útvesztőkbe jutottunk”!

Minden összeomlott. Aztán a sokat kárhoztatott egyik osztálygőg túltengését
a másik váltotta fel, észre sem véve egy ideig, hogy maga is áldozat. A folya-
matok a természetes fejlődés, a szellemi elit irányította átalakulás útjáról a ter-
ror és a diktatúra útján haladtak tovább. Már mindent külső kezek irányítottak,
és belső kiszolgálók sürgölődtek érdekében. Mert ilyenekből minden eddig át-
tekintett korszakban akadtak fölös számban. Persze a más-más szempontok
szerint sokszor megírt történelem nem róluk szól, de az embermilliók szenve-
désének kevéssé érdekes története igen.

Vita Sándor azonban egészében és így a legfontosabban sem tévedett. Az
a folyamat, melyet leír, a kisebbségi nyomás idején zajló metamorfózis, s annak
eredménye: az új ember, ma is egyetlen célja lehet egy megerősödő, nemzetben
gondolkodni elég bátor és képes elit nevelő munkájának. Mert maga az Erdély-
ről író szerző mondja: „Ezek az igazságok nem a kisebbségi élet igazságai vol-
tak, hanem a magyar megmaradás igazságai.”
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A harmadik Hitel szerkesztői: Kéki Béla és Kiss Jenő
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A HAVILAP»HARMADIK«
HITEL

1942–1944
A Hitel folyóirat és szellemi köre a második bécsi döntést követően új helyzetbe
került. A lap átmenetileg szünetelt, majd mikor ez a tulajdonképpen kényszer-
szünetnek is nevezhető időszak lezárult, újra megjelent, s 1942-től már állami
támogatással, országos terjesztésben, havi folyóiratként működött tovább. A szel-
lemi kör a visszatérő magyar egyetem jeleseinek és anyaországi szerzőknek a
közreműködésével bővült ki. 

A szerkesztői munkát továbbra is a Szász-villában végezték, a kemény mag
itt folytatta tárgyalásait, de a nagy létszámú közösség az Erdélyi Kör – az
ugyancsak anyám tervei szerint berendezett termeiben – a Fő tér 5. szám alatt
lelt otthonra. Ez a hely a Teleki Pál által szorgalmazott és a Hitel köreiből be-
hívott képviselőkkel, köztük a lap két szerkesztőjével, Albrecht Dezsővel és Vita
Sándorral felálló Erdélyi Pártnak szintén találkozó helyévé lett. A párt prog-
ramja is jórészt a Hitel programjával volt azonos. A Budapestről – saját elha-
tározásból – Kolozsvárra visszatért Kéki Béla, Kiss Jenőt vette maga mellé
főszerkesztő-helyettesnek és együtt folytatták a munkát, melyben egyre több
anyaországi szerző, illetve néhány közéleti személyiség is felbukkant munka-
társként. 

A Hitel szellemét nem törte meg a változás, ennek ellenére már más volt,
mint elődei a kis és nagy Hitel, s ezért erről szóló könyvemben harmadik Hitel-
nek neveztem. Ezt a megkülönböztetést az általam ismert szakemberek is elfo-
gadták. 1942-ben 9, 1943-ban 12 és 1944-ben 7 lapszám látott napvilágot.
Ezzel ért véget a Hitel 10 évfolyama és szunnyadt egészen 1988-ig, amikor
búvópatak módjára – a folytonosság dolgában részben öntudatlanul – Budapesten
született újjá, mint első engedélyezett ellenzéki folyóirat. Aztán 2012-ben a ko-
lozsvári és a budapesti Hitel folyóiratok már együtt nyerték el a Magyar Örök-
ség-díjat. Napjaink Hitele szellemiségével nem tért el a gyökerektől.
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Hinni és hihetni egymásban
Szerkesztőségi cikk: Beköszöntő 1942/1.

Ez a beköszöntő újfent az olvasók elé tárta a Hitel ars poétikáját. A szerkesz-
tőség minden bizonnyal azért ismételte meg ezt, mert a lap havilappá vált, és
országos terjesztést kapott, ezért sok új olvasóra számíthattak.

„Az elmúlt hat esztendő alatt, az erdélyi magyarság e viszontagságos és annyi
változással teli korszakában, új szellemet, a magyar helyzet bátor vizsgálatát s
a magyar feladatok korszerű meghirdetését jelentette a Hitel. Ezek az esztendők
új öntudatot érlelnek – Berzsenyi szava visszhangzik a lelkekben: »Nem sokaság,
hanem lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat« – s az új öntudat új életstílust és
új módszert követel: az éltető eszmék világos rendszerezését, az erők szigorú
számbavételét s a lehetőségek bölcs mérlegelését. Nehéz esztendők ezek, de a
nemzet sajátos erőibe vetett hit, a magyar küldetés tudata és népünk magabízása
ad lendületet a meginduló szellemi mozgalomnak. »Hinni és hihetni egymásban«
– ekkor már nemcsak a jobbak óhaja, hanem a közösség erős akarata. S mert
éppen Széchenyi mondta: A hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni egymásban
–, lapunk fehér címlapján Széchenyi »Hitel«-ének felnagyított címbetűi sora-
koznak, hogy szótlan beszéddel tanúskodjanak: munkánk az írók és olvasók szel-
lemi közösségében él, kik tudnak hinni egymásban, s a szellemi hatás akkor
eleven, ha az egymásba vetett bizalom erejéből növekszik. Megtalálni és meg-
érteni egymást: ezt akarjuk. Nem szellemi individualizmus, nem politikai pár-
toskodás és nem gyarló önzés hívta életre e lapot s mozgalmát, hanem a szolgálat
szelleme, hogy az egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedüllévő
magyarok«-hoz szóljon, közvéleményt alakítson, az együttmenetelés lelki felté -
teleit megteremtse. A magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé kell öntuda-
tosítani, s hitelt kell szerezni népünk mély gyökerű igaz hitének.

A Nemzetpolitika e lapokon az »értelem urodalmá«-t jelenti Széchenyi sza-
vaival és nem a »szív andalgásait«. Tárgyi alapjait kell feltárni a magyarság éle-
tének, a nemzetépítés valóságos feltételeit és szükségleteit kell megállapítani,
hogy a vétkes illúziók homályát eloszlathassuk s kiküszöböljük a szubjektivizmus
káros hatásait. »Én nem hízelkedhetem édes nemzetem tenéked, hogy hazug-
ságommal dicsérjelek – mondta már Zrínyi is. – Hanem így megmondom ma-
gadnak fogyatkozásaidat olyan szívvel és szándékkal, hogy megesmérvén magad
is, vesd ki azt a mocskot eszedből, lelkedből, reformáld vétkedet, öltözzél igaz -
ságba, övedzzél erősséggel.« A helyzet és a szerep világos meglátását akarja
ez a nemzetpolitika: magyar önismeretet. De ez nem a »szellemi masochisták«
Reményiktől kárhoztatott hamis tárgyilagossága, öncél és csüggesztő nemzet-
kritika, hanem az a teljes magyarságismeret, mely jót és rosszat, erényt és bűnt,
érdemest és érdemetlent egyaránt szemügyre vesz. Tárgyilagos, mint Zrínyi,
és éppen ezért bizakodó is, mint Zrínyi. »Noha az mi magunk népét jól leábrá-
zoltam, mindazonáltal ha kérded: kit kévánok és micsoda nemzetet oltalmomra,
azt mondom: a magyart kévánom... mert ez a legalkalmatosabb, legerősebb,
leggyorsabb, s ha akarja, a legvitézebb nemzetség.« Magyarra jellemző e lát-
szólagos kettősség: az önvizsgálatban a kíméletlen, nemegyszer sötét realizmus,
s az önértékelésben a józan, gyakran derűs optimizmus, mert a helyzet feltárása
nem önmagáért van, hanem a szerep, a feladat megszabásáért. Széchenyi nem
azért vizsgálta a sivár jelent, a parlagi hont, kutatta a csúnyácska hazát s ele-
mezte annak felfuvalkodott polgárait, a parlagon nőtt dudvák termését sze-
mükbe vágva, hogy – mint a mai »realista« – az ernyesztő borúlátás érzetét
keltse fel. Sőt inkább azért, hogy elmondhassa: »Merjetek nagyok lenni, ti, kik
valami jobbra vagytok meghíva, valami jobbra születtetek.«” 

A népiség gondolata keres utat e lapokon. Múlt, jelen és jövő ennek a gon-
dolatnak a jegyében ölelkezik; tudományos célkitűzéseinket ez határozza meg,
önismereti munkánknak ez a lényege s politikai magatartásunkat ez irányítja.
A magyar nép és társadalom helyzetére vetünk fényt a Hitelben, hol népiség-

történet és társadalomvizsgálat egymást segítve, eredményeiket kölcsönösen
felhasználva, múltat és jelent egyaránt felderítenek, tisztázzák az egzisztenciális
magyar népi kérdéseket és hűen ábrázolják a magyar nép történeti és mai ál-
lapotát. Tudományt hozunk, mert a magyar illuzionizmus vészes zátonyait egye-
dül csak a tárgyilagos tudomány ronthatja szét s a magyar megújhodás szilárd
alapzatát is csak ez építheti fel. De ugyanilyen hangsúllyal szintézist akarunk
műveltségünkben: szélesíteni a medret, melyben sodrón áradhat a történeti és
népi hagyomány, s teremthet új magyar kultúrát. Népi Magyarország és népünk
jövőt formáló erőit mutató magyar nemzet: ez az eszmény politikai gondolko-
zásunkban. Nép és nemzet egyet jelentsen: ez a népiség ideája. Mert magyar
gond a költő áhítása: a bölcs és igaz nemzet, melynek »címere a nép«.

Gyönyörű, máig megvalósulásra váró cél: „Nép és nemzet egyet jelentsen:
ez a népiség ideája” És mellette a másik paradigma, a „merjünk nagyok lenni”
napjainkban is dúló méltatlan vitájának mindent meg- és feloldó gyökerei. Igen!
Merjünk nagyok lenni, és tanuljunk meg hinni és hihetni egymásban. Soha na-
gyobb szükségben nem voltunk e téren.

y

Éljünk magyarul
A Hitel szerkesztői: Magyarok vagyunk 1942/1.

„Magyarok vagyunk helyzetünk: magyar helyzet; feladataink: magyar feladatok.
Magyarok vagyunk: sem több, sem kevesebb: az ok és okozat köre ebben zárul.
Történelmünket magunk alakítottuk, intézményeinket magunk építettük, gon-
dolatvilágunkat magunk formáltuk; helyzetünk és feladatunk magunkból fakad
és magunkért van. Valljuk a magyar szellem kiválóival: Európának s az embe-
riségnek azzal adtunk a legtöbbet, hogy magunkat védelmeztük, magyarságun-
kat féltő gonddal őriztük és sajátos világunkat őrködve oltalmaztuk. 

A magyar szellem emberének legnagyobb kötelessége a szüntelen vigyázás
és a Bocskai fejedelemre jellemző magatartás, ki csak a dolgot ő magát nézé.
Európában élünk, de magyarul. »Isten nem ok nélkül rendelte, hogy Magya-
rországon jöjjünk a világra... Magyarország a mi bölcsőnk, ezt az országot kell
megszépítsük, kifejlesszük, boldoggá tegyük... Az emberiségnek egy nemzetet
megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni és szeplőtlen minőségben ki-
fejteni, nemesíteni erőit, erényeit, s így egészen új, eddig nem ismert alakokban
kiképezvén, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni: – ez a föladat...« (Széchenyi) 

Helyzet és feladat: ez teszi a magyarságot. Sorsdöntő helyzet, nagy és hő-
sies feladat mindenkoron. Benne élni, vele azonosulni, a szerencsét tőle várni,
mint Zrínyi – ez az igazi magyar magatartás és a mi hitvallásunk.” 

Különös pillanatban olvasom e sorokat. Alig néhány órája, a magyar minisz-
terelnök, egy egészen új helyzetben küzdő Magyarország aktuális miniszterelnöke,
megerősítette: bár az Európai Unióban akarunk élni, de a magunk hagyományai
szerint. Milyen kár, hogy a Legnagyobb Magyar idézetét nem olvashattuk fel ott.
Ez a néhány sor eligazít a nemzetállam és a nemzetek feleslegességét hirdető,
ezért minden ármányra képes erők igazsága vagy hamissága dolgában.

Önmagunk megőrzésével az emberiség „feldicsőítéséhez” járulunk hozzá.
Úgy, amint a Hitel szerkesztői írják: magunk védelmezésével a világnak a leg-
többet adhatjuk. S ez különösen fontos akkor, amikor Európa önmaga ellen
fordulva ennek ellenkezőjét támogatná. De ezt nem öreg kontinensünk lakos-
sága akarja, hanem az uniónak olyan „nem választott” vezetői, akik önleleplező
módon idegen érdeket szolgálnak. Nevezzük őket a beavatottaknak.

Ezért volt igaza a miniszterelnöknek, amikor kijelentette, hogy ha az általunk
annyit védelmezett Európa mást akar, nekünk akkor is a saját magunk védel-
mével kell foglalkoznunk. Mert ha nem ezt tesszük, akkor jóvátehetetlen hibát
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követünk el. A minket nyomás alatt tartó euro-komprádorok történelmi gaztettet
hajtanak végre, s mivel ők is gondolkodó emberek és nem elmeháborodottak,
minden történelmi felelősség az ő vállukat terheli. Így írom, mert esetükben a
lelkiismeret szónak helye nem lehet.

Egy nagyon fontos népszavazás előtt és később – a félrevezetés várhatóan
állandó ellenszelében – is a fenti gondolatot kellene népszerűsíteni. Ismételjük,
és soha ne felejtsük: „Európának s az emberiségnek azzal adtunk a legtöbbet,
hogy magunkat védelmeztük, magyarságunkat féltő gonddal őriztük, és sajátos
világunkat őrködve oltalmaztuk.” 

Végül csak annyit jegyzenék meg, ha ezer éven át erősebb, de olykor még
gyenge állapotunkban is ezt a reménytelen szerelmünket testében tudtuk vé-
delmezni, miért ne próbálnánk meg most általa legyengítve a lelkét menteni.
Mert ha ez elvész, a maradék test már nem lesz Európa.

y

Az áldozat
Bárdossy László: Teleki Pál Széchenyi nyomdokában
1942/1

„Az Erdélyi Férfiak Egyesületének és a Székely Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Egyesületének Teleki Pál emlékünnepélyén, 1942. április
14-én felolvasott megemlékezés.”

Teleki Pál személye hatalmas példa minden magyar számára. Mondvacsinált
és méltatlan vádaktól való félelmek miatt méltatlanul száműzték a példaképek
közül. Pedig nem ezt érdemelte. Mindenekfelett pedig Teleki élete árán törölte
ki a kérdőjeleket pályafutása történetéből. Az őt ért vádak politikusi kompro-
misszumokról szólnak. Csakhogy senki sem szól az igazságról, arról, hogy az
eredményes politikusi magatartás kompromisszumok sora. Kérdezhetik, hogy
miért? Azért, mert ha ezt nem vállalja fel, akkor sokkal nagyobb, olykor ka-
tasztrofális következményekkel kell számolni. De ha jó ügy érdekében a politi-
kus kompromisszumra kényszerül, életénél is nagyobb áldozatot vállalhat.
Ugyanis becsülete válik megkérdőjelezhetővé. Tudatosan, de kényszerből. A józan
ítélkező tehát méltányolja az indokolt és főleg eredményes kompromisszumot
elfogadó politikus tetteit. A minden áron bűnbakot vagy általánosítások céljából
bűnösöket kereső, az ellenkező példákat feledtetni, a minden áron bűnös nem-
zetet láttatni akaró nem kutatja, sőt elhallgatja a kompromisszum okait és ered-
ményeit. Csupán a történelmi kontextusból kiemelten mutatja fel, mint bűnt!
Teleki esete ennek tipikus példája.

Róla az alábbi írásban, egy Telekihez nem hasonlítható, de mégis valamivel
árnyaltabb megítélést érdemlő történész-politikus szól a következő oldalakon. 

„Egy éve, hogy gróf Teleki Pál eltávozott közülünk. Úgy ment el, mintha
Illés tüzes szekerén ragadták volna el, s amikor nem volt többé, vakuló szemeink
előtt feketébe öltözött minden. 

Egy év, eseményekben, tanulságokban gazdag, s ezért különösen hosszú
esztendő távlatában áll előttünk alakja. S amikor szeretettel, hűséggel, megbe-
csüléssel Reá gondolunk, elfog bennünket a vágy, hogy megfejtsük egyéniségé-
nek titkát. Hogy ha már cselekvő lénye nem lehet többé a mienk, legalább azt
őrizzük meg emlékéből tisztán, ami valóban, töretlenül Ő volt. 

Minden egyéniségben van valami titokzatos. A költő azt mondja: »fenséges
idegenség«. De azok, akik kiérdemelték és megkapták egy egész nemzet sze-
retetét és bizalmát, akik mögött hűségben engedelmes tömegek álltak, azok
egyénisége olyan elemekből tevődött össze, amelyeket meg kellene próbálni ki-
olvasztani életük, tevékenységük, alkotásaik emlékéből. 

Milyen gyengék az eszközeink erre! Az egyéniséget magát, élő, lüktető, su-
gárzó valóságában, sajnos, sohasem ragadhatjuk meg. Úgy vagyunk ezzel, mint
az alvilágba ellátogató Odysseus, aki, mert holt szeretteinek lelkét sehogyan
sem tudta megölelni, így panaszkodott: 

»…háromszor kitártam a karom utána, 
háromszor suhant ki mint árny, mint az álom, 
és éles fájdalom vágott egyre jobban.« 

Minden értékelés szükségképpen összehasonlítás. De a hasonlóságok és
különbözőségek mérlegelésének szegényes és béna módszerével vajon hogyan
közelíthetnők meg azt, ami szellemi erők pillanatról pillanatra megújuló egy-
belobbanása volt? Hogyan ragadhatnók meg az eleven áradatát azoknak az ér-
zéseknek, gondolatoknak, kétségeknek és elhatározásoknak, amelyek valakinek
öntudatában egyszer fellobbantak és elhamvadtak? 

Minden, ami az élő ember izzó agyának és meleg kezének munkája után
megmarad, még a legsikerültebb alkotás, a legjobban kifejezett, leginkább cse-
lekvésre serkentő gondolat is, csak törékeny, merev, holt valami azzal a vibráló
gazdagsággal szemben, amiből kiszakadt. 

A halállal éppen az rejtőzik el fürkésző szemünk elől, ami valóban élő, mert
mindig megújuló. S csak az eltűnt élet halott emlékei maradnak vissza: akár-
milyen szép, akármilyen színes, akármilyen használható, de élettelen kagylók a
tenger partján. 

Az elmondott szavak, a megvalósított tervek, a véghezvitt tettek köveiből
csak olyan mozaikot rakhatunk össze, amelyből éppen az hiányzik, amit fel-
szívni, magunkévá tenni, örök elixírként megőrizni szeretnénk. 

De mégis! Az a valami, amit olyan szomjas szívvel keresünk, nem múlhat
el, nem tűnhet el maradéktalanul. Az egyéniség ereje tovább sugárzik, mint
ahogyan régen kihunyt csillagok fénye is tovább száll felénk. 

Emberi szívek, de még élettelen apró tárgyak is őrzik azt a fényt és azt a
meleget, amit az egyéniség egy-egy villanása juttatott nekik. S amikor a fény
és a meleg forrása kiapad, a hűvösödő alkonyatban visszaadják azt, amit egy-
szer kaptak, hogy másnak, másoknak is jusson belőle. 

Így él Teleki Pál szelíd szemének egy-egy pillantása, hangjának furcsa elbo-
rulása, kezének legyintése beleágyazva abba a különösen drága anyagba, amit
szeretetnek nevezünk. 

Valamennyi megemlékezés, Róla szólva, Széchenyi István szellemét idézi. Talán
nem is azért helyezzük e mellé az óriás mellé, mintha ugyanilyen magasságban
keresnők az ő méreteit, hanem mert érezzük és tudjuk, hogy mindketten ugyan -
azzal az aggodalmas, szinte gyötrődő szeretettel vigyázták nemzetük sorsának
alakulását, ugyanazzal a mélységes felelősségtudattal vállaltak vele közösséget. 

Ez a két nagy magyar lélekben testvére egymásnak. Teleki Pál valóban min-
denütt Széchenyi István lépteinek fénylő nyomdokában járt. Szellemükben, gon-
dolkozásukban, de még érzékeny idegrendszerükben is mennyi hasonlóság,
mennyi rokon vonás! 

A sors két külön korszakba helyezte őket s gondoskodott róla, hogy mind -
egyiküknek meglegyen a maga keresztje, amit hordoznia kellett. 

Széchenyi István a vajúdó nacionalizmus korának gyermeke. Azé a korszaké,
amikor a nemzeti élet keretei hirtelen kitágultak, s új erők s velük új célok, új
remények ömlöttek bele. 

A napóleoni háborúk idejére esett ifjúkora, amikor először álltak egymással
szemben népi hadseregek. Ha látszólag még dinasztiák jövője forgott kockán,
valójában már nemzetek sorsa kovácsolódott a csatatereken. 

A kor szellemében rejlett, hogy az, akiben tettvágy égett, aki fiatal volt és
merész, katona legyen. A kockázaton, a veszedelmeken és megpróbáltatásokon
átvezető katonaélet – amikor lehetett – a könnyű örömökben keresett kárpót-
lást. Innen e korszak hősiessége és hedonizmusa. Merész végletek tüzében
égett a lélek. 

yy
377

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 377



Széchenyi is, a bátor, a vakmerő katona egyben dandy, világfi és világjáró.
Amíg egyszer, nehéz belső vívódások után, egy kifürkészhetetlenül titokzatos
pillanatban végleg megtalálta magában a magyart, s ez a magyar apostoli han-
gon szólalt meg benne. Ettől a pillanattól kezdve többé el nem oltható lobo-
gással égett lelkében fajtájának szenvedélyes szeretete és az a ki nem apadó
vágy, hogy mindig és mindenütt használjon nemzetének. 

Teleki Pálnál ez az egymásra találás önmaga és nemzete között nem volt
ilyen misztikus. Amíg a gyermek gondolkodó ifjúvá serdült, szinte önmagától
bekövetkezett. Ő nem került az eseményeknek, benyomásoknak olyan forga-
tagába, amely egy pillanatra is kétségessé tehette volna azt: hol van a helye.
A pályát választó fiatal Teleki Pál már világosan látta, mivel tartozik nemzetének
és hazájának, s hogy ennek a kettős egységnek kell mindvégig szolgálnia. Ha
magyar voltának tudata nem is olyan lobogó, nem is olyan szenvedélyes, mint
Széchenyinél, de éppen olyan tiszta, éppen olyan mély és éppen olyan áldozat-
kész. 

Ifjúsága a nyugati kapitalista demokráciák tespedő korszakába esett, amikor
a mi szűkebb világunkba ezeket a nyugati életformákat próbáltuk átplántálni,
sokszor feledve azt, hogy ez az idegen ojtás nem egészen illik az ősi törzshöz. 

De az az életfelfogás, az a társadalmi berendezkedés, amelynek politikai és
gazdasági mintáit utánozni akartuk, akkor már maga is fáradt volt. Hajnalának
ideáljai elfakultak. Kitűnt, hogy az a prosperitás, amit ígért, csak egyesek vagy
egyes érdekcsoportok számára jelentett igazán bőséget és gazdagságot, s hogy
a szabadság és egyenlőség ígérete sem nyújtott ennél sokkal többet. 

A kapitalizmus megépített rendszere lélektelenül forgott tovább, de gépe-
zetén már ott éktelenkedtek a csalódás, a kiábrándulás, az önző szkepszis és
a cinizmus rozsdafoltjai. 

Az elégett remények hamuja alatt pedig zsarátnokok izzottak s azzal fenye-
gettek, hogy egyszer felgyújtják az egész világot. 

A látszólagos nyugalom mögött fülledt, irtózatos feszültség. A látszólagos
jólét mögött nyomor s hatalmas erők készülődése egy végső leszámolásra. 

Ilyen légkörben bontakozott Teleki Pál ifjú- és férfikora. Micsoda tiszta szív,
az erkölcsi elvek milyen önzetlen szolgálata kellett ahhoz, hogy idealizmusát,
hitét az emberekben, az emberi jóságban töretlenül mentette át a komoly mun-
kavállalás idejére. 

Annak a kornak, amelyben felnőtt, a hivatásos politikus volt a típusa; azé,
aki a fórumon szónokol. 

Teleki Pál nem ezt a pályát választotta. A tudományok érdekelték. Geográfus
lett. Mintha készült volna arra a szerepre, amit a jövő tartogatott neki. Mint
később mondta: »sokféle tudomány könyveit megtanultam, amelyeket egy – a
természet- és szellemtudományok mezsgyéjén járó –  geográfusnak ismernie
kell«. Ő is bejárta a világot. De nem a reformer szemével nézte. Benne a geo -
gráfus és geopolitikus tanult tovább. 

Ez volt az indulásuk. 
Széchenyi Istvánnál az indulás mindjárt megérkezést is jelentett. Egyetlen

hatalmas lendülettel ott termett, ahol a nemzet legjobbjai versengtek azon,
hogyan lehetne ebből az országból egy művelt, tiszta életű, dolgos, boldog
és megelégedett nép otthonát megteremteni. Kiapadhatatlan bőségben ön-
tötte a javaslatokat, terveket, ösztönzéseket, a bátorítást s ha kellett, a ke-
mény korholást. Maga is két kézzel fogta meg a munkát. Mintha folytonos
lázban égett volna, hogy a magyarság hajóját, amely akkor hínáros, tespedt,
holt vízen vesztegelt, kiragadja mozdulatlanságából. Hogy megoldja a köte-
lékeket, kibontsa a vitorlákat, szelet kerítsen beléjük hitből, meggyőződésből
és áldozatkészségből. Hadd szálljon, szálljon a hajó boldog jövendő napsü-
téses partjai felé!

S a hajó csakugyan megindult. Nem egészen úgy, ahogyan szerette volna,
nem egészen úgy, ahogyan elképzelte. 

Sötét felhők alatt, viharos szelek kergették, veszélyes, sziklás zátonyok felé. 

Széchenyi látta ezt a végzetes nekiiramodást; de a hajó kormánya nem az ő
kezében! Riadt tekintete előtt, az önvád gyötrelmei közben felrémlett annak a
képe, amire ép idegzettel sohasem gondolt volna. Mert vajon nem éppen ő hir-
dette-e annyi hittel és meggyőződéssel a magyarság biztos és boldog jövőjét?
Mert vajon nem tudta-e ő is, nem kellett-e tudnia, mint nekünk vala mennyiünk -
nek, hogy a nemzet élete örök, tragikus fordulatok, sötét bukkanók után is min-
dig megújuló diadalmas élet! 

Teleki Pál tudta ezt. Amikor a világháború első szakasza vége felé közele-
dett, számolt azzal, hogy a magyarságra ismét a megpróbáltatás ideje követ-
kezhetik. Számolt ezzel és erős lélekkel készült rá. A megpróbáltatásnak azt a
mértékét ugyan nem képzelhette el, amelyet gyilkos szándékkal és kegyetlen
kézzel ránk mértek, de amikor az elképzelhetetlen mégis valósággá lett, amikor
az önkényes jogfosztásról szóló végzést éppen az ő kezébe tették le, emelt fejjel
és friss erővel, egyetlen pillanatig sem csüggedve kezdett bele az újjáépítés
munkájába. 

Ott állt, mint a csonka trianoni Magyarország egyik első miniszterelnöke.
Mint később mondta: »romok felett álltam, egy rendes kormányzat előkészítő-
jeként, romok eltakarítására vállalkoztam« – tegyük hozzá mindjárt – Széchenyi
szellemében. 

Mert mi az, amit Széchenyi szellemének nevezünk? 
Az a rendületlen hit, hogy a nemzet el nem múló erkölcsi értékek örök hor-

dozója, hogy elsősorban ezeket az erkölcsi értékeket kell ápolnunk, s hogy ez
az egyetlen útja a magyarság boldogulásának. 

Ez az a legmagasabb norma, amely szerint Széchenyi István is és Teleki Pál
is élt, működött, tevékenykedett. 

Félreértenők Széchenyi és Teleki erőfeszítéseit, ha nem gondolnánk mindig
arra, hogy mindazzal, amit tettek, amit terveztek és elgondoltak, nem a ma-
gyarság fizikai hatalmának és materiális javainak gyarapítását akarták szolgálni,
legalábbis nem elsősorban azt, hanem hogy több igazság, több szeretet, több
jóság és együttérzés jusson mindenkinek, s hogy ebből minél szélesebb körű,
minél önzetlenebb együttműködés szülessék meg. Mert ezekben a szellemi és
erkölcsi értékekben van meg a magyarság igazi ereje. 

Ezt hirdette és munkálta Széchenyi István és ezt tanította Teleki Pál. Ezt
iparkodott szóval és tettel átvinni az életbe kétszeri miniszterelnöksége, köz-
oktatási minisztersége alatt, mint egyetemi tanár, tudós, számos közéleti szer-
vezet és egyesület vezetője. 

Nem az a lényeges, mit alkotott, mit hozott tető alá, mit fejezett be, hanem
az, hogy munkáját nagy és kicsiny dolgokban milyen elvek, milyen gondolatok,
milyen szándékok és érzések irányították –, mert ebben nyilvánul meg a lélek. 

Széchenyi István elveszthette hitét önmagában, de sohasem a nemzet ere-
jében. S ez az, amit Teleki Pál nem vesztett el soha. 

Rendületlenül bízott abban, hogy mint annyiszor történelmünk viharos for-
dulatai után, az 1919-ben kegyetlenül szétszakított nemzet is újból feltámad.
Tudta ezt, és tudta azt is, milyen világtörténelmi erők fogják a magyarságot a
jogosan elvárt jóvátételhez hozzásegíteni, nem ajándékként, hanem azért, mert
a magyarságnak küldetése van Európa e részében s mert feladatának betöltése
az európai közösség érdeke. 

Teleki Pál világosan látta azt az utat, amely a magyarság közép-európai sze-
repének helyreállításához és az ehhez szükséges külső és belső attribútumok
megszerzéséhez elvezet. Erről az útról egyetlen pillanatra le nem tért, ezen az
úton soha meg nem ingott. 

Amit Széchenyi Istvántól megtagadott, Teleki Pálnak megadta a sors. 
Az 1849-i összeomlás első és legnagyobb áldozata, legsúlyosabb vesztesége

Széchenyi volt. Alkotó ereje ott maradt a törmelékek alatt. A bukásból számára
nem volt feltámadás. 

Annak a jóvátételében, amit 1918-ban kellett elszenvednünk, Teleki Pálnak
jutott az oroszlánrész. Amit összezúzni látott, az nagyrészt az ő munkájának
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eredményeként emelkedett fel újra. És Széchenyi szellemének hű követése
éppen abban van, hogy Teleki Pál elsősorban a lelkekben, a lelkeken át épített.
Hányszor elmondta, hogy nem is akar mást. Ezt érzi hivatásának, ezt köteles-
ségének. A nemzet tanítómestere volt. 

Ez a két nagy magyar megmutatta, hogyan lehet egyformán, ugyanabban a
szellemben dolgozni a nemzeti fellendülés és felemelkedés idején éppen úgy,
mint amikor egy tragédia veti reánk sötét árnyékát. Arcukon az örök magyarság
szelleme fénylik. Azé a magyarságé, amely nem bízza el magát, amikor hajóját
az erő s a jogos remények duzzadó vitorlái viszik és amely nem esik kétségbe
és nem gyűlölködik, amikor a sors lesújtott rá. 

Az a méltányos és megértő nemzetiségi politika, amit Széchenyi az 1849-
es katasztrófa előtt és Teleki Pál az 1938–39–40-es évek jóvátétele után hir-
detett, örökre megcáfolhatatlan bizonyíték erre. Nyolcvan év távolságán át,
amely életük legtevékenyebb szakaszát elválasztotta, valóban társai voltak egy-
másnak. Vagy helyesebben: Teleki Pál folytatta azt, amit Széchenyi megkezdett. 

Az egyik megálmodta a magyar jövőt és megmutatta, hogyan kell megvaló-
sítását munkálni; s amikor a vihar mindent összezúzott, a másik takarította el
a romokat, hogy újra szabaddá tegye azt az utat, amelyen a magyarságnak ha-
ladnia kell. Mindketten egy új világba akarták nemzetüket bevezetni, erre ké-
szítették elő a lelkeket. 

Mindketten magányosak voltak, mindketten könnyen csüggedők. Magyar
sors, magyar tulajdonság. Szolgálat, kötelességteljesítés és áldozat, ez volt éle-
tük hármas maximája. 

Teleki Pál éppen úgy felülemelkedett minden kicsinyes emberi hiúságon,
mint nagy elődje. Éppen úgy megvetette a hatalmat és a népszerűséget, mint
ő. Semmi sem volt szemében olyan visszataszító, mint a politikai ügyeskedés,
a magakelletés, tömegek kegyének vagy a szerencsének olcsó hajhászása. Mint
ahogyan Széchenyi is azt hirdette, hogy nincsen nagyobb bűn, mint másokat
vezetni akarni, ha képességeink nincsenek meg hozzá. 

Önmagával szemben a legszigorúbb mértékkel mért. Amikor úgy érezte,
hogy már nem alkalmas a vezetésre, visszavonhatatlanul és örökre félreállt. 

Mindig csak igaz ügyet szolgált s ahol tudta, hogy valóban használhat, tettel
és tanáccsal mindig ott volt. 

Vallásos lélek volt és mélyen szociális érzésű. Származása és családjának
történelmi tradíciói elválaszthatatlanul Erdélyhez fűzték. De szívéhez azért is
közelebb esett minden erdélyi, mert úgy érezte, hogy embernek emberrel való
közössége ott elevenebben él a lelkekben. Ezért szerette úgy az ifjúságot is,
mert a gyermek és az ifjú ember lelkében őszintébb és önzetlenebb a szeretet
s a ragaszkodás, szentebbek az ideálok, amelyeket ő mindvégig tisztán őrzött
meg szívében. 

Talán csak arra az egyre volt büszke, hogy magyar. »Az a fontos – mon-
dotta –, hogy mindegyikünk úgy éljen és azzal az érzéssel haljon meg, ha Isten
innen egyszer elszólítja, hogy nemzedékek után is mi fogunk itt élni e földön:
szabad magyarok.«” 

Érdekes és sok igazságot tartalmazó párhuzam. Széchenyi épített, de a kor-
mányt mások kapták kézbe, s az összeomlás legnagyobb áldozata ő lett. Ugyan -
ez elmondható Telekiről is. Hiszen Trianon után ő kezdte az építkezést, és mikor
a megújulóban levő ország elindult a lejtőn, ő volt az első áldozat. A párhuzam
itt megtörik. De ezt a szerző még nem tudhatta. Ugyanis Széchenyi az utókortól
elégtételt kapott, s valóban a legnagyobb magyarként él emlékezetünkben. Nem
úgy Teleki, akit mindegyre, ártó szándékok és értetlenség taszítanának le a
benne helyesen példaképet látók és az őt megértők által épített szobortalap-
zatról. Széchenyi halálában is tovább építheti nemzetét. Telekit meg akarják
ettől a szerepétől fosztani. Pedig a kettő együtt hatna igazán.

y

Elemzés változás közben
László Dezső: Korszerű magyarság 1942/1.

Ha abból indulunk ki, hogy egészen hihetetlen körülmények között is megma-
radva, itt vagyunk még (sokaknak útjában), akkor mégsem lehettünk egész tör-
ténelmünk során korszerűtlenek. Inkább helyszerűtlenek e huzatos, de gyönyörű
tájon és fajszerűtlenek, euro-idegenek a minket máig keblére ölelni ódzkodó
kontinensen. „Ugros eliminados esse!”– mondották. Korai migránsok voltunk
s valamiért maradtunk is. Az az Európa, amely ma nem a fajok megválogatása
szerint fogadna be hatalmas és ismeretlen jövőt importálni kész tömegeket, ve-
lünk még mindig nem akar megbékélni. Európa szempontjából tehát korsze-
rűtlenek vagyunk? De vajon mi vagyunk korszerűtlenek, vagy Európa szenved
végzetes kortévesztésben?

Hogy máskor sem volt könnyű az alkalmazkodás, azt megismerhetjük László
Dezső tanulmányából, mely tulajdonképpen és egészen különleges módon nem
is két, hanem inkább három korszak határán látleletezi helyzetünket és jelölné
meg a szerinte helyes teendőket. Ugyanis ekkor állunk éppen a háború előtti
kisebbségi Erdély, a revízióért küzdő Magyarország és a háború utáni közös
kommunizmus időbeni hármas határánál.

I.
„A történelmi lét szüntelenül változó folyamat. (…) a változó történelmi lét új
kérdéseket és feladatokat állít a nemzetek elé, s a nemzetek boldogulása annál
biztosabb, minél megfelelőbb választ adnak ezekre a kérdésekre s minél ered-
ményesebben oldják meg a feladatokat. (…) Ha egy nép kérdései és feladatai
megfogyatkoznak, az a nép ezáltal már a süllyedés útjára lépett. (…) Az egész -
séges nemzet az eléje tornyosuló végtelen sok kérdés között felismeri a legdön-
tőbbeket, s minden szellemi és anyagi erejét éppen azok megoldására fordítja.

A korszerű kérdések két irányból tornyosulnak a nemzet elé. Mivel a nem-
zetek egymás mellett élnek és egyik a másiknak ellensége vagy érdekbarátja,
minden lényeges változás, ami a másik országban bekövetkezik, új kérdések
elé állítja a nemzetet. (…) Minden nemzetnek legalább annyit kell erősödnie,
mint amennyit a létét veszélyeztető másik nemzet erősödött. Különben meg-
bomlik a kettőjük között fennálló egyensúlyi helyzet. (…) Ma ott áll a magyar-
ság előtt a kérdés: miként tudja a maga nemzeti erejét az európai nemzetek
életében bekövetkezett korszerű változások vonalában megsokszorozni.

(…) a nemzet belső életében mutatkozó meg nem oldott kérdések is arra
ösztönzik a nemzetet, hogy azokra a mai általános viszonyoknak és nemzeti ér-
dekeknek megfelelő korszerű választ adjon. A nemzet keretei között sok millió
ember és család él a legkülönbözőbb gazdasági, társadalmi és művelődési vi-
szonyok között. (…) felismerhetjük, hogy nemzetünk mai társadalmi felépített-
sége mellett nem tudja azt a nemzeti erőt képviselni, amelyre ma a nemzetnek
szüksége van. Az állam olyan erős, amennyi erőt polgárai összeadnak. (…)
Abban ma már mindnyájan megegyezünk, hogy a magyarságnak szüksége van
a mindenre kiterjedő korszakos átalakulásra.

A magyar nemzet történetére visszatekintve, nyugodtan mondhatjuk, hogy
a magyarság éppen azért tudta Európa legnehezebb pontján nemzeti létét fenn-
tartani, mivel mindig meg tudott felelni a korszerűség fent vázolt külső és belső
kettős követelményének. (…)

A nézetek korszerű átalakulásának folyamata rendszerint valamelyik nagy
nemzet életében indul el s annak hatására következik be a kisebb nemzetek
életében. (…) Nekik a nagy népek iskolájába kell járniok, nem másolás, hanem
új teremtő folyamatok megindítását tanulni. (…) Minden nemzetnek a maga
sajátos útján kell eljutnia a korszerű kérdések korszerű megválaszolásához,
ahhoz a válaszhoz, amely a legjobban megfelel az illető nép korszerű szüksé-
geinek. (…)
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Az nem mindig szerencsétlenség, ha egy egyetemes európai vagy világ át-
alakulás idején valamelyik kisebb nép a maga korszerű átalakulásával nem siet.
Nem árt, ha a kis népek alaposan megvizsgálják, hogy a korszerű átalakulásnak
milyen gyümölcsei termettek azokban az országokban, ahol a korszerű folyamat
megindult. Másfelől viszont éppen a kis népek előtt kell hangsúlyoznunk, hogy
valójában nekik kell a leginkább készen lenniök. (…) Úgy vélem, hogy ma
ennek az egészséges készültségnek az állapotába kell az egész magyar nemzetet
állítani.

A korszerűség követelménye két tényezőből: egy általános külső s egy ha-
tározott belső vonásból tevődik össze. Nagyon fontos, hogy ennek a két ténye-
zőnek meglegyen az egészséges aránya. Úgy véljük, hogy az 1848-as és az azt
követő nagy liberális átalakulás idején Magyarországon a hangsúly inkább az
általános korszerűsítésre, mint a tényleges magyar szükségek kielégítésére
esett. Siettünk, hogy el ne maradjunk a többi népek mögött, s a korszerűség
jelszavát hajszolva, sok olyan intézkedést vettünk át más népektől, amelyek al-
kalmazása nem hogy elősegítette, hanem egyenesen akadályozta a nemzet fej-
lődését. (…) Hogy csak a legjellemzőbb példára hivatkozzam, a
jobbágyfelszabadítás Erdélyben 1 200 000 hold magyar földet juttatott román
jobbágyok kezébe megalapozva ezáltal az erdélyi román kisgazdatársadalmat.
(…) különös gonddal kell vigyáznunk, hogy az átalakulásra ráneveljük a nem-
zetet (…).”

Minden nemzet életben maradásának alapfeltétele a folytonos változásban
levő világ haladásához és a körülmények ezzel összefüggő alakulásához való
alkalmazkodás. Ha ez sikerült, akkor beszélhetnek korszerű nemzetről. Vagyis
a világ bús tengere forrásának nem a panaszra kell okot adnia, hanem arra kell
figyelmeztetnie, hogy alkalmazkodnunk kell a megváltoztathatatlanhoz. A feladat
állandó, annak méretei korszakról korszakra változóak, és hol közel állnak sa-
játosságainkhoz, hol azoktól nagyon eltérve, fokozzák a megoldás nehézségeit.

László Dezső rövid tanulmányának idején a helyzet az utóbbi volt. De ez
azóta sem változott. A magyar sajátosságok sehogyan sem voltak összhangban
az egyre változó követelményekkel. S ma már tudjuk, hogy nem a mi hibánkból.
Mert egy eleddig megmaradásra rendeltetett, nagy alkalmazkodóképességű és
ősi tulajdonságait őrző nemzet kellett a – nagy gazdasági fejlődésétől teljesen
függetlenül – folytonosan hanyatló külvilághoz idomuljon. A korszerűség min-
denkori megvalósítása ettől függött.

Ha megelőző korszakokra visszapillantva még úgy is tűnhet, hogy e fela-
datot elvégeztük, vagy elvégezhettük volna, a Trianon utáni évszázad, a ter-
mészetes fejlődéséből kizökkentett Európa, ezt lehetetlenné tette. Csak
alávetettség, kompromisszum vagy ügyeskedések révén lehetett valamennyire
őrizni az elvárt látszatot, míg el nem érkeztünk a mához. Ahhoz a mához,
amikor már életveszélyes lenne a világ által elvárt korszerűség, még annak
látszata is. Trianon arról is meggyőzhetett, hogy László Dezső nem borúlátó,
amikor a nemzetek együttélése terén nem hisz a valódi barátságban, csak az
érdekek mentén tudja ennek stabilitását elképzelni. Verseny van. Egymás ta-
posása. Ha nincs háború, akkor a gazdaság számaival és a bankok csatornáin
át gyürkőzünk egymással. Azóta a versenyszellem csak fokozódott. És az
utánzásukat elváró nagy nemzetek mohósága is. Ennek elkerülése a legnehe-
zebb feladat. És az azóta egészen más tulajdonságokkal felruházott ember
mára a külső gondok mellett a belső kérdőjeleink megoldását is megnehezíti.
Miközben elvárja, hogy védelmet nyerjen és élete biztonságos legyen, olyan
világáramlatok hatása alatt nevelkedik, amelyek ellehetetlenítik a nemzettu-
datot, azt az erőt, amelyre építve mind a külső, mind a belső átalakulás, a
nagy alkalmazkodás (és immáron nem az elvárt korszerűsödés) sikeres le-
hetne. Pedig ha annyit akarunk erősödni, amennyire a külső veszély fenyeget,
akkor kell a belső erő, s az ebből fakadó alkalmazkodóképesség. A nemzet-
tudat áldozatvállaló szelleme. Így remélhetjük csak azt, hogy egyensúlyba
kerül belső nemzeti életünk, külső védekezőképességünk, és megtanulunk

nem saját kárunkon okulni. Ha kell, hagyjuk előre rohanni a nagyokat a lejtőn,
sőt előfordulhat, hogy ha gazdaságilag nem is annyira, de spirituálisan figyel-
meztető példával segítsük azokat a saját valódi korszerűsödés felé. Egy olyan
irány felé, amelyet követve az emberi társadalom természetes fejlődésének
medrébe próbálna visszatérni.

II.
„A mai európai átalakulás tartalmát és fő irányvonalait három szóval jelölhetjük:
társadalmi, nemzeti és keresztény. E három tényező nem új, hanem jóformán
egyidős az emberiség történelmi létével. E három tényező mostani jelentkezé-
sében az az új, hogy hárman együtt lépnek be az európai életbe, s közülük min-
denik a maga tartalmának sajátos vonatkozásait hangsúlyozza.

A korszerű társadalmi gondolat élesen szembeáll a szociáldemokrácia vagy
a bolsevista kommunizmus felfogásával. E két irányzat a munkásság nemzetközi
összefogása által a munkásosztály teljes uralmát akarja kiharcolni. (…) Az új
társadalmi gondolat (…) a nemzetköziséggel szemben nemzeti, az osztályura-
lommal szemben a különböző foglalkozási ágakat egymás és a nemzet szolgá-
latában összefogó, a tömeggel szemben az egyént biztosító.”

A mai társadalmi gondolat egészen más, mesterséges mederben folyik. A glo-
balizációs manipuláció az emberi tömegeket maga alá akarja gyűrni, és egy
egyre keskenyebb elit próbálná irányítani az ezt megkönnyítő színvonalra le-
süllyesztett tömeget. A felfelé nivelláló igyekezetet ügyesen gátolják, miközben
szavakban és kijelentésekben az ellenkezőjét halljuk.  Nehéz feladat ebben a
helyzetben megtalálni a saját megoldást. Ennek egyik terepasztala az oktatás
körüli vita.

„Az új nemzeti gondolat első sajátossága az, hogy lényegében azonos a tár-
sadalmi gondolattal. (…)

A liberális korban a nemzetek azt keresték, amiben megegyeznek, s akkor
érezték magukat igazán európainak, ha saját életük egyes tényezőin ki tudták
mutatni a náluknál műveltebb nemzetek hatását. Ma a korszerűen élő népek
európai hivatásuk alapját sajátos nemzeti értékeikben látják –, abban, ami más
népektől megkülönbözteti őket. (…)

Sokan az új nacionalizmust totálisnak nevezik. Én a nacionalizmusnak totá-
lissal jelzett valóságát inkább szintetikusnak szeretem nevezni. (…)

Végül azt mondhatjuk, hogy határozott közösségi jellemvonása ellenére is
az új nacionalizmus többet követel az egyéntől és nagyobb mértékben veszi
igénybe az egyén teljes munkaerejét (…). Az új nemzeti törekvés nem egy osz-
tálynak, nem néhány zseniális embernek, hanem a személyesen érdekelt egyé-
nek nagy sokaságának a vállalkozása. S először nem jogról, hanem
kötelességről beszél, először áldozatot kíván és csak azután s annak mértéke
szerint biztosít előnyöket.”

Az új nemzeti gondolatnak ma is a nemzeti sajátosságok védelmét kellene
zászlajára tűznie, de nem úgy, amint azt a tanulmány megírásának idején az
egyre inkább egészen más irányba tévedt korszellem tette. Ez a történelmi el-
tévelyedés máig nehéz terhet jelent a tiszta nemzeti gondolatnak, mert amint
megszólalna, fejére olvassák a régmúlt és nem kis részben mások által elköve-
tett bűnöket.

„A korszerű kereszténység egy negatív tényben, az ún. antiszemitizmusban
jelentkezett. (…)

A keresztény gondolat a legtöbb európai országban nem jutott túl ezen a
negatív, de azért szükségszerű érvényesítésen, sőt a nacionalizmus új rendszere
néhol bizonyos pontokon szembe is került a kereszténység helyes képviseletével.
Mindenesetre elmondhatjuk, hogy a három korszerű gondolat közül a keresz-
tény gondolat tudott legkevésbé a maga tisztaságában érvényesülni. (…)”

László Dezső itt már érzi azt a hibát, amely aztán óriássá nőve, a keresztény
eszmeiséget a keresztény vallással együtt hatalmas terhekkel sújtotta, nagyob-
bakkal, mint a nemzeti gondolat esetében. Bár a kettőt ez esetben nehéz kü-
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lönválasztani.  Igen hűvös és bölcs tárgyilagosság szükségeltetik akkor, amikor
ezt a kérdést részleteiben próbáljuk boncolgatni.

Mindez azonban távolról sem lehet ok arra, hogy Európa keresztülvágja ke-
resztény gyökereit.

III.
„A három korszerű gondolat általános jellemzése után föl kell tennünk a kérdést,
hogy ennek a három gondolatnak az érvényesítése mit jelent a mai magyar élet-
ben.

A korszerű társadalmi gondolat Magyarországon nem jelenthet mást, mint
a magyar földdel együtt élő magyar nép fölemelését új, sorsformáló történelmi
osztállyá (…). Magyarországnak gazdaságpolitikai szempontból mint földmű-
velő államnak van meg a döntő jelentősége a jelen és jövő Európájában. Ha
pedig Magyarország földművelő állam, akkor ebben az országban mindazokat
a magyar embereket, akik a magyar földdel munkájuk által közvetlenül érint-
keznek, olyan gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyok közé kell segíteni,
hogy azok között teljes értékű magyarok és igaz emberek lehessenek.

Magyarországnak 1848-ig a köz- és főnemesség volt a nemzetfenntartó
történelmi osztálya. A nemzetnek ezen a két rétegén nyugodott az ország sorsa.
Ez a nemzetfenntartó történelmi osztály az 1848-as és az azt követő liberális
átalakulásban jellegét elvesztette, s helyette új nemzetfenntartó réteg sem a vá-
rosi polgárságból, sem a munkásságból, sem pedig az értelmiségből nem ke-
letkezett. A magyar föld népe az 1848-as reform által nagyon sok
vonatkozásban hátrányosabb helyzetbe került, mint amilyenben azelőtt élt. Ma
a magyarság érdeke nyilvánvalóan nem lehet más, mint hogy földművelő rétegét
a nemzet életének alakításában részt vevő, történelmi osztállyá emelje. (…)

Az új magyar ipar- és kereskedelem számára nem lehet fontosabb feladat,
mint a magyar föld termékeinek földolgozása és továbbadása. Az új magyar ér-
telmiség is akkor talál rá egyéni léte alapjára, ha élete értelmét és célját a ma-
gyar földművelő réteg nemzeti szolgálatában ismeri föl.

Az új nemzeti gondolat Magyarországon is azonosul a társadalmi gondo-
lattal. Ma már alig találunk Magyarországon számba vehető embert, aki ne
látná, hogy a legsürgősebben igazságot kell szolgáltatni a magyar föld népének,
gazdasági, társadalmi és közművelődési téren egyaránt. (…) általános földmű-
velésügyi reformra van szükség: nem elég a föld birtoklását megváltoztatni,
hanem a földnek olyan művelési lehetőségeiről is (…) gondoskodni kell, ame-
lyek segítségével nemcsak a földet művelők egyéni életsikere, hanem az egész
ország gazdasági súlya is megnövekedik. (…)

Ha a korszerű nemzeti gondolat alapján álló országokban a nemzeti sajá-
tosságok hatalmas méretű érvényesítése jelentkezik, akkor ez a törekvés nálunk
ismét csak a magyar népi réteg fontosságát állítja előtérbe. (…)

A korszerű magyar félreteszi a nemzeti életen belül mutatkozó különbsége-
ket s a mindenki által elfogadott nagy magyar értékek szolgálatával dolgozik a
nemzet eggyé forrasztásán.

Végül az új nemzeti gondolat azon az erkölcsi alapelven nyugszik, hogy ma-
gyarnak lenni elsősorban kötelesség és áldozat s csak azután jog és előny. (…)
Olyan mértékben lesz új magyar nemzet társadalmi igazságon felépülő, magyar
sajátságaiban elmélyült, misszió öntudattól duzzadó és összefogásra képes kö-
zösség, amilyen mértékben a magyar kötelesség és áldozathozatal lesz a leg-
általánosabb nemzeti magatartás.

Magyarországon a keresztény gondolat mindig egyházi gondolat volt, a ke-
resztény mozgalmak az egyházi élet keretein belül folytak le. Bármily sok hiá-
nyossága is van a mai magyar egyházi életnek, nyugodt lélekkel mondhatjuk,
hogy a magyar keresztény egyházak mindegyikében lényeges megújulási s meg-
erősödési folyamatok mentek végbe az utóbbi évek alatt, s ma Európa kevés
államában és kevés népében van az egyháznak akkora tekintélye, szerepe és
ereje, mint Magyarországon és a magyar nép között. (…) A magyar keresztény

politika alapfeltétele a magyar keresztény egyházak megerősítése s az általuk
nyújtott lehetőségek céltudatos kiaknázása. (…)”

Ha végigfutunk a fenti gondolatokon, a hatalmas történelmi változás okozta
új külső és belső helyzet az, ami először elmélkedésre késztet. Lehet-e ma Ma-
gyarországnak sorsformáló történelmi osztálya? Minden bizonnyal nem. Az
osztályok összemosódása azóta olyan mértéket öltött, hogy erről beszélni már
nem tartozik a korszerűség követelményei közé. Annál inkább szükséges egy
vezető elit. Olyan, amely immáron minden társadalmi réteg legjobbjaiból kerül
felszínre. Úgy, amint azt a Hitel lapjain már előbb olvashattuk, amikor Albrecht
Dezső ama pompás egyedül levő magyarokról beszélt, kik a gazdálkodóktól az
arisztokratákig ott munkálkodnak a magyar életben.

A legfontosabb mondat mégis a következő: „Végül az új nemzeti gondolat
azon az erkölcsi alapelven nyugszik, hogy magyarnak lenni elsősorban köteles-
ség és áldozat s csak azután jog és előny.”

IV.
„A korszerű magyar élet megvalósításának útjáról és módjáról elmélkedve,
azonnal felismerhetjük, hogy a megvalósítás érdekében sokágú és széles körű
munkára van szükség.

Mindenekelőtt a magyar szellem korszerű figyelmeztetéseit kell fontolóra
vennünk.  Az ország széles rétegeinek szellemi élete az élenjáró szellemek mö-
gött mindig néhány évtizeddel marad el. (…) Ady Endre vetése a magyar ér-
telmiség széles rétegeiben csak mostanra érett be. Az ő hiányokat, bűnöket
föltáró, elemző szellemének figyelmeztetéseire a világháború előtti öntudatlanul
szendergő magyar értelmiségnek lett volna szüksége. A korszerű magyarság
kiépítése érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy a mai magyarság hoz-
zánőjön azoknak a magyar szellemeknek színvonalához, akik Ady kritikai ma-
gyarsága után a magyar építés jegyében szólanak. (…) A korszerű magyar
lelkiség a letűnt átmeneti időszak lírai életlátásával szemben mérnöki és ebből
kifolyólag konstruktív. (…)

Utalhatunk arra, hogy az 1848-as korszerű magyar átalakulásnak nagyrészt
azért nem volt meg a kellő eredménye, mivel az átalakulásra a magyar nemzet
nagy tömegei nem voltak ránevelve. A korszerű magyarság kialakításának leg-
döntőbb tényezője az átfogó és céltudatos magyar nemzetnevelés. (…)

Széchenyi Istvánnak egyik alapvető gondolata, hogy az állami élet átalakí-
tását bizonyos mértékig meg kell előznie a társadalom átalakulásának. (…)

Az egyéni és társadalmi élet átalakulása, korszerűsödése nélkül a nemzet
újjászületése puszta illúzió és haszontalan álomkergetés. Végeredményében a
magyar nemzet magyar emberekből tevődik össze, tehát a nemzet megváltozása
egyet jelent az egyének megváltozásával. (…)

Csak sorrendben és nem értékben utolsónak mutatunk rá arra a szerepre,
amelyet a korszerű magyarság kialakításában a törvényhozásnak kell betöltenie.
(…) el kell ismerni, hogy a magyar törvényhozás számos olyan törvényt alko-
tott, amely a korszerű magyar élet követelményeinek sok tekintetben megfelel.
Ennek a törvényhozói munkának azonban ki kell terjednie a magyar élet egész
területére s kielégíteni a korszerűség összes követelményeit.

Sokan mondják, hogy addig nem következik be a magyar élet általános jellegű,
korszerű átalakulása, amíg nem támad egyetlen olyan magyar »vezér«, aki sze-
mélyében megtestesíti és kifejezi a korszerű magyarság minden feltételét és pa-
rancsát. Nem valószínű, hogy egyetlen ilyen magyar ember támad. Az viszont
bizonyos, hogy a magyar nemzet tagjai közül többek lelkében történt meg a kor-
szerű magyar átalakulás, s intézményeink, társadalmi alakulataink és szerveink
közül is sokkal számosabban idomulnak már a korszerű magyarság követelmé-
nyeihez, semmint gondolnánk. (…) Talán nem egy magyar nagyember, hanem
sok kisember, nem egyetlen nagy párttá tömörülés, hanem a nemzeti élet sok ki-
sebb-nagyobb tényezője közös munkaképpen fogja a korszerű magyar átalakulást
megvalósítani. Ez a mód sajátosan eredeti lesz a magyarság mai átalakulásában.
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Nekünk nem azt kell várnunk, hogy történjen valami a korszerű magyarság
kialakulása érdekében, hanem cselekednünk kell azt, aminek eredményeképpen
az átalakulás feltétlenül bekövetkezik.” 

Figyelemreméltó, amit a közszellem és a váteszeink gondolkodása közötti
fáziskésésről ír. Érdekes módon most, közel két évszázad távolából is, a kor-
szerű válaszhoz legközelebb a Hitel szellemiségét meghatározó Széchenyi Ist-
ván gondolatai vannak. Ezek közül emeljük ki azokat, amelyek alapján László
Dezső ezt írja: „Az egyéni és társadalmi élet átalakulása, korszerűsödése nélkül
a nemzet újjászületése puszta illúzió és haszontalan álomkergetés.” .

Hogy ehhez akad-e a magyar lélek által titokban elvárt lángoszlop, vagy
akadnak-e ilyen lángoszlopok, az elsősorban a magunkkal hozott hagyományos
és nem a korszerű új szellem eredménye lehet. Természetesen utóbbi ismere-
tével is teljes mértékben rendelkeznünk kell. 

y

Tékozló magyarság
Venczel József: A székely népfelesleg 1942/1.

A székelység örök titokzatosság és örök lelki erőforrás a gyengülő magyarnak.
Éppen ezért tartanának igényt rá mások is. Szerencsére a székelynek nincs
ilyen igénye. Ő magyar maradt, s ráadásul a legjavából. És micsoda áldozatok
árán! Eredetét végletes elméletek magyarázzák, Csaba népétől egészen a dur-
ván elmagyarosított dákokig.  Pedig nem ezekkel kellene foglalkozni, hanem
saját vérével pecsételt igazságát nézni. Annál hitelesebb vallomás nem létezhet.
A Székelyföld mindig a történelmi hon keleti védőbástyája volt, s kicsiben Er-
délyt is ezzel szolgálta. Határőr- vagy a mindenkori erdélyi hadak katonájaként.
Előjogokat élvezve önként, azokat tőle megtagadva és kényszer alatt nem.
Akkor, ha tehette, inkább kimenekült. Erről szól Madéfalva veszedelmének szo-
morú és szemeket nyitogató története.

A Székelyföld ma, de az egykori nagy magyar birodalom idején is, az ország
legszegényebb területe volt. Szépségekben pedig az egyik leggazdagabb. Amíg
a terület és az ott megszervezhető öneltartó erő határozta ezt meg, a Székely-
föld mindig bírt egy ún. „népfelesleggel”. A tanulmány írásának idején használt
szóval: „népmozgalmi” adatai jobbak voltak a gazdag vidékekénél. A megoldást
pedig az elvándorlás jelentette. S a szétszórattatáson kívül ennek akadt egy ke-
véssé ismert következménye is: a megüresedett helyekre a Kárpátokon túlról a
még szegényebbek, a legigénytelenebbek kezdtek el beszivárogni közéjük,
bár eleinte nem végzetes számban. De már évszázadokkal előbb egy észlelhe -
tő Székelyföld-Moldova lakosságcseréről tettek említést a szakirodalomban.
A XVIII. század nagy bevándorlása nem ezt a területet érintette elsősorban.

A legnagyobb baj azonban a XIX–XX. sőt XXI. században tapasztalható.
Ugyanis a népfeleslegnek csak kis része táplálta-táplálja Erdély magyar szór-
vány szigeteit vagy a tömbmagyarságot, sokkal inkább az ó-romániai kohóban
tűntek vagy tűnnek el, vagy elnyeli őket a nagyvilág.  A XIX–XX. század idején
az Újvilág, amikor ahelyett, hogy akadályozták volna, támogatták a feszültséget
okozó hazai tömegek megcsapolását. S bár ez érintette a kisebbségeket is, iga-
zán veszedelmet a magyarságra jelentett. Ez aztán folytatódott Trianonnal, a
második világháború, majd 1989 után, s ma uniós jogokkal élve. Mindezt el-
sősorban szívó hatásnak nevezhetjük, de erre segít rá ravaszul a minden módon
és mindenkor folytatott román homogenizációs igyekezet, az etnikai tisztogatás
legváltozatosabb, ma ügyesen euro-konformra szabott módszereivel.

Nem kell azt hinnünk, hogy régen vagy ma ott olyan hatalmas népszaporu-
latról beszélhetünk, de azért az átlagosnál általában nagyobb volt, minden idő-
ben. A mára a nem mezőgazdaságból élő székelység esetében remélnünk

kellene, hogy legalább a megélhetési gond nem hat akkora erővel, bár a szívó
hatás ezen keresztül ma is vándorútra csábítja a székelyt, s egyre kisebb mér-
tékben az anyaországba. Nehéz ezt ellensúlyozni, de vannak rá lehetőségek.
Ugyanakkor azonban az etnikai tisztogatás taszító hatásai ellen minden lehet-
séges eszközzel fel kell lépni, s ezek között különösen a nemzettudatot fokozni
képes és a liberális gondolkodást ellensúlyozó metódusokkal.

A mai magyarság számára, éljen bárhol, nem létezhet olyan, hogy népfe-
lesleg. S ha a demográfiai mutatók javítása irányába történnek lépések, az végre
igazolja, hogy már van nemzetpolitikánk is.

Adjuk azonban át a teret Venczel Józsefnek, Erdély kiváló statisztikusának.
„1902 augusztus havában, tehát negyven esztendővel ezelőtt zajlott le a ne-

vezetes csíktusnádi székely kongresszus azzal a ki nem mondott céllal, hogy a
székely kivándorlás okaival és megszüntetésének lehetőségeivel foglalkozzék:
»…mert hazánknak egyre több polgára hagyja el szülőföldjét, s idegen országba
való vándorlás által kívánja sorsát javítani…«. Az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület áll a kongresszus hátterében, ő ismeri fel a szükségletét, hogy »a ki-
vándorlás okainak mibenléte s a megszüntetésére alkalmas intézkedések meg-
jelölése az ország különböző részeiben megtartandó kongresszusok útján és a
közvetlenebbül érdekeltek meghallgatásával tárgyaltassék« s a kongresszusnak
az a nevezetessége és jelentősége, hogy a Székelyföld összes kérdéseit meg-
vizsgálni igyekezett s ma is itineráriumot kapunk a kezünkbe, hogy a székelyföldi
problémák rengetegében el ne tévedhessünk. Hogy ez az útba igazító sok rész-
letében már akkor is tévedésekre épült és ma csak kritikával vehetjük a ke-
zünkbe, – alig kisebbíti a kongresszus fenti érdemét s a kiadott részletes
jegyzőkönyv értékét, mert a megoldás útvonalait kétségkívül megtervezi (…) e
régi kongresszus ma különösképpen időszerű anyagot tartogat számunkra: olyat
is, amelyet változatlanul újból a közvélemény elé kell tárni s olyat is, amellyel
perbe kell szállni, meg kell cáfolni vagy módosítani kell, hogy további tévelygés
elejét vehessük.” 

NÉPSŰRŰSÉG ÉS ÁLLÓ NÉPFELESLEG
„Legelsősorban talán azt a kérdést vehetnénk elő, hogy miben látták abban az
időben a kivándorlás csökkentésének a legtermészetesebb és legegyszerűbb
ellenszerét. Röviden felelve: abban, hogy a Székelyföldön emelni kell a kere-
setképességet, mégpedig (…) a mezőgazdasági népesség keresetképességét
(…). Olyan mezőgazdasági reformra van szükség, mely a föld termékenységét
növeli, a természeti adottságokat jobban kihasználja s ezzel a jövedelmet fo-
kozza (…). De már meggondolkoztató az az álláspont (…) amelynek értelmé-
ben: a székely kivándorlás oka nem a terület szűke, hanem a szegénység. 

Ez a gondolat akkor is és azóta is uralkodó nézet a székely kérdés megíté-
lésében. Akkortájt arra utaltak, hogy 1900-ban a Székelyföld népsűrűsége km²-
ként 37,0 lélek, Erdély 42,9, Magyarország pedig 59,5.

(…) a székely kivándorlás oka nem a terület szűkében keresendő, hanem
más oka van ennek, kézzelfoghatóan a szegénység.

(…) De még tovább: annak, aki egészen helyesen akar e kérdésben eljárni,
magáévá kell tennie az agrárnépsűrűség-számításban kidolgozott új módszert,
amely mérlegli a mívelési ágaknak helyi jelentőségét is és figyelemmel van a
földminőség különbözőségére a különböző területeken. 

(…) Ezekkel a korrekciókkal a Székelyföld népsűrűsége is egészen más
képet, a valósággal inkább megegyező képet fog nyújtani.

(…) A népsűrűség hányadosa már ezalatt a művelet alatt is jelentékenyen
megváltozott. Az egész termőterületre számítva: 100 kat. holdra 17,0 őster-
melő lakos jut, míg az így szántóra redukált terület 100 kat. holdjára éppen
kétszer annyi: 34,1 őstermelő lakos. 

(…) Tehát ritkán lakott terület-e a Székelyföld? Dehogy ritkán lakott, csak
csalóka az a körülmény, hogy népességének telephelyei körül nagy kiterjedésű,
de kevésbé értékes területek terpeszkednek.
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De továbbá még számításba kell vennünk azt is, hogy az egyes területeknek
nem egyforma minőségű a szántóterülete, amire most redukáltuk az összes te-
rületet. (…) Tehát további átszámítást kell végeznünk. (…)

Vagyis az agrárnépsűrűség hányadosa a Székelyföldön sem nem 17,0, sem
nem 34,1, hanem 46,2, s ez Magyarország egyik legnagyobb agrárnépsűrűségi
hányadosa.

(…) De számításba kell vennünk, hogy erdélyi viszonylatban az 1910. évi
agrárnépességgel dolgoztunk s a mai agrárnépesség amannál csaknem 15%-
kal nagyobbra becsülhető. Tehát számításaink mindenképpen megközelítik a
valóságot, sőt a mai valóság agrárnépsűrűségi hányadosunknál, a 46,2-nél talán
nagyobbat is megindokol.

(…) csakhogy ahhoz, hogy a Székelyföld agrárnépsűrűsége elérhesse le-
galább az erdélyi szintet, ahhoz a föld tiszta hozamának, hangsúlyozzuk: nem
nyers, hanem tiszta hozamának 26,5%-kal kellene növekednie. (…) ered-
ményt, pozitív eredményt legfönnebb a társadalom strukturális átépítése s az
agráréletforma mellett a bányászat, ipar és kereskedelem felélesztése, illetve
megteremtése s egy bizonyos fokú polgáriasodás ígérhetne, ha erre a Szé-
kelyföld földrajzi helyzete, főként a közlekedéspolitika keretében alkalmassá
tétetik. (…)

Ma még nem számolhatunk azzal, hogy mi fog történni (…) ma csak azzal
számolhatunk, hogy a székelységnek nagy agrár-népfeleslege van – akkor is,
ha Erdéllyel hasonlítjuk össze, de különösképpen akkor, ha a mai Magyarország
népesedési helyzetével vetjük össze (…). Az erdélyi agrárnépsűrűségi hányados
és a Székelyföld kiszámított mérlegelt területének összevetésével ugyanis meg-
állapíthatjuk, hogy a Székelyföldnek 95 495 főnyi agrárnép-feleslege van,
amelyből a székelység részesedését legalább nyolcvanezer főre becsülhetjük.”

NÉPMOZGALOM ÉS MOZGÓ NÉPFELESLEG
„Székelység azonban nem csak a Székelyföldön él. Negyven esztendővel ezelőtt
a csíktusnádi székely kongresszus sem azért ült össze, hogy megállapítsa: a
székelység a Székelyföldön túlnépesült, sőt inkább azt állapította meg, hogy a
székelység a Székelyföldön nem él zsúfoltságban, csak szegénységben, – a
csíktusnádi székely kongresszus azért ült össze, hogy az ország közvéleményét
felvilágosítsa: a székelység züllik szét a világba, rajokat bocsájt ki magából min-
den irányba, – azért ült össze ez a kongresszus, hogy többek között tájékozódjék
a szétszóródottak összefogására s a további szétszóródás megakadályozására.
(…)

(…) Általában köztudott dolog, hogy a Székelyföld legnagyobb része mindig
igen szép eredménnyel dicsekedhetett a népmozgalom terén. Lehetett volna
jobb is, de az általános közegészségügyi viszonyok közepette megtette a ma-
gáét. Az utolsó hatvan esztendő átlagában a születés kerek 34 ezrelék, a halá-
lozás 25 ezrelék, a természetes szaporulat 9 ezrelék. (…) De ma is az a
helyzet, hogy a Székelyföld népmozgalma vezető helyen áll a megnagyobbodott
ország népmozgalmában. (…) Természetes szaporulata a minden szempontból
élen álló Kárpátalja után legszebb az országban, s vitalitási indexe is az első
helyen van Kárpátaljától eltekintve, hol a régi nyomdokokon haladó külterjes
népmozgalom 17,9 ezrelékes természetes szaporulatot (…) produkált szemben
a Székelyföld 9,9 ezrelékes természetes szaporulatával (…). Ez a kárpátaljai
népmozgalmi siker azonban nem a magyarságé, s így nem is tekinthetjük belső
összehasonlító alapnak. (…) lényeges, hogy hova és milyen irányba fejlődik a
székely népesedés. Lehet-e expanzív és ha expanzív, mi lesz a népfelesleggel,
amely az előbbi fejtegetés értelmében minden újabb ezreléknyi természetes sza-
porulat következtében félezer fővel növekszik. 

Ha 1880-tól fogva nyomon követjük a népszámlálások adatait, azt tapasz-
taljuk, hogy a Székelyföld területén lakó magyarság mintegy 145 000 lélekkel
gyarapodik, ami évi 5 ezrelékes szaporulatnak felel meg – szemben e terület
9-10 ezrelékes természetes szaporulatával. Tehát átlagosan öt ezreléknyi kü-

lönbség van a tényleges és a természetes szaporulat között, vagyis e hat évtized
alatt a természetes szaporulat megfeleződött: egyik fele gyarapította a helyben
maradó székelységet, a másik fele pedig nyakába akasztott tarisznyával »mozgó
elemmé« lett (…).

Az első világháború előtti korszakban az 1881–1890 közötti évtízed pro-
dukálja a legnagyobb kivándorlási különbözetet. Ekkor 21 879 fő hagyja el
szülőföldjét: a kivándorlás nagy évtizede ez. 1891–1900 között a szám vala-
mivel kevesebb: 12 006 és inkább Románia, de azért Amerika is az útirány.
1901–1910 között aztán megcsappan a kivándorlási különbözet, de nem maga
a kivándorlás. A természetes és a tényleges népszaporulat különbözete azért
kicsiny – mindössze 6 016 lélek, – mert a fellendülő faipar nagyarányú beván-
dorlást idéz elő –  a székelység rovására. (…)  

A világháború utáni elvándorlók száma még ennél is valamivel nagyobb.
1910–1940 között a természetes és tényleges népszaporulat különbsége ugyan
61888; a tényleges elvándorlási szám azonban ennél jóval magasabb, mert
egyfelől a repatriálás a Székelyföldet alig érintette (…), de másfelől néhány
határ menti román községbe nagyobb arányú beköltözés történt (…).

Vagyis összesen 1880 óta a rendelkezésünkre álló adatok szerény kiegé-
szítésével 140000 főt tesz ki a Székelyföldről eltávozott székely népfeles leg
(…). Íme, az egész székelység e hatvan esztendő alatt hozzávetőlegesen
140000 főnyi sereget bocsátott ki önmagából, ami nem kevesebb, mint egy
székely megye lakossága. (…)

Vagyis a Székelyföldnek a népfeleslege két elemből tevődik össze. Az egyik
az álló népfelesleg: agrárnépsűrűségi számítások alapján mintegy 80 000 főre
becsülhetjük. A másik része a mozgó népfelesleg, amelynek számát csak 1880-
tól vizsgálva 140000-re becsültük. Ezek a számok egyúttal a székelység nép-
felesleg-képző erejére is fényt vetnek. (…)”

A SZÉKELY NÉPFELESLEG SORSA
„A székely kongresszus nagyfokú eredménytelenségének oka abban keresendő,
hogy a székely népfelesleg kérdésének a lényegét egyoldalú szemléleténél fogva
meg sem tudta közelíteni. (…) Csak a felületen vizsgálódtak a kongresszusiak.
Lélektani mozzanatok számukra lényegtelenek voltak. Nap mint nap panaszol-
ták, hogy a kivándorlás szegődött és önkéntes ügynökei megbolondítják a népet,
de ebből a konzekvenciát levonni nem tudták. (…) A kongresszusiak nem ér-
zékelték azt, hogy az iparosítás kellő szociálpolitika nélkül a mozgásnak indult
népfelesleget megkötni nem tudja akkor, amikor az elemi materiális ösztön vá-
logathat az itthoni kizsákmányolás és a távol idegenben kecsegtető anyagi fel-
szabadulás között. (…) 

A kongresszus idején a szegény népesség nemcsak a szegénységet sínylette,
de szenvedett a társadalmi és gazdasági elhagyatottság érzése miatt is. (…)

(…) a lényeg az a mélyben zajló népmozgalom és keserű hangokat hallató
nyomorúság, amely miatt különösképpen a XVII. és XVIII. századokat méltán
nevezhetjük a romlás századainak, amikor általános és bevett szokás, hogy a
székek állandóan boldogtalanságukról panaszkodnak. A fejedelemség idején s
a gubernium első korszakában – egészen a határőrség felállításáig – alig van s
akkor is 20–30 esztendős nyugalmi időszak. Máskor vagy háború dúl, vagy
martalócok, tatárok, fejedelmi hadak, szabad harcosok, osztrák katonaság dúlja
a Székelyföldet, vagy éhínség dühöng, s nyomában a pestis pusztít, vagy nya-
kukon a militia és az adó, – csak egy nincs: nyugalom és békés fejlődési lehe-
tőség. Még elmenni sem lehet békében, mert sorozatosan, közel évtizedenként
egyszer elrendelik a felsőbb hatóságok, mint pl. 1723-ban, hogy  »a föld népé -
nek sok helyeken a magok fészkekből való kimozdulások és elszélyedések, kivált
a külső vármegyékre titkon való kimenetelek és szökések…megakadályoztas-
sanak és zaboláztassanak (…).« 

(…) Ezzel a messze múltban, a közelebbi múltban sem lehetett eredményt
elérni, ma sem lehetne, a jövőben sem, mert a népesedés öntörvényű folyamat
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s a belőle származó feszültség gátat, korlátozást nem ismerő energia, mely le-
győz minden akadályt, ha kellő időben fel nem szabadul. (…)

A székely kivándorlásnak, a székely népfelesleg feszültségeinek ugyanis van
bizonyos periodikus jellege. És meg nem téveszthet, hogy ma látszólag a né-
pesség mozdulatlan. Mert mind több az adat az Alföld felé áramlókról. Nem
egyes emberek, családok mozdulnak és kísértik meg a szerencsét boldogabb
vidékein az országnak. Tehát újabb periódus kezdetén állunk,  s ez a periódus
nem mintázhatja a megelőzőket sem azok céltudatlanságát, sem pedig a népi
erők pazarló elhanyagolását illetően. Ma: külön kell számot vetni a mozgó nép-
felesleggel és külön az álló népfelesleggel. Két különböző kérdés a székely fölös
népesség eltelepítése és a székely föld gazdasági megerősítése. A székelyföldi
gazdaságpolitika nem teheti azt, hogy mint az álló, mind a mozgó népfelesleget
lekötheti. Örülhet, hogyha az álló népfelesleg java részének szegénységét meg-
szüntetheti s ezzel a székely népesedés expanzivitását a romlástól, a visszafej-
lődéstől és a további dekadenciától megmentheti. És végül állásponttá kell
erősödnie, hogy népfelesleg csak népmozgalmi szempontból van és soha nincs
népesedéspolitikai szempontból. Mert ami itt népfelesleg, amott épp az a nép-
anyag, amellyel hiányokat lehet betölteni. Szolgáljon tehát nagy örömünkre az
a tény, hogy a keleti bástyát őrző székelységnek annyi vérveszteség, romlás, a
korábbi népfeleslegeket könnyelműen elpazarló kivándorlás után még mindig
van és nem jelentéktelen mennyiségben van népfeleslege – más, erre rászoruló
erdélyi tájak számára.”

A tanulmány születésének pillanatában, abban a rövid négy (sőt csak három)
évben, mely nem éri el egy mai parlamenti ciklus időtartamát, mind az álló,
mind a mozgó népfelesleg dolgában lépéseket terveztek, sőt tettek. Úgy, amint
azt Venczel József, a Székelyföld jeles szülöttje, írja: „(…) csakhogy ahhoz,
hogy a Székelyföld agrárnépsűrűsége elérhesse legalább az erdélyi szintet,
ahhoz a föld tiszta hozamának, hangsúlyozzuk: nem nyers, hanem tiszta hoza-
mának 26,5%-kal kellene növekednie. (…) eredményt, pozitív eredményt
legfönnebb a társadalom strukturális átépítése és az agráréletforma mellett a
bányászat, ipar és kereskedelem felélesztése, illetve megteremtése s egy bizo-
nyos fokú polgáriasodás ígérhetne, ha erre a Székelyföld földrajzi helyzete, fő-
ként a közlekedéspolitika keretében alkalmassá tétetik. (…)” 

Ennek jegyében pl. a székely körvasút megépítése, a háborús terhek mellett,
mai szemmel hihetetlen teljesítmény volt. A mozgó felesleg dolgában már csak
a tervezgetésig juthattak, mert az már hosszabb folyamat, és a történelem ismét
közbeszólt.

A székelység helyzete azóta tovább bonyolódott. A világháború után, első-
sorban a Ceauşescu-diktatúra évtizedeiben, éppen a fejlesztés örve alatt indult
el a Székelyföld etnikai bekebelezésének folyamata. A létrejött gyárakba bete-
lepített román munkások jöttek, s a többi társadalmi rétegben szintén megje-
lentek a betelepítettek. A közigazgatás és a rendészet vezetett ebben, de az
azóta közismertté vált orthodox „hagymakupolás honfoglalás” is nagy lendületet
kapott, s ez máig megmaradt. Jelentős székelyföldi eredménye ennek a durva
beavatkozásnak Marosvásárhely esete. Brătianu 1920-as terve az erdélyi vá-
rosok elrománosításáról kései, de teljes sikerrel járt. A Székelyföld fővárosában
ma már többségben vannak azok, akiket azelőtt alig ismertek. A néma harc
egyfajta végvári küzdelem jellegét vette fel, csak mai, békésnek (európainak!?)
nevezett, de nem fájdalommentes eszközökkel. A védekezést a magyar egység
hiánya nehezíti.

Mint arról a bevezetőben szóltunk, az átlagosnál még ma is valamivel jobb
demográfiai mutatókat az elvándorlás újabb két hulláma nullázta le. Mert nem-
csak a háború után hagyták el szülőföldjüket sokan, 1989 után még többen
tették ezt – ekkor még inkább az anyaországba –, de az unióba való belépést
követően már ismét a nagyvilágba, a munkaerő szabad áramlásának meghívó-
jával. A keleti bástya azonban még áll, és autonómiáért küzd. Ennek azonban
két hatalmas ellensége az alkotmányba iktatott román egységes és oszthatatlan

nemzetállam eszméje, illetve a szakralizált xenofóbia, amely nem csupán bár-
mikor előrántható politikai kártyaként van jelen, hanem több generáció kitö-
rölhetetlen nevelésében, tehát tudatában is.

A Székelyföld reménykedve tekint egy erősödő anyaország felé, de elvárja,
hogy saját megszenvedett tapasztalatainak felhasználása vezessen minden tá-
mogató lépést. Ami semmi esetre sem jelentheti a sokat bírált, más nemzetek
érzékenységét nem sértő – vagyis semmit sem érő – politikát.

y

Történelmi egyenleg
Szabó István: Az asszimiláció a magyarság történetében
1942/1.

Szabó István első mondta így hangzik: „A népek életének ősi eleme az asszi-
miláció.” Valóban történelmi ismereteink szerint ez ősi igazság. S azt is meg-
figyelhettük, hogy az asszimiláció akár természetes módon, tehát spontán
történt, akár nem, sikere legtöbbször a számbeli fölényben levő győzőnek le-
hetett. Voltak csendesen eltűnő és beolvadó kisebb és nagyobb népek, s voltak
erőszakos, olykor módszeres beolvasztási kísérletek. Erre ismerős példa, még
a valódi nemzettudat előtti korból, a susai menyegző. Akkor a cél az ismert
világ meghódításának és főleg egyben tartásának elősegítése volt, s a büszke
hódító Nagy Sándor arra is figyelt, hogy a menyasszonyok tanuljanak görögül.
Ez esetben azonban nem sikerült a győztes terve. Bár még nem hívták nem-
zettudatnak, de valamiféle hazaszeretet és hagyománytisztelet létezett. Úgy tud-
juk, utóbb, egy kivételével, valamennyi házasság válással végződött. Volt, hogy
nyelvileg nem az asszimiláló lett a győztes. A Balkánon több latin nyelvet ma-
gába olvasztott a szláv hódító, a román transzhumáló életmódjának köszönhe-
tően maradt meg latinosnak, de nyugaton a germán hódítók nem egy esetben
nyelvükben latinizálódtak. Aztán múltak az évezredek és századok, s megjelent
a modern nemzettudat. Ettől kezdve az asszimiláció már mást jelentett a népek
életében. 

Az Európában idegen magyarság esetében már a vándorlás korában jelen
lehetett a csatlakozó népek spontán asszimilálása, de ezen a számunkra szent,
de lássuk be, ugyancsak huzatos helyen, ahol önvédelmi harcunkkal egyszerre
kényszerültünk a – később oly hálátlan – kontinens védelmére is, a katonai vir-
tusban mindenkor elöl járó magyar elem fogyatkozása bizonyára az azt kiegyen-
lítő asszimilációval járt. Ezt a befogadó szellem mellett a magyarság vezető
erejének s a fejlettebb társadalmi állapotoknak a vonzereje egyaránt segíthette. 

De eljött a nemzeti öntudat ideje, és jöttek az asszimilációs mérleg generálta
gondjaink. Szabó István mindezt áttekinti tanulmányában, s hogy éppen 1941-
ben teszi, érthető módon nem véletlen. Az első nagy erdélyi román homo ge ni -
zációs hullám Észak-Erdélyt érintő viszonylatban bekövetkezett vége (szünete)
hozta felszínre a kérdést, adta az alkalmat.

Folytassuk hát vele a gondolatsort:
„A következőkben az asszimilációról mint történeti kérdésről lesz szó, a tör-

téneti vizsgálódások tárgyi következményei szerint keresve és rendszerezve az
asszimilációnak a magyarság múltjában betöltött szerepét. (…)

Mit kell egyáltalában asszimiláció alatt értenünk? Felszívódást valamely né-
piségben az örökségként nyert népiség elvesztése árán.

Az életben természetesen sokszor már az örökölt népiségben is különféle
népi elemek foglaltatnak, az asszimiláció legtöbbször és végleg éppen a családi
keveredések oldó ereje által teljesedik be. Az asszimiláció továbbá legtöbbször
lassú, szinte alig észrevehető folyamat, amely a végső beteljesedéshez esetleg
csak nemzedékek egymásba fonódó láncolatában jut el. Az asszimilációnak

yy
384

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 384



ezért különböző állomásai vannak, s olyan esetekben, amikor az asszimiláció
teljesen még nem fejeződött be, a hamvadó népiség könnyen juthat új tápláló
erőhöz és fokozott erővel törhet ismét elő. Lezártnak az asszimiláció folyamata
akkor tekinthető, ha az asszimilált már minden fenntartás nélkül magába fo-
gadta új népisége tudatát s számára ez a népiség egyetlen lehetősége; ezen a
fokon az elveszített népiségnek már olyan közömbössé kell számára válnia, mint
bármely más idegen népiségnek. (…) A nyelvben akkor jut kifejezésre az asszi-
miláció, ha az elsajátított új nyelvet az asszimilált anyanyelvként érzi magáénak,
ugyanakkor tehát, amikor új nyelvre tett szert, a régitől elidegenült, sőt el is
szakadt. Azonban a teljes nyelvcsere sem fejezi ki azt, ami a népiségben és a
népi asszimilációban lelkiség. Az asszimilációnak legtöbbször tudat alatt leját-
szódó lelki folyamatában végül is a nyelv mellett sok egyéb tényezőnek is van
szerepe, így a vérségi keveredésnek, hagyományok születésének és átörökíté-
sének, lelki alkalmazkodásnak, valamint sajátos egyéni körülményeknek.

Az asszimiláció állandóan működik a népek életében, azonban terjedelme
és esetenként a tartalma a mellette és vele szemben működő erőkhöz képest
helyenként és koronként egészen különböző. Az asszimiláció tevékenysége a
magyarság történetében is végig kísérhető, mind a magyarság oldalán, mind
rovására is. Ha az asszimilációnak az eredményét és jelentőségét a magyarság
történetében a magyar népterületnek a dunai medencében történt kialakulása
óta meg akarjuk figyelni, elsősorban is különbséget kell tennünk a természetes
erőkre hagyott s a mesterséges eszközökkel tudatosan támogatott asszimiláció
ideje között. A természetes asszimiláció anélkül folyik, hogy a folyamat tuda-
tosan irányított hatalmi akarat hatása alatt állana, vagyis az egyesekben a né-
piség felcserélődése merőben szándéktalanul, sőt legtöbbször öntudatlanul
megy végbe, viszont a mesterséges asszimiláció esetén – jóllehet az asszimiláció
természetes erői többé-kevésbé ekkor is végzik munkájukat – a népiségcserét
e célra működésbe hozott külső tényezők segítik, ugyanakkor legtöbbször már
tudatosan ellenállást is idézve fel.

A magyarság történetét e felosztás szempontjából egészen a XVIII. század
végéig a természetes asszimiláció korának tekinthetjük. Csak 1790-ben jelen-
tek meg ugyanis az első olyan törekvések, amelyek a »magyarizálás«-t, az ország
nem magyar népelemeinek magyarrá tételét, vagyis asszimilációját tűzték ki
célul, s e tudósi és írói körökből napvilágra lépő célkitűzések is csak évtizedek
múlva jutottak érvényesüléshez, hosszú ideig még ezután is bátortalan és eleve
kevés sikert ígérő módon.”

A TERMÉSZETES ASSZIMILÁCIÓ TÉNYEZŐI
„(…) a népi különvalóság érzése, amelyből az elzárkózó törekvések sarjadtak,
az élet ösztönös jelensége volt mindig, s ennek a népiség megtartásához köl-
csönzött ereje csak növekedett akkor, amikor a fejlődés magasabb fokain a né-
piség ösztönös érzéséhez a népiség világos öntudata társult. (…) A természetes
erők által végzett asszimiláció közvetlen és állandó népi hatás, vagyis közvetlen
és állandó érintkezés, sőt együttélés s az általa lehetővé tett családi keveredés
útján megy végbe, ezért az asszimiláció által leküzdendő ellenállás ereje s az
asszimiláció eredménye szempontjából nagy jelentősége van magának a tömeg-
nek. A népsziget vagy népszórvány, melyet más népiség árja vesz körül, vagy
az egyes ember, aki számára idegen népi környezetbe kerül, jóval engedéke-
nyebb az asszimiláló erőkkel szemben (…).

A természetes erők által megszabott pályán haladó asszimilációnak a nép
fizikai tömege mellett nem kevésbé jelentékeny tényezője a társadalmi élet-
forma, mely az asszimilációnak egyként lehet ösztönzője vagy gátlója. (…)
A magyar nemes kiváltságos társadalmi állása s az a nemesi életforma és mű-
veltség, melyet a birtokos nemesség képviselt, történetünk folyamán állandóan
vonzó erőt gyakorolt az ország nem magyar népeinek előkelőbbjeire és felemel-
kedőire. A magyar nemességet sokan meg is szerezték közülük. Már az Árpád-
korban is kerültek idegen családok a magyar nemzetségek közé. A nemesi

rendnek és nemesi kiváltságoknak a XIII–XIV. századokban történt kialakulása
után pedig a kunok előkelői fokozatosan éppen úgy részesei lettek a magyar
nemesi jognak, mint a szász gerébek, a vlach–rutén vajdák és a román kenézek,
az utóbbiak eredetre nézve sokszor kunok, besenyők, bolgárok, tatárok és szlá-
vok ivadékai. A nemesi jog és életforma átvételével pedig együtt járt a magyar-
sághoz való asszimilálódás is, nemcsak a magasabb magyar életforma vonzó
hatásának, hanem a magyar nemes családokkal való családi elkeveredésnek kö-
vetkezményeként is. (…) a magyar nemesi életforma a XVIII–XIX. században
a régi jogi kötelékekből és lokálpatrióta szemléletből kibontakozó városi pol-
gárság előtt is elérendő eszményként lebegett, az asszimiláció számára lazítva
így a német és szláv eredetű polgári réteg lelki talaját.

Míg a nem magyar eredetűeknek jutott jog és nemesi életforma esetenként
egyenesen előkészítője és siettetője volt az asszimilációnak, addig a parasztság
társadalmi életformája az asszimiláció terén éppen ellentétes irányba fejtette ki
hatását. (…) a parasztfalu önmagába zárkózott, és ösztönös, mély hagyomá-
nyokat táplált, hatalmas erejű szokásoknak engedelmeskedett s a családi kap-
csolatok útjait is ezek jelölték ki. (…) A parasztfalu az asszimilációra nehezen
hajlott, de maga is nehezen asszimilálódott. Ez a jelenség a magyarság törté-
netében annál nagyobb figyelmet érdemel, mivel a rendi Magyarország lakos-
ságának kilenctized része parasztállapotban élt. (…)

A társadalmi életforma mellett a vallás is nagy horderejű tényezője a termé-
szetes asszimilációnak, egyszer akadályozva kifejlődését, máskor egyengetve
útjait. Akadályozva olyankor, amikor egy-egy területen a népiség különbsége
vallási különbséggel esik egybe. A népiséget ilyenkor az egyházak saját szer-
tartásaikkal kifejezőbbé teszik, a vallás mintegy népi jegyeket vesz fel. Magyar -
ország északkeleti, keleti és déli részén a rutének, románok és szerbek
megjelenése óta a görög rítus határa többé-kevésbé azonos volt a népi vonallal,
de vallásilag párhuzamos népi különbségek protestáns–katolikus viszonylatban
is alakultak ki. Így pl. Erdélyben a szász és protestáns, Szatmár megyében a
református magyarság közé telepített svábság és a katolikusság eredetileg he-
lyenként többnyire egy volt; ezért lett ilyen vidékeken általánossá az a szokás,
hogy a közbeszédben a vallási különbség megjelöléseire is gyakran a népi meg-
nevezést használják. Így mondanak pl. katolikus helyett Szatmár megyében svá-
bot, református helyett magyart és a magyar–román vidékeken görög keleti
vagy görögkatolikus helyett románt. (…)

Az ellenkező irányban, vagyis az asszimiláció oldalán akkor munkálhat közre
a vallás tényezője, ha egy-egy helyi közösségben különböző népiségű, de egy
vallású emberek kerülnek össze; ilyen esetben éppen a közös vallás csökkenti
a népi különbség erejét, s az asszimiláció folyamata a vallás közös szálain ke-
resztül indul meg valamelyik – rendszerint a számra nézve kisebb – elem fel-
szívása irányában. (…)

A népiség ösztönös ereje a nép fizikai tömege, a társadalmi életforma s a
vallás mellett esetenként egyéb tényezők is részt vettek az asszimiláció előse-
gítésében vagy hátráltatásában. Így maga az életmód is, mely egész népekre
jellemző lehet. Magyarországon a XVI–XVII. században a magyarság túlnyomó
részben földművelő, a német városlakó iparos, a román havasi, a rác síkvidéki
pásztor volt, s ez életmódbeli különbség is hozzájárult e népelemeknek a na-
gyobb mérvű keveredéssel szemben tanúsított elzárkózásához, annál inkább,
mivel az életmód különbségeihez egyben többé-kevésbé az említett vallási kü-
lönbség, ennek járulékaként pedig műveltségi különbségek is társultak. (…)
Végül is az asszimiláció minden esetben különböző ható erők eredménye: ko-
ronként és helyenként egészen sajátságos tényezők léptek fel és végezték el a
természetes asszimilációt vagy akadályozták azt meg olyan esetben, amikor
meg volt a lehetőség rá.

Amikor a természetes asszimilációnak a magyarság történetében, a magyar
etnikum alakulásában s a magyar népi test növekedésében-csökkenésében ját-
szott szerepét keressük, egyformán tekintetbe kell vennünk a természetes asszi-
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miláció oldalán és a vele szemben működő különféle tényezőket. Nyilvánvaló,
hogy ezek gondos mérlegre vetésével aligha beszélhetünk a magyar asszimiláció
olyan eredményeiről, amilyenekkel közfelfogásunkban gyakran találkozunk. Ter-
mészetesnek kell azt is tartanunk, hogy az asszimiláció a magyarság és az or-
szág nem magyar népei között kölcsönös volt, annak megfelelően, hogy az
asszimiláció tényezői egy-egy helyen nagyobb mértékben, kinek az oldalára áll-
tak (…). 

A természetes asszimiláció a magyarság oldalán – megállapításunk szerint –
legeredményesebb a magyar honfoglalást s a magyar népterület kialakulását
követő időkben, nevezetesen a XII–XV. századokban volt. Ebben a korban az
ország magyar népe a nem magyar népelemeknek együtt véve is sokszoros
többsége volt, az ország nem magyar lakosainak száma fokozatos beköltözések
után még a középkor végén is 20% körül mozgott. (…) a tömeg és a földrajzi
helyzet tényezői elsősorban a magyarság oldalára estek, s a magyar asszimi-
láció elsőbbségét erősítette a magyarság magasabb életformája, valamint po-
litikai és szellemi felsőbbsége is. Ezért a természetes asszimiláció mérlege a
középkor folyamán a magyarság oldalán mindvégig erősen cselekvő lehetett.
Hogy azonban egyidejűleg a magyarság asszimilációs vesztesége sem volt je-
lentéktelen, arról a magyarság összefüggő településterületének vonalain kívül
előretolt magyar – itt-ott besenyő, székely – népszigeteknek és szórványoknak
már legtöbbször a középkorban lejátszódott eltűnése tanúskodik. (…) Ma-
gyarországon kb. 25000 település volt, s ezek közül kb. 18000–20000 a
magyarság javára írandó, viszont azoknak a településeknek a száma, amelyek-
ben okleveleink utóbb felszívott idegen népszórványokat említenek, alig rúg
400–450-re. (…)

A XVI–XVII. századokban az asszimiláció jelentősége a magyarság esetében
valószínűleg jóval kisebb volt, mint a középkorban, a XVIII. században pedig a
mélypontra esett, sőt visszájára is fordult. (…) A XVI–XVII. században ugyanis
a magyarság egy része a török harcok által sújtott területről más, távolabb eső
vidékekre húzódott, gyakran szórványokat hozva létre; ugyanakkor az eredeti
magyar népterületen, különösen ennek omladozó szélein is sok magyar tele-
pülés jutott hasonló sorsra, mivel a magyarság maradékaira előnyomuló más
népelemek rakódtak rá. Mikor a XVIII. században a magyarság nagymértékben
visszahúzódott az Alföldre, újból sok magyar szórvány maradt vissza »reser -
vatió«-ként, kitéve a környezet javára szolgáló természetes asszimiláció sorsá-
nak. Bár maga az Alföld a magyarság XVIII. századi települő mozgalmának
eredményeként – a jó részben nemzetiség színűre átváltódott Délvidék kivéte-
lével – általában visszanyerte ugyan magyar arcát, mégis több pontján alakultak
ki számottevő idegen népszigetek is. A Mátyás-kori három millióról a XVIII.
század elejére 1200000–1750000 főre elfogyott, létéért küzdő magyarság-
nak tehát a természetes asszimiláció terén az egyre növekvő idegen népi töme-
gekkel szemben nem voltak többé olyan számbeli és helyzeti előnyei, mint a
középkorban. (…) Az asszimiláció új árama csak a XIX. században bontakozott
ki, a XIX. században azonban már olyan korba léptünk át, amelyben a termé-
szetes asszimiláció erői mellett mesterséges asszimiláló törekvések hatását is
figyelembe kell venni.”

A »GRAMMATIKAILAG« EGYSÉGES MAGYARORSZÁG
A mesterséges asszimiláció eszközei elsősorban a szétszórás és a nyelvterjesz-
tés, az utóbbi főként az iskolázás nyújtotta lehetőségek útján. A magyar asszi-
miláló törekvések, melyek – mint láttuk – először csak 1790-ben jelentkeztek,
a szétszórás eszközéhez nem nyúltak. Az ország nem magyar népeit egyedül a
magyar nyelv terjesztésével óhajtották magyarrá tenni.

A magyarság a XIX. században abban az illúzióban élt, hogy a nyelv ter-
jesztésével az ország egésze nem magyar lakosságát asszimilálni fogja. Azok
előtt, akik a magyarosítást sürgették, a nyelv megtanításának gépies feladata
lebegett s mindaz ismeretlen maradt, ami a népiségben tudat és lelkiség. 

A nyelvi asszimiláció káprázatos reményeit nem mindenki osztotta. Gróf
Széchenyi István híres akadémiai beszédében 1842-ben kijózanítólag kérdezte:
ha valaki magyarul tud, magyarul beszél, innen következik-e, miképp neki ezért
már magyarrá is kellett volna átalakulnia? (…)

Az asszimiláció XIX. századi nagy ábrándja azóta a múlt hagyatékai közé
került, s ma már nem nehéz megállapítanunk, hogy a gyors és teljes asszimiláció
reményei nem a valóság talajából sarjadtak. A XIX. században más államfenn-
tartó nemzetek is országuk idegen népeinek teljes asszimilációjára törekedtek,
míg azonban ezek kedvezőbb népi viszonyok között valóban kitűzhették az egy
nyelvű állam végső célját, Magyarország e tekintetben eleve megoldhatatlan
feladat előtt állt. Magyarország magyar népe ugyanis a XVIII. században vég-
bement nagy idegen telepítések és bevándorlások után kisebbségbe – a XVIII.
század végén körülbelül 37–40% – volt az ország nem magyar népeivel szem-
ben. (…)

A nem magyar népelemnek gyors nyelvi asszimilációjának reményei azon-
ban azért is jogosulatlanok voltak, mivel a magyar nyelv terjesztésére irányuló
állami iskolapolitikánk a XIX. században későn bontakozott ki, sokáig ezután
is erőtlen volt s csak a XX. század elején, jóformán a nagy összeomlás elő-
estéjén nyúlt hatályosabb eszközökhöz. Az iskolai nyelvterjesztés útján való
asszimiláció szempontjából természetesen nem a fő- és középiskola, hanem
az elemi népoktatás játszik számba vehető szerepet. A fő- és középiskola
ugyanis csak egyéneket emel ki a népi tömegből, magát a tömeget azonban
nem érinti. Összefüggő népterület lakosságát más nyelvre nyilván csak a nép-
oktatás tud átvinni, viszont a magyar nyelv, a fojtogató latin és német nyelvvel
a maga életéért vívott nagy küzdelem után, az ország nem magyar népeinek
elemi oktatásban országos rendelkezéssel először csak az 1845. évi királyi
szabályzatban jutott némi szerephez, és pedig úgy, hogy a falvakban a nép-
iskolák felsőbb tagozataiban a magyar nyelv tantárgy, a városi iskolákban
pedig oktatási nyelv lett, de itt is párhuzamosan a nemzetiségi nyelvvel. Az
1868. évi alapvető népoktatási törvények még az 1845. évi szabályzatához
képest is visszaesést jelentettek, mivel azt az elvet tűzték ki, hogy a népok-
tatás tanítási nyelve feleljen meg az anyanyelvnek, egyúttal pedig a hitfeleke-
zeteknek, községeknek, társulatoknak, és egyeseknek korlátlanul megadták
az iskolaellátás jogát. E közömbös álláspontot ugyan a magyar állam hamar
elhagyta s egyfelől a magyar tanítási nyelvű és jobbadán nemzetiségi vidékre
helyezett állami népiskoláknak 1873-ban megkezdett felállításával, másfelől
1879-ben annak elrendelésével, hogy a magyar nyelvet a nem magyar tan-
nyelvű népiskolákban tantárgyként tanítani kell, újból az iskolai nyelvterjesz-
tés útjára tért. További lépést ezen az úton az 1907. évi 27. tc. jelentett,
mely kimondta a népiskolai tanítók államosítását, s a népiskoláknak magyar
tannyelvre való állítását különböző előírásokkal igyekezett előmozdítani.
Ugyanakkor tehát, amikor más európai országokban igen erélyes módon vit-
ték keresztül a nemzetiségek asszimilálását, a magyar állam lépései alig ju-
tottak el a nyelvi asszimiláció első feltételéig, nemzetiségeink azonban,
melyek utóbb az iskolapolitikának addig elképzelhetetlen eszközeit alkalmaz-
ták az immár nemzetiségükké tett magyarsággal szemben, a magyar állam
iskolai rendelkezéseit az erőszakos magyarosítás rettentő eszközeként tárták
a világ közvéleménye elé. 

(…) A magyar népoktatás nem is ért el átütő eredményt: az 1890. évi nép-
számlálás alkalmával az ország nem magyarajkú lakosságának 13,8%-a beszélt
magyarul, s ez a százalékszám az 1910. évi népszámláláson is csak 22,5-re
emelkedett. Természetes dolog, hogy azok is, akik így vagy úgy megtanulták
nyelvünket, magyarokká ezzel még nem lettek (…). Mint a kiművelt nemzetiségi
vezetők, éppen úgy a nemzetiségi tömbök egyszerű falulakóinak ajkán is leg-
többször a magyar népiség minden élménye nélkül hangzott a megtanított ma-
gyar beszéd. Természetesen esetenként a magyar nyelv megtanulása valóban
előkészítette vagy siettette az asszimilációt, hogy azonban valaki a nyelv meg-
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tanulása után magyarrá lett vagy nem, többnyire már az iskola körén kívül álló
tényezőkön múlt. (…)

A XIX. századi magyarság nagy asszimiláció-ábrándja tehát nem öltött tes-
tet, az asszimiláció eredménye e korban mégsem volt jelentéktelen. A magyar-
ság lélekszáma az 1780-as években 3000000–3500000 volt, 1910-ben
pedig 9944627-en vallották magukat magyar anyanyelvűnek, vagyis az anya-
nyelven keresztül magyaroknak, viszont ugyanakkor az ország nem magyar la-
kossága 4500000–5000000-ról csak 8197573-ra gyarapodott. A
természetes szaporodás terén magyar és nem magyar lakosság egyenlege kö-
zött jelentékeny különbség nem volt, s ha tekintetbe vesszük is, hogy 1910-
ben az 1780-as évek óta 83000-ről 909531 főre megnövekedett zsidóság
76,9%-a magyar anyanyelvűnek vallotta magát, ami a fenti számok között mu-
tatkozó különbség jelentékeny részét eltünteti, s hogy a kb. kétmilliós kiván-
dorlási veszteségből az ország nem magyar lakossága nagyobb arányban vette
ki részét, mint a kivándorlással egyébként szintén súlyosan sújtott magyarság,
ami közvetve szintén kedvezőbbé tette a magyarság számarányát, a fenti szá-
mokból még mindig jelentékeny többlet marad a magyarság oldalán, s erre
nézve elsősorban az asszimiláció nyújt magyarázatot.

(…) Az összefüggő nemzetiségi területek vonalai lényegesen nem mozdultak
el, ezek a XVIII. század vége óta szinte megkövesedni látszanak. (…)

A zárt tömeg ellenálló ereje tehát az asszimilációval szemben akkor sem
mutatkozott hamarosan leküzdhetőnek, amikor az asszimilációnak segítségére
volt a magyar nyelv iskolai terjesztésének mesterséges eszköze. (…) A ma-
gyarságnak múlt századbeli asszimilációs nyeresége elsősorban nem is itt, az
ország nemzetiségi területein keresendő, hanem a magyarság népterületére ke-
rült szórványok és kisebb népszigetek körül, melyek a természetes asszimiláció
korában is előbb-utóbb felszívódtak, most pedig felszívódásukat az iskolai nyelv-
terjesztés is siettette. Ugyanakkor azonban, amikor a magyarság javára ilyen
felszívási lehetőségek nyíltak meg, a természetes asszimiláció erőinek hatása
alatt tovább haladt a XVI–XVIII. században a magyarság népi hanyatlása, s a
nem magyar népelemek előre nyomulása következtében keletkezett kis magyar
»reservatio«-k elsodródása is.”

MAGYAROSODÁS A VÁROSOKBAN
„(…) A XVIII. század végén sok városunkban a magyarság rétege csekély,
egyesekben alig számottevő volt. Viszont az 1910. évi népszámlálás tükrében
ugyanazok a városok már vagy teljesen vagy legalábbis jelentékeny részben ma-
gyar lakossággal jelentek meg. (…)

A városok magyarosodása természetesen nem írható egyedül a korábbi nem
magyar városú lakosság magyarrá válásának javára. E tekintetben nagy szerepe
volt a magyarság beköltözésének, s egyúttal a régi városi törzslakosság nagy-
mérvű szétszóródásának is. A XIX. században ugyanis a városoknak addig ki-
váltságokkal elzárt sorompói mindenki számára megnyíltak, s a gyorsan
kifejlődő kapitalizmus, a gyárak, iparvállalatok, kereskedelmi üzemek, a rend-
kívül terebélyesedő közhivatalnokság, valamint a többi szellemi pályák hatalmas
új rétegeket vontak a városokba. (…)

A városok rétegeinek több-kevesebb felcserélődése mellett azonban nagy
volt a városok népességének tényleges magyarosodása, az asszimiláció is. (…)
a kiváltságok elomlásával megnyíló városi közösségekben gyorsabban hullanak
le a lelki sorompók is, és elmosódnak a hagyományok, amelyek az elzárkózást
segítik. (…) A XIX. században az asszimiláció kifejlődésére ezekkel együtt ha-
tott a magyar szabadságeszme is, melynek ragyogó sugárkörében ekkor sokan
ismertek vezérlőjükre a nem magyarok közül is. (…)

Elsősorban a városi asszimiláció sikereinek következményét szemlélhetjük
abban, hogy az értelmiségi rétegben ma igen nagy mértékben foglalnak helyet
asszimilált elemek. (…) Ha azonban a közép- és főiskolákba lépők nem is vol-
tak magyarok, ezek az iskola elvégzése után az elnyert pályával együtt egyé-

nenként már egyetlen emberöltő alatt is sokszor végigjárták az asszimiláció
útját. (…)

E rövid fejtegetés azt a végső következtetést nyújtja, hogy az asszimiláció
a magyarság történetében mind a természetes tényezők által megszabott pá-
lyán, mind a mesterséges eszközök alkalmazása korában lassú, szövevényes
folyamat volt, olykor észrevehetőleg kiszélesült, máskor elapadt, nagyobb zárt
nemzetiségi tömeget azonban sohasem tett magyarrá. Ez azt is jelenti, hogy
magyarságunk ma is sokkal magyarabb, miként némelyek – idegenek és ma-
gyarok – egy-egy társadalmi réteg vagy egy-egy helyi közösség síkjáról te-
kintve megállapítani szokták. (…) a népek viharos országútján minden
bizonnyal kiforrott népi egyéniséggel érkező magyarság ugyan története egyes
korszakaiban, így főként a középkor alkonyatán és a XIX. században számot-
tevő mértékben gyarapodott felszívás útján, oly nagyobb tömegeket mégsem
tudott magáévá tenni, hogy ezáltal egyéniségét akaratlanul is áldozatul kellett
volna ejtenie.

Ha pedig a múlt süllyedő tájairól a jövő felé fordítjuk a tekintetünket, talán
nem felesleges, ha magyar közvéleményünket óvjuk olyan rózsaszínű asszimi-
lációs káprázatoktól, amilyeneknek az előttünk járó nemzedékek rabul estek.
Alig kétséges, hogy a XIX. századi asszimilációs folyamatot lezártnak kell te-
kintenünk, pedig a nemzetiségi területek szétoldását még ez a nagyszerű asszi-
milációs áramlat sem kezdte meg. Azóta a népek életében nagy változások
mentek végbe, a népi tudat a népiség hajszálerein keresztül mind mélyebbre
hatolt, fokozva ezzel a természetes tényezőknek egyébként is hatékony ellenálló
erejét az asszimilációval szemben. Asszimiláció mindamellett a jövőben is fog
folyni, mivel más természetes tényezők a számukra idegen környezetben élő
egyesek, szórványok és kisebb szigetek felszívódását kérlelhetetlenül készítik
elő. A felszívódás természetesen a magyar szórványokat és szigeteket is fenye-
geti. Magyarságtudatunk mélyüléséről tesz tanúságot, hogy szórványainkat ma
már nem akarjuk sorsukra bízni. (…)” 

Magyarországot szétszaggatásakor az ezer éves elnyomó ördögi képében
mutogatták olyan nemzetek, akiknek bölcsőjét ringató megmentője vagy felne-
velője volt a Szent Korona országa. Olyanok, akik a reá aggatott bűnöket valós
és sokszoros, főleg pedig sikeresebb formában követték el. 

Az asszimiláció történetének tanulmányozása az egyik legkitűnőbb út ahhoz,
hogy megismerhessük az igazságot, annak kevés valós és annál több valótlan
negatívumával. Mert amíg a spontán asszimiláció kora, amint azt maga a defi-
níció is mutatja, nem jelenthetett bűnt, addig a mesterséges asszimiláció év-
századaiban csak nálunk fejlettebbnek vélt országok mintáját próbáltuk enyhe,
és megkésettsége miatt sikertelen formában követni. Olyanokét, akik aztán szi-
gorú vádlóink és egyben bíráink is voltak Trianonban.

Hogy a soknemzetiségű és oly sokféle asszimilációs folyamatnak otthont
adó monarchia szétdarabolása után létrehozott kisebb és szintén soknemzeti-
ségű országok többségi nemzetei ezt követően mit műveltek, az már a mester-
séges asszimiláció korának legsötétebb fejezetébe tartozik és máig tart.
Trianonig a magyar asszimilációs egyenleg nem valószínű, hogy pozitív volt.
Ezt csak a kiegyezést követő évtizedekben mondhattuk el.

Trianont követően azonban érdemes lenne elkészíteni azt a mérleget, amely
kimutatja: hány magyarnak kellene élnie a szomszédos országokban, ha azok
valóban olyan nemzetiségi politikát folytatnak, mint amilyet Magyarországtól
annak előtte elvártak volna. A veszteség elsősorban az etnikai tisztogatás meg-
számlálhatatlan és ármányos módszereinek eredménye: a meg sem születéstől
az elmeneküléséig. De nem kevés százalékot jelenthet a durva asszimilációs
nyomás következtében elszenvedett veszteség is.

y

yy
387

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 387



Örök érvényű hagyaték
Magyar Figyelő: Bocskai István végrendeletéből 1942/1.

A Hitel szerzőinek munkáit közel hozni szándékozó igyekezetem során nemegy-
szer került sor Bocskai István végrendeletének említésére. Valóban örök érvényű
hagyatékról van szó. A havilappá fejlődött Hitel új rovatát, a Magyar Figyelőt,
ennek kivonatos ismertetésével indítja.

„Én Bocskai István, Istennek kegyelmességéből Magyarországnak és Erdély-
nek fejedelme, székelyek ispánnya. Noha testemben a Szent Istennek látogatá-
sából ennyi időtől fogván való betegségem miatt erőtlen voltomat esmérem, de
elmémben és lelkiesméretemben csendes lévén s meggondolván az halálnak min-
den rendeken személy válogatás nélkül való uralkodását és annak órájának bi-
zonytalan voltát, ilyen testamentom tételemet rendelem meghitt lelkipásztorom
és igaz idvességre tanítóm, Alvinczi Péter uram előtt, Eörvendi Pál uram taná-
csink kincstartónk előtt és Péchi Simon deák meghitt belső secretáriusom előtt.

…a Szent Istennek penig kegyelmessége után nagy háládatossággal veszem
mind ez jókat a Magyar Országi Uraktól, becsületes híveimtől, hogy engemet
mint csak egy hoháti számkivettetett embert bujdosó állapotomban meg nem
utáltak, és nem nézték azt, hogy nem ő Kegyelmök közül való, sem nem
közöttök nőtt nevelkedett ember volnék, nem csak béfogadtanak ő kegyelmek,
és nem csak szállást adtanak, hanem urokká és fejedelmekké nagy szeretettel
és becsülettel választottanak, kiért én ő Kegyelmeknek tellyes életemben való
hálaadó szolgálatra köteles lévén, adósnak is tartván magamat, és megis bizo-
nyítottam volna, hogy hasznos szolgája lettem volna ő Kegyelmeknek, ha életem
határát a Szent Isten kegyességéből tovább nyújtotta volna.

Az Magyar Országi becsületes és vitézlő híveinknek választása után Erdély
Országa is, és minden rendek vettenek, és szabad akaratjok szerint nyilván vá-
lasztottak az ott való fejedelemségre, kiknek mindenféle ellenségektől való
megszabadíttásában és csendes állapotra való juttatásában, magam személyem
szerént itt kün való híveimmel együtt, mint fáradtam, munkálkodtam, ő magok
lehetnek bizonyságok.

…Ezeknek utána Nemzetemnek, Hazámnak igaz jóakarója, fordítom elmé-
met a közönséges állapotnak el-rendelésére, és abból is az tanácsomat,
tettszésemet igazán, és jó lelki-esmérettel meg-hagyom s írom, szeretettel int-
vén mind az Erdélly és Magyar Országi Híveinket az egymás közt való szép
egyességre. Atyafiúi szeretetre az Erdéllyiekért, hogy Magyar Országtól, ha
más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A Magyar Országiakat,
hogy az Erdéllyieket töllök el ne taszittsák, tartsák ő attyokfiainak, és ő vérek-
nek, tagoknak.

…Az egyességnek pedig örökösen való megtartásában ezt az utat látjuk:
A fejedelemségek ha szintén változnának is, mindenki hellyen a szabad választás
szerént, de Respublicáknak soha egymás ellen senki ingerléséből, izgatásából
ne törödgyenek. Valameddig pedig a Magyar Korona ott fen nálunknál erősebb
nemzetségnél, a németnél lészen, és a magyar Királyság is a németeken forog,
mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdéllyben fen-tartani,
mert nékik is oltalmokra javokra lészen. Ha pedig Isten azt adná, hogy a Ma-
gyar Korona, Magyar Országban magyar kézhez kelne, egy koronás királyság
alá, úgy az Erdéllyieket is intyük, nem hogy attól el-szakadnának, vagy abban
ellent tartanának, de sőt segéllyék tehetségek szerént, és egyenlő értelemből
azon Korona alá a régi mód szerént adják magokat. Melly dologról, ha valaha
hitel felett való Confederatio lehet közöttük, felette igen javallyuk.

…Mi a mi temetésünknek hellyét rendeltük Erdéllyben Gyula-fejérváratt
mint szerelmes Hazánkban, minthogy az odavaló fejedelmek ott szoktak eleitől
fogva temetkezni: kérjük ő Kegyelmeket szeretettel, nem csak pompával, sem
nagy kőttséggel, hanem a mint állapotunk és a mostani időnek fogyatkozása
engedi, ugy temessenek el bennünket tisztességesen.”

Mai új fejedelmek bizony igencsak megszívlelhetnék e szavakat, s nem ke-
vésbé a kisebbik és a nagyobbik haza feledésre nevelt lakói. Felelősség és ha-
zaszeretet, s mindent megelőző, éppen a közös felelősség felismerésén keresztül
felbukkanó korai magyarságtudat.

y

Különbségek
Venczel József: Magyarság és nemzetiségek 1942/1.

„A nemzetiségi kérdésről írva már a Hitel legutóbbi számában rámutattunk
arra, hogy az újabb statisztikai vizsgálódás nem elégszik meg egyszerűen a né-
pességi és a népesedési viszonyok feltárásával, hanem arra igyekszik, hogy a
nemzetiségi társadalmak alkati különbözőségére is rámutasson. Nem elégséges,
hogy lássuk a népszámban mutatkozó arányokat és a népesedésben megnyi-
latkozó irányzatokat, hanem meg kell állapítanunk az egyes nemzetiségek mű-
velődési súlyát – miként erre utat mutatott Hollós István dr. a Magyar
Statisztikai Szemle, 1936. évi 12. számában (A magyarság műveltségi súlya
és szociális helyzete a régi Magyarországon), – meg kell állapítanunk az egyes
nemzetiségek társadalmi rétegződését és gazdasági lehetőségeit, hogy így az
összehasonlítás ne csak a mennyiségre, hanem a minőségre is fényt vessen. 

Egymás mellé állítottuk egyfelől a Duna-Tisza közi, dunántúli, felvidéki, kár-
pátaljai, erdélyi és székelyföldi magyarság, másfelől a dunántúli németség, a felvi-
déki tótság, a kárpátaljai ruténség, az erdélyi románság, a horvátországi horvátság
és a magyarországi zsidóság nagyobb foglalkozási csoportjainak adatsorát. Négy
nagy társadalmi réteg arányai bontakoznak ki e nemzetiségi statisztikából: az egyik
az őstermelő és iparforgalmi önállók, a másik a véderő, a harmadik a tisztviselő,
közszolgálatban álló és szabadfoglalkozású értelmiség, a negyedik pedig a cselé-
dek, a munkások és a bizonytalan egzisztenciák társadalmi rétege. Az arányszámok
jellemzők és jellegzetesek. De tanulságosak is, mégpedig két szempontból.

Tanulságos ez az összehasonlító számsor azért, mert száraz tárgyilagosság-
gal mutatja a Trianon előtti magyar helyzetet. Ekkor a székelységtől eltekintve
mindenik magyar népcsoport aránytalanabb társadalmi alkatában, mint a véle
együtt élő nemzetiségi népcsoport, mert a magyar önállók száma viszonylag
kisebb, de a magyar cselédek, munkások és bizonytalan egzisztenciák száma
viszonylag nagyobb, mint bármelyik nemzetiségé. 

Tanulságos ez az összehasonlító számsor azért is, mert felveti a gondolatot:
vajon a mai helyzet jobb-e ennél? A rendre visszatérő nemzetiségi népcsoportok
két évtizeden át élvezték azokat a nekik kedvező előnyöket, amelyeket a volt
kisantant államok éppen a magyarság rovására biztosítottak számukra egyfelől
a földreformok, másfelől az ún. nemzeti munkavédelem politikája segítségével.
Eközben a trianoni ország magyarságának társadalmi alkata alig változott:
1930-ban őstermelő és iparforgalmi önálló 38,0%, véderő 1,1%, értelmiségi
12,7%, cseléd, munkás és bizonytalan egzisztencia 48,2%. Az elszakított ré-
szek magyarsága viszont még ennyi haladást sem mutathat, sőt teljesen a pro-
letarizálódás állapotába jutott. Sine ira et studio: ma minden energiának a
magyarság megerősítésére kell fordítódnia.” 

E rövid kis írásból kiderül, hogy míg az elnyomónak beállított magyar ha-
talom alatt: „(…) a magyar cselédek, munkások és bizonytalan egzisztenciák
száma viszonylag nagyobb, mint bármelyik nemzetiségé”, addig a nemzetiségi
elnyomás felszámolására létrehozott utódállamokban a kisebbségi sorsba került
magyarság: „teljesen a proletarizálódás állapotába jutott.”

Az utolsó mondatban megjelölt feladat a mának is szóló üzenet.

y
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Versenyben
Szabó István: Magyarország tehetségtérképe 1942/1.

„Az eltérő földrajzi alakulatokhoz hasonlóan a Föld kulturális térképe is igen
nagy különbözőségeket mutat. A műveltség rendkívül változatos megoszlása
azonban nem magyarázható a puszta környezethatással. A környezetnek nagy
szerepe van a kultúra fejlődésében, mégis tapasztalati tény, hogy a kulturális
színvonal nemcsak helyenként különböző, hanem az idővel is módosul, azaz
ugyanazon a helyen koronként különböző lehet. A műveltségi színvonal hullám-
zásában a környezethatásnál lényegesebb tényező az ember, a lakosság, a te-
hetség, a kultúrérzék, a hajlam és átöröklési anyaga. Ezek a tényezők állandóan
vándorolnak, keverednek, változnak. Így a kultúra fokozati és minőségi különb-
ségeinek kialakulása tehát elsősorban a lakosság veleszületett hajlamától, örök-
lődő tehetségétől függ. 

A különböző vidékek lakosságának átlagos tehetségét egyes kutatók oly
módon próbálják megállapítani, hogy vizsgálják, hol mennyi kiváló egyén szü-
letett. A szellemi kiválóságok születési helyeinek sűrűsödési pontjaiból azután
az illető lakosság nagyobb tehetségére következtetnek. Így készülnek a
geniográfiai, vagy tehetségtérképek. Mert bár sok esetben valamely tehetséges
egyén születési helye esetleges és közömbös lehet, nagy átlagban mégis a hely-
nek szelleme érvényesül a tehetség kifejlődésében. A tehetségtérképek készí-
téséhez a kutatók leggyakrabban a lexikonok adatait használják fel. Érthető
okokból természetesen a lexikonok legfeljebb csak egy ország vagy egy nyelv-
terület adatainak felhasználására és összehasonlítására alkalmasak. Baur,
Reibmayer, Giese, Kretschmer német és Odin francia tehetségtérképei után
Magyarországon is találkozunk hasonló próbálkozásokkal. Ismeretes a Pintér
Jenő Magyar irodalomtörténetében közölt térkép, mely 156 magyar írói tehet-
ség születési helyét tünteti fel. Gaál János Magyar írók születéshelyeinek tér-
képén 355 adatot dolgoz fel. Szirmayné, Pulszky Henriette »Hol született a
legtöbb magyar szellemi kiválóság?« c. dolgozatában különféle magyar kiváló-
ságok születési helyeit vizsgálja, 200 adat feldolgozásával. Hantos Gyula a
Pallas Nagy Lexikon alapján a szellemi kiválóságokról szóló lexikonsorokat ér-
tékelési fokozatnak véve, 5335 adatsort dolgozott fel térképén. Az így nyert
térképen a tehetségek születésének igen érdekes sűrűsödési és ritkulási helyei
mutatkoznak. Az emberföldrajzi, tájkutatási szempontból is kiértékelt térkép
adatai megmutatják, hogy melyik táj mennyi s milyen tehetséget adott a ma-
gyarságnak, és hogy ez miként függ össze a táj jellegével. 

Somogyi József a Társadalomtudomány legújabb számában közli Magya-
rország tehetségtérképét. Munkáját a Révai Lexikon adatainak felhasználásával
készítette a Trianon előtti Magyarország egész területére kiterjedően. Feldol-
gozta a XV. századtól a XX. századig összesen 3864 tehetség adatait, minőségi
szempontból négy csoportba osztva: tudományos tehetség, művészi tehetség,
politikai és katonai tehetség, gazdasági tehetség. Térképén a születési hely
mellett minden egyes tehetségcsoportot külön megjelölt. Minthogy pedig a te-
hetségek száma nagyban függ a népsűrűségtől, a helységek neve mellett a vi-
szonylagos tehetségbőség jelzésére feltünteti az illető helység lakosainak számát
(1910) és ugyanakkor jelzi a helységnevek mellett a lakosság nemzetiségi jel-
legét is. A Somogyi-féle tehetségtérképet a népsűrűségi térképpel egybevetve,
kitűnik, hogy a népsűrűség és tehetségsűrűség nem mutat teljes egyezést. Tehát
a tehetségsűrűség egyéb tényezőktől is függ. Ilyen volna pl. a faji tényező. Meg-
felelő faji térkép hiányában azonban Somogyi vizsgálatai erre a tényezőre nem
terjedhettek ki. A tehetségsűrűségnek nemzetiségi, néprajzi, anyanyelvi ténye-
zőkkel való összehasonlítása már könnyebben volt véghezvihető. E térképeket
tehetségtérképével összehasonlítva Somogyi József úgy találta, hogy arányta-
lanul kevés tehetség származik a szerb, román és rutén területekről. A legna-
gyobb relatív tehetségbőséget azonban nem a tiszta magyar településű alföldi

részek mutatják, hanem a nemzetiségileg kevert lakosú területek, mint a Du-
nántúl, a Felvidék és Erdély egyes részei. 

Természetesen az iskolák sűrűsége is jelentékeny mértékben befolyásolja a
tehetségsűrűséget. A relatíve legtöbb tehetséggel dicsekvő városok általában
régi kultúrközpontok, sok régi híres iskolával, számos hivatallal, iparos és ke-
reskedő lakossággal és nagyszámú művelt, nagyobb kultúrigényű családdal. Így
a 10 000 lakosra eső tehetségek számának helységenkénti táblázatában a Fel-
vidéken Késmárk 28,51, Lőcse 21,25, Eperjes 17,50, Rozsnyó 14,06, Ko-
márom 14,09, Kassa 10,40, Selmecbánya 10,53, Léva 11,36%-kal szerepel,
tehát az országos átlagot messze fölülmúlja. Erdélyben Kolozsvár 11,67, Nagy-
károly 13,12, Nagyvárad 9,35, Dés 8,73, Zilah 8,75, Nagybánya 7,76 és
Nagyenyed, az ősi Bethlen-kollégium városa 21,25!%-kal szerepel, elárulva
azt, hogy e sokat vitatott és részben ma is elvitatott magyar területek a ma-
gyarságnak nemcsak ősi szálláshelyei, hanem iskoláik és művelődési intézmé-
nyeik folytán mindenkor legdúsabb tehetségtermő vidékei. Somogyi József
magyar tehetségtérképét szemlélve, azonnal feltűnik, hogy a magyar tehetség-
sűrűség a történeti Erdélyben, a Felvidéken és a Dunántúlon a legnagyobb. 

Somogyi József vizsgálataiból kiderül, hogy az átlag alatti tehetségszámú
helységek között egy sincs olyan, amely régebbi kultúrközpont volna, sőt az
újabb települési helyek is kevesebb tehetséget adnak, mint a régi, évszázados
múltú művelődési központok. Vajon nem arra mutat-e ez, hogy a művelődési
alkalmakon és biológiai tényezőkön túl elhatározóan játszik közre, mint tehet-
ségformáló tényező a hely szelleme is, a – genius loci.”

Amennyiben a genius loci alatt az iskolákat, a köröttük kialakult értelmiségi
családok számát, esetleg különböző okokkal magyarázható versenyhelyzetet,
történelmi hagyományt, netán a nemzettudat fejlettebb formáját értjük, valóban
így van. De legújabb kutatások a genetikának eddig nem sejtett gyorsaságú
rögzítő képességéről is szólnak.

y

Megújuló tudomány
Makkai László: Népiségtörténet 1942/1.

A bécsi döntés után Kolozsvárra visszatért alapító, a lap egy új rovatában je-
lentkezik rövid eligazító írásával. A rovat címe: Szemle. A magyarságkutatás
iránt érdeklődők számára szolgál összefoglaló magyarázattal és egy akkor
újabbnak számító tudományág bemutatásával. Olyan új tudományágról lesz szó,
amelyik a történetkutatást valóban megújította és folyamatosan megújíthatja.

„Egy emberöltő leforgása alatt a magyar élet annyira átalakult, az életkér-
dések megfogalmazás, sőt gyakran tartalom tekintetében is annyira megváltoz-
tak, hogy ezzel történettudományunknak is számolnia kellett. Az új igényeknek,
új kérdéseknek megfelelően új tudományágak és új rendszerek alakultak ki s
vannak kialakulóban ma is.

A háború utáni évek nagy eseménye a szellemtörténet módszerének jelent-
kezése volt, mely lehetővé tette történészeinknek, hogy a nemzeti katasztrófa
után természetszerűleg következő nagy önvizsgálat során a magyar szellem ön-
megvalósító erejét szemléltessék történetünkben. A magyarságot ellenségei
nemcsak országrészektől, nemzettestvérektől fosztották meg, hanem küldetését
s ezer éves Duna-völgyi szerepének jogosságát és értelmét is kétségbe akarták
vonni, úgy, hogy propagandájuk nyomán már-már saját magunkba vetett hitünk
is ingadozni kezdett. A szellemtörténeti iskola kétségbevont nemzeti hivatásun-
kat tisztázta és igazolta, a magyar állameszme és politikai gyakorlat mindenkori
korszerűségét, és a magyar élettérben minden más rendező elvet és gyakorlatot
kizáró egyedüli helyességét bebizonyította, a keresztény művelődés és ősi ha-
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gyományaink sajátos ötvözetéből létrejött nemzeti kultúránk eredetiségét és eu-
rópaiságát megállapította, igazabb történelmet akart adni azáltal, hogy a törté-
nelmi korszakot az utókor hibás, anachronisztikus felfogásának kiküszöbölésével
a mindenkori sajátos korszellemből kísérelte meg magyarázni, s történelmünk-
nek pártpolitikai és felekezeti indítékokból fakadó különböző szemléletei fölött
igyekezett a nemzeti egység szempontjait érvényesíteni.

A magyar történelemtudománynak ez a nagy nemzedéke, a szellemtörténeti
iskola, a módszer- és anyagadta lehetőségekhez képest teljesítette a maga fel -
adatát, feleletet adott azokra a kérdésekre, melyeket hozzá intézett a kor, s két-
ségkívül továbbra is értékes eredményekkel fogja alkalmazni módszerét a maga
területén.

A magyar élet új alakulása azonban felvetett olyan kérdéseket is, melyekre
a történettudomány egyedül a szellemtörténet eszközeivel nem tud feleletet
adni. Trianon tanulságai s az Európa arcát átformáló modern eszmeáramlatok
mind általánosabb elégedetlenséget keltettek a XIX. század társadalmi rend-
jével szemben, mely egyrészt a társadalom szervezeteinek (állam, hivatásszer-
vezet, termelési üzem stb.) elgépesítése és elspecializálása által, másrészt a
felismert és túlbecsült egyéniségek szabadjára engedése által az embert kitépte
addigi szerves életközösségeiből, megteremtve a »közélet« ellentéteként a »ma-
gánéletet«, felmentve az egyént a társadalmi megkötöttségek alól, egyúttal
azonban megfosztva őt az igazi életközösségek anyagi és erkölcsi támogatá-
sától. A mai ember érzi már, hogy élete, mely fölött szabadabban rendelkez-
hetik, mint valaha is bármely kor embere tehette, éppen a társadalmi egységek
korlátainak lerombolása által megüresedett, s ezért öntudatlanul is arra törek-
szik, hogy bekapcsolódjék valamilyen szerves életközösségbe, amelyen belül
minden irányú (gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai, világnézeti) élet-
funkcióját egyaránt kiélheti. Így nyerik ma vissza jelentőségüket a természetes,
»totális«  életközösségek, mint a család, faj, nép, tájhaza, s ezzel párhuzamo-
san a történelmi érdeklődés is az ilyen »kollektív egyéniségek«  múltja felé for-
dul.”

Érdemes itt megállni egy pillanatra és a fenti rövid összefoglaló elemzést a
mára alkalmazni. Vagyis a folyamat nemhogy véget ért, de éppen most szökött
szárba, s nyiladozó mérges illatú virágaival soha nem tapasztalt pusztítást végez.
Csak remélni lehet, hogy a leírt ellenhatás, az elmagányosodott ember ráébre-
dése közösségi voltára, ismét működésbe lép.

Makkai így ír tovább:
„Ezzel párhuzamos jelenség a népnek a névtelen millióknak politikai síkon

megnövekedett súlya. Egy nemzet politikai igényeit ma már nemcsak államesz-
méjének és szervezési gyakorlatának fölénye biztosítja, hanem elsősorban az,
hogy a magáénak tartott életteret hogyan tudta és tudja számbelileg és munká-
jával kitölteni. A magyarságnak éppen ezt az utóbbi képességét vonta kétségbe
Trianon s tagadják ellenségei a múltra vonatkozólag is. A nemzet a történettu-
dománytól várja a feleletet arra, hogy a magyar népi erő meg tudott-e birkózni
azzal a feladattal, melyet a nemzet hivatása és szerepe rótt ki rá. Ha az a válasz,
melyet a történettudomány erre a kérdésre ad, igenlő, a nemzet felbecsülhe-
tetlen erkölcsi támaszt nyer benne a jövőre.

Ennek a természetes és helyes kettős érdeklődésnek kielégítésére hivatott
a magyar történetírás új ága, a népiségtörténet. Tárgyát a fentebb elmondottak
már nagy vonalakban érzékeltetik; Mályusz Elemér ennek a tudományágnak
magyar úttörője, egy évtizeddel ezelőtt így fogalmazta meg: »a nép öntudatlan
élete és kulturális tevékenysége«. (…)

Bár nem lehet célunk, hogy itt a népiségtörténet rendszerét és módszerét
részletesen kifejtsük, ezeknek néhány alapvető vonását mégis szükségesnek
tartjuk leszögezni.

A rendszer tekintetében a népiségtörténetnek két egymásra épülő és szer-
vesen összekapcsolódó ága van, a település- vagy népesedés-történet (…) és
a társadalomtörténet (…).

Ami a módszert illeti, a népiségtörténet a sajátos történeti diszciplínákon
(írott források felkutatása, kritikája, rendszerezése stb.) kívül igen nagy mér-
tékben rászorul más tudományok eredményeire, mint amilyenek a földrajz, ge-
ológia, növénytan, állattan, nyelvészet, élettan, egészségtan, közgazdaság,
statisztika, régészet, néprajz és végső fokon a tulajdonképpeni szellemtudo-
mányok: a vallás-, egyház-, művészet-, zene- és irodalomtörténet. A népiség-
történet »segédtudományai« között egészen különleges helyet foglal el a
társadalomtudomány, amelynek nemcsak részeredményeit, hanem egész rend-
szerét és szótárát át kell vennie, s mely így rendszeri és módszeri alapjává lesz
a népiségtörténetnek, ugyanúgy, mint ahogy a szellemtörténet hasonló céllal a
filozófiát és a szellemtudományokat igénybe vette, tőlük kölcsönözve metódu-
sának és fogalmainak jó részét.

A magyar népiségtörténet olyan kiváló előfutárral dicsekedhetik, mint Bél
Mátyás, aki hatalmas, de befejezetlenül maradt politikai- és ember-földrajzi
művében (Notitia Hungariae novae historico-geographica, 5 kötete, Bécs,
1735–1742.) nemcsak a maga korának viszonyait rögzítette szokatlanul sok-
oldalú érdeklődésével és éleslátásával, hanem kísérletet tett történeti szem-
pontok érvényesítésére is. Követői közül Benkő József Erdélyt dolgozta fel,
(Transilvania, 2 kötet, Bécs, 1778). (…)

A nemzetiségi kérdés komolyra fordulása adta meg az első alkalmat arra,
hogy terület és népiség viszonya tudományos vizsgálódás tárgya lehessen. A föld-
rajzi nevek (falvak, városok, folyók, hegyek, dűlők nevei) nyelvi eredete iránti
etimologizáló érdeklődés, mely már Anonymusnál fellelhető, s melynek múlt szá-
zad eleji romantikus képviselője, Horváth István kétes értékű halhatatlanságot
is szerzett, éppen a nemzetiségi prioritás vitái során fejlődött ki tudományos
diszciplínává, népiségtörténetünk egyik legkorábban kialakult segédtudomá-
nyává. A hely- és dűlőnevek gyűjtését Révész Imre már 1851-ben sürgette, és
Pesty Frigyes a század közepén hivatalos segédlettel az egész országra kiterjedő
akció során hatalmas, bár vegyes értékű anyagot gyűjtött össze s megírta az
első tudományos igényű magyar toponimiai művet (Magyarország helynevei tör-
téneti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Budapest, 1888., csak egy kötet jelent
meg). Sajnálatos jelenség és helynévkutatásunk eredményességét úgyszólván
napjainkig meghiúsította azonban az, hogy a helynevek nyelvészeti magyaráza-
tával és az ezekből levonható helytörténeti tanulságokkal sokáig nem céhbeli
nyelvészek, hanem történészek foglalkoztak, úgy, hogy elkerülhetetlen tévedéseik
miatt ilyen irányú munkásságuk nagy része hiábavaló volt.

Több eredményt mutathat fel a háború előtti magyar helytörténeti irodalom.
(…) Közös hiányosságuk azonban, hogy az óriási nyersanyagot nem tudták
megeleveníteni (…). A népéletnek úgyszólván egyetlen vonása, a lakosság nem-
zetiségi hovatartozása kötötte le figyelmüket, de az írók nyelvészeti és társada-
lomtörténeti iskolázatlansága ezen a téren is számos tévedést és még több
hiányt okozott. (…) Hunfalvy Pál nemzetiségtörténeti munkája (Magyarország
ethnographiája. Budapest, 1876.), (…) ma is egyedülálló értékes kísérlet
ennek a fontos kérdésszövevénynek feldolgozására.

A háború utáni korszaknak a népiségtörténet szempontjából nagy esemé-
nye a nyelvészek bekapcsolódása. Melich János korszakos jelentőségű könyve
(A honfoglaláskori Magyarország. Budapest, 1925–1929.) az első nyelvésze-
tileg szakszerű helynévmagyarázat gyűjteményünk (…). Kniezsa István és Moór
Elemér folytatják az ilyen irányú kutatásokat. Kniezsa N. Drăganu román nyel-
vész elméletét, mely szerint a középkorban a Dunántúlon és a Felvidéken hely-
nevek tanúsága szerint román néptömegek éltek volna, sikeresen cáfolva
(Pseudorumänen in Pannonien und in den Nordkarpathen. Budapest, 1936.)
kezdte meg helynévmagyarázó munkásságát, melynek során tisztázta a korakö-
zépkori Magyarország nemzetiségi viszonyait (Magyarország népei a XI. szá-
zadban. Budapest, 1938.), bebizonyítva korai helynévanyagunkból, hogy a
honfoglaló magyarság hazánkban csak szláv nyelvű népességet talált, ez is a sík-
ság és az erdőségek határán és mocsárvidékeken élt, míg a magyarság az ország
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egész területét a bükkerdő vonaláig korán megszállotta. »Erdély földrajzi nevei«
című tanulmányában (Erdély, Budapest, 1940.) az erdélyi hely- és folyónevek
elemzése során kifejti, hogy a románságot a magashegyi vidékek kivételével a
magyarság, sőt a szászság is mindenütt megelőzte, mert a mezőségi és hegyaljai
földrajzi neveket a románság a magyarból, illetve a németből vette át. (…)

A nyelvészet kezdeményezésével egy időben, közvetlenül a háború után a
történettudomány is fokozott érdeklődéssel fordult a népiség felé. Már a szel-
lemtörténeti iskola nagy szintetikus művében (Hóman-Szekfű: Magyar történet)
a módszer és az akkor ismert anyag engedte kereteken belül érvényesültek te-
lepülés-, gazdaság- és társadalomtörténeti szempontok. (…)

Hasonlóan nagyjelentőségű Hajnal István munkássága, aki a történettudo-
mány szociológiai módszerének lehetőségeit és gyakorlati alkalmazását mutatta
be. (…)

A népiségtörténet gazdaság- és társadalomtörténeti ágának kifejlődése
Domanovszky Sándor nevével függ össze, aki nemcsak maga végzett alapvető
fontosságú gazdaságtörténeti kutatásokat, hanem tanítványok sorának nevelé-
sével (…) komoly eredményeket felmutató kutatógárdát adott a népiségtörté-
netnek. (…)

A helytörténeti irodalom új szempontú művelésének s ezzel a népiségtörténet
településtörténeti ágának úttörési érdeme Mályusz Elemért illeti meg. Ő fogal-
mazta meg elsőnek a magyar népiségtörténet elméletét és feladatait. (…) 

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a népiségtörténet művelésébe más tu-
dományok közül eddig a legeredményesebben a nyelvészet kapcsolódott be.
(…)

Kétségtelen, hogy csak az érintett és még sok más tudományág összemű-
ködéséből remélhető, hogy a magyar népiségtörténet választ tud majd adni a
magyar nép történeti életének ma még nagyrészt nyílt kérdéseire. (…)”

Ez az összefoglaló azoknak ad különösen jó támpontokat, akik ebbe az
irányba próbálván tájékozódni, a megfelelő irodalmat keresik.

A magyar történetírásnak komoly feladatai vannak, hiszen a Trianonban meg-
húzott határok közt szorongva, köröttünk csupa új történelem keletkezik, mond-
hatnánk burjánzik fel, és megálmodói nem kényesek módszereikben, amelyekkel
ma is minden áron saját elsőbbségüket próbálják igazolni, mintha ezen múlna a
status quo. (Bár egyre több ellenpélda kezd felbukkanni.) Nyilvánvaló, hogy az
idő ezeket a tákolmányokat majd kikezdi és megsemmisíti, de nem mindegy,
hogy az addig felnövekvő nemzedékek tudatába milyen tévhitek épülnek be, s
azok milyen hatással lehetnek ezekre a valójában összefogásra ítélt társadal-
makra. Ezért a magyar kutatások nem csupán saját igazunk minden áron való
kikényszerítését szolgálják, hanem az igazság erejének érvényesítésével semle-
gesíthetik az uszításra szánt tévhiteket, s így tulajdonképpen a tudomány szent
mezőin túl, minden e tájakon élő nemzet érdekét szolgálhatják, újabb téglával
járulván hozzá ama Duna-völgyi szerepvállalásunkhoz. Ezúttal is, mint min-
denkor – csak most éppen nem fegyverrel és vérünk hullatásával meg másokért
vállalt megfogyatkozásunkkal – a közös megmaradás érdekében.

y

Kérdések és iránytű
Szerkesztőségi felvezető: A magyarság útja 1942/2.

„A magyarság útja elindult önmagához. A múlté lett az a szemlélet, amely az
állam tagjának tekintett mindenkit, aki az országba jött, és befogadott minden-
kit, aki jönni óhajtott, ellenben az országból százezrével engedte elszakadni a
magyarság fiait, s a távozót, aki átlépte az ország határát, végleg elvesztette
szemei elől. Ugyanaz a szemlélet volt ez, amely csak állampolgárokat látva az

államban, sokszor maga juttatta a magyarságot hátrányos helyzetbe az állam
ellen törő nemzetiségekkel szemben: miközben magyarnak és nem magyarnak
ugyanazt a lehetőséget biztosította, az utóbbiak többre tettek szert, mert meg-
szervezkedtek és szervezeteik, valamint az ezek mögött álló idegen államok se-
gítségével külön anyagi és szellemi forrásokhoz is jutottak. Ma a magyarság is
érzi, hogy összefűzi az elrendeltetés: a bukovinai magyarokat egy korábbi nem-
zedék feleslegeként részvétlenül elbocsátotta, a mai pedig szeretettel hazahozta.
Nem a puszta emberszámot, nem a munkaerőt, hanem a: magyart.

Vajon milyen sorsot mér ki a jövendő számunkra? Eljön-e még valamilyen
mindent átható nagy együttérzés gondolata, vagy a lelki szakadékok mélyülnek
tovább? Lohad-e vagy magasabbra csap a népeket egymás ellen fűtő érzés lángja?
Születik-e új formája a megújulást kereső társadalmi rendnek? A hatalmi lelki és
társadalmi küzdelmek nyomán alakuló új világban, a szemkápráztató technikai
haladás, a szellem megállíthatatlannak látszó felfelé törése, az államnak minden
életviszonyba benyúló parancsai, a tömegek halmozódása és a tömegszervezés
új lehetőségei között mi lesz magának a népiségnek a sorsa? Oldó vagy kötő erők
lépnek-e jövendőjébe? Mi lesz a társtalan magyar népiség sorsa?...

A kérdésekre nincs felelet. Azonban valamely nép annál bizonyosabban tartja
meg magát, bármilyen jövendő számára, minél tudatosabban viseli és éli a maga
népiségét. Nem más népek lendülő vagy hanyatló sorsa a mienk, hanem valóban
csak a magunké. Tiszta magyarságtudatra van szükség, amelyet a magyarság-
nak az élet egész szemléletét átható élménye táplál. Tiszta magyarságtudat,
amely éppen a tények tiszta tudatában keresi a magyarság és a Kárpátok öve-
zetében élő népelemek új megértésének lehetőségeit és segíti elő a közös múlt
történeti erőinek érvényesülését. Tiszta magyarságtudat, melynek számára a
legfőbb kötelesség: megtartani a magyarságot, mely sokszor volt önmagát pa-
zarló és megtartani, kifejleszteni, kiművelni benne azt, ami magyar.

(Szabó István: A magyarság életrajza. 1942.)”
A tévútjainkról szóló rövid bevezető szakasz már magában foglalja a leg-

fontosabbakat.
A „mindent átható, nagy együttérzés” bár ma már tetten érhető a legfelső szint

nem egy személyiségének gondolataiban, sőt tetteiben, de a 45 évnyi sötét és a –
megszakításai ellenére liberális túlsúlyban eltelt – 25 éves fényesre cicomázott
lelki és szellemi félrevezetés nyomán, a tömegekben sajnos csak kisebb százalék-
ban van jelen. Sőt olykor még a „lelki szakadékok mélyülésétől” is félhetünk. 

A feltett kérdésekre azóta megszenvedett történelmi válaszok érkeztek, hogy
aztán ma ismét ugyanezek a kérdések foglalkoztassanak. De ott van a biztos
iránytű is, amelyet nem elég emlegetnünk: a tiszta magyarságtudat, az, amelyik:
„keresi a magyarság és a Kárpátok övezetében élő népelemek új megértésének
lehetőségeit és segíti elő a közös múlt történeti erőinek érvényesülését.” Csak-
hogy ehhez a közös akarat elengedhetetlen. Pedig ez nyújthatna megoldást sok
közös gondra: „a közös múlt történeti erőinek érvényesülésével”. De erre még
vajmi kevés az igyekezet. Nekünk azonban akkor is el kell végeznünk ezt a mun-
kát! Mert része Duna-medencei feladataink sokaságának.

y

Önzetlenül a világért
Tucci Giuseppe: Kőrösi Csoma Sándor 1942/2.

A cím alatt ez olvasható: „A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem
1942. április 18-i Kőrösi Csoma Sándor emlékünnepélyén elhangzott előadás”.

Az olasz szerző nem véletlenül kapott meghívást az emlékünnepélyre. De a
mai olvasót az is érdekelheti, amiért érdemes röviden elgondolkodnia a Kőrösi
Csoma Sándor jelenségen, és azt összevetnie a néhány évvel e konferencia előtt
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elmondott Németh László-i figyelmeztetéssel, mely szerint megmaradásunkat
leginkább azzal tudjuk szolgálni, ha nem csupán saját kis közösségünk, hanem
egész nemzetünk hasznára hajtunk végre nagy cselekedeteket. Az, amiről Tucci
beszéde szólt, egy ilyen tett. Bár csupán egyszemélyes. De mégis a miénk.
Ideje tehát lezárni a „merjünk kicsik lenni” vitát!

„Az emberiség nemcsak úgy gazdagszik, hogy merészen s örökké elége-
detlenül új eszmék fölfedezésére, új rendszerek kitervelésére tör, hanem úgy is,
hogy időnként megáll, visszatekint, s megérteni igyekszik a maga távoli s már-
már feledésbe merült gondolatait. (…)

(…) talán helyes volt az óhajtás, hogy olasz szóljon Kőrösi Csoma Sándor-
ról a nagy tudós szülőföldjén, mert Magyarország és Itália vetették meg a Tibet-
kutatás alapjait, mintha csak az eszmék világában működő, kifürkészhetetlen
erők titokzatos rokonszenvet ébresztettek volna népeink s a »világ tetejének«
misztikus mélységei között.

Gondoljuk csak el, Odorico da Pordenone volt az első, aki – anélkül, hogy
eljutott volna Lhasaba – hírt adott e tájékról (…) mende-mondák alapján (…).
Ippolito Desideri jezsuita (…) elemezte először skolasztikus elmeéllel és fi-
nomsággal a lamaizmus kuszált, ködös dogmatikáját abban a Tibeti jelentésben,
mely mélysége és gazdagsága folytán diadalmaskodott a századokon s az egyre
tökéletesedő kutatáson.

A lhasai térítő munkában a jezsuitákat fölváltó kapucinus misszionáriusok
kezébe került utóbb az az anyag, melyet Giorgi az Alphabetum Tibetianumban
dolgozott fel s amelyet Moorcroft Kőrösi Csomának ajándékozott, mikor a
ladaki karavánúton találkozott vele, megpecsételve ezzel a nagy magyar filológus
tudományos sorsát.

Körösi Csoma megszakítás nélkül folytatja az olaszok munkáját, azt kiegé-
szíti és a tibeti stúdiumokat szilárd filológiai alapokra helyezi.

A nagyenyedi kollégiumban, majd pedig a göttingai egyetemen töltött eszten-
dők nem múltak el haszontalanul. (…) A jó vezetés alatt végzett klasszikus ta-
nulmányok fegyelme kristálytiszta eszmélkedésre nevelte (…). Valósággal
személytelenné tudott válni, minden igyekezetét arra fordítva, hogy szellemének
tiszta tükrében a vizsgált dolgok kísérteties látomása torzítás nélkül verődjék visz-
sza. (…) Az utána végzett kutatások kiegészíthették, gazdagíthatták tudásunkat,
de az ő eredményeit jóformán sohasem helyesbítették vagy másították meg.

Szótára majdnem teljes egészében átment a későbbiekbe: egyesek puszta
látomásokra szorítkoztak, mint ahogy Schmidt tett általában, mások, mint
Candra Das, a maga egészében beleillesztették saját munkájukba. S ez volt a
sorsa nyelvtanának is, melyet Schmidt németre, Foucaux franciára ültettek át,
s melyet most újra kiadtak, mert egy századév múltán is el kellett ismerni, hogy
senkinek sem sikerült azóta sem többet, sem jobbat nyújtania.

A tibeti kéziratgyűjtemények sovány katalógusai, melyeket Beck s a Sendai-
és Otani-egyetemek adtak ki, össze sem hasonlíthatók az ő kangyur-elemzésé-
vel; amazok üres cím- és névjegyzékek (…).

Otthonos volt olyan munkákban, amelyeket az utána következő tibeti filoló-
gia nem ismert, mert vagy feledésbe mentek, vagy pedig tárgyi és nyelvi nehéz -
ségek miatt hozzáférhetetlenekké váltak (…).  

Kőrösi Csoma Sándor, a tudomány aszkéta vándora, győz a gyalogosan be-
járt távolságok kényszerű fáradalmain, diadalmaskodik a kíméletlen szegény-
ségen, mely sokszor a végső nyomorhoz áll közel (…) hidegvérrel gyötri testét
(…) azt izzó szellemének alázatos szolgájává teszi. (…) Egyedül képzeletének
s reményének társaságában átvergődött a Zanskar, a Spiti és a Bashahar állam
ösvényein, melyeket a barátságtalan természet mintha csak az emberi vakme-
rőség kihívására alkotott volna, majd pedig önkéntes rabságot vállalva, tibeti
remeték módjára eltemetkezik Zangla és Kanam kis kolostoraiba, hogy utat
vágjon magának a lamaizmus szövevényes labirintusába. 

(…) Az eszmény megvalósítására törő, hajlíthatatlan akarat diadala volt ez,
az eszmény pedig egybeesett élete céljával és értelmével. S valóban, alig hogy

befejezte szótárát és nyelvtanát s kinyomtatta a nagy szent enciklopédia analí-
zisét, a munka és a szenvedés embertelen súlya alatt összeroppanva, idő előtt
lehunyta szemét Dardzsilingben, a lhasai út mentén.

Kőrösi Csoma akkor érkezik Indiába, amikor a kalkuttai Ázsia Társaság
már megkezdte működését, s a tudósok kicsiny, de érdemes csoportja az első
elfogadható fordításokban megismerhette India szellemi kincseit. A nyugat
ámuló szemei előtt egy ezer éves bölcsesség tárul föl, mely megalázta saját hiú -
ságában, s magányos látnoki elmék fényének váratlan felvillanásával hasított
bele az emberi tudatlanság éjszakájába. (…) de a képtelenségek, kusza álmok,
vad delíriumok egymás hegyén-hátán tobzódó, egymással összefolyó zűrzava-
rában semmiféle fantázia nem volt képes értelmet találni, s megfélemlítve vonult
vissza s mondott le az allegorikus jelentés kereséséről, melynek pedig kétség-
telenül ott kellett rejtőznie a látszólagos furcsaságok mögött.

Európa még semmit sem tudott a buddhizmusról (…). Keletnek ezt a leg-
nemesebb és legmélyebb vallását a legszegényebbnek és legelhanyatlottabbnak
tüntették föl. A kínai misszionáriusok Ricci példáját követve vonakodtak a bon-
cok ruháját fölvenn,i s inkább a konfuciánus írástudók módjára öltöztek: az új-
jászületés törvénye, melyet ők tévesen a lélekvándorlás tanával azonosítottak
és önkényesen pitagorasi elméletekkel hoztak összefüggésbe, útjában állott
annak, hogy a buddhizmus iránt rokonszenv ébredjen a keresztények részéről.

Körülbelül abban az időben, amikor Kőrösi Csoma a Zanakar és Kanam
remeteségébe vonult vissza, érkezett meg Birmániából Sangermanonak a pali
kútfők elég beható tanulmánya alapján készült ismertetése a buddhizmusról.
E munkának hibája volt azonban, hogy (…) nem hatolt ennek az Ázsia nagy
részében a bölcsesség annyi fényével elterjedt vallásnak a mélyére (…).

E fogyatékos ismeretek, elfogult értelmezések és hagyományos meg nem
értés közepette szoborként magasodik föl Kőrösi Csoma magányos alakja, aki-
ben nemcsak a tibeti stúdiumok megalapítóját, hanem a buddhizmus tudomá-
nyos felkutatásának kezdeményezőjét is tiszteljük.

A buddhizmus bizonyára a legélettelibb s legfinomabb vallások egyike, amit
ember valaha kigondolt saját halálos szomorúságának és kétségbeesett remény-
ségének vigaszára; egy ilyen vallás spirituális jelentését nem lehet egyszerűen
a könyvekből kiolvasni. Mélységei nem férnek bele a betű holt jelképébe, leg-
fontosabb titkainak részeseivé csak a lélek teljes odaadása által, s nem az ér-
telem dedukciói révén válhatunk. A buddhizmus megértésének egyetlen útja
van, az, amelyet Körösi Csoma nyitott meg előttünk.

Példájával arra tanított, hogy ott kell élni a kolostorokban, hallgatni a nagy
mestereket s szemtől szemben látni, hogyan valósulnak meg bennük és a tö-
megekben a buddhizmus örök elvei.

Amikor Zangla és Kanam magányát elhagyta, Kőrösi Csoma sokkal többet
tudott, mint a tibeti nyelvet; csodálatos munkabírásával rövid néhány év alatt
megtette a legnagyobb lamaista egyetemek doktorai számára előírt teológiai
tanulmányok útját. (…) Az ő kutatásainak eredményeként Tibet egy csapással
a hindu kultúra provinciájává lett: a buddhizmus szellemi öröksége vezette át
Tibetet nomád barbárságának éjszakájából a kultúra világosságába. (…)

Tibetben, a mester és tanítvány megszakítás nélküli váltakozása folytán,
mely a hit csodás erejétől táplálva elbírta az idő múlását s a történelem ráz-
kódtatásait, ma is folytatódik a szent szövegek exegézise, ma is fönnáll a betű
és a szellem közti közvetlen kapcsolat (…). Kőrösi Csoma mindezt helyesen
látta, s mi manapság siető léptekkel a buddhista tanulmányoknak egy olyan új
mozzanata felé haladunk, amelyet tibeti iránynak nevezhetnénk, mert a hólepte
ország mestereinek megfontolt bölcsessége vezet bennünket Sakyamuni vallá-
sának ezredéves fejlődésében való benső megértéséhez.

Gondoljuk csak el, mi mindent foglalnak magukban a tibeti enciklopédiák: a
hindu gondolkodás legnagyszerűbb logikai építményei (…) a fogalmak legszö-
vevényesebb szerkezeteit, melyekben a tevékeny gondolat kiélesedik, megdicsőül
s megsokszorozódik, büszkeséggel telve el önmaga iránt forrásvízhez hasonló át-
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látszósága miatt, mert nem borul rá árnyéka s homálya az ellentmondásoknak
(…) mélysége százados magába szállások eredménye, amelynek világosságában
a kolostori élet zökkenők és rázkódtatások nélküli nyugalma tükröződik. (…)

A metafizikának és esoterismusnak ez az a végtelen világa, melyet Kőrösi
Csoma, rátalálva a tibeti szellem hindu gyökereire, fölfedett az emberi értelem
kíváncsisága előtt, mely sohasem fárad el újra meg újra föltenni az örökké válasz
nélkül maradó kérdéseket a dolgok végzetszerűségéről.

Ez a férfi magányos vándorként bejárta fél Európát s fél Ázsiát, titokéhes,
egyszerű lelkének szűzi kíváncsiságával (…). Fölfedező is volt tehát, akinek
itineráriuma és úti jegyzetei ma nagy értéket jelentenének számunkra. Ám a
felfedező sokszor kénytelen első személyben beszélni, hiszen ő az utazás fő-
szereplője (…). Csoma éppen ezért elfojtotta magában a felfedezőt és hallgat
vándorlásairól, melyek a XIX. század elején megismétlik Marco Polo vakme-
rőségeit. Nem is tudnánk semmit útja irányáról és állomásairól, ha nem lett
volna kénytelen beszélni róla – bár csak röviden s szinte kicsinylő hangon –
Kennedynek írt levelében, mintha csupán a történelem által rábízott misszió
gondviselésszerű eszközének tekintené magát, s nem saját személyét becsülné,
hanem a munkát, melyet esendő lénye föláldozásával el kell végeznie.

Kőrösi Csoma tudatában volt áldozata nemességének és szüntelen kész
arra, hogy elhárítson magától minden jutalmat. (…)

Sok nagy ember halála a legváratlanabb ellentmondásban áll életével: egye-
sek tudtak élni, de nem tudtak meghalni, s a halál olyan készületlenül találta
őket, hogy érintése elhomályosította nagyságuk fényét.

De Kőrösi Csoma Sándor iránt kegyes volt a halál; tiszta lélekkel, orvossá-
gok segítségét visszautasítva múlt ki a lhasai úton, Dardzsilingben. A tudomány
magányos úttörője költőként élt álmai háborítatlan világában s hősként győzött
a törvényeken, amelyek ingatag és állhatatlan földi valónkon uralkodnak.”

Jól tudja az olvasó, hogy nem lehetünk valamennyien Körösi Csomák, de
jóval kisebb léptékű vándorutunkon, és lényegesen könnyebb feladatainkkal
küzdve, tekinthetjük példának. Hogy ez nagyon ellentétben áll a „valósítsd
meg önmagad” mai jelszavával? Nagy baj, de nem leküzdhetetlen. S ha lega-
lább azok, akikre legnagyobb ügyeinket bízta a sors, követni tudják Kőrösi
Csomát erkölcsi magaslatain és: „(…) csupán a történelem által rájuk bízott
misszió gondviselésszerű eszközének tekintenék magukat, s nem saját szemé-
lyüket becsülnék, hanem a munkát, melyet esendő lényük föláldozásával el kell
végezniük”, bízhatnánk abban, hogy nem maradunk ismét e történelem vesz-
tesei.

y

Kalodában büszke magyarként
Zathureczky Gyula: Magyar politika Európában 1942/2.

Az Európába integrálódása érdekében bármilyen áldozatra képes magyarság,
történelmének ezt bizonyító erejével, uniós tagságának pecsétes okmányaival
együtt, mintha ma is a kontinens kapui előtt ácsorogna. Hogy ez kinek a hibája?
A bizonyítékok szerint nem a miénk. Hacsak nem az a bűnünk, hogy sohasem
közelítettünk a kérdéshez az ármány, a politikai ravaszkodás eszközével. Sokkal
inkább érte hulló vérrel, lábai elé helyezett értékekkel, egyenes szóval, olyannal,
amely egyértelműen érdeke lett volna a befogadónak is, de nem tudta, vagy
nem akarta felismerni. Pedig nemegyszer büszkén feleltünk meg a becsület
egyáltalán nem politikai kategóriájának elvárásai terén, ha kellett saját jól fel-
fogott érdekünk ellenében is. Ezt aztán tovább bonyolította a kontinens meg-
osztottsága. A magyar politikának azt is el kellett döntenie, melyik fele az igazi,
a követendő, a reánk váró Európa? Ez pedig sorra nem sikerült. 

S mégis, sokan, kik más politikai módszerekkel – bár szerencsésebb törté-
nelmi kontextusban – közelítettek hozzá, már ott érezhetik magukat szárnyai
alatt, ha nem is pont a szíve táján, de legalább a langymelegben. Mert azért az
a két sebesség és egy zsebesség működött, s egyelőre továbbra is működik.

1942-ben Magyarország, Erdély és a Hitel életében is egészen új helyzetről
kell beszélnünk. Olyan helyzet ez, amelynek értékelőjét egyszerűen megítélni nem
lehet, csak ha magunkat az akkori időkbe helyezve gondolkodunk. Az anakronisz-
tikus történetmagyarázás csak tévedésekhez, vagy ha azt tudatosan használják,
célzott félremagyarázásokhoz vezethet. Az ország csapdában volt. Hiába hangoz-
tatják, hogy Magyarország Trianonnal visszanyerte réges-rég elvesztett független-
ségét, jól tudjuk, hogy az nem volt valódi. Nem lehetett az, hiszen Trianon
magában hordozta a kötelező revíziónak a külpolitika terén mindent meghatározó
elkerülhetetlenségét. De ettől függetlenül is, a geopolitikai helyzet kész tényeket
jelentett. S akkor még nem beszéltünk a belső társadalmi feszültségekről, az
1919-ben megtapasztalt kommunista veszélytől való rettegésről, a bolsevista rém
árnyékáról, s nem kevés látó esetében a minket magával sodró fél Európa valódi
arcának felismeréséről, ellenkező esetben pedig gazdasági sikereinek, katonai ere-
jének hamis vonzásáról. Egy őrültek, s egy őrület hatalmába kerüléséről.

Észak-Erdély viszont a nagy öröm utáni ocsúdás időszakát éli. Az anyaor-
szági visszásságok, a beérkező neobarokk világ hatásait már saját bőrén is ta-
pasztalja.  De ezzel együtt mégis dominál a 22 éves kisebbségi nyomás alól
való felszabadulás érzése. 

Ami pedig a Hitel folyóiratot illeti, nem hiába javasoltam történetének meg-
írásakor, hogy a bécsi döntés utáni évfolyamait nevezzük harmadik Hitelnek.
Hiszen nem vonhatta ki magát teljesen a kor hatásai alól. Különösen nem mint
támogatott, országosan terjesztett és havilappá avanzsált folyóirat. Ha ezt vesz-
szük, Zathureczky írásának mai szemmel tapasztalt ellentmondásai nemcsak
érthetők, de még értékelhetők is. Hiszen nem vette fel a kor általános hangját,
és nemegyszer fontos kritikai észrevételek is felfedezhetők benne. Ne feledjük,
hogy a Hitel köréből kerültek ki az Erdélyi Párt vezetői és számos képviselője,
akik a Teleki-féle, tehát a német vonalat ellenzők táborát a végsőkig erősítették.
Hogy hogyan látta ezt egy politikai újságírásban is jártas publicista 1942 vál-
ságos esztendejében, az alábbiakból kiderül:

„A politika alkotórészei természeti, történeti és szellemi kategóriák, de ezek
értéke és ennélfogva értékelése állandóan változik. A politika mindig igyekszik
többé-kevésbé határozott fogalmakra támaszkodni, ám ezek alkalmazása és fel-
használása bizonyos fokig végül is a megérzés, a kombináció, talán leghelye-
sebben azt mondhatnók: a jóslat, a jövőbelátás dolga. Az igaz politikus, aki
alatt e helyütt is államférfiút óhajtunk érteni, a mában él, lényegében mégis
minden cselekedete a holnapért történik. Így jutunk el ahhoz a megállapításhoz,
hogy valóban helyes politikát csak karizmával megáldott egyén vagy nemzet tud
folytatni. Ha a magunk magyar sorsára gondolunk, amelyet egy évezrede itt
élünk a Kárpátok medencéjében, úgy minden érzelmi jelenségtől elvonatkoz-
tatva, megállapíthatjuk azt, hogy elhivatott nemzet vagyunk, amely döntő pilla-
natban hivatástudattal megáldott férfiakat volt képes a maga élére állítani, vagy
ha ezek hiánya következtében a nemzet elbukott, úgy a bukás sötét időszakait
lánglelkű férfiak világították be, akik ismét a boldogulás felé vezették a nemze-
tet. A szó legmagasabb érelmében vett államférfiak voltak ezek a magyar élet-
ben, ha foglalkozásuk nem is volt mindig a politikusé, hadvezéré vagy
kormányzati tényezőé. Sokszor megesett, hogy Reményik Sándor megfogal-
mazásában »egy-egy költő mondhatta el joggal, az állam most én vagyok«.
Ennek a szellemi és lelki készségnek köszönhetjük eddigi fennmaradásunkat,
azt, hogy végül is mindig élni tudtunk adottságainkkal, és köszönhetjük jöven-
dőnknek mai nagy kilátásait, amelyeknél biztatóbbak nagyhatalmi létünk össze-
omlása óta, alig adódtak számunkra.”

Ezzel a tisztázó bevezetéssel ma is egyetérthetünk, kivéve utolsó mondatát,
mely itt először mutat rá a szerző túlzott optimizmusára. Egyrészt a választott
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szövetségi rendszer győzelmébe vetett bizodalom érezhető ki belőle, de főleg
az, hogy egy ilyen győzelem esetleges veszélyeit még egyáltalán nem érzékeli.

„A klasszikus kontinensnek – belső széttagoltsága következtében – az utóbbi
századok során egy perifériás hatalom, Anglia lett az arbiterje. Az elmúlt szá-
zadokban Európa egyetlen olyan szárazföldi hatalommal sem rendelkezett,
amely képes lett volna a vezetést vállalni, megtartani és azt maradéktalanul ér-
vényesíteni. Így került túlsúlyra a brit impérium (…) hogy (…) az egymással
szemben álló felek küszködéseiből húzzon elsősorban a maga számára hasznot
(…) A németség (…) minél erőteljesebben fejlődött ki a német egység és en-
nélfogva minél világosabban érezte elhivatottságát, valamint Európával szem-
beni jogait és kötelességeit, annál jobban érezte a tér hiányát (…).

Az ellentétek általános megoldásának első nagy véres állomása az 1914–
1918-as világháború volt, amelynek politikai indoklása frazeológiailag talán
más volt, mint a jelenlegié, de lényegében hajszálra pontosan azonosak voltak
céljai, és így a most folyó háborút nem tekinthetjük egyébnek, mint az őt meg-
előző szerves folytatásának, amelyet csak egy két évtizedes »fegyvertelen há-
ború« szakított meg.

A magyar politikát Európában ezek a körülmények határozzák meg. (…)”
Ha nem vesszük figyelembe azokat az ismereteket, amelyek a globalizáció, az

USA és az azt meghaladó imperialista érdekek mai lelepleződése folytán szá-
munkra már természetesek, az ok-okozati értékelés eddig akár el is fogadható. 

„Magyarország földrajzilag az ellentétes európai erők metszőpontjában fek-
szik és ennélfogva történelmének egész ideje alatt kénytelen volt a kiegyensú-
lyozó elem, a rendező hatalom, a közvetítő tényező, tehát a végvár és egyben
erődített bástya szerepét betölteni. (…) Súlyos helyzetünkben nem egy ízben
voltunk kénytelenek meghajolni a kényszerűség előtt, de ez a hajlékonyság és
rugalmasság egyben mérhetetlen erőt jelentett (…) messze önös céljainkon túl,
gyakran irtózatos áldozatok árán is tudatosan szolgálni az európai közösséget.
(…) A magyar birodalmi gondolat lényege pedig az, hogy a Kárpátok meden-
céjében olyan államhatalmat létesítsen és tartson fenn, amely képes a kiegyen-
lítés feladatát betölteni. Ezt a feladatát Magyarország nem mint ütköző állam
tölti be, hanem mint Délkelet-Európa rendező hatalma! E feladata betöltésére
Európa e földrajzilag egységes, de népileg és szellemileg annál tagoltabb terü-
letén, egyedül a magyar birodalom képes, éspedig annál maradéktalanabbul,
minél nagyobb az ereje. (…) 

A véghetetlen sztyeppékről magunkkal hozott nomád és a nyugatról átvett
városiasság bámulatosan keveredett szelleme és az ebből a szellemből fakadó
életformák és hagyományok, a latin–germán és a keleti elem keveredése tesznek
egyedül minket, magyarokat, önmagunkból folyóan alkalmassá e nagy európai
feladat betöltésére. (…) A múlt és a hagyomány kérlelhetetlenül határozza meg
a jelent, és innen van az, hogy míg egy évezreden keresztül – ha másképpen
nem, úgy szellemiekben mindig birodalmat alkotva – megmaradtunk magya-
roknak, ezért népi, nemzeti és jellembeli sajátosságainkat ma sem vagyunk haj-
landók feladni vagy alárendelni még oly emelkedett, de tőlünk idegen
eszméknek, gondolatoknak vagy formáknak.

A magyar politika lényege, amelyet ha kell, úgy parancs számunkra, hogy
tettekkel bizonyítsunk: barátok mindig, szolgák soha lenni nem tudunk…!

A magyar történelem tragédiája a mohácsi vész óta az volt, hogy ezt az igaz -
ságot a fölöttünk uralkodó hatalmak nem ismerték fel, vagy nem ismerték el.
Ezért fegyveres ellenállás ellenállást követett részünkről, életünknek legmeg-
tiprottabb korszakaiban is. (…) Jellemző talán ránk nézve, hogy a bukás biztos
tudatában, abban a tudatban, hogy mi csak veszthetünk, vállaltuk a világháború
minden kockázatát és kitartottunk szövetségeseink mellett a tragédiát követő
években is, amikor ők nem voltak hajlandók tudomást venni rólunk. (…) ke-
restük a kapcsolatokat újból, immár független és szabad néphez méltóan, egy-
kori szövetségeseinkkel, olyan időkben is, amikor súlyos világnézeti ellentétek
választottak el tőlük. Kerestük nemcsak a hűség és becsület jegyében, hanem

abból a történelmi felismerésből, hogy csak velük együtt tölthetjük be európai
hivatásunkat. Ennek a magatartásunknak és felismerésünknek folyománya pil-
lanatnyi politikánk (…).”

Ebből a gondolatsorból a mai olvasó a birodalmi tudat erősnek látszó meg-
nyilvánulására kaphatja fel fejét. De ha figyelmesen olvassa, ez nem egy elvakult
nagyhatalmi érzés. A birodalom szó inkább örökség, a Szent István birodalmá-
nak kései visszhangja, hiszen maga is írja, hogy ez a birodalom nemegyszer
csak szellemiekben létezett. A Kárpát-medencei hivatás tudata pedig sokféle-
képpen magyarázható. De erről kicsit később.

„Amikor a Berlin–Róma tengely létrejött (…) a két nagyhatalom célja az
1914-ben kirobbant világháború győzelmes befejezése, azaz a Párizs-környéki
békék maradéktalan jóvátétele. De a tengely egyúttal többet jelent: dél és észak,
a germánság és a latinitás, az európaiság egyesülését, fegyverek szövetségén,
államközi barátságon túl, szellemben, formában, életlátásban egyaránt. (…)
Törvényszerűen alakult ki (…) a Berlin–Róma–Budapest háromszög (…) a
két nagyhatalom felismerte azt a törvényt is, hogy a keleti Kárpátok pereméig,
azaz a klasszikus Európa határáig mint földrajzi központ, ebben az élettérben
csak Budapest képes maradéktalanul és megfelelően megteremteni és csak a
magyar birodalom képes megtartani és érvényesíteni az új európai szellemet
és rendet. Nem történt tehát egyéb, minthogy évezredes küldetésünk teljesíté-
sének egy újabb formájához érkeztünk el. Ennek a háborúnak a győzelmes be-
fejezése után egyetlen partnerünk a Berlin–Róma tengely lesz, és a minket
körülvevő kis népek közötti hivatásunkat Csáky István értelmezésében kell be-
töltenünk: primus inter pares, elsőknek lenni az egyenlők között.”

Ismét a naiv optimizmus, a szövetségesek jóhiszeműségébe vetett bizalom,
amin utólag nem nehéz csodálkozni, de a hivatástudatnál felbukkan a magya-
rázat: nem mások ellen, csak földrajzi és történelmi okokból fennálló feladatként
kellene elsőnek lennünk az egyenlők között. Tehát: nem ellenük, hanem velük
és értük is. 

„Európa és a világ tragédiája, hogy a magasztos célért, az igazi és jó béké-
ért, ismét fegyverrel kell küzdenünk. (…) A nagy bismarki gondolatnak új al-
kalmazása tehát, szoros kapcsolatban Cavour eszméivel, az a politika, amelyet
a tengelyhatalmak velünk szemben folytatnak, és ennek felismerése kötelez ben-
nünket egyfelől annak európai távlatú szolgálatára, másrészt arra, hogy belső
viszonyainkban méltóképpen felkészüljünk az ebből adódó feladatok hordozá-
sára. Félreérthetetlen szavakkal kifejezve, politikai magatartásunk európai ve-
tülete az, hogy egyfelől sziklaszilárdan és minden következményt vállalva álljunk
szövetségeseink oldalán, másfelől ugyanezzel az elhatározottsággal és szilárd-
sággal biztosítsuk és építsük ki szabad és sajátos jellemünknek megfelelően
szabad és sajátos életlehetőségünket, amely utóbbi nélkül európai elhivatott-
ságunknak sem tudunk eleget tenni.”

Nem hat kijózanítóan a szerzőre az általa előbb leírt első világháborús ta-
pasztalat, a szövetségi hűség szinte megmagyarázhatatlan erőltetése s annak
tragikus következményei, de még az sem, hogy ezek a szövetségesek szerinte
utóbb ránk se hederítettek. Vagy csupán elvárásnak felel meg, mikor a szikla-
szilárd szövetségesség mellett tör lándzsát? De írhatott volna-e mást? Esetleg
semmit. És milyen érdekes, hogy amint évszázados viszonylatban, és amint
napjainkban, úgy nála is ott van folyamatosan az európai elhivatottság emlege-
tése. Csak azt nem tudja, hogy melyik Európáról van szó? Szerinte egy eljö-
vendő eszményi Európáról! 

„Az erő minden politika alapja és lényege. Ennek az erőnek megszerzésén
fáradoztunk az összeomlás pillanatától kezdve. (…) Lassan haladtunk előre,
mások megelőztek, de előre haladtunk! Igaz nyílt és vérző ma is ezernyi belső
kérdésünk, amelyek kívülről bírálatot, belülről csüggedést okoznak. A szűkre
szabott tér, amelyben két évtizeden át élni kényszerítettek, nyomasztóan korlá-
tozta fejlődési lehetőségeinket is. (…) Az összeomlás után egy ifjú Magyaror-
szággal szemben az aggastyánok Magyarországa lett úrrá, és a modern
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társadalmi életformák helyett a neobarokk vette át a hatalmat. Politikai életünket
véleménykülönbségek erőtlenítik, amelyek néha nem csak az eszközök megvá-
logatásában nyilvánulnak meg. (…) A népi Magyarország áll szemben ernyesztő
küzdelmet folytatva a neobarokk Magyarországgal. Pedig a birodalom lényegét,
a különböző elemek szimbiózisát nemcsak különböző népek és fajok, nemcsak
eszmék és áramlatok, hanem ember és ember között is meg kell valósítanunk
szociálisabb viszonyok teremtésével, amelynek nemcsak anyagiakban és társa-
dalmi rendben, hanem szellemben és erkölcsben is kifejezése kell jutnia.  A bi-
rodalom a keret, amelyet az erőnek kell fenntartania és az erkölcsnek kell
megtöltenie. Mérhetetlenek ezek a belső feladatok, amelyeket meg kell olda-
nunk, hogy európai feladatainknak eleget tehessünk. De az élethez tér kell, és
a mi életünk számára egyetlen lehetséges tér az, amelyet Szent István birodal-
mának nevezünk.”

És íme, az említett kritika. A neobarokk Magyarország visszásságainak, el-
várt, eljövendő átalakulása fő irányainak felvázolása. Ebben nem találhatunk
kivetnivalót. Aztán újra az európai feladat és az ehhez szükséges birodalmi
keret, itt már a szó valódi eredetét magyarázó kiegészítéssel: a Szent István-i
birodalom nosztalgiája. Hiszen annak teljes visszaállítása már akkor is egyenlő
volt a lehetetlennel.

„Nem felesleges talán, ha néhány szót szólunk e helyen arról a szerepről is,
amely a visszatért Észak-Erdély magyarságának jutott osztályrészül Magyaror-
szág európai politikájának ilyen kialakításában. A természetes és köteles mun-
kavállaláson túl ez a magyarság adni is tud az egyetemes magyarságnak, és
ezzel Európának. Adni tudja a kisebbségi múlt megpróbáltatásaiból fakadó ta-
nulságokat és erőt. Adni tudja az emberek egymáshoz nagyobb közelségét, az
erre felépülő kollektív magatartást: a népi magyar birodalmat. A kisebbségi
ember a szenvedésben tisztultabb ember típusa és vajon mi egyéb ez emberben,
mint amit az Új-Európa emberének álmodtak meg és ezek közössége vajon mi
egyéb társadalomban, mint amilyennek elérésén ma Európa fáradozik.  Lehet-
nek mások az elnevezések, mások a fogalmak és a körülmények, de a lényeg
azonos: új világ és ezzel az új világ embere van megszületőben. Ezt az új embert
adni hivatása Erdély magyarságának, a magyar politikában. Hogy adni tudja,
arra biztosíték, hogy a legvészesebb és legcsüggesztőbb időkben is magyar és
ezzel európai tudott, mert és akart maradni.”

Zathureczky nem véletlenül hangsúlyozza, hogy még a maradék kis Erdély
is adni akar. S nem csupán Magyarországnak, hanem újra és újra: Európának.
S a legfőbb, amit adni tud, az a szenvedésekben megtisztult és megacélozódott
új ember a születendő új világ számára. Egy olyan ember, aki úgy magyar, hogy
európai. És európaiként megmarad magyarnak. Az elképzelés gyönyörű, meg-
születhet ez az ember, sőt sokan születtek is ilyenek. Csak Európa nem újult
meg, s most éppen öngyilkosságra készül.

Mit tehet ma ez az ember, ha tenni akar? Minden kezdődik elölről, az ég
ismét beborult a kontinens felett, ismét válaszutak előtt állunk, és ellenérde-
keltségek keresztezik terveinket. Ezért a magyar politikának a mai Európában
éppen ilyen emberekre lenne szüksége!

y

Tévhitek ellen
Tamás Lajos: A román nép és nyelv kialakulása 1942/2

Bár különböző mennyiségben, módon és forrásokból, de a románok eredetével
kapcsolatos tévhiteknek az anyaországi, s főleg az erdélyi magyarságra zúduló
sokasága, immár évszázados múlttal rendelkezik. A tisztánlátáshoz túl sok for-
rásanyagot kellene áttanulmányozni. Ennek hiányában pedig a tévhitek – hol

akarva, hol akaratlanul – tendenciózus, illetve téves válaszokra adnak alkalmat.
Így aztán a vita, melyet csak a tudomány kristálytiszta tárgyilagossága zárhat
le, végeláthatatlan. Ugyanakkor az ebben érdekelt román politika máig őrzi ezt
a fegyverét.

Tamás Lajos írásánál rövidebb formában nem juthat el az érdeklődőhöz ama
tudományos igazság. Ezért ezt most csupán kevés rövidítéssel ajánlom az olvasó
figyelmébe:

„Ha végignézünk Európa délkeleti felének néprajzi térképén, akkor nemcsak
a tulajdonképpeni Romániában, hanem másutt is találunk kisebb-nagyobb
számban románokat (oláhokat). Eltekintve a Szovjet dnyeszterentúli területen
szervezett s immár felbomlott román tanácsköztársaságtól, és az Isztriában a
»Val d’Arsa« néven az olaszok által létesített közigazgatási kerülettől, amelynek
lakói az ún. isztriai oláhok, románok napjainkban a Balkán-félszigeten is talál-
hatók. A Timok völgyében letelepedett románság mellett különösen az ún.
arumunok (vagy másképpen makedo-oláhok) érdemelnek említést, akiket a dél-
szlávok cincároknak neveznek. Az utóbbiak a hajdani Makedónia területén és
a Pindosz-hegység környékén élnek. Délről vándoroltak be a Bulgáriában lakó
arumun telepesek és az ún. farserióták, akiken az Albániába sodródott arumun
pásztorokat értjük.  A megleni oláhok görög Makedóniának Mogléna (törökül:
Karadzsova) nevű hegyes vidékén éltek a legújabb időkig. Nagy részük elbol-
gárosodott és mohamedán vallású lett, maradékaikat arumun telepesekkel
együtt a dobrudzsai Cadrilaterben helyezték el. Felső-Magyarországon és dél-
lengyel területen szintén sok nyomát látjuk az oláh pásztoroknak, akik közül
többen Dél-Oroszországon keresztül már régebben egészen a Kaukázusig el-
jutottak nyájaikkal. 

Természetszerűen vetődik fel a kérdés, hogy ez a viszonylag nagy sugarú
elterjedési övezet milyen történelmi előzmények eredménye, más szóval, hol
kell keresnünk azokat a vidékeket, ahol a román nép és nyelv kialakulhatott.
E kérdésnek tudományos felderítése már azért is gyümölcsöző, mert a hivatalos
román állásfoglalás szerint, amelyet néhány haladottabb felfogású kivételtől el-
tekintve a román történészek és nyelvészek is magukénak vallanak, a románság
az erdélyi dákok és rómaiak keveredéséből keletkezett volna. Ez az ún.  konti-
nuitás elmélet lényegében a renaissance korában keletkezett és humanista tu-
dósok állították fel. Alkatelemei a XV. és XVI. század kezdetleges történetírói
szemléletéből fakadnak s maga az elmélet kb. azoknak az irodalmi eredetű
mondáknak a nívóján mozog, mint pl. a franciák őseit Trójából származtató
hősi legenda.

Nem célunk ezeknek a néhány szóban még ismertetendő legendás, tudálé-
kos eredetű mondáknak részletezése, mert korunk fejlettebb eszközökkel kutató
tudományossága már régen napirendre tért felettük. Annyit azonban meg kell
jegyeznünk, hogy a románság eredetének problémáját legelőször nem román
tudósok, hanem nyugati szerzetesek, humanisták, bizánci krónikások vetik fel.
A »honnan« kérdése, mely a nemzeteket öntudatosodásuk megindulása idején
annyira izgatja, maguknál az oláhoknál csak jó későn, a XVIII. században merül
fel, amikor a görögkatolikus erdélyi román papok a magyarországi humanizmus
és felvilágosodás szellemét elsajátítva és politikai törekvéseiket történelmi
mezbe öltöztetve a dákoromán nyelvészet és történetírás megalapítóivá lesznek.
(…) Kelet-Európa történetében még csak egy másik nép van, amely hasonlóan
hosszú lappangás után, először a XI–XIII. századok folyamán jelentkezik a tör-
ténelem színpadán, anélkül, hogy ókori gyökereihez a forrásadatok szakadatlan
láncolata vezetne vissza: az albán. A vlahokat először Kadrenos bizánci törté-
netíró említi az ochridai tótól délkeletre, Kastoria és Prespa környékén, a Kr.
u. X. század második felében. Erre az említésre az a történetíró tollára kíván-
kozó esemény adott alkalmat, hogy kóbor oláh pásztorok a Szép-Tölgyek nevű
helyen megölték Dávid bolgár fejedelemfit. Még nagyobb a történelmi hagyo-
mány hézagossága Erdélyben, amelyet Aurelianus 270 körül ürít ki, oláhokat
pedig először az 1210. év hadi eseményeivel kapcsolatban emlegetnek a ma-
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gyar királyok oklevelei. Ez a csaknem ezer esztendős forráshagyomány-hiány
még külföldi történészek figyelmét sem kerülte ki. (…)

A Balkán-félszigeten a romanizált lakosság utolsó említései és a vlahok első
említései közötti időköz jelentékenyen kisebb. A félsziget északi felében elhe-
lyezkedő latin nyelvű tartományok lakosságának sorsát a VI. század elején meg-
induló és a VII. században tartós települési formákban kikristályosodó szláv
megszállás pecsételi meg. (…) Az északi latin tartományok romanizált népes-
sége – a Dalmát tengerpart kivételével – általában legfeljebb a VII. század ele-
jéig maradhatott fenn szórványosan. Ezt az időpontot alapul véve, a balkáni
vlahok legelső említéséig alig négyszáz esztendő múlva kerül sor.

Ezt a négy évszázadot a nyelvtudomány bizonysága szerint a vlahok a szintén
pásztorkodást űző albánokkal együtt a Balkán-félszigeten töltötték. Arra a kér-
désre, miért nem említik legalább a bizánci történetírók az oláhságot ez alatt az
idő alatt, nézetünk szerint a következő választ adhatjuk: ellentétben a népván-
dorlás korának fegyveresen fellépő, katonailag kitűnően megszervezett és állam-
szervező képességekkel megáldott germán és török népeivel, a vlahok nem
tartoznak a népvándorlás korának honfoglaló népei közé. A pásztorkodó közép-
kori románságnak voltak ugyan kezdetleges fegyverei, de ezeket nem használta
honalapításra kiszemelt területek meghódítására, hanem védekezésre, legelőinek
biztosítására és az ide betolakodó idegenek megfélemlítésére (Barbarossa ke-
reszteseit pl. mérgezett nyilakkal támadták meg Bulgária hegyei között). Ezt
különben Kelet-Európa történelméből is világosan látjuk. Sámuel bolgár cár már
a magyar honfoglalás ideje előtt mint keresztény államfő száll szembe Bizánccal,
a horvátok zsupánságokban szervezkedve fejlődnek keresztény királysággá, a
szerbek a XIV. században Dusán István alatt nagyhatalommá nőnek, csak a
vlahok hasonló önálló próbálkozásairól, történelmi szerepléséről hallgatnak a
források. A Kedrenos utáni említések a XII. századig szintén kizárólag balkáni
oláhokra vonatkoznak. 980 felé Hellász oláhjairól hallunk. Bulgária megsem-
misítése után Bulgárölő Vazul bizánci császár 1019-ben elrendeli, hogy az oláh
pásztorok az ochridai görög keleti püspökség fennhatósága alá kerüljenek. Majd
Kekaumenos XI. századi történetíró foglalkozik Tesszália, Hellász és Makedónia
oláhjaival. Megbízhatatlan, esküszegő népnek tartja őket s óva inti honfitársait,
hogy őrizkedjenek tőlük s a városokba ne eresszék be őket. Kekaumenosszal
egy időben Anna Komnene emlékezik meg nomád életet élő oláhokról. Kinnamos
pedig arról értesít, hogy Vatatzes Leó seregében, amely 1167-ben a Fekete-
tenger felől támadta Magyarországot, vlah zsoldosok is voltak.

A XII. században Szarajevótól délre említik a források Stari Vlaht s ugyan -
ekkor még Prizren környékén bukkannak fel vlah pásztorok. A XIII. században
pedig a Tara, Lim és a Neretva folyók környékén, Montenegrótól északra be-
szélnek róluk. Voltaképpeni politikai története a balkáni oláhoknak nincs, az
államalkotásig sohasem jutottak el, a más népek által tartósan elfoglalt terüle-
teken pásztorkodtak és jobbágykodtak. Az északra vándorolt románság is későn
hallat magáról a történelem színpadán. A magyar király fennhatósága alá kerülő
kenézekről, akik az Al-Dunától északra eső területeken foglalkoznak az oláhok
letelepítésével, először IV. Béla magyar uralkodó 1247-ben kelt oklevelében
olvashatunk. Ugyanakkor hallunk Litovoj olténiai és Szeneszláv munténiai
vajdákról is, akiknek földjéről és jogairól szintén a magyar király intézkedik.
A későbbi Ó-Királyság történelmi magját képező két vajdaságot csak a XIV.
század első felében alapítják meg. A havaselvi (oláh) vajdaságot a kun ősöktől
származó Baszaráb, Károly Róbert hűbérese (Basarab woyuoda noster
Transalpinus), Moldovát pedig Nagy Lajos hűtlen vajdája (Bogdan noster
infidelis quondam Vayvoda de Maramorisio).”

BALKÁN-FÉLSZIGETI ROMANIZMUS
„(…) Ha a románság középkori történelmét helyes távlatból akarjuk szemügyre
venni, akkor nem szabad elfelednünk, hogy a romanizmus önfenntartó képes-
sége és műveltség-átörökítő készsége egészen más volt a Balkánon mint Nyu-

gaton. Már a birodalomnak a IV. század végén bekövetkező kettészakadása
után megkezdődött a Keleti Császárságban a latin nyelv fokozatos háttérbe szo-
rulásának korszaka. Ennek eredményeképpen a latin először az állami életből,
majd végre a hadsereg vezényletéből is kiszorul s helyét a Bizáncban egyed-
uralomra törő görög nyelv veszi át. A VIII. században a görög nyelv uralma be-
fejezett tény. Míg nyugaton a latin nyelv és kultúra a katonailag diadalmaskodott
germánságot szellemi vonzerejével hódítja meg, a bizánci területen tengődő,
megtizedelt létszámú latin nyelvű népréteg képtelen a nagy tömegben rázúduló
idegen elemek kulturális áthasonítására. Ez az óriási fajsúlybeli különbség
abban a tanulságos tényben tükröződik, hogy míg Nyugaton a germánok
romanizálódnak (elfranciásodnak, elolaszosodnak, a spanyolok őseibe olvad-
nak), addig Keleten éppen megfordítva zajlik le a régi és az új világ találkozása
és egymásra hatása: a hódító és tömegesen betelepülő szlávság olvasztja be a
félszigeten szórványosan itt-ott még fennmaradó latinul beszélő népi szigeteket
(…).

Már Dacia Traiana kiürítése után lett a Balkán-félsziget északi felében el-
helyezkedő latin nyelvű lakosságnak a történeti hivatása, hogy a barbároknak
átengedett daciai hídfő katonai szerepét átvegye, hogy keleti határőrvidéke le-
gyen a Birodalomnak. (…) Mindez azonban elégtelennek bizonyul, a Duna-
vonal áttörése a főképpen városokban tömörülő romanizált elemek sorsát
végképp megpecsételte, el kellett pusztulniok, anélkül, hogy a római műveltsé-
get – ennek Nyugaton tapasztalható sugárzó erejével – tudták volna a hódítóikra
átszármaztatni.

(…) Kétségtelen, hogy a városlakás olyan körülmény, amely előbb-utóbb a
romanizált lakosok pusztulását vagy teljes beolvadását vonta maga után.  Nem-
csak Dáciában, ahol a városi élet már. a Kr. u. III. század folyamán tönkrement,
hanem másutt is (…). Legtovább az Adria partján, Dalmáciában virágzott a
városi élet, amit Itália és főleg Velence közelsége magyaráz. De még ez sem
tudta megakadályozni a dalmát városok elszlávosodását, amely kb. a XVI. szá-
zadban következett be. Raguza, Spalato és Zara előkelő patricius családjaiban
már a X. században feltűnnek az első kétségtelenül szláv nevek. (…)

Mind a városlakók, mind a földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó
romanizált elemek helyhez kötött életmódot folytattak. Ez a helyhez kötöttségük
elkerülhetetlenül vonta maga után az elszlávosodást, mert a szlávok letelepe-
désük után szintén kiváltképpen földművelő és állattenyésztő életmódot foly-
tattak. (…) Kimondhatjuk, hogy a balkán-félszigeti, helyhez kötött életmódot
folytató romanizmusnak semmilyen szerepe sem lehetett az ősoláhság megala-
kulásában.

A balkáni népi latin nyelv az ősromán (ősoláh) nyelv formájában csak egy
olyan népréteg ajkán maradhatott fenn a népvándorlás gót, hun, avar és szláv
zivatarai közepette, melynek életformájából hiányoztak a helyhez kötöttség ele-
mei. (…) arra a következtetésre jutunk, hogy ez az életforma csak a pásztor-
kodás lehetett. (…) Kétségtelen, hogy a már Kr. e. működésbe lépő latinosító
erők lassacskán eljutottak a legnehezebben hozzáférhető pásztorrétegekig is,
bár először nem ezek, hanem a falvak és városok népe tanulta meg a latin nyel-
vet. Ezzel a balkáni népi latin nyelv egy olyan népréteg ajkára került, mely a
síkságon élő szlávokkal csak laza összeköttetésben élve s a folytonos helyvál-
toztatással járó pásztorélet hagyományrögzítő zárt kereteiben állandóan meg-
maradva, alig nyújtott némi kis támadási felületet az elszlávosító és elgörögösítő
erőknek. A balkáni római uralom hatszáz esztendeje kellett ahhoz, hogy végre
a pásztorkodó trák–illír elemek is megtanulják a hódítók nyelvét, de amikor
megtanulták, akkor ők őrizték meg egyedül, míg a helyhez kötött életmódot
folytató (…) lakosság erre képtelen volt. (…) A nomád állapot a letelepedett
népekkel való érintkezésben a nyelv és a szokások kitartó megőrzésére kiválóan
alkalmas. (…) A románoknak a Balkánon és az isztriai félszigeten egészen a
legújabb időkig töredékesen fennmaradt nyelv és fajrokonai pl. azért fognak rö-
videsen beolvadni környezetükbe, mert a nomád és költözködő pásztorkodással
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egészen vagy részben felhagytak. (…) A megleni oláhok a földművelésre áttérve
ugyancsak a teljes elbolgárosodás felé haladnak. Az arumunok kereskedői pá-
lyára lépve hamar elgörögösödnek, akik pedig földmívelőkké lesznek, hason-
lóképpen járnak. Csak azoknak az arumunoknak van reményük nyelvük
hosszabb ideig tartó megőrzésére, akik továbbra is kitartanak az egész oláhság
egyetemes ősfoglalkozása, a pásztorkodás mellett. (…) A cigányok esetében
ugyanez tapasztalható. Az állandó letelepedés náluk is az anyanyelv elveszté-
sével jár, míg a nomád állapotban megmaradók tovább is cigányul beszélnek.”

ŐSI ÉLETTÉR ÉS KAPCSOLATOK A BALKÁNNAL
„Az ősi vlah pásztorkodás színtere eredetileg nem terjedt túl a Balkán-félsziget
határain, erre a nyelvtudomány számos bizonyítékot ismer, melyeknek vallomása
a legteljesebb összhangban van a vlahokra vonatkozó történeti adatok útmuta-
tásaival. A vlah pásztorok ősei az 500–600 éves balkáni római uralom idején –
az északi latin nyelvű tartományok Illyricum, Praevalitania, Moesia Superior és
Moesia inferior, Dardania, Schytia Minor stb.) területén ezt az általában egy-
ségesnek felfogott közlatin nyelvet tanulták meg, amely a birodalom államnyelve
volt. (…) A nyugaton szemlélődő nyelvtudós és történész a keresztény latin–
germán kultúrkörben mozog, a román (oláh) nyelv és történelem kutatójának
azonban lépten-nyomon az ortodox–görög–szláv kultúrkör ható erőivel kell szá-
mot vetnie. Ez a körülmény magyarázza, hogy Sanfeld-Jensen dán tudós egy
külön tudományágnak, a »balkáni nyelvészet«-nek megalapozását végezhette
el, amely a görög, albán, román, bolgár (sok esetben szerb és török) nyelvek
közös sajátságait vizsgálja. (…) A román (oláh) nyelv grammatikája igen sok-
ban különbözik a nyugati román nyelvekétől, s ezek csaknem kivétel nélkül olyan
különbségek, amelyeknek megfelelőit az albánban és a bolgárban vagy a többi
balkáni nyelvben is megtaláljuk. Sok nyelvész ezeket a hasonlóságokat nemcsak
a hosszú évszázadokig tartó együttéléssel, hanem egy közös trák–illír ősi nép-
réteg hatásával magyarázza.

A balkáni nyelveken belül különösen szoros kapcsolatok állanak fenn a
román és az albán nyelv között. Ezen nem csodálkozhatunk, hiszen a Balkánnak
két par excellence pásztornépe a román és az albán, a két nép fiai a legrégibb
idők óta együtt pásztorkodtak, s még a XIV. században is együtt adományozták
a szerb uralkodók albán és oláh pásztorok falvait az arra érdemesített szerb
kolostoroknak (lásd pl. III. Uros Istvánnak a decsani kolostort illető alapító ok-
levelét). Az ilyen falvaknak katun volt a neve (alb. këtund, rom. că tun »pász-
torfalu«). A két nyelvben számos szó van, amelyeknek eredetét a trák–illir
nyelvben keresik, mert az ismert nyelvek egyikéből sem lehet őket megmagya-
rázni. (…) az ún.  balkáni szavakon (Balkanwörter) kívül egész sereg egyene-
sen az albán nyelvből átvett szót is találunk a románban. Ilyen pl. a buză »ajak«,
copaciu  »fa«, vatră »tűzhely«, copil »gyermek«, ghimpe »tüske«, pârâu »patak«,
stb. (…) Ha a nem latin eredetű közös albán–román szavakhoz hozzávesszük
még a két nyelvben fellehető közös latin elemeket is (Philippide szerint 350
teljesen azonos és 50 csekély eltéréssel, pl. a képzésmódban azonos), akkor
olyan tekintélyes, szinte közösnek nevezhető szókincs kerekedik ki, amilyent
semmilyen másik két balkáni nyelv között nem találunk. (…)

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy az albánokkal ma csak bizonyos
arumun csoportok állanak többé-kevésbé szorosnak nevezhető kapcsolatban,
az északi románság pedig az idők folyamán az Al-Dunán átkelve, jó messzire
telepedett le hajdani albán sorstársaitól, szükségképpen fel kell tennünk, hogy
az északi románság ősei és az albánok ősei az oláh nyelv kialakulásának korában
földrajzi közelségben éltek. Nyelvi kapcsolataik természetéből még az is vilá-
gosan kitűnik, hogy az ősi vlahság és az ősalbánság általában közös életkörül-
mények között élt együtt (szimbiózis), s úgyszólván kizárólagos foglalkozásuk
a közös trák–illír ősöktől örökölt nomád, illetve költözködő pásztorkodás volt.
Különös súllyal esik latba az a Philippide által elismert tény, hogy a románság
négy ágazata (északi, megleni, isztriai oláh, arumun) közül éppen az északi

(»dákoromán«) csoport nyelve áll legközelebb az albánhoz, még pedig ennek
is a déli ún. toszk változatához. Ezt különösen azért kell hangsúlyoznunk, mert
az albán–vlah nyelvi egyezéseket egyes román nyelvészek még mindig úgy pró-
bálják magyarázni, hogy időről időre egyes pásztorcsoportok rándultak le az
albánokhoz. (…)

G. Stadtmüller német tudós nemrégiben közzétett albán őstörténeti kuta-
tásainak eredményeitől bízvást várhatjuk, hogy a balkán-félszigeti román őshaza
kérdését lassan a napi politikától és a »dákoromán« mítosztól mentes tudomá-
nyos vágányra lehet visszaterelni. (…)

A két nép párhuzamos fejlődésének és együttélésének a VI. században meg-
induló balkáni szláv térfoglalás és a szlávságnak fokozatos állami megerősödése
vetett véget. Az albán–vlah együttélés helyébe a csekélyebb hatásfokú, de kul-
túrtörténeti és nyelvtörténeti szempontból igen nagy jelentőségű vlahoszláv kor-
szak lépett. (…) A szlávság (…) a vlahok tanítómestere lett a bizánci kultúra
közvetítése révén, mert első megjelenésétől kezdve a Keleti Császársággal
szemben önálló állami életre törekedett, függetlenségi harcokat vívott, míg a
nomád pásztorkodást űző vlahok hasonló célkitűzésű, központilag megszerve-
zett önállósági törekvéseiről nem tud a történelem. A két nép közötti érintke-
zésnek fő formája a cserekereskedés volt, sok helyen pedig jobbágyi
szolgáltatásokkal fizettek a vlah pásztorok szláv uraiknak. A két nép életformá-
jában tapasztalható különbség magyarázza, hogy az oláhok az állami és egyházi
élet szókincsét csaknem teljesen a délszlávoktól vették át, emellett azonban a
mindennapi élet szókészlete is hatalmasan gyarapodott különösen bolgár ele-
mekkel. Annak, aki a nyugati román nyelveket ismeri, éppen a román-oláh nyelv
rengeteg szláv szavának megtanulása okozza a legnagyobb nehézséget. Ezen-
kívül nagy számban találunk a románban magyar, görög, török, szász és rutén
szavakat is, melyek mindmegannyi különbséget jelentenek a román nyelv és a
nyugati újlatin nyelvek szókincse között. Cihac etimológiai szótára szerint szá-
mítva a szláv eredetű szavak statisztikai arányát, kiderül, hogy ezek a teljes
szóanyag 41%-át teszik ki, míg a latin elemek csak 20%-át. Látható ebből,
hogy az oláh nyelvre gyakorolt szláv hatás jóval nagyobb és többrétű, mint a
nyugati román nyelvekben tapasztalható germán befolyás. (…)

A vlaho–szláv kapcsolatok történetéhez és azoknak hipotézisektől mentes
megértéséhez éppúgy a Balkán-félsziget görög keleti, bizantino–szláv kultúrkör
szolgáltatja a megfelelő történeti keretet, mint az albán–vlah etnikai és nyelvi
összefüggések tudományos értelmezéséhez. 

Az a szembeötlő tény, hogy a modern újlatinságban egyedül a románok a
görög keleti egyház hívei, szintén biztos útmutatással szolgál arra nézve, hogy
a vlahság a Balkán-félszigetről vándorolt be a Dunától északra fekvő vidékekre.
A román-vlah kérdés irodalmában már közhellyé lett az a megállapítás, hogy
amióta csak vlahokat emlegetnek a történeti források, azóta egészen a középkor
végéig ez a nép kizárólag az ochridai vagy egyéb balkáni metropoliták fennha-
tósága alá tartozott egyházi tekintetben. A görög keleti román egyháznak még
a vajdaságok megalakulása után is sokáig egyeduralkodó szláv liturgiája a bal-
káni bolgár–vlah kapcsolatok emlékét őrzi. Köztudomású, hogy az északi irányú
népi terjeszkedés idején a pópákat továbbra is Vidinben és Silistrában, majd a
havaselvi és moldvai metropoliták székhelyein szentelték fel, ez utóbbiak pedig
a konstantinápolyi pátriárkától függtek. Jellemző pl., hogy az első ismert erdélyi
kolostort, a szentmihályit, alapítói, Balica és Drágos moldvai vajdák a kons-
tantinápolyi pátriárkának ajánlják. Az oláhság kapcsolatai a pravoszláv egyház-
zal tehát a Balkánról történt kivándorlás után sem szűntek meg, sőt olyan
erősek lettek, hogy a vajdák udvarán keresztül próbálkozó katolikus középkori
propaganda felületes, múló eredményeknél egyebet elérni sehol sem tudott.
A protestáns térítési törekvések a reformáció korában sem tudták a nyugati
eredetű új hitet a románok lelkivilágában meggyökereztetni. A balkáni pravosz-
láv kultúrkörbe való tartozás eredményezte azt is, hogy mikor a vajdaságok
megalakulásával egy hivatalos államnyelv szükségessége jelentkezett, akkor
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mindkét vajdaságban, mind Havaselvén mind pedig Moldvában, egy macedóniai
színezetű délszláv nyelvhez nyúltak. Ez lett a vajdaságok kancelláriáinak és az
egyháznak a nyelve, mint a nyugati műveltségű országokban a latin nyelv. A
román cirillika is balkáni eredetre mutat, éppúgy, mint a kenézség és a bojárság
intézménye.

Ezzel szemben a vajda tisztsége Makkai László figyelemreméltó érvelése
szerint (lásd A magyarországi román társadalomfejlődés, Hitel, 1940/41.
163–64 old.) magyar területen honosodott meg a bevándorló oláhok között.

Nyelvtudósok hívták fel a figyelmet arra a megcáfolhatatlan tényre, hogy a
mai északi románok, arumunok, megleni és isztriai oláhok nyelve a közöttük
ma tapasztalható eltérések ellenére is eredetileg egyetlen egységes vlah ős-
nyelvből fejlődött. Hiába hemzsegnek az isztriai oláhban a szlovén-horvát sza-
vak, nyelvtanuk világosan mutatja, hogy eredetileg mind a négy ágazat nyelve
egységes volt, ez pedig azt bizonyítja, hogy az északi románok, az arumunok,
a megleni és isztriai oláhok ősei széjjelválásuk előtt egyetlen népi tömböt ké-
peztek. Ez az egységes ősi vlah pásztornép a hajdani latin nyelvű tartományok
területén pásztorkodott. Általában a X–XI. századra szokás tenni az ősi vlah
nyelvi és földrajzi egység megbomlását, amelynek eredményeképpen a későbbi
»dákorománok« ősei északkelet felé, az arumunok ősei délfelé (ezekkel mentek
a megleniek ősei is), az isztriai oláhok ősei pedig északnyugat felé szóródtak
szét. Ha az összes Kelet-Európában ma fellelhető oláh nyelvű népcsoportok
valamikor nem éltek volna együtt, akkor ma az arumunoknak, a megleni olá-
hoknak és az isztriai oláhoknak lényegesen más grammatikájú román nyelveket
kellene beszélniök, aminek azonban éppen az ellenkezője igaz. (…)

Ezt a tényt a román nyelvészek is elismerik és hirdetik, bár a balkáni oláh
nyelvváltozatoknak általában hasonlíthatatlanul kevesebb figyelmet szentelnek,
mint a romániainak. Bizonyos, hogy ha a négyféle nyelvváltozat kölcsönös kap-
csolatait régebben is tisztábban látták volna azok, akik a kontinuitás tanát pro-
pagálták, akkor ez az elmélet nem születhetett volna meg olyan játszi,
tudománytalan könnyedséggel s nem virágzott volna oly sokáig, főleg a törté-
nettudományokkal foglalkozók körében.

Az eddig felsorolt történeti és nyelvtudományi érvek egyirányú vallomásukkal
egymást erősítik. Az albán–vlah kapcsolatok természete, a román nyelv balkáni
szavai, a még egységes tömbben élő ősvlahokra gyakorolt legrégibb szláv ha-
tások, a román nyelv különböző változatainak nyelvtörténeti és nyelvfejlődési
közössége; mind megannyi tényszerű érv, amely egyértelműleg bizonyítja, hogy
a román nyelv és nép megalakulásának színtere a pásztorkodó ősoláhság eredeti
élettere a Kelet-római Császárság és a bizantino–szláv kultúrkör határain belül
keresendő. Így válik érthetővé az is, hogy a nyugati román nyelvektől eltérően,
amelyekben nagyszámú régi germán szó található, a vlah ősnyelv egyetlen vál-
tozatában sem sikerült ilyeneket kimutatni. Az ó-germán elemeknek ez a hiánya
csak úgy magyarázható, hogy az oláh nyelv a Dunától délre eső vidékeken alakult
ki. Nem mintha a Balkánon soha germánok meg nem fordultak volna. (…) A
Balkánon germánok huzamosabb ideig sohasem tartózkodtak. (…) Egészen
más volt a helyzet a Dunától északra eső vidékeken, amelyeket – különösen a
trajánusi Dáciát – már a provinciának Aureliánus által megszervezett kiürítése
előtt több ízben veszélyeztették a germánok, s maga a kiürítés is a gótok szűnni
nem akaró nyomására történt meg. A későbbi Erdély területén kb. ötszáz esz-
tendőn keresztül időznek különféle germán törzsek: nyugati és keleti gótok,
vandálok, herulok, legtovább gepidák. Kis-Oláhország területén pedig egy ideig
a tajfálok. Ha a vlah őshaza területe a Kárpát-medence keleti felét is felölelte
volna, akkor ennek az ötszáz éves germano–vlah szimbiózisnak éppoly beszédes
nyomai lennének a mai oláh nyelvben, mint a tényleges germán–román együtt-
élésnek a nyugati újlatin nyelvekben. (…) Mindebből pedig világosan követke-
zik, hogy ha a román nép és nyelv megalakulásának színtere nem a Dunától
délre terült volna el, akkor a mai román nyelvben egy egész sereg kétségtelenül
germán eredetű szót kellene találnunk. Az ógermán elemek hiánya tehát szintén

azt bizonyítja, hogy a vlahok ősi élettere egészen a középkor végéig a Balkán-
félsziget volt.

A román tudományban természetesen történtek kísérletek, hogy egy sereg
nehezen megfejthető szót ógermán eredetűnek tüntessenek fel. (…) Ezekkel a
tudományosság ellen oly gyakran vétő törekvésekkel azonban itt felesleges bő-
vebben foglalkoznunk. Csak annyit jegyezhetünk még meg, hogy a magyar és
a rutén nyelvekben sem találunk olyan román eredetű tájszavakat, amelyek a
XIII. század előtt kerültek volna beléjük. (…)

A történeti források egyébként az Al-Dunától északra fekvő területeket az
ott időző népek nyomán Gotia, Gepidia, Sclavinia néven emlegetik (Jordanes,
Theophylakos Simocatta), csak éppen Vlachia néven nem. Ilyen nevű tartomá-
nyok a középkor vége felé a Balkán-félszigeten bukkannak fel (N. Chomiates,
Frantzes) görög területen.

A forrásoknak ez a hallgatása, amely, mint láttuk, csaknem ezer esztendőre
terjed a Kárpátok medencéjében, szerepel »argumentum ex silentio« néven a
román vlah kérdés irodalmában. (…)”

LEGENDA ÉS VALÓSÁG
„A román nép és nyelv kialakulásának tudományos eszközökkel megállapítható
folyamatát vizsgáltuk az eddigiekben. Kiegészítésképpen röviden át kell tekin-
tenünk azokat a krónikás és legendás nézeteket is, amelyek már tudománytör-
téneti okoknál fogva sem tarthatnak igényt komoly számbavételre. Rövid
ismertetésük sok tanulságot nyújt, mert megmutatja, hogyan gondolkoztak a
különböző korokban a blachi, vlachi, valachi, olaci nevű nép eredetéről.

Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy a románoknál, vagy románokkal
szomszédos népeknél semmiféle erre vonatkozó népi szájhagyomány nem talál-
ható. Nézetünk szerint azért nem, mert a vlahok egész ős- és középkori törté-
netéből hiányzanak azok a messze visszhangzó fegyvertények, amelyek a
népvándorlás korában megszervezetten fellépő és a letelepedésükhöz választott
területeket más népekkel szemben meghódító népeknél, többek között, a ma-
gyaroknál is, honfoglalási és eredetmondák keletkezését és tartós megmaradását
tették lehetővé. A hősi szájhagyomány hiánya összhangban áll azzal a megfigye-
lésünkkel is, hogy az ősrománságnak nincs határozott földrajzi határok közé rög-
zíthető, önmaga szervezte állami élete, hanem csak periodikusan a síkvidék és
a hegyvidék között váltakozó pásztorkodási területe, amely azonban más ural-
kodó népek földjén feküdt s eredetileg nem nyúlt el a déli Kárpátok vidékéig.

A bizánci Kinnamos a Balkán-félsziget vlah pásztornépét itáliai telepesek
utódainak tartotta. Talán azért, mert tudomása volt arról a sok latinos csengésű
szóról, amely a vlahok nyelvében él. Nyugati szerzetesek azonban, akik nem
rendelkeztek a szükséges nyelvi ismeretekkel, már egészen más irányba keres-
kedtek. Willelmus de Rubruk (Rubruquis) ferencrendi szerzetes, aki XI. Lajos
francia király megbízásából járt keleten a mongol nagykán udvarában, útleírá-
sában sok más nép között az oláhokat is megemlíti. Azt mondja, hogy ezek a
tatárokkal együtt jöttek Európába ugyanakkor, amikor a bolgárok. Őshazájuk
szerinte a Baskíria melletti vidékeken volt. Ezt a hagyományt fűzi tovább a XII.
század második felében Roger Bacon a IV. Kelemen pápa számára megírt Opus
maius c. művében. Ő már nevet is ad a Baskíria melletti oláh őshazának: Blacia
Maior. A két középkori barát képzeletében a vlahság tehát éppen olyan barbár,
keletről származott »natio aquilonaris«, mint a bolgárok, tatárok, hunok és ma-
gyarok. Nincsen ebben semmi feltetsző, hiszen a két szerzetesnek még élénk
emlékeztében lehetett a vlahoknak a XII. század folyamán a harmadik
kereszteshadjárat alkalmával tanúsított magatartása, amikor ezek a kunokkal
egyetemben Bulgária hegyes vidékein mérgezett nyilakkal fogadták Barbarossa
vitézeit. (…)

A XIII. században a vlahok zöme még a Balkán-félszigeten tartózkodott, de
a XIV–XV. században már jelentős pásztorcsoportok éltek a Dunától északra
elterülő sík és hegyes vidékeken, beleértve a Kárpátok medencéjének keleti
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felét is. Azok a humanista tudósok, akik Kelet-Európával foglalkoztak, már
vlahokat találtak Erdélyben, tudták, hogy a nyelvükben sok a latinosan csengő
szó, tudták, hogy Erdély földje a hajdani trajanusi Dáciához tartozott, de nem
ismerték a középkor történetét. (…)

Tételük kb. így fogalmazták meg: Dacia Traiana római provincia volt a Kr. u.
II–III. században, most pedig – ti. a XV–XVI. században – szintén egy »elrontott«
latin nyelvet beszélő pásztornép lakik Erdélyben, tehát ott tanyázott az a II–XIV.
századok közötti időkben is. Nyilvánvaló, hogy ez az okoskodás a post hoc ergo
propter hoc néven ismert álbizonyítás tipikus esete. A humanista tudósok elmé-
lete a következő századokban igen népszerű lett, alig akadtak kritikus fők, akik
a szolgai módon való továbbadás helyett önállóan gondolkoztak volna. Ez a téves
felfogás egészen a XVII. századig egyeduralkodó volt, s Lucius az első, aki De
Regno Dalmatiae c. művében határozottan kétségbe vonja. (…)

Nincs semmi csodálni való azon, hogy a szélrózsa minden irányába szét-
vándorló vlahok észak felé elvetődött csoportjai Erdélybe, a hajdani Dacia
Traina területére is eljutottak. Eljutottak ugyanakkor Moldovába, Felső-Magyar -
országra, Lengyelországba, Dél-Oroszországba is. Az lenne a különös, ha Er-
dély pásztorkodásra kiválóan alkalmas vidékét elkerülték volna. Görögországba
is eljutottak és élnek még ma is arumun-vlah pásztorok, római-vlah folyama-
tosságról azonban itt sem beszélhetünk.

A humanisták »bizonyítékai« között egy sem szerepel, amely a modern tu-
dományos kritika megvilágításában helytállónak bizonyulna. A hasonló szavakra
történő hivatkozás egy naiv kor jóhiszemű tévedése, hiszen könnyen belátható,
hogy pl. a dél-amerikai latin államok nyelvében is sok a latin szó, ezekből azon-
ban korántsem következik, hogy ezek az államok a római kor óta léteznek az
Újvilágban. (…) Történeti forrásokra, vagy nyelvtudományi érvekre (nem
puszta nyelvhasonlóságra) a humanisták nem hivatkoznak, hiszen nem ismerték
az albán–vlah kapcsolatok természetét (…). Ők egy egészen más kornak a
gyermekei voltak, akik minden gátlás nélkül nyilvánítottak véleményt olyan te-
rületeken, ahol a problémák felismeréséig sem jutottak el. Ugyanilyen kritikát-
lanság jellemzi a XVII. és XVIII. század moldovai krónikásait is (Grigore
Ureche, Miron és Nicolae Costin), akik a magyarországi és lengyel humanisták
műveiből merítik a moldovai,  havaselvi és erdélyi oláhság közvetlen római le-
származásának meséjét. Önálló gondolkozásnak e téren semmi nyomát sem ta-
láljuk náluk, s még a XVIII. századi erdélyi görögkatolikus papnövendékek
(Sinkai György, Klein Sámuel, Maior Péter) munkásságán is döntő mértékben
ütközik ki a humanista hagyományok kritikátlanul elfogadott hatása. (…) meg-
állapításaikat őszinte mély hazafiság fűti, amely igen tiszteletreméltó, de tudo-
mányos szempontból nem kárhoztatható eléggé. (…) Ők teremtik meg az azóta
is fáradhatatlanul propagált »dáko-román« kifejezést, amelyet az erdélyi iskola
munkássága óta előszeretettel használnak az idők folyamán északra vándorolt
oláhság megjelölésére, figyelmen kívül hagyva, hogy ennek a »dáko-románság-
nak« története sem Dácia névadó őslakosságával, sem pedig Traianus tartomá-
nyának romanizmusával nem hozható kapcsolatba.”

Tamás Lajos alapos és minden olvasó számára érthető összefoglalója után
nehezen képzelhető el, hogy az addig és azóta is burjánzó mítoszok és magya-
rázkodások elterelhetik figyelmünket az igazságról. Arról, amelyik a politikai
helyzetet természetesen már nem befolyásolhatja, de amelynek általános elfo-
gadása lehetővé tenné a kizárólagosan elméleti jelentőséggel bíró, s mégis az
erdélyi magyar kisebbségi életet a hétköznapjaiban is befolyásolni képes törté-
nelmi jog vitáját. A gyakorlatban ez közelebb hozhatná az autonómia kérdését
is a megoldáshoz, s mindenképpen megfosztaná a politika kalandorait a magyar
kártya kedvelt alkalmazásának sablonos elemeitől.

A tanulmány szerzője már 1942-ben arra számított, hogy a kontinuitás el-
mélete megbukott, hiszen ezt is írja: „G. Stadtmüller német tudós nemrégiben
közzétett albán őstörténeti kutatásainak eredményeitől bízvást várhatjuk, hogy
a balkán-félszigeti román őshaza kérdését lassan a napi politikától és a »dáko-

román«-mítosztól mentes tudományos vágányra lehet visszaterelni.” Sajnos
azonban éppen az ezt követő évtizedekben következett be annak legszélsősé-
gesebb virágkora. Ezt a szocializmusnak a szomszédos országokban nemzeti
céloknak alárendelt formája biztosította. Főleg és éppen Romániában, a
Ceauşescu-érában. A politika pedig annyira ragaszkodik hozzá, hogy már európai
köntösben is megismerhettük. 

A kritikusok száma azonban nő. Hogy a remélt áttörés mikor következik be,
nem tudhatjuk, de az erre alapozott nemzettudattal bíró tömegek több generá-
ciójára gondolva, nem lesz könnyű feladat. 

y

Irodalmi szekták és nemzetpolitika
a két háború között
Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban 1942/2.

I.
Kiss Jenő, a Helikon titkára, a Hitel helyettes- és a Termés alapító szerkesztője,
költőhöz méltó gyönyörű sorokkal ír a népi írók küzdelméről, melyet a két há-
ború között folytattak – jól tudjuk – az irodalmat meghaladó fontosságú céllal.
Aztán megértő, de szigorú ítélettel zárja tanulmányát.

A magyar író és költő a történelem folyamán nem volt elefántcsonttornyok
lakója. Szerzőnk szavaival élve: „(…) bőre alatt ott feszül valamennyi kérdése
a kornak, egyéni és közösségi vonatkozásban egyaránt.” A magyar író előtt
mindenkor ott lebegett a haza, a nemzet sorsa, a költő, a katona, a politikus,
átfedések egész sorát emlegethetjük Balassi tollának és kardjának szimbiózi-
sától, Zrínyi költői, politikusi, hadvezéri zsenijének csodálatán keresztül Petőfin
s Adyn át egészen a népi írókig. 

Ma már más a helyzet. Eleve politikai szempontok szerint sorolják, sőt rang-
sorolják a toll bajnokait, akár akarják ezt ők, akár nem. A politikai szempont
mindent felülírni látszik. Az irodalom, mint minőségi eszköz nem az író fegy-
vere, hanem az író válik a politika fegyverévé, a minőségtől függetlenül.

„A mai magyar szellemi élet kérdései között kétségtelenül a népi irodalom
problémája az, ami az utóbbi időben a legtöbb vitát, összecsapást, szellemi
párviadalt hívta elő – az az a mesebeli ólom szérű, ahol tartó és hódító erők
hol térdig vágják egymást a talajba, hol derékig. Minden irodalmi harc figyelmet
érdemlő, még ha elalpáriasodva, csetepatévá hangosodik is; figyelmet érdemel,
mert a szellem minden izmát igénybe veszi, bőre alatt ott feszül valamennyi
kérdése a kornak, egyéni és közösségi vonatkozásban egyaránt. Nincs még
harc, ami olyan egyetemes jellegű volna, mint az irodalom színeiben megvívott
küzdelem! Míg az osztályharcos a »szociális igazságért«, a kutató egy megha-
tározott »szakeredményért«, a politikus »hatalmi célok« érdekében száll síkra,
addig az irodalmi vita tárgya ennyire nem szűkíthető le: az ilyen összecsapások
alkalmával a kérdések minden neme megütközik egymással, jellemző fényt vetve
a kor egész szellemi stratégiájára – vagy tervszerűtlenségére. Ha példára van
szükség, elég a reformkor irodalmi vitáira emlékeznünk, vagy – mint annyi min-
denben – Adyra, aki irodalmi harcai során társadalmi, nemzeti és egyéni küz-
delmet vívott egyszerre.

Ilyen meggondolások teszik érdekkeltővé azokat a szellemi párviadalokat
is, amelyek a népi irodalom körül – s az utóbbi időben azon belül is – már-már
szinte minden naposakká szaporodtak. Érdemes visszamenni a lábnyomokon,
melyek idáig vezettek, – vissza addig a pontig, ahol az alkotó szellem leoldotta
a századelő művésztechnikai vívmányainak a szárnyas cipőjét, s amúgy jó falusi
módon, mezítláb folytatta tovább az utat; vissza addig, amikor a »jó költő« fo-
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galmát először kezdi meghatározni az a tény, hogy »mezítelen talppal a puszta
földön jár«. Arany óta ugyanis – aki jobbára szintén gyalog s »legfölebb ha
omnibuszon« tette meg e rövid földi pályát, – a »jó költők« már idejében gon-
doskodnak a maguk kényének és ízlésének megfelelő járműről, s ki vörös pos-
takocsin, ki körúti villamoson, ki pedig Illés-szekerén hajtat az álmok és
eszmék birodalmába. Ezt a kényelemszerető sort szakítják meg az új irodalom
mezítlábosai, akik újra az ősiben, a természetesben, a saját lábán megálló pa-
raszti élet izmos egyszerűségében látják a haladás eszközeit. Az első »mezít-
lábas«, Erdélyi József, még tudatosan, a felismert igazság hevében ad túl a
polgári jómegjelenés kellékein, – de mögéje hamarosan olyanok is felsorakoz-
nak, akiknél a meztelen láb már nemcsak hitvallás és magatartás, hanem szá-
zados parasztsorsukból folyó keserű valóság. E felzárkózás azonban egyelőre
még csak eszmei; az itt is ott is felbukkanó népi megnyilatkozásokat ekkor
még formailag mi sem fűzi egybe, hangjuk magányosan csatangol a Nyugat
udvara körül, s a napi sajtó alkonyati zsivajában.  De már e magára eresztett
megnyilatkozásokból is kihallható az a népi-radikális hanghordozás, amelynek
elméleti ágyát – Ady kihűlt nyugvóhelyén – Szabó Dezső vetette meg, mindjárt
a húszas évek elején. S még felismerhetőbbé válik ez a hang akkor, mikor végre
a Válasz összefogó keretében a nemzedéki találkozás átütő egyöntetűségével
szólalhat meg.

A Válasz a népi irodalom első táborba szállása, harci gyülekező hely, melynek
ajzott légköre és szellemi eltökéltsége az addig egymást személyesen alig ismerő
eszmetársakból hamarosan igazi bajtársakat formál. A többé-kevésbé felülről ke-
zelt és legjobb esetben is csak érdekesség számba menő népi író e harci zsibon-
gásban egyszerre magára talál, s olyan országos ügyekbe mer irányt mutató
módon beleszólni, mint a földbirtok kérdése, a városi munkásság és az agrár-
proletariátus ügye stb. Írásművészeti és szakirodalmi szempontból egyaránt je-
lentős erőkkel vonult fel a Válasz –, éppen azért érdekes volna pontosan
földeríteni, mi tette mégis, hogy a döntő szerepvállalásra alkalmatlannak bizonyult.
(…) »Pedig – írja (…) Gombos – e nemzedék összefogása szerencsés pillanatban
jött létre… a történelem rést nyitott magától, csak egy nagy közös akaratot kellett
volna belé feszíteni és fordult volna az ország. (…) a Bethlen-kormányt belülről
aláásta Gömbös, az 1930 körüli válság felpuhította nálunk is a talajt, s az ország
népe könnyen kapható lett volna egy nagy mozdulatra.« A Válasz köre azonban
éppen e félkezű magatartása miatt a kínálkozó alkalmat megragadni nem
tudja, – igaz, hogy a Gömbös-féle »palotaforradalom« ezt az alkalmat hamarosan
el is kapja keze ügyéből. Ha e palotaforradalom »nem győz – írja Gombos – min-
den másként alakult volna. A Bethlen-kormány egy ideig még teng-leng, azalatt
az országban az erők tömörülhetnek, s az írók is közelebb férkőzhetnek a törté-
nelemhez«.  Gömbös azonban – e fejtegetések szerint –  anélkül vezette le a fe-
szültséget, hogy lényegében bármit is változtatott volna (…).

Cs. Szabó László viszont ugyanezt a folyamatot már egészen másként ítéli
meg. Úgy látja, hogy az egész népi reformmozgalom legalább tíz esztendővel
elkésett. »Akkor még a kis népek szabadon dönthettek sorsukról az alélt nagy
népek között. Mi is döntöttünk akkor egy-két dologról, csak éppen a földről
nem illett hangosan beszélni. S a harmincas években már nem lehetett róla be-
szélni, nem hagyta a történelem, amely ismét visszakullogott nagy népek cse-
lédjének.« 

Akárhogyan is áll a dolog, annyi bizonyos, hogy a bátor és kecsegető kez-
demény: a népi írók újító elszántsága látható eredményre nem vezetett.  (…)
Megindul a bomlás, mely személyi és eszmei elhidegüléseken át végül is a mai
állapothoz visz.

(…) Néhány fiatal erő bevonásával és az ún. falukutató mozgalommal egy
ideig még sikerül az érdeklődés homlokterében maradniok, különösen, hogy a
falukutató művek egyikének a visszhangos feltűnéssel járó jogi számonkérést
is vállalnia kell. (…) Lassan azonban ez az újra fölcsillanó figyelem is elnehezül
(…) a népi radikalizmus rejtegetett kardja e vállalkozás folyamán se repül ki a

hüvelyéből. Hogy a végleges széthullás mégsem ekkor, hanem valamivel később
következett be, az annak a sietve föltett kovácskötésnek köszönhető, amit Már-
ciusi Front néven ismerünk. »Felületesen nézve úgy látszott, hogy a Márciusi
Front az írók reformtörekvéseinek újabb csomósodása, – írja Gombos – pedig
itt már több volt a díszlet, mint a komolyság, több az ágálás, mint az erő. Az a
nyílás, amit néhány esztendővel ezelőtt kínált az idő a történelem felé, már rég
bezárult, s az ország felfűtött tömegei… nem férve be Gömbös régi felrakású,
felülről lefelé szűkülő pártjába, a megindult nyilas mozgalmak új kínálatai felé
torlódtak. Így a Márciusi Front meglehetősen légüres térben született meg, s
nem annyira az idő parancsa volt, mint néhány elkapatott fiatalember szereplési
vágya és történelmet játszó póza.«

Csoda, ha ez a tömörülés sokáig megállani nem tud? Egyszerre csak arra
ébrednek, hogy magukra hagyva állnak. Magyarország fegyverkezik, s a köze-
ledő vihar fellegében elmerül a márciusi nap…

Ezt a harmadik teherpróbát a népi írók idő teltével amúgy is meglazult
»frontja« már nem bírja meg. Összeroppanásukat csak még sietteti az a magától
adódó felismerés, hogy népi forradalmuk éppen azzal került szembe, aminek
jelmezét oly szívesen öltötte magára: a történelemmel.”

II.
„Az írói forradalom tehát összeomlott. Ezt azért szükséges így aláhúzni, mert
minden ezután észlelhető jelenség okozati kapcsolatban áll e vereséggel.

Az írók, megrendült idegeikben jó adag ingerlékenységgel úgy szóródtak
szét, hogy minden égtájra jutott belőlük. E szétszóródás mutatta meg igazán,
hogy a népi gondolat közös zubbonya alatt milyen sokirányú kiválasztódás ment
végbe, csak ekkor tűnt ki, hogy a leszerelt hadsereg így polgári öltözetében
mennyire tarka-barka és milyen messze eső vidékekről való. Egyik a liberális-
humanista tájak felé veszi útját, másik a kormánysajtó meghívását fogadja el,
harmadik a nemzeti ősmúlt berkei közt találja fel magát, ismét mások a zsidó-
marxista érdekgócok valamelyikében –, és olyan is akad, aki úgy mezítláb, aho-
gyan jött, visszatér ismét abba a világba, amelynek érdeke alatt egy forradalom
most újra összeroskadt. Megdöbbentő volt ez a hirtelen megoszlás, s talán
maguk az írók csodálkoztak el legjobban rajta. (…) Annál inkább kihasználja
a helyzetet a bérsajtó, mely csahos szimattal mindig azt üldözi legkitartóbban,
aki mélyebb sebektől vérzik. A védekezés valamennyiök részéről a dühös el-
lentámadás volt, s ebben az egyedül lehetséges s éppen ezért közös magatar-
tásban a szétszóródott nemzedék újra fegyverviszonyba került. Különös eszmei
harc fejlődik ki egyrészt a polgári irodalom, másrészt a népi írók ingerelt seb-
zettjei között, elsietett, sokszor éppen elvakult mozdulatokkal, a düh és a vér
elkeseredettségével. (…) E vita tehát végül is az új magyar irodalom vízválasz-
tójává ormosodik, mely ridegen kétfelé tagolja irodalmunk eddig meglehetősen
sokirányú vízrendszerét. (…)

Irodalmunkban a fehérjét a sárgájától ilyen mereven még nem választották
el. A népiség és európaiság ezután már nem férhet meg együtt, az új érték-
rendszer éppen aszerint osztályoz, hogy mennyire tiszta és független egyik a
másiktól. Amíg a »polgári folyók« az európai kultúra tengerébe hordják a ho-
mokot, addig a »népiek« Kelet pusztáinak talajából próbálják kioldani azokat
az ősi gyökereket, amelyekből múltunk hagyományai s a népi hiedelmek hitvi-
lága sarjad. A népi írók e gazdag és sokezer éves kultúra talajáról szánalommal
tekintenek a polgári műveltség teljesítményei felé, s műveletlenséggel vádolják
meg annak olyan képviselőjét mint Babits Mihály. (…) egy pillanatra sem érzik
»a mondat magasztos komikumát (…)«. 

A tehetség tehát szemükben már nem csupán művészi elhívatást jelent,
hanem átszövődik a kiválasztottság ősi értelmezésével: az író »nem sikerekben
és eredményekben, hanem üdvösségben gondolkozik«. Úgy látszik, igaza van
Kovács Imrének a Néma forradalomban, amikor azt mondja, hogy minden bu-
kott forradalom szektába menekül. A népi írók, ha reformmozgalmuk sikerrel

yy
400

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 400



jár, ma bizonyára más felfogással lennének az írói magatartásról, s szellemük
is inkább cikázna az építő magyar élet kérdései körül, mint az ősmúlt homályos
ösztön- és hiedelemvilágában. (…) Tudatosság, értelem, rendszer és józanság:
ezek száműzött fogalmak a szekták világában, hiszen éppen ezek elől húzódik
el beléjük a lélek. Babits költészete ellen az a legsúlyosabb érvük, hogy értelmi,
illetőleg »értelemcsinálta«, nem különben a Kosztolányié is, akiről mély rosz-
szalással jegyzik meg, hogy »elsősorban irodalmi költő«. Viszont Erdélyi nagy
érdeme, hogy »nincs benne semmi intellektuális«. »Az ösztön jobban tudja, mit
kell őrizni, mint az értelem« – írják ugyancsak Erdélyivel kapcsolatban. »Illyés
Gyula értelmi ember« – állapítják meg , de el is bánnak vele, úgyannyira, hogy
még a népi költő címét is visszaveszik tőle. Mert »valamikor az idők elején a
népek igazi vezetői a papok és varázslók voltak…Ebben a komplikált és nagyon
berendezett világunkban az ő utódaik az írók és a költők, ha igaziak… Ha a
költőnek ezzel az ősi, de örökös mértékével nézzük Illyés Gyulát, el kell ma-
rasztalnunk őt« – írják nagyon jellemzően róla.

Az első szektás könyv meggyőződésem szerint a »Kisebbségben« volt. Külö-
nös, hogy éppen az a Németh László írta, aki valamikor nagyon is józanul csapott
reá Szabó Dezsőre irodalmi vallásalapítása miatt, s aki hatalmas műveltségével
és éles ítélőképességével példája volt »az értelmi embernek«. (…) Később azon-
ban ő is felzárkózott a népi írók és mozgalmuk mellé, s éppen olyan megviselten
(vagy még megviseltebben) került ki belőle, mint azok valamennyien. »Németh
Lászlóban e csalódás ültette el a nazarénust« – olvassuk róla egy helyen s ebben
nem is kételkedünk. A Kisebbségbent már mindenesetre ez a »nazarénus« írta;
e könyve már a vízválasztó keleti lejtőjén indult, hogy elsőnek mossa azokat a
gyökereket, melyekből népi egységünk sarjadt. A »mélymagyarság« fogalom
jellegzetesen a keleti magyar eszmekör terméke –, a népi írókra gyakorolt má-
gikus hatása nagyrészt ennek tudható be.

Németh László ennek ellenére talán a legesendőbb híve a népiség szektá-
jának. Nagyon is kicsapongóan élvezte az európai műveltség ezer gyönyörűsé-
gét, semhogy egészen feledhetné. (…) De aztán, mint aki tilos dolgon kapja
magát, egyszerre újra a mithosz profán áhítatába öltözik, szánja-bánja intellek-
tuális dölyfét, s hogy műveltségével akarta visszaverni a »sorsukkal érkezőket«.
Az értelmiségen úrrá lesz megint a vallás.

(…) Egy darabig még azt lehetett hinni, hogy a népi-keleti irodalom ezzel
most már elérte misztikus telítettségét s így további ebben az irányban nem is
várható. Ám nem így történt, a szekták jellemző sajátsága: a szaporaság ellen-
kező kifejlésre vezetett. (…)

A népi irodalom tehát végleg részeire szakadt. Minden csoport magát je-
lenti ki az egyedül üdvözítőnek, mindenki magában véli fölfedezni azokat a
feltételeket, amiken az új magyar élet, a magyarabb nemzeti jövő megépülhet.
A jószándékot tőlük megtagadni nem lehet, de ezzel szemben fennáll annak le-
hetősége is, hogy elvakultságukban kevéssé jószándékú érdekek eszközeivé le-
gyenek. (…)

A népi irodalom, mely előszeretettel nevezi magát »keletinek«, ma már egy
vonatkozásban valóban kitölti nevét: olyan melegágya a révületnek, balhitnek
és fanatizmusnak, amilyen – tágabb viszonylatban – csak Ázsia lehet. Végigkí-
sérve mozgalmas küzdelmei útján, talán sok mindent megérthetünk és ment-
hetünk, végkövetkeztetésünket azonban semmilyen mentség vagy magyarázat
nem másíthatja meg. Ma, amikor minden erő összefogásra törekszik, e szektás
elkülönülés –  még ha az »igazabb magyarság« nevében történik is – nem lehet
a magyar élet példamutató megnyilatkozása.”

Kiss Jenő rövid tanulmányban, de alaposan felkészülve ismerteti a két há-
ború közötti népi irodalom sorsának alakulását. A magyar mivoltunkra jellemző
(bár nemegyszer nem magyar szívvel gerjesztett) megosztottságunk az irodal-
mat sem kerüli el. A polgári irodalom, amely európai vagy intellektuális, és a
népi vagy keleti, a maga mitikus áhítatával nem kiegészíti egymást, hanem
egyeduralomra tör.  

Hogy a politika tette rabjává, vagy önként dobta magát a világnézetek kar-
jaiba, ez külön tanulmányok témája lehet. Talán mindkettő igaz, vagy legalábbis
számos író esetében az lehet.  A magyar olvasó inkább azt érezheti, hogy a
polgári irodalom, pontosabban annak egy része – mert az is megosztottá vált
önmagában – a nemzetit tagadó irányba maga indul el, annak ösvényeit maga
is tapossa, hogy aztán elszakíthatatlanul foglaljon helyet a kozmopolita arzenál
megbecsült tagjaként. De ez egy ennél sokkal bonyolultabb irodalomtörténeti,
sőt a történelemtudományba tartozó kérdés. 

A népi írók nem bizonyulnak elég erősnek ahhoz, hogy igazán megmozgas-
sák a tespedést. S utóbb maguk is „szektásodnak”. Mintha a vízválasztót húzták
volna meg rossz helyen. Erre utal pl. az, hogy egyik oldalon Babitsot, a másikon
Illyést veszik tűz alá. A vízválasztó nem az intellektuális és nem intellektuális,
a nyugati és keleti között kellett volna „ormosodjon”, hanem a nemzetet szol-
gáló és azt túlhaladottnak vélő táborok között. Így az erőviszonyok is mások
lehettek volna, gondolhatja egy kései naiv visszapillantó. A történelemmel azon-
ban mindkét tábor „szembekerült”, és további sorsukat ez határozta meg.

Ha ma körülnézünk, a Kiss Jenő által feltárt gyökerekből származó egykori friss
hajtásokból felnövekedett erdővel találkozhatunk. S hogy hol van ma a vízválasztó?
Elég nehéz megmondani, bár egyre árulkodóbb módon csordogálnak ama alkotói
patakok a két lejtőn, nem beszélve azokról, akik búvópatak formát öltöttek.

y

Időtálló gond
Martonyi János: Közigazgatásunk reformja 1942/2.

Valószínűleg még soha nem született meg a tökéletes közigazgatás, mert ko-
ronként és országonként folyamatosan felmerülő gond annak reformja. Hol ha-
tékonysága, hol a ráfordított költségvetési százalék, máskor – legtöbbször – a
kettő együtt foglalkoztatja a kormányokat. Napjainkban az évek óta folyamatban
levő magyar közigazgatási reform érezhetően jó irányba fordult. A kormányab-
lakok pl. működnek. Ennek a folyamatnak a folytatása is meríthet ötletet Mar-
tonyi János tanulmányából. Érdekességként meg kell említenünk, hogy ő a
rendszerváltás után két alkalommal is szerepet kapott, nagy tapasztalattal ren-
delkező, azonos nevű magyar külügyminiszter édesapja.

„Megpróbáltatások és nagy események közt zajló századunk egyik legszem-
betűnőbb és legáltalánosabb, mindenkitől mindenütt észlelt jelensége az állami
tevékenység körének fokozatos kiterjesztése. Főként a közigazgatás jelentősége
növekszik, s a közigazgatás problémái azok, amelyek mindinkább magukra von-
ják a figyelmet. A közigazgatás valósítja meg az állam célkitűzéseit, viszi át az
életbe az alkotmány- és törvényszabta elveket, nemcsak eszmeileg, elvont ér-
telmében, hanem gyakorlati cselekvéssel, kézzelfogható alkotások és tények
formájában. A modern közigazgatási szervezet fő alkotó eleme: az élethivatásos
tisztviselői apparátus, az ún. bürokrácia –, amelyről elméletileg nem kell feltét-
lenül rosszalló hangsúllyal beszélnünk – működésében az emberek elevenébe
vág és túlzás nélkül mondhatjuk róla azt is, hogy a nemzeti jövő kikovácsolásá-
nak leghathatósabb eszköze. 

(…) A figyelő szem előtt ma már világosabban rajzolódik ki az az össze-
függés, amely az államokon belül végbemenő szociális fejlődés és a kiélezett
nemzetközi küzdelem között megállapítható: szociális reformok által teszik a
nemzetet képessé a más nemzetekkel való – ha kell fegyveres – mérkőzésre,
viszont a harc megvívása éppen azt célozza, hogy kedvezőbb elérhetőségek
megteremtésén keresztül újabb szociális reformok legyenek végrehajthatók.
A közigazgatási gépezet segítségével végzett állami beavatkozásnak kétféle haj-
tóereje közül ma a háborús erőkifejtés szolgálata működik erőteljesebben; a
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béke beköszöntésével viszont a széles néprétegek gazdasági helyzetének javí-
tására való törekvés fog előtérbe nyomulni. 

De megállapíthatjuk azt is, hogy a közigazgatás funkciójának ez a kiszéle-
sülése, egyaránt – ha nem is teljesen egyenlő mértékben – megfigyelhető a li-
berális demokráciákban és a tekintélyuralmi államokban. A két világnézeti és
politikai tábor magatartása ezzel az adottsággal szemben csak ott mutat lénye-
ges eltérést, hogy a XIX. század gondolataihoz ragaszkodó népek az állami be-
avatkozás növekedését megpróbálják összeegyeztetni a parlamentáris
ellenőrzéssel és az egyéni szabadságjogok elvi érintetlenségével; viszont a te-
kintélyuralmi vagy – ha tetszik – totális államok a közületi cselekvés eredmé-
nyességének feltétlen biztosításában ilyen korlátokat nem ismernek el, és a
közigazgatás legfőbb kötelességévé az uralkodó mozgalom szellemiségének
odaadó szolgálatát teszik. Abban azonban teljes az egyezés, hogy a hivatásos,
szakképzett tisztviselőkből álló és a teendők tömegénél fogva igen sokágú köz-
igazgatási szervezet a mai államban – bármilyen legyen is annak alkotmánya –
nélkülözhetetlen, ha nem is mindig kellemes és népszerű tényező.”

KÖZIGAZGATÁS ÉS TÁRSADALOM
„(…) a való helyzet az, hogy a közigazgatás és a nemzeti társadalom egymással
kölcsönhatásban levő fogalmak. Ha van is némi igazság abban, hogy a bürokráci-
ában való hosszas működés különleges emberfajtát termel ki, és az újonnan be-
kerülteket is magához hasonítja, azért végső elemzésben a közigazgatás színvonala
és jellegzetes vonásai mégis a nemzet tulajdonságaitól, szervezési tehetségétől és
gondolkozásmódjától függenek. (…) »A közigazgatás nem cél önmagában, …
várható, hogy mint ilyen úgy növekszik és változik, amint a társadalom maga vál-
tozik« – mondja Dimock, az amerikai közigazgatás-tudomány egyik jeles képvise-
lője. Ezért az ismert szólás-mondás értelmének némi bővítésével merjük állítani,
hogy minden országnak nemcsak olyan kormánya, hanem olyan közigazgatása is
van, amilyet megérdemel. Ebből következik, hogy a közigazgatás megjavításának
tulajdonképpen mindig a társadalom átneveléséből, jobbá tételéből kell kiindulnia,
enélkül mit sem ér. Minthogy pedig a közigazgatásban legfontosabb ún. fogalma-
zási munkát, a határozatok hozatalát és formába öntését, ma túlnyomó részben a
középosztály tagjai végzik, meggyőződésünk, hogy a közigazgatás minőségi rom-
lásának kulcsa itt van elrejtve. Aki középosztályunk alakulásának, szerepének, ér-
tékének kérdéseit a közigazgatás megreformálásáról szólva hallgatással mellőzi,
megkerüli a probléma lényegét, legfontosabb elemét.

Ennek a tételnek az igazságát bizonyítja az a megfigyelés is, hogy közigaz-
gatásunk lelkiségével és munkájával szemben a legélesebb kritikát egyrészt a
mai középosztállyal minden közösséget megtagadó írók, másrészt a társadalmi
piramis alsó lépcsőin helyet foglaló néptömegek részéről halljuk, persze más-
más hangszereléssel. A vezető rétegek és a középosztálybeli intelligencia ré-
széről is hallunk ugyan számos zsörtölődést a hivatalok »packázásai« miatt, de
ez a bírálat többnyire mégis csak megértőbb és mérsékeltebb hangú. S figyel-
men kívül nem hagyható, hogy a népi érdekek szószólóinak, meg a falusi és vá-
rosi szegénységnek a közigazgatási hatóságokról formált bírálata elsősorban
nem az adminisztráció bonyolultságát és lassú mozgását panaszolja fel, hanem
a tisztviselő szellemét, merev magatartását kifogásolja, kimondva róluk, hogy
»ezek nem magyar testvérek, mint ahogy magukat nevezik, hanem idegen fölé-
nyes urak…« (…) a tisztviselők többsége a közigazgatás egyszerűbbé tételét
célzó reformokat pozíciója veszélyeztetésének tekinti (…).

Mindezeknek a felfogásoknak az idézésével kendőzetlenül akartuk feltárni a
közigazgatással való elégületlenség belső indító okait. Legfőképpen pedig bizo-
nyítani kívántuk velük azt, hogy a közigazgatás megítélése szempontjából a tiszt-
viselők egyéniségének, viselkedésének, fogékonyságának éppen akkora
jelentősége van, mint a szervezet és az eljárás formai racionalizálásának. Amikor
tehát közigazgatásunk megjavítására törekszünk avégből, hogy az a nemzet jövőjét
a leghatékonyabban tudja szolgálni, kettős problémával állunk szemközt: egyfelől

a közalkalmazásban álló egyének minőségének kérdésével, másfelől e személyek
észszerű együttműködését és a gyors ügyintézést biztosító szervezésnek technikai
feladatával. (…) Felfogásunk szerint a megfelelő tisztviselői kar megteremtésének
feladata túlnyúlik a közigazgatási szervezés mezején és a nemzet vezető rétegei
nevelésének, lelki magatartásán fordul meg. Mint Mártonffy Károly pregnánsan
mondja: »A magyar közigazgatás megújulása« című könyvében: »Mi lesz a ra-
cionalizálással? Az, amit abból a köztisztviselők alkotni, teremteni fognak…Min-
den tervből csak akkor lesz valami és csak annyi lesz, amikor és amennyit a
tisztviselők abból megvalósítani akarnak és tudnak is.«”

A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐ
„(…) tárgyilagos feleletet kell már most adnunk (…) arra, hogy a jelenlegi
tisztviselői kart alkotó és annak utánpótlását szolgáló emberanyagunk a magyar
jövő alakításának mindenben megfelelő eszköze-e? Itt fontos a közérdeklődés
előterében álló tárgykört kell érintenünk: a magyarság uralkodó jellemvonásai -
nak, egyéniségének rajzát. (…)

A magyart – bármilyen rendű, rangú legyen is – erkölcsi magatartásában
férfiasság, büszkeség, rátartiság és bizonyos úri gondolkodás jellemzi; életfor-
májában szereti a pompát, dekórumot; valóságérzéke, realizmusa némi szemlé-
lődő nemtörődömséggel, tétlenségre való hajlammal, nehézkességgel párosul;
fegyelme inkább belső nyugalomból fakad, a külső kényszert, szabadságkörének
háborgatását nem szereti; nem kíván sokat, de a magáéhoz ragaszkodik, amely
tulajdonságból erős jogérzék, sőt talán perlekedő hajlam fejlődött ki. Hozzátéve
még ehhez a vázlathoz azokat a vonásokat, amelyeket Ottlik László emelt ki –
elsősorban a magyar nemesi társadalomra, a független magyar urakra alkalmaz-
hatóan –, nevezetesen a mindig önkéntesen viselt közfunkcióban áldozatot látó
amatőrszellemet, a kormánnyal szemben való ellenzéki hajlamot és az egymás
közti érintkezés kicsit cikornyás, de azért baráti formáit, úgy kb. előttünk áll az
a nyersanyag, amellyel a magyar közszolgálat formálásánál dolgoznunk kell.

(…) Kétségtelen az, hogy napjainkban a magyar köztisztviselői kar pusztán
csak a vezető tisztségeket tekintve sem áll már kizárólag annak a birtokos ne-
mességnek a leszármazottaiból, amely a rendi Magyarországon nobilis
officiumként ellátta a közigazgatást. 1848 utáni részbeni leszegényedése során
pedig a most már fizetett állami és megyei hivatalokba, mint mentsvárakba hú-
zódott be. (…) a köztisztviselők jelentős hányadát a részben idegen eredetű
városi polgárságból és más, a középosztály és a nép között átmenetet jelentő
rétegből kellett meríteni; a közvetlen népi utánpótlás a társadalmi hajszálcsö-
vességnek meglehetősen lassú működésénél fogva nemigen jött számításba, ki-
véve az egészen alsórendű állásokat. (…) A történelmi rétegek nem tudtak
mindig lépést tartani a kor modern igényeivel; az asszimilálódó új elemek pedig
ezen a téren is a gentryvilág hibáit, rossz szokásait kezdték utánozni, aminek
következményei sokaknál a nagyképűség, formalizmus, lassúság és az igazga-
tottak bajai iránti érzéketlenség. (…) a most említett nehézségekkel összefüg-
gően köztisztviselői karunkban nem túlságosan általános a szervezőképesség.

Ezek a megjegyzések talán túlságosan sötétnek tüntetik fel a helyzetet; de
úgy hisszük, hogy a diagnózis őszintesége elengedhetetlenül szükséges a gyó-
gyítás sikeréhez. Emberi tulajdonság, hogy ami jól van, azt természetesnek
vesszük. Ezért csak röviden utalunk arra, hogy a most ecsetelt gyengeségekkel
szemben a magyar köztisztviselői kar java részének kitűnő és a fejlődésnek biz-
tos alapot nyújtó tulajdonságai vannak: elfogulatlanság, puritán hozzáférhetet-
lenség, szorgalom, hazafias lelkesedés és így tovább.”

A KÖZTISZTVISELŐ ESZMÉNYKÉPE
„A jövőbe vetve most már tekintetünket, azt szeretnők kifejteni, hogy a többféle
anyagból összegyúrt köztisztviselői karunkban milyen sajátosságok lennének
kifejlesztendők ahhoz, hogy a magyar közigazgatás valóban hivatásának ma-
gaslatára emelkedhessék.
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Arról, hogy az igazi tisztviselőnek hogyan kell a maga szerepét az államve-
zetésben felfognia, néhány héttel tragikus halála előtt mélyen szántó előadást
tartott gróf Teleki Pál. Ennek során a rá jellemző egyszerű stílusban ezt a meg-
állapítást tette: »a részvétel a nemzetnevelésben elmélyülést kíván a nemzet mi-
voltában…« Úgy érezzük, hogy amikor a magunk szerény tűnődései és hivatali
munkában szerzett benyomásai alapján az eszményi tisztviselőtől megkívánt
tulajdonságokat igyekszünk felsorakoztatni, ezt a magyarság igazi arculatának
és helyzetének megismerésében álló kötelességet kell az első helyre tennünk.
A tisztviselőnek nemcsak a jogszabályokat és szolgálati utasításokat kell ismer-
nie, hanem gyökeréig tisztában kell lennie a gondoskodása tárgyát alkotó terü-
letnek, illetve személyeknek adottságaival és valóságos életviszonyaival. (…)
Az ez iránti érzék fejlesztésére már a középiskolában, de főleg az egyetemi évek
alatt, a magyarságismeret különböző elemeit feltáró önkéntes szemináriumi
munka és vidéki kiszállások szolgáljanak.

A nép bajaival, szükségleteivel és lelkivilágával való az a közvetlen meg-
ismerkedés természetszerűleg fogja kiváltani a tisztviselőből azt a magatar-
tást, amelyet már közhellyé vált megjelöléssel úgy szoktak kifejezni, hogy az
ügyek intézésénél ne csak aktákat, hanem segítésre szoruló és ezt éppen
tőle váró embereket lásson. (…) A hivatalnoknak minden egyes ügyet,
amelynek intézésében részt vesz, finom lelki mérlegre kell helyeznie abból a
szempontból is, hogy a nemzet átfogó érdekeinek szolgálata kicsiben mit
kíván tőle. (…) A jó tisztviselőt mindezzel kapcsolatban az is jellemzi, hogy
a felvetődött kérdéseknek nem csupán formális, hanem valóságos elintézé-
sére törekszik (…).

(…) A hivatalnokok szolidaritásának nem szabad kasztszerűen megnyilvá-
nulnia; a tisztviselő legyen megbecsüléssel minden más foglalkozású iránt, és
saját hivatástudatát az önmagával szemben emelt szigorú erkölcsi követelmé-
nyekre, valamint a nép szolgálatába állított odaadó munkájára alapítsa. (…)

A tisztviselők testületi összetartásának igazi próbaköve az egymás közti sze-
mélyi ellentéteknek, súrlódásoknak, intrikáknak teljes kiküszöbölése. A főnök
és az alárendeltek, valamint az utóbbiak, mint »kollégák« közötti rossz viszony
gyakran csökkenti a hivatal munkateljesítményét, tehát nagyon is közérdekel-
lenes jelenség. (…) De bénító és romboló hatása van annak is, ha egész hiva-
talok és szolgálati ágak vívnak harcot egymás ellen a kulisszák mögött, néha
nyílt színen is, ha kölcsönösen áthárítják a felelősséget vagy ócsárolják egymást
a felek előtt. (…)

Végül a hivatás magaslatán álló tisztviselő portréjában még két, összefüggő
vonást kell erősen meghúznunk: a felelősség bátor vállalást és a kezdeményező
képességet. (…) a közigazgatásnak ma nemcsak azon a területen kell mozog-
nia, amelyen a jog puszta alkalmazásáról van szó, hanem jogszabályi előírás
nélkül is cselekednie kell és eredményeket kell felmutatnia (…). A jó főnök
egyéniségének meg egyenesen nélkülözhetetlen eleme a lendítő erő, az inicia-
tíva, a járt utakkal és kipróbált sablonokkal való meg nem elégedés.

Nagyon igaz Bismarck közismert mondása: »Rossz törvényekkel és jó tiszt-
viselőkkel még mindig lehet kormányozni, de ha a tisztviselők rosszak, a legjobb
törvények sem segítenek rajtunk.«”

AZ INTÉZMÉNYEK ÉS A SZERVEZET REFORMJA
„Közigazgatásunk megjavításának a személyeken megforduló módjait ilyenkép-
pen ismertetvén, fejtegetéseink hátra levő részében a szervezet reformjára sze-
retnénk a figyelmet irányítani. A szakemberek előtt ma már tisztán áll az, hogy
milyen pontok körül is kell ennek az észszerűsítésnek, racionalizálásnak forog-
nia. Ezek röviden: először a közigazgatási organizmus világos felépítése, má-
sodszor praktikus ügyintézési módok kidolgozása, harmadszor a hatályos
jogszabályok összeállítása és hozzáférhetővé tétele.

(…) Magyary Zoltánnak, a közigazgatás racionalizálásáért folyó küzdelem
legkiválóbb harcosának szemléletében minden javítási módok betetőzéseként,

sőt – helyesebben szólva – kiindulásaként meg kell valósulnia a folyton nagyob-
bodó végrehajtó hatalmi gépezet egységes irányításának a miniszterek hierarc-
hikus főnökévé tett miniszterelnök által. Ennek, a tervgazdálkodás mai
korszakában minden közigazgatási munka eredményességéhez feltétlenül szük-
séges hatalomnak a gyakorlása közben kiváló tisztségviselőkből összeválogatott
ún. közigazgatási vezérkar támogatja majd a miniszterelnököt. (…) 

Az egyes hivatalokon belüli szervezés módszereinek kidolgozásánál igen
hasznos kiindulópontot jelent a közigazgatási orgánumok szakirányú (funkcio-
nális) és szervezeti (institucionális) tevékenysége közötti, az angolszász köz-
igazgatás-tudomány által tudatosított megkülönböztetése. Funkcionális
tevékenyég az egyes szervek működésének az a része, amellyel tulajdonképpeni,
speciális céljukat (pl. rend fenntartása, iskolák felügyelete, mezőgazdasági ter-
melés előmozdítása stb.) valósítják meg, az institucionális tevékenyég pedig
magának a hivatalnak a fennállásához és működtetéséhez szükséges (pl. a sze-
mélyzet alkalmazása, minősítése, fizetése, mulasztásainak megtorlása, továbbá
a különböző dologi eszközök, bútorok, írószerek stb. beszerzése). Rendkívül
fontos már most, hogy ebbe az utóbbi körbe tartozó, magának a bürokratikus
gépezetnek a fenntartásához szükséges ügyintézés a lehető legegyszerűbb és
legolcsóbb legyen. (…) ijesztően nagy azoknak a tisztviselőknek a száma, akik
egyebet nem tesznek, mint tisztviselőtársaik ügyeit adminisztrálják, és ezért
kevesen maradnak magának a közönségnek a kiszolgálására.

(…) a főnököktől megkívánt személyi kvalitásokat (pl. pszichológiai érzék,
határozottság, iniciatíva, tárgyilagosság) már korábban érintettük; itt most arra
a szervezéstudományi igazságra szeretnék rámutatni, hogy a főnöknek ne le-
gyen túlságosan sok közvetlen alárendeltje, mert különben nem képes nyugod-
tan irányítani, nem tudja őket megfelelő időközökben utasításokkal ellátni és
végzett munkájukat ellenőrizni. (…) az átlagos emberi figyelem terjedelme egy
időben hat elemre terjed ki; azután figyelemmel kell lenni bizonyos matematikai
számításokra arról, hogy az alárendeltek számának növelése esetén ezek egy-
más közötti kapcsolatainak, valamint a főnök és az alárendeltek összes kombi-
nálható csoportjai közötti összefüggéseknek a száma mennyire ugrásszerűen
növekszik. (…)

Az egy minisztériumot terhelő feladatok sokféleségénél és az ügyek óriási
tömegénél fogva ma nyilvánvaló képtelenség az, hogy a miniszter minden kér-
déssel személyesen foglalkozzék. Emellett a miniszter a legtöbb esetben poli-
tikus egyéniség, aki a tisztán szakkérdéseket rendszerint kevésbé ismeri a
tisztviselőknél és aránylag rövidebb ideig tölti is be hivatalát. Normális körül-
mények között sok munkaóráját veszi igénybe a parlamenti és pártélet, külön-
böző értekezleteken és gyűléseken való megjelenés, meg mindenféle egyéb
reprezentáció. Mindezek a körülmények hajlamossá teszik a minisztert arra,
hogy az eléje kerülő kérdések legnagyobb részében magáévá tegye alárendelt-
jeinek nézetét, aminek azonban nem szabad odáig fajulnia, hogy teljesen rabjává
váljék a bürokráciának. Ellenkezőleg a miniszter személye jelentős tényezője
kell, hogy legyen a közigazgatásnak, azzal, hogy új irányt és szempontokat hoz,
megakadályozza a sablonokban és lélektelen formaságokban való elveszést és
munkába vétet olyan kérdéseket, amelyeket korábban elhanyagoltak. Az élet-
hivatásos tisztviselői kar szerepe pedig abban áll, hogy adatokat nyújtson a mi-
niszter beszédeihez és nyilatkozataihoz, alaposan előkészítse az ügyeket a
miniszter döntésére, bátran rámutasson a miniszter által felvetett gondolatok
keresztülvitelének nehézségeire és hogy önálló javaslatokat tegyen bizonyos
rendelkezések kiadására. Ez a hozzávetőleges felsorolás némileg éreztetheti
velünk azt, hogy milyen fontos a mai államban a kormány szándékainak keresz-
tülvitele vagy helyes irányba terelése körül, a miniszterekkel közvetlenül és ál-
landóan érintkező, együtt véve legfeljebb kétszáz vezető tisztviselőnek a
szellemisége és szakértelme. Ezek jó kiválasztása és hatáskörük, munkamód-
szerük megállapítása olyan szervezési kérdés, amelynek életbevágó voltát nem
húzhatjuk alá elég erősen.”
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KÖZPONTOSÍTÁS ÉS ÖNKORMÁNYZAT
„A különböző hivatalok egymáshoz való viszonyának, vagyis a hatáskörök tiszta
megvonásának, a fölé- és alárendeltségi kapcsolatok világos kiépítésének és az
ún. fórum rendszer egyszerűsítésének komplexumából szükséges még néhány
elvi kérdést kiragadnunk. Mindig fel szokott bukkanni ezen a téren a centrali-
záció vagy decentralizáció régi vitakérdése, amely akörül forog, hogy lehetőleg
a központi kormányszerveknek tartjuk-e fenn a konkrét ügyek végleges elinté-
zésének jogát, vagy széles területen átengedjük-e ezt az alsóbb fokú hatósá-
goknak. (…) A tekintélyállam fogalmából nem az következik, hogy a kormány
döntsön hosszas fellebbezési eljárás után, minden apró-cseprő kérdésben,
hanem éppen ellenkezőleg, az, hogy a közigazgatási eljárás rövid legyen és alsó
fokon is érvényesüljön már a »Führerprinzip«, az önálló döntés és egyéni fele-
lősség. (…)

Az uralkodó közigazgatási jogi doktrína különben igazi decentralizációról
akkor beszél, amikor nem kirendelt kormányszerveknek, hanem állampolgárok
által területi vagy hivatási alapon alakított önkormányzati közületeknek engedik
át a végleges határozathozatal jogát. Hazánkban a területi önkormányzatok,
főleg a vármegyék – mint jól tudjuk – hosszú évszázadokon keresztül igen nagy
szerepet játszottak az alkotmányos életben és a közigazgatásnak is általános
hatáskörű alaptagozatai voltak. Az utóbbi évtizedek fejlődése nem kedvezett
nekik: számos, korábban általuk ellátott feladatot állami szervek vettek át, más-
részt egyre több határozatuk érvényéhez kötötték ki a kormányhatósági jóvá-
hagyást. Mindamellett a vármegyei önkormányzatok fenntartása ma sem jelent
teljesen elvetendő szervezési elvet…; kormányzatunk a régi tömlőkbe új bort
akar tölteni akkor, amikor évszázados alkotmányvédő szerepük helyett inkább
szociális feladataikat állítja előtérbe (…). Az azonos foglalkozást űző, illetve
eszmei célt szolgáló egyénekből álló testületi önkormányzatok, vagy más szóval
hivatásendek kiépítése meg egyenesen koreszmének látszik. Részünkről he-
lyesnek és továbbra is követendőnek tartjuk azt – a törvényhozásunkban eddig
érvényesült – elvet, hogy ezek az érdekképviseletek kapcsolódjanak bele a te-
rületi önkormányzatok tevékenységébe is. (…)

A közigazgatási hatóságok eljárásának szabályozását és az ügyintézés egy-
szerűsítését sem szabad azonban elhanyagolni (…). Ennek a rendezésnek a
keretében volna pl. kimondandó az is, hogy a közigazgatási szerveknek az a –
sajnos még elég gyakran tanúsított – magatartása, amikor valamely kérésnek
nem adnak helyt, de nem is utasítják el, hanem az aktát egyszerűen hevertetik
(…).

Ami a közigazgatási aktusok jogérvényessége szempontjából többnyire kö-
zömbös, de az adminisztráció simaságára és hatékonyságára nézve annál na-
gyobb kihatású technikai ügyvitel egyszerűsítését illeti, ennek a munkahelyek
célszerű berendezésétől kezdve az iratok iktatásának, az előadók közötti kiosz-
tásnak, nyilvántartásnak, a határozatok leírásának, tisztázásának és továbbítá-
sának (postázás, kézbesítés) ötletes módjaiig egyetlen lehetőséget sem szabad
elhanyagolnia. A legfőbb cél minden hiábavaló írásbeliség és fölösleges akta-
kezelési mozzanat kiküszöbölése, továbbá a különböző véleménykéréseknek és
főnöki revízióknak a minimumra való szorítása legyen. A próbát legjobban kiállt
rendszer alkalmazását az egész közigazgatásban kötelezővé kell tenni és az
eredményeket időnként felül kell vizsgálni.

Közigazgatásunk mélyre ható racionalizálásának végül a jogszabályok mai
áttekinthetetlen tömegében is rendet kell teremtenie (…).

(…) A közigazgatás – hiszen éppen ebből az igazságból indultunk ki – szo-
ros kölcsönhatásban áll a nemzeti társadalommal, és így eredményességén
nemcsak mennyiségi munkateljesítményt, hanem társadalompolitikailag jó, ér-
tékes hatások kiváltását kell értenünk.”

Egészen természetes, hogy az állampolgár közigazgatással kapcsolatos igé-
nye azóta sem változott. Gyors, megértő, számára is átlátható kiszolgálást
várna. Ha jól átgondoljuk a ma felmerülő nehézségeket, annál érdekesebb a

most zajló közigazgatási reform megvalósult és tervezett változtatásainak ha-
sonlatossága a Martonyi-féle elképzelésekkel.

Ami a legnagyobb nehézséget jelentette s jelenti, az a manapság káderpo-
litikának nevezett gond. A tisztviselői kar milyensége. És itt gondoljunk csak
ismét ama bismarcki mondatra. A lehetséges merítés célcsoportja még ma is
bizonytalan. Az öröklött élethivatásos gárda nem a közös nemzeti cél követé-
sének jegyében nevelkedett, hanem politikai elkötelezettség szerint szelektáló-
dott. Lecserélésük nem volt egyszerű, hiszen lojalitásukra és szakértelmükre
szükség lett volna. De ez sokszor nem működött. Sok sebet ejtve folyhatott
csak e folyamat, s közben számos támadási felületet szolgáltatott a minket kí-
vülről más céllal és ráadásul helyismeret nélkül bírálóknak. Hiszen tudjuk, aki
a kommunizmust nem élte át, egyszerűen nem akarja megérteni azt, amit ez
rombolásban és szenvedésben a kiszolgáltatott államok lakosságának okozott.

Ami pedig a legnehezebb, az időközben felnőtt nemzedék sem nevelkedett
egyértelműen olyan szellemben, amelyben természetes módon és nagy számban
megtalálható az az ideális, elkötelezett, nemzetben gondolkodó, szolgálni akaró
és a cél iránt alázatos tisztviselőtípus. S ebben a tanulmány elején felsorolt
rossz tulajdonságaink is tetten érhetők. Annál inkább nagy jelentőségű egy nem-
zeti elkötelezettségű, tehát nemcsak minőségi, de áldozatvállalásra is kész kö-
zéposztály létrejöttének támogatása. „Aki középosztályunk alakulásának,
szerepének, értékének kérdéseit a közigazgatás megreformálásáról szólva hall-
gatással mellőzi, megkerüli a probléma lényegét, legfontosabb elemét.” Még
egy érv a középosztály-ellenesekkel folyó vitákban. Vagyis maga a szolgáltatás
miatt elégedetlen társadalom van még ma is olyan helyzetben, hogy nem igazán
termelt ki saját kebelében és kellő számban, a saját igényeinek megfelelő tiszt-
viselőket. Ezért van abban igazság, hogy: „(…) minden országnak nemcsak
olyan kormánya, hanem olyan közigazgatása is van, amilyet megérdemel.”

A rombolás munkája, jól tudjuk, gyorsabb és hatékonyabb volt (igaz ezt nem
érdemeltük, hanem kaptuk!), mint az építkezés, esetünkben a nevelés folyamata.
Ami azonban elindult, az biztató, és akár az egyik sikertörténetünkké is válhat.

y

Az alapozó
Erdei Ferenc: Tessedik Sámuel, a magyar önismeret
úttörője 1942/2.

„Kétszáz éve, hogy született e különös férfiú, aki a szarvasi evangélikus-tót
eklé zsia pásztorolásán és Szarvas mezővárosának az építgetésén keresztül jutott
el a maradandóság óceánjába. Különös ember volt, mert nemcsak szokatlanul
kicsiny és póri dolgokra pazarolta kiválóan nagy tehetségét s éppoly kiválóan
nagy műveltségét, hanem mint ember is furcsán ellentétes jellemvonásokkal for-
golódott a világban. Rideg, konok egyéniség volt, aki ugyancsak kemény fegye-
lembe szorította magát is meg a körülötte levő világot is, ugyanakkor azonban
rajongó lélek volt, aki állandóan a legszebb emberi eszmények iránt való lelke-
sedésben élt. Még furcsább ellentét karakterében, hogy mélyen idealista volt,
a kor felfogása szerint meggyőződéssel hitt az isteni gondviselésben, az ész-
szerűség törvényeiben és az ember nagyszerűségében, ugyanakkor azonban a
leggyakorlatibb törekvésekben munkálkodott állandóan. Olyan széplélek volt,
amilyennek egy papnak s egy filozófusnak kell lenni, s olyan ügyes és vállalkozó,
mint egy gyáros vagy egy kereskedő. 

Kis körben, de nagy dolgok között lefolyt élete sokféle művet termett. Úgy
is mint nevelő, úgy is, mint agrár-újító, nevezetes műveket hagyott hátra.

Gazdasági iskolája és a szikjavításban elterjedt módszere, széles körben
őrzik emlékét. Számunkra azonban, s éppen a mai időkben, legpéldásabbak és
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legnagyobb értékűek azok az írásművei (a Szarvasi nevezetességek, a Paraszt
ember Magyarországon, s az Önéletírása), amelyekben korának gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális viszonyait rajzolja meg csodálatos hitelességgel. 

E művekben szomorú, kétségbeejtő, s magát a szerzőt is elkeserítő képek
rajzolódnak ki, mindenütt a lesújtó képek mellett azonban ott vannak egy biza-
kodó építő- és nevelőmunkának az útmutatásai is. Sőt ezek a munkák nem is
elsősorban a helyzetet föltáró rajzolatok, hanem egy serényen munkálkodó építő
szándékának a kiindulásai vagy éppen beszámolói. 

Ez a Tessedik a mélyebb magyar önismeret úttörője. Ő volt az első, aki ér-
tően közeledett a magyar társadalom mélyebb területeihez, s azokat szinte szo-
ciografikus részletességgel jellemezte. Abban is ő volt az első, hogy a feltárt
helyzet jobbítására részletes és gyakorlati javaslatokat tett, s e javaslatokat nem
írói ébresztő szándékkal, hanem vállalkozó, kezdeményező felelősséggel tette
meg. 

A komoly helyzetismeret mindig méri a dolgokat. Úgy jellemzi a valóságos
helyzetet, hogy valamilyen mértékhez viszonyítja, s az így megragadott valóság
rajzával valamilyen alakító szándékot szolgál. Tehát nemcsak leírja és megraj-
zolja egy társadalom állapotát, hanem azt is megmondja, hogy ez a helyzet ho-
gyan áll a világban, s megfogalmazza, hogy ez az állapot milyen szintet képvisel
más valóságos és elképzelhető állapotok között. S ha valóban jó és helyes a
valóság megfogalmazása, akkor az is vele jár, hogy a kívánt jobbítások és ala-
kítások felé megbízhatóan utat tud mutatni. 

Tessedik Sámuel helyzetismerete példásan ilyen. Hangjában szinte felhábo-
rodott leleplezés, s tartalmában is elszomorító. Ilyen kétségbeejtően és siral-
masan rosszul áll gazdaságunk, társadalmunk és kultúránk állapota a »népi«
rétegekben, ez az állandó értelme leírásainak. Nyilván voltak számosan akkor
az országban, vezetők és elöljárók között is számosan, akik ugyanezt a helyzetet
távolról sem látták ilyen elszomorítónak, sőt »nemzeti karakternek« állították e
rideg és kietlen életet. Tessedik azonban megmérte ezt az állapotot és mértékei
szerint találta elszomorítónak. S ezt a mértéket nem a nemzetiesség ködében,
de még csak nem is a korszellem követelményeiben találta meg. Pedig jelesül
a kor embere volt, életrajzírói a »korszellem misszionáriusának« nevezik gyak-
ran, a szarvasi pap azonban ennél nagyobb érvényű mértékkel mért. A kor esz-
méi tüzelték föl, azonban a korszerűség érvénye őt nem nyugtatta meg, csak
általánosabb emberi értékeknél tudott kikötni. Tehát a nagyobb emberi méltó-
ság és egy értelmesebb világ törvényei voltak az ő mértékei, s ilyen mértékkel
mérve találta siralmasnak a körülötte levő állapotokat. 

S mert meggyőződéssel találta rossznak a népi helyzetet, minden megálla-
pításánál nyomban szenvedélyesen kívánja a jobbítást, s ennek az útját legalább
olyan buzgalommal firtatja, mint amilyen részletesen jellemzi a rossznak ítélt
valóságot. Amilyen elkeseredett leleplező, olyan bizakodó jobbító. Tehát egész-
ben véve se nem pesszimista, se nem optimista. Sötéten látó ott, ahol valóban
sötétség van, tehát a valóság rajzánál, viszont bizakodó, sőt lelkesedő, amikor
a jobbítás útjai felé néz. A valóság minden rettenetessége nem elég ahhoz, hogy
építő és alakító kedvét lelohassza, viszont lelkesült építő szándéka sem elég
ahhoz, hogy a valóság megítélésében szépítésekre ragadja. 

Ez a hiteles helyzetismeret és ez a komoly alakító szándék, az úttörő tisz-
teletreméltó érdeme. Minden jó helyzetismeret és minden helyes alakító szán-
dék ilyen. Tessedik érdeme csak az, hogy ő tette az első komoly lépéseket ezen
az úton. Viszont példamutató nagysága, hogy helyzetismerete mégsem elfogult
vagy elferdült, hanem tárgyilagosan megbízható s mindig pontosan részletező.
Alakító szándéka pedig komoly hozzányúlás és kezdeményezés, nemcsak éb-
resztő szó és jámbor óhajtás. A jobbítás komolyan vett szándékát képviseli, s
ezt maga veszi elsősorban komolyan. Használható javaslatokat tesz a jobbítás
útjaira vonatkozóan, hiszen magának teszi ezeket elsősorban. Ebből a politikus
érzésből fakad hallatlan gyakorlati buzgósága s ezen alapulnak nem kevés si-
kerei. 

Tessedik nem nemzetébresztő politikus író, aki a maga szerepét és a maga
felelősségét betöltve látja abban, hogyha elmondja a maga véleményét és elki-
áltja a maga mentő eszméjét, s azután a maga által gerjesztett révületbe esve
csak siránkozik vagy átkozódik. Ő gyakorlati építő és nevelő ember, aki maga
teszi meg azt az első lépést, amit helyzetismerete és politikai eszméi alapján
szükségesnek tart. Sőt nemcsak az első lépést teszi meg, hanem mindazokban
a dolgokban, amikre ereje futja, vállalja a legrészletesebb fáradozást, sokszor
kínlódást és küszködést is azért, hogy a megkezdett úton az eredményig eljut-
hasson. 

Így munkálni a valóság ismeretét s így törekedni a leplezetlenül föltárt való-
ság jobbításán, külön-külön is példamutató nagyság. Tessedik, az úttörő érde-
mén kívül, e kettős nagyság eléggé meg nem becsülhető példája számunkra
éppen mostani napjainkban. Ha tehetünk valami jót és érdemest világunkban,
az csak ez a kettő lehet: tárgyilagos helyzetismeret és praktikusan vállalkozó
alakító-nevelő munka.” 

Amihez halálának kétszázadik évfordulója felé közeledve sem tudunk mást
hozzáfűzni. Illetve csak azt, ami Tessedikben a praktikum mellett szintén jelen
volt: az idealizmus, az álmodni tudás képessége, ami a praktikus vállalkozót
alkalmassá teszi a legszívósabb küzdelemre is.

y

Együttélés
Makkai László: Magyarok és románok Máramarosban
1942/2.

„Aki a románok erdélyi kontinuitásának nagy múltú vitáját figyelemmel kísérte,
méltán találhatta feltűnőnek azt a körülményt, hogy ennek az – egyébként tu-
dományos szempontból rég meghaladott, komolytalan – elméletnek védelmezői
okos óvatossággal mindig csak általánosságban beszéltek a románoknak a
római idők óta való folytatólagos itt lakásáról, anélkül, hogy állításukat egyes
körülhatárolt földrajzi egységeknek, esetleg egyes községeknek történetén belül
bizonyították volna. Aki ismeri a Kelet- Magyarország történetére vonatkozó
forrásanyagot, az könnyen meg is érti ezt a tartózkodást: középkori okleveleink
csodálatos egyöntetűséggel szólnak a kontinuitás lehetősége ellen. Éppen ezért
érdeklődéssel fordulunk a román sajtó legújabb tudományos, azaz inkább tu-
dománypolitikai akciója felé, melynek során kísérlet történt egy kisebb földrajzi
egység, jelen esetben Máramaros megye határain belül a román kontinuitás be-
bizonyítására. Az egyik román napilapban megjelent cikk szerzője többek közt
azt állítja, hogy már a magyar honfoglalást megelőzően dákoromán nyelven
mondották a misét Máramarosban, továbbá, hogy az Árpád-házi királyok ide-
jében Máramaros megyének román közigazgatása volt. Mindkét állítás megle-
pően új, s csak azt sajnáljuk, hogy közzétételük közelebbi forrásmegjelölés
nélkül történt. Ami azonban az elsőt illeti, azt már eleve el kell vetnünk, mivel
a szóban forgó megyéről, illetőleg annak területéről az 1199-ik évet megelő-
zően semmiféle hiteles történeti forrás nem beszél, ottani románokról pedig
nem is beszélhet, mert Máramaros még azután is egy évszázadig lakatlan er-
dőség volt, »silva regis«, azaz a király erdeje, s csak a XIII. század végén indul
meg itt az emberi település. Az első telepesek azonban nem voltak románok,
mert, mint római katolikus hívőkre, az erdélyi és az egri püspök egyaránt igényt
tartottak. Egy későbbi (1329) oklevél pontosan meg is mondja, hogy a szóban
forgó telepesek szászok és magyarok voltak (hospites nostri fideles de
Maramorusio Saxones et Hungari, videlicet de villis Visk, Huszth, Técső et de
Hosszúmező; Fejér: Codex diplomaticus VIII–3. 353. lap), akik Visk, Huszt,
Técső, Hosszúmező és Sziget városait alapították. Körülbelül velük egy időben
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jelennek meg Máramarosban a románok is, mint vándorló pásztorok, akik a
földmívelő magyarság számára használhatatlan területeket, elsősorban a hegyi
legelőket szállták meg és tették jövedelmezővé földesuruk, a király kezdemé-
nyezéséből. Az újonnan jöttekkel szemben már korán védelmezni kellett a
szász–magyar telepesek földjeit, s a király ki is kötötte az előbb idézett okle-
vélben, hogy semmilyen nyelvű vagy nemzetiségű emberek őket földjeiktől meg
ne fosszák (nillius idiomatis vel nationis homines ipsas terras ab ipsis auferendi
habeant facultates). A középkori forrásokban említett s nagyrészt máig fenn-
maradt földrajzi nevek azonban arról tanúskodnak, hogy a magyarság, szám-
arányához viszonyítva, döntő szerepet játszott a máramarosi földnek az emberi
élet számára való meghódításában. Az öt város, de főként Sziget magyar pol-
gárainak pásztorai és erdőlői messze behatoltak a hegyek közé, még olyan el-
dugott helyeken is megelőzve a románságot, mint a Sajó és a Jód völgye. Ezt a
két pataknak magyar neve bizonyítja, amit a románok Ăieu és Ieud alakban vet-
tek át, még csak le sem fordítva saját nyelvükre. Mi több, még a hegyeket, a
románoknak e sajátos életterületét is a magyarok ismerték meg és nevezték el
hamarabb, hogy mást ne említsünk ezúttal, mint a Ciblest, melynek eredeti ma-
gyar neve: Szép-les már 1373-ban előfordul (Zepleshauasa; Mihályi: Mára-
marosi diplomák. M.-Sziget, 1900. 66. old.). Semmi sem természetesebb
ezután, hogy a Tisza völgyében, a földmíves életformára alkalmasabb területen
egymást érik az olyan középkori magyar elnevezések, melyeket a később érkező
románok változtatás nélkül tanultak meg (pl. Szarvaszó-Sarasău, Szurdok-
Surduc, Veresmart-Virişmort stb.). Ezek a ma tiszta román falvak valaha ma-
gyar telepek, vagy legalábbis magyar lakosságú községeknek határrészei voltak.
Ami a dűlőneveket illeti, a román Mihályi János előbb idézett oklevélkiadványá-
ban seregestől találunk magyar eredetűeket, még olyan falvak határaiban is,
melyek már az oklevél keltekor hihetőleg román lakosságúak, vagy legalábbis
román többségűek voltak. Így pl. 1336-ban Bedőháza határában: Sanya -
pathaka, Malumvize, Anyafamezew, Fanyasmezey, Keserewpathakawyze, 1353-
ban Konyha határában: Kezepberch, Sospathak, arbor Zepfa, Feketewpatak,
Sebuspatak, Zephauas, 1355-ben Gyulafalva határában: Hidegkut, Nadas -
patok, Magosmort, Kü-hat, Bikus, Fuizesmező, Egruspatak, 1389-ben Kört -
vélyes körül: Kewzakadas, Kurtvelyes patak, Vaskapu, Zugo patak, Belmezeu,
Kepespataka, Martospatak, Sarospatak és így tovább. Mindez csak úgy érthető,
hogy mikor az említett öt város magyarsága Máramarosban megtelepedett, a
folyóvölgyekben a románságnak még híre-pora sem volt, s az egész máramarosi
erdőség e városok határának számított, melyben a magyar pásztorok és erdőlők
gyakran megfordultak. De a magyarság a románok betelepülése után ugyancsak
jelentős tényező maradt a saját települési területén kívül is. Ezt bizonyítja az,
hogy a középkorban keletkezett román falvaknak egy (Szacsal) kivételével nem-
csak román, hanem magyar neve is használatos volt (pl. Farkasrév–Vad, Hód-
patak–Breb, Kabolapatak–Iapa, Körtvélyes–Peri, Somfalva–Corneşti stb.).
Mindezeket tudva, igazán nem értjük, hogyan beszélhet a szóban forgó hírlapi
cikk írója honfoglalás előtti máramarosi románokról. Talán nem fölösleges meg-
jegyeznünk, hogy az első máramarosi román, akit a történelem ismer, Szaniszló,
a magyar nevű Szurduk falu kenéze, 1326-ban tűnik fel (Mihályi Id. mű. 6.
old.). Ezek után természetes kételkedéssel kell fogadnunk azt a második állítást
is, hogy ti. Máramarosban már az Árpádok idején román közigazgatás volt.
Ezt az értesülést szerzőnk – ha nem csalódunk – A. Decei tévedésektől hem-
zsegő cikkéből veszi (Une opinion tendancieuse de l’historiographie hongroise;
Revue de Transylvanie, 1939. V. 289. és köv. old.), ahol többek közt az áll,
hogy Máramaros első (természetesen román) vajdáját 1299-ben említik. Utá-
nanéztünk az általa idézett helynek (Árpádkori Új Okmánytár. V. 202. old.),
de ott csak „Nicolaus Vayvoda filius magistri Mauritii” szerepel, Máramaros
minden említése nélkül. Nem férhet kétség azonban ahhoz, hogy az író erre a
vajdára gondolt, mert más helyen e Miklós vajda fia István máramarosi ispántól
származtatja Bogdán román vajdát, aki tudvalevőleg minden népével Márama-

rosból Moldvába szökött Nagy Lajos királyunk akarata ellenére s ott megala-
pította a moldvai vajdaságot. Ha egy kissé utánanézünk ennek a Miklós vajdá-
nak, mindjárt kiderül, hogy egyrészt nem volt máramarosi román vajda, hanem
erdélyi vajda, tehát a magyar király főtisztviselője, azonban igenis volt Mára-
maros megye ispánja, másrészt pedig semmi kapcsolatba nem hozható Bog-
dán vajdával, mert Győr megyei ősi magyar családnak, a Pok nemzetségnek
volt sarja, fiait és unokáit is sok oklevélből ismerjük, a Mórocz és Megyesi
családok megalapítóit, akik között azonban Bogdán vajda és testvére Juga nem
szerepelnek. De hisszük is, hogy a szerzőnek nem az volt a célja, hogy Bogdán
vajda dunántúli magyar származását bebizonyítsa (Pok nembeli Móricz fia
Miklósról és leszármazóiról igen részletesen tájékoztat Wertner M.: A magyar
nemzetségek. Temesvár, 1892. II. 270–282. old.). Ami most már Máramaros
megye középkori közigazgatását valóban illeti, tudjuk, hogy megszervezése és
betelepülése után a király által kinevezett ispánok (comesek) kormányozták,
rendesen előkelő magyar főurak, akiknek a románok vajdája (első említése:
1343., Mihályi Id. mű. 17. old.) alárendelt közege volt. Később, a XIV. század
második felében tényleg román közigazgatás alá került a megye, de úgy, hogy
a román vajdák és kenézek magyar nemességet nyerve, magyar mintára meg-
alakították a nemesi vármegyét alispánnal, szolgabírákkal, megyei közgyűlé-
sekkel, de ez nem román, hanem tősgyökeres magyar közigazgatás volt; akik
részt vettek benne, elsősorban magyar nemesnek tudták magukat s mint ilye-
nek lettek alispánná, szolgabíróvá, sietve levetkezve a lenézett vajdai vagy ke-
nézi méltóságot.”

Arról, hogy a román történészeknek a tudományt félredobva, csak a politikai
hasznot, vagy a vélt nemzeti érdeket néző magyarázkodásai meddig mehetnek
el, a fentiek csak egy példával szolgálnak. Röviden fogalmazva: szánalmas kí-
sérletek, melyek azonban a köztudatban igen erős méregként hatnak, s ez a
méreg még generációk sorát fogja ellenünk hangolni annak ellenére, hogy már
egyre több tárgyilagos történészük igyekszik tisztázni múltjukat.

Érdekesség egyébként Máramaros vonatkozásában, hogy a transzhumáló
életmód kapcsán költöző románság mellett Máramarosban egy másik csoport
is feltűnt, nevezetesen a konstantinápolyi pátriárka által az Ibar völgyéből a
tatár ellen a magyarok megsegítésére küldött román katonaság, akik aztán le-
telepedésüket kérték, és nem tértek vissza szülőföldjükre. De még a XIX. szá-
zad közepén is van sokatmondó történet a máramarosi románokról. E szerint
az osztrákok német nyelvű közigazgatást erőltető próbálkozására a máramarosi
románok a magyar nyelvűt követelték. Bukaresti testvéreik ezért, mint a nemzet
árulóit, igen elítélték őket.

y

Az egészre figyelve
Entz Géza: Mai művészetünk irodalma 1942/2.

A hazatért országrészekkel gyarapodó Magyarország a Hitel folyóiratot ekkor
már országosan terjeszti és támogatja havilappá fejlődését. A lap Nemzetpoli-
tikai szemle alcímmel jelenik meg. Mit keres hát benne ez a cím? 

Nos, ha rövid terjedelemben is, de nem maradhat ki a művészet sem abból,
amit nemzetpolitikának neveznek. Különösen nem, amikor hangsúlyozni kell a
Kárpát-medencei összmagyar kultúra egységét, amit Trianon után oly szívesen
daraboltak volna fel szomszédjaink az országgal együtt, hogy ezáltal is gyen-
güljön a nagy egész, és sorvadjanak a védtelen kis részek. A művészetnek ko-
moly társadalmi és nemegyszer politikai összefüggései vannak. Mint alább majd
olvashatják, arra is gondja volt a magyar kultúrpolitikának, hogy az évente meg-
rendezett országos, nagy képzőművészeti kiállításokat sorra a visszacsatolt te-
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rületek jeles helyszínein rendezzék meg. Így kerül az Kassára, Ungvárra majd
Kolozsvárra.

A mostani olvasónak ebből az írásból nem annyira a kor magyar művésze-
tének irodalma az érdekes, hanem Entz Géza időtlen értékű bevezetője a mű-
vészetről, és a művészet akkori helye és helyzete a talpra állni óhajtó hazában!
Ő egyébként a hazatérő Ferencz József Tudományegyetem tanáraként jött Ko-
lozsvárra, több más jeles magyar tudós értelmiségivel, s természetes módon
került közel a Hitel-csoporthoz.

„A jelenkori életet a maga teljességében tárgyilagosan megítélni voltaképpen
nem is lehet. (…) Ha tehát a modern magyar művészetről beszélünk, még leg-
óvatosabb véleményünkben is ott lappanghat az egyéni meglátás esetlegessége,
bizonytalansága. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a mai művészet valójának
és a vele foglalkozó kutatásnak is csupán pillanatnyi helyzetképe rögzíthető le,
melynek értéke bizonyos szűkebb keretekben már csak viszonylagos lehet.

Korunk művészete mindamellett feltüntet olyan jegyeket, melyek az előző
század törekvéseitől határozottan eltérnek. Az irányváltoztatás kétségtelenül
megtörtént. (…) Vázoljuk fel röviden, mit jelent a két lényegbevágó alkotóelem
megváltozása korunk művészetében.

A XIX. század az egyéniség korlátait minden vonalon megdönteni igyekezett.
Az individualisztikus szellemnek túlhajtása a művészetben is mélyreható követ-
kezményekkel járt. A művész hovatovább mind függetlenebbnek érezte magát
a társadalomtól és a valóságtól. A művészi termelés régi keretei elhomályosul-
nak. Az alkotó, megrendelő és társadalom, valamint az egyes művészeti ágak
között kialakult ősi összefüggések bomladoznak. Maga a műalkotás is lassan-
kint személyes ügy lett, mely lerázott magáról minden »elavult« előítéletet s a
valóságtól mindinkább a képzelet önkényes birodalma felé sodródott. A század
végén a művészet elvont, levegőbe épített elméletek szeszélyes kísérletezésévé
fajult. Szervetlen voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a vezetést
az építészet helyett a festészet ragadja magához. Márpedig az építészet az a
művészeti ág, mely minden időkben a képzőművészet szilárd tengelyének bi-
zonyult. A fejlődésnek ilyen beállításával távolról sem akarjuk az 1800-as évek
nagyszerű művészeti értékeit kétségbe vonni. De rá kellett mutatni a féktelen
függetlenség veszélyeire, melyeknek örvénylése végül is zsákutcába sodorta és
válságba vitte a művészetet. A századforduló összevisszasága és vergődése vi-
lágosan mutatja a magát mindentől függetlenül akaró művészi elvek teljes csőd-
jét. Ezzel szemben századunk elejétől kezdve mind erőteljesebben bontakozik
ki az új közösségi gondolat. A szociális nemzeti és népi szempontok a művé-
szetre is kihatottak. Tudatossá vált a felismerés, hogy az emberi alkotás értéke
nem, hogy nem csökken, hanem kifejezetten emelkedik, ha az az egyén lelkivi-
lágán kívül szélesebb rétegekhez is kapcsolódik. (…) Ez az új tartalom első-
sorban az alkalmazott művészetekben (festészet, szobrászat, díszítőművészet)
ölt testet. Kivirágzik az új népiesség, mely nemcsak a tárgyválasztás külsőségeit
jelenti, hanem egyszersmind szellemi magatartást, új értékelést. A tartalomnak
ez az elmélyülése maga után vonja a valóság fokozottabb tiszteletét. Mai mű-
vészetünk gyökerei hosszú időn át pihent, tápláló talajba kapaszkodnak, melyből
friss erőkkel szívhatják tele magukat.

A szerves fejlődés záloga az egyre határozottabban kibontakozó építészet.
Ismertető jegyei: az áttekinthető, célszerű szerkezet, nagyvonalú egyszerűség,
monumentális hatásra való törekvés. (…) A monumentális szerkezetet hangsú-
lyozó forma lehetővé tette a nemrég még széthúzó művészeti ágak erőteljes ösz-
szefogását. Az építészet szilárd keretei magukhoz ölelik a szobrászatot,
festészetet és iparművészetet.  Az architektonikus szobrászat, a falfestészet és
díszítőművészet érvényesülésére tág tér nyílik. Az alkalmazott művészet új vi-
rágzásának mindnyájan tanúi lehetünk. (…) E jelenség szerves következménye
a lírai elemek háttérbe szorulása és a drámai mozzanatok érvényesülése. (…)

A mai magyar művészet erőinek a vázlatos felrajzolása távolról sem tart tel-
jességre igényt, csupán a fejlődés irányát kívánja jelezni. Most pedig lássuk,

hogyan tartja számon e törekvéseket az a kutatás, mely modern hazai művé-
szetünk életét vizsgálja.

Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy művészetünk elkerülte a századforduló
kavargásának sötét örvényeit. A magyar ízlés túlzásoktól idegenkedő, egészsé-
ges érzéke által biztosította az új törekvések zökkenésmentes kialakulását. Ezt
a tényt úgyszólván minden újabb művészetünket méltató munka megerősíti.
Kállai Ernő könyve talán az egyetlen (Új magyar piktúra. 1900–1925. Buda-
pest, 1925.), melyből más a nyugat-európaihoz hasonló képet kap az olvasó.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a könyv akkor íródott, mikor a művészeti
forrongás hullámai még nem csillapodtak le. Kállai különben is éppen azokat a
festőket emeli ki (…) akiknek jó része a hazai tájtól elszakadva, külföldön dol-
gozott. (…) Gondolatokban rendkívül gazdag könyve még így is meggyőz min-
ket arról, hogy a magyar művészet e »korszerű« kilengése a nyugat-európai
viszonyoknál sokkal szerényebb méretű volt, s mennyiségben is az egykorú ma-
gyar termelésnek csak egy részét teszi ki. (…)

Kállai európai szempontjai érvényesülnek Genthon István egy évtizeddel fia -
talabb könyvében. (Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig.
Budapest, 1935). De már a cím is mutatja, hogy az anyag szélesebb megala-
pozásával van dolgunk. (…) Genthon már nem elégszik meg a puszta stílus-
elemzéssel, hanem felkutatja a művészet társadalmi összefüggéseit is. (…)
Természetes, hogy ilyen módon Kállainál sokkal egységesebb és teljesebb képet
varázsol az olvasó elé. (…) A legújabb stílusakaratban ő is az új klasszicizmust
látja kikristályosodni. Genthon a magyar viszonyok állandó szem előtt tartása
mellett mindig tekintettel van a művészet általános európai helyzetére, elsősor-
ban a francia festészetre. Ez természetes, hiszen a múlt századtól kezdve az
első világháborúig kétségtelenül Franciaország halad az európai művészet élén.
Genthon értékmérője valóban Párizs. Ez az oka annak, hogy bizonyos jelensé-
gekkel szemben idegenül áll. Nem veszi kellően tekintetbe a magyar művészet
talajából mindig bőségesen felbuggyanó új erőket, melyek az európaiság mellett
a magyarság sajátos értékeit is ki akarják alakítani. Ez az a hiány, ami néhány
évvel ezelőtt kevésbé tűnt fel, ma már azonban határozottan észrevevődik.

Vitéz Nagy Zoltán könyve éppen e legfrissebb szempont jegyében indul meg.
(Új magyar művészet. Budapest, 1941). Bevezetőjében maga jelöli meg célját,
midőn így ír: »Fő szempontunk az, hogy művészetünk miként viszonylik nemzeti
életünk alakulásához és faji létünk lényegéhez.« (…) Nagy Zoltán sokat táma-
dott könyvének alapvető hibáját nem is annyira a népi elv egyoldalú hangozta-
tásában látjuk, hanem abban, hogy az új szemponttal nem tud mit kezdeni. (…)
kitűzött célját a saját maga által kijelölt vonalon sem tudja elérni, és ezáltal
újabb művészi életünkről nem nyújt tiszta képet.

Egészen külön színt képvisel a modern művészetről szóló irodalomban
Vásárhelyi Z. Emil könyve (Erdélyi művészek. Kolozsvár, 1937.). A kisebbségi
sors a művészetben is sajátos helyzetet teremtett. A könyv tíz művészt ismertet.
(…) személyes élményen alapul. A szociális, bölcseleti, esztétikai, technikai és
általános emberi gondolatokkal teli előadásnak éppen ez a személyes élmény-
szerűség adja meg zamatát és hitelét. Vásárhelyi ezáltal éreztetni tudja az erdélyi
magyar kisebbségi művészet szövevényes és szaggatott alapszövetét. Ráeszmél-
tet arra, hogy a megváltozott életkörülmények a művészetet is átformálják.

Az új művészet egységes jellegét meghatározott területen: az egyházművé-
szetben vizsgálja Jajczay János (Mai magyar egyházművészet. Budapest,
1938.). Nem véletlen, hogy napjainkban az egyházművészet új virágzásnak
indul. (…)

Az alkalmazott művészet azonban világi vonatkozásban is teret hódít. Erről
tesz tanúságot a Györgyi Dénes szerkesztésében megjelent Új magyar építőmű-
vészet (Budapest, 1935–1938). Bár építészetünk eredményei nem érik el a szob-
rászat és festészet színvonalát, mégis biztató fejlődéssel kecsegtetnek. (…)

Az új művészi élet változatos hullámzását a könyveknél rugalmasabban követik
a folyóiratok. Az 1925-ben megindult Magyar Művészet egyenesen célul tűzte
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ki a hazai művészi viszonyok minél alaposabb megvilágítását. (…) Több párhu-
zamosan futó folyóirat azonban szélesebb alapot tudott volna teremteni. Sajnos
akkor is, akárcsak ma, csupán egyetlen, komoly művészi folyóirat működött. Az
1938-ban megszűnt Magyar Művészetet követte 1940-től a Szépművészet. Vele
kapcsolatban megint csak azt kell mondanunk, hogy egy folyóirat kevés a mai je-
lentékeny művészi termeléshez viszonyítva. A helyzeten bizonyos mértékig javít
az a tény, hogy úgyszólván minden folyóirat érdeklődik a művészeti élet iránt. Kö-
zülük több kitűnő tanulmányokat is közöl (Magyar Szemle, Nouvelle Revue de
Hongrie, Pásztortűz stb.) Mindamellett e folyóiratoktól nem remélhetjük azt a
rendszeres munkát, amit szakfolyóiratoktól joggal megkövetelhetünk.

A művészi életnek akad még két olyan megnyilvánulása, mellyel éppen a
kollektív gondolat jegyében foglalkoznunk kell. A művészet és társadalom mai
egymásba fonódása különleges jelentőséget ad a kiállításoknak és a kritikának.
Az alkotó és a közönség a tárlaton találkozik. Ez az alkalom adja meg a kettő
között a legnagyobb érintkezési felületet. A tárlatok száma és színvonala Bu-
dapesten és a vidéki városokban egyaránt emelkedik. Különös jelentőséget kell
tulajdonítanunk a Nemzeti Kiállításnak, mely Kassa és Ungvár után idén Ko-
lozsvárt nyílt meg. A mai magyar művészetnek ez az évenként megismétlődő
seregszemléje művészi és nemzeti szempontból egyaránt hasznos. Ha mindeh-
hez hozzávesszük még a magyar művészek sűrű és sikeres külföldi szereplését
is, úgy el kell ismernünk, hogy hazai művészi életünk minden nehézség ellenére
képes a továbbfejlődésre és hivatásának betöltésére mind európai, mind magyar
viszonylatban. A kiállítások értéke természetesen különböző. Ennek elbírálására
a művészi kritika vállalkozik. A kritika az a híd, mely a művészetet és társadal-
mat egymással szorosan összekapcsolja. A mai magyar kritika ezt a magas fel -
adatát még nem tudta betölteni. Napilapjaink és folyóirataink művészeti rovatai
az ismertetésen és többé-kevésbé elfogadható bírálaton felül az ízlésnevelés
színvonalára ritkán emelkednek. De talán remélhetjük, hogy művészi életünk
eleven ereje a megfelelő kritikai szellemet is ki fogja tudni termelni.

A mai magyar művészet az új törekvések jegyében nagy utat tett már meg
és elismerésre méltó eredményeket ért el. Az új népiesség és klasszicizmus a
maga művészi és társadalmi vonatkozásaiban kétségtelenül gyökeret vert nem-
csak a zenében és irodalomban, hanem a képzőművészetben is. Az új egység
körvonalai, ha ma még talán halványan is, lassan kirajzolódnak előttünk. A leg-
frissebb fejlődéssel foglalkozó szakirodalom azonban még nem találta meg azo-
kat a szempontokat, melyek modern művészetünk átfogó megítélésére és
tárgyilagos értékelésére valóban alkalmasak. E téren is vannak eredmények, de
ezek, mint láttuk, nem kielégítőek. Nehéz a jelenkor erdője fölé emelkedni. De
e nehézséget művészeti irodalmunknak legalább a nagy összefüggések felisme-
résében le kell győznie, ha európai és magyar hivatását be akarja tölteni.”

A művészet és a társadalom összefüggése tagadhatatlan, sőt elképzelhetet-
len olyan művészet, amely valamilyen oda-vissza viszonyban ne lenne a társa-
dalommal. A legjobban ezt éppen a kisebbségi sorsban született művészeti
alkotások igazolják. A nemzeti megmaradást szolgáló nemzetpolitika visszatérő
fő gondja a nemzetnevelés mint elsőrendű feladat. Tudjuk mennyire nehéz, sok-
oldalú és időigényes feladat. Ha pedig elfogadjuk a nemzetnevelést nemzetpo-
litikánk stratégiai feladatának, akkor még közelebb kerülünk annak
megmagyarázásához, hogy a megannyi nevelő funkcióval is rendelkező művészet
kérdése mit keres egy nemzetpolitikai szemle lapjain. Ez magyarázza Entz Géza
röviden, de mindent átfogni óhajtó igyekezetét összmagyar vonatkozásban. Úgy,
amint annak egy immáron országos jelentőségű lap feladatának kell lennie. Entz
reménykedő kritikája is a kérdés jelentőségére utal. Hiszen akkor is létfontos-
ságú volt már a Trianon utáni – bár gyarapodni látszó – ország magyarságának
nevelése, a megroppantására felesküdött szándékok ellensúlyozása.

y

Már akkor is
Györffy István: A magyarkodás 1942/3.

1942-ben a Hitel szerkesztősége új gyakorlatot vezet be, és az egyes számokat
tömény, még a papír minőségével is megkülönböztetett gondolatokkal kezdi.
Ezúttal Györffy Istvántól emelnek ki egy fontos részletet, mégpedig: A népha-
gyomány és a nemzeti művelődés című, 1939-ben megjelent munkájából.

„A magyarkodás kóros tünete azért veszedelmes, mert a nem magyar szár-
mazású honfitársak azt hiszik, hogy a magyarsághoz való tartozást a külsősé-
gek már bizonyítják is. Ám, de a magyarkodás veszedelmes azért is, mert a
lélekben még nem magyarok a törzsökös magyarságot is kezdik magukhoz ha-
sonlítani, s a magyar lelkűséget a magyarkodás kezdi felváltani minden vona-
lon. Némelyek azt vélik, hogy máris magyarnak ítélik azt, aki magyarul
megtanult, nevét magyarosította vagy kikeresztelkedett, türelmetlenkedik nem-
zetiségeinkkel szemben, irredenta jelszavakat hangoztat, turánista, hazafias
szónoklatokat tart, nemzetiszínű jelvényeket hord, vagyis rendelkezik a ma-
gyarság külső ismérveivel, szóval »magyarkodik«. Azzal általában senki sem
törődik, hogy a magyarkodók maholnap kilopják belőlünk a magyar lelket, ami
pedig egyedül tészen magyarrá. A parasztságot nézzük: ő külsőségek nélkül
is magyar, és nem biztatásra, hanem közös magyar lelki kényszerből cselekszik
magyarul.

(…) Tudnunk kell, hogy a magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek
kérdése. Embertani, genealógiai vagy névelemzési alapon senkinek sem lehet
eldönteni a magyarságát. A magyarság lélek és magatartás. Azért, hogyha valaki
törzsökös magyarnak vallja magát, de csak magyarkodik, nem magyarabb, mint
a lélekben is teljesen magyarrá vált idegen eredetű magyar. A forradalom meg-
mutatta, hogy a törzsökösöknek tartott magyarok közül is került ki magyartalan
magatartást tanúsító egyén, mint ahogy ma is vannak idegen eszmékért lelke-
sedő törzsökös magyarok, akiket már nem a magyar lélek kormányoz.

(…) Mi magyarok, vizsgáltuk-e meg a magunk lelkét, hogy az magyar-e
még vagy már az is idegen? A magyarság lényegét jelentő néplélekkel s az ebből
fakadó néphagyományokkal ki törődik? Gondolkozás nélkül szállunk a nyugat-
európai kultúra vakító világa, fénye felé, pedig nem az a magyar hivatás, hogy
abban elégve betöltsük a művelt népek mindenkori sorsát.”

Nagyon aktuális megtudnunk, hogy a »magyarkodás« szó nem annyira új
keletű, mint sokan hiszik. Nem szeretjük s tudjuk, hogy más nyelvekben nincsen
megfelelője, mégis létezik. Kitermelte az élet, nem a magyar élet, hanem annak
éppen az ellenkezője. 

Érdekes módon megjelenése egybeesik azzal az időszakkal, amikor Trianon
után (lám, ismét csak Trianon, az alfa és ómega) a revízió természetes és jogos
vágya működött, s hangsúlyosabbá vált a nemzeti öntudat. Akik valóban lel-
kükben voltak vagy lettek magyarrá, ezt természetesen élték meg. De voltak,
akik ezt az érvényesülés kötelező kellékének képzelve túlzásba vitték. Ismerős
jelenség, hiszen a fordítottját is jól átélhette a kisebbségi magyar. Azoknak – a
tudatosan beolvadtaknak – az igyekezete ez arra, hogy bizonyítsák magyarelle -
nességüket, mintegy garanciát nyújtva megbízhatóságukra.

A másik fontos megállapításunk a máról szól. Ma ugyanis más váltja ki a
magyarkodásnak nevezett vagy nevezhető magatartást. Most és itt saját hazá-
jában akarja egy ideológia a magyarság mindennapi megélését is magyarko-
dásnak minősíteni. Ez aztán, természetes reakcióként magával hozza azt, hogy
egyesek – lelki alkatukból kifolyólag, esetleg másért – túlkompenzálnak.

A társadalom más-más egyedei tehát, akár a magyarság megélésének, akár
rejtegetésének elvárása felől éreznének nyomást, azzal a bizonyos „magyarko-
dással” fognak reagálni. Egy nyugodt és kiegyensúlyozott – ideológiai burokba
bújt hatalmi játékok által nem felkavart – társadalomban a legkisebb a valószí-
nűsége ennek.
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Jelenleg – s ez az, ami aktualitást ad a kérdésnek – ezt a jól-rosszul, elfo-
gadva vagy el nem fogadva magyarkodásnak nevezett magatartásformát, a nem-
zetben gondolkodás ellenfelei ráhúzzák a teljesen normális és kiegyensúlyozott,
természetes módon megélt magyarságunkra is, és az ingát megpróbálják ezzel
az ellenkező irányba, maguk felé lendíteni. Ami aztán újabb okot szolgáltat arra,
hogy elinduljon egy csakazértis magyarkodás. Úgy ahogyan ez az élet más ha-
sonló területein is történni szokott, ha felébred az ellenkezés igénye. 

Nehéz időket élt a magyar társadalom 1942-ben. A nemzethez tartozás
kérdése ekkor már nagy játszmákat játszók kezében forgatott fegyver. És íme,
a Hitel első oldalán ezeket a gondolatokat olvashatjuk: „… Tudnunk kell, hogy
a magyarság nem a test, nem a vér, hanem a lélek kérdése. Embertani, gene-
alógiai vagy névelemzési alapon senkinek sem lehet eldönteni a magyarságát.”

Ma, amikor más nagy játszmákat játszók ismét magyarságunkat akarják
fegyverré kovácsolni, csak éppen ellenkező előjellel, nagyon fontosak az ilyen
tiszta forrásból fakadt gondolatok. Sajnos mára az a népi bázis, amely mindezt
a legtisztábban őrizte, gyakorlatilag alig létezik. Ezért kétszeresen fontos az
azt valaha talán legjobban ismerő hangra hallgatni. 

y

Tisztázó beszéd
Makkai Sándor: Szellemi vezetés 1942/3.

Olyan vezércikkhez érkeztünk, melyet teljes terjedelmében kell elolvasni. Mai
napig egyik legalapvetőbb nemzeti gondunkat próbálja benne fontosságának
megfelelő helyre emelni Makkai Sándor úgy, hogy közben örökös viták tárgyát
képező fogalmakat is tisztáz. Így mindjárt az elején, az annyit vitatott »népiség«
kérdését.

„Bármennyire igénybe is veszi a háború testi és lelki erőfeszítéseinket, tud-
nunk kell, hogy vannak nagy belső kérdéseink, melyeknek elrendezését csak
felfüggeszti, de nem teheti meghaladottá és meg sem oldhatja. Nemzeti önis-
meretünk, kultúránk, társadalmi rendünk kialakulását a külső sorsfordulások
mindenesetre siettetik vagy hátráltathatják, de bármi sorsban örök feladatunk
és legmélyebb létkérdésünk marad az, hogy mi magunk mit csinálhatunk ma-
gunkból? A háborúban fizikai létezésünk lehetőségéért küzdünk. Hisszük, hogy
ezt a lehetőséget becsületes fegyverrel ki fogjuk vívni magunknak. De a fizikai
létezés nem cél, hanem csak alap és keret a nemzeti közösség értékélete szá-
mára. Ebből következik, hogy amíg a fegyveres küzdelem folyik, a magyar szel-
lemnek sem szabad tétlenül várakoznia, hanem magába szállva, fel kell készülnie
arra a jövendőre, melyben hivatását betöltheti, megvalósíthatja.

Ilyen felkészülés mutatkozik napjainkban a »népiség« értelmezése, hirdetése,
követelése körül. Véleményem szerint ma még nincs ebben a kérdésben egy-
séges és letisztult közgondolkozás, sőt a szószólók maguk is sok bizonytalan-
ságot árulnak el benne. Ennek oka szerintem az, hogy a »népiség« fogalomköre
hamarabb áttolódott a szociális közigazgatási és politikai síkra, mielőtt még
szellemtörténeti és művelődési lényege tisztázódott volna. Így a »népnek« a »pa-
raszttal« való azonosítása kétségtelenül szociális élt kapott az »úri« réteg felé.
A parasztkérdés osztálykérdéssé vált. De ha magát a »népet« kérdeznők meg,
vagyis társadalmunknak azt az egész rétegét, mely a közgondolkozás szerint
élethelyzeténél, foglalkozásánál és életmódjánál fogva a földhöz, a faluhoz, a
tanyához kötve, távolról egységesnek látszik, hamarosan rájönnénk, hogy ennek
a rétegnek önmagán belül is széles színképe van, a saját megítélésében, a népi
arisztokráciától a népi proletariátusig s így a »paraszt« éppen úgy szembekerül
a népi előkelőséggel, mint az úri középosztállyal. Egyébként pedig a »közép-
osztály« is zavaros, alsó és felső szélein elmosódó, bizonytalan színképet mutat.

Látnunk és éreznünk kell tehát, hogy a »népiség« reánk nézve nem szociális
szempontból döntő probléma, hanem mindenekelőtt szellemi szempontból, s
csak ennek tisztázásából és vállalásából fakadhat azután társadalmi életünk
egészségesebb elrendeződése is. 

»Népi« alatt a sajátos, ősi, minden magyart lelki egységbe kapcsoló testi és
szellemi örökségünket kell értenünk, melynek kifejtése által megvalósítható egy
olyan magyar nemzeti műveltség, amiben valamennyien részt vehetünk, s így
benne a különböző foglalkozások, hivatások haszna, becsülete és méltósága
egyformán érvényesül. 

Ez a magyar testvérközösség, létünk és jövendőnk egyetlen belső biztosí-
téka, csakis az alapértékekben való általános, közös és egységes megegyezésen
épülhet fel, a magyar humánum mélységes átélésén, melyben a külső életkö-
rülmények nem lehetnek választófalak s amelyben egy olyan magyar életforma
alakul ki, hogy szolgálata által minden magyar ember megtalálhatja emberhez
méltó és élni érdemes létmódját.

Kik azok, akik előkészíthetik, munkálhatják és képviselhetik az élet alapér-
tékeiben való belső megegyezést, akik a magyar humánumnak társadalmunkban
minden réteget átölelő hordozói lehetnek? A szellemi vezetők, a magyar elit
tagjai.

Fájdalom, ma azt látjuk, hogy éppen a kifejezetten szellemi életpályák azok,
melyekre az ifjúság nem kívánkozik s rövid időn belül számolnunk kell azoknak
elnéptelenedésével. Általános az a vélemény, hogy ennek a jelenségnek anyagi
okai vannak. Ipari, kereskedelmi, közgazdasági pályákon az ifjúság gyorsabban,
kevesebb fáradozással és főleg sokkal nagyobb fizetéssel kap elhelyezkedést.
Ez igaz és hozzátehetjük, hogy van ebben a gyakorlati irányba fordulásban
régen várt és örvendetes elszánás is, ennek ellenére mégis komoly aggodalom-
mal kell szemlélnünk ezt a változást. Mert nemcsak anyagi okok idézik elő, s
ha egy megfelelő és helyes nemzetpolitika segítene is a szellemi életpályák el-
látottságán, meggyőződésem szerint akkor is fennmaradna az a helyzet, hogy
ifjúságunk zömének érdeklődése más irányba fordulna. Korunk technikai, gaz-
dasági gondolkozása az, ami nem kedvez a szellemiségnek. A szellemi érté-
keknek önmagukért való becsülése, búvárlása és szolgálata ez idő szerint nem
kapósak. Lehetséges, hogy ennek következtében a magyar élet sokoldalúbbá
és reálisabbá válik, de a nemzeti önismeret és a belőle fakadó nemzeti művelt-
ség feltétlenül elsekélyesedik, ez pedig a társadalom testvéri közösségét tápláló
erőforrások kiszáradásával fenyegetne. Jövendőnk célkitűzése nem lehet a
puszta megélhetés, az életnek fizikai, gazdasági biztosítása. Nemzeti szem-
pontból az ilyen élet jelentőség nélküli, sőt esetleg egyenesen csak látszatélet,
pusztulást takar. Sajátos, öntudatos, szellemileg független nemzeti életet csak
szellemi vezetés alatt élhetünk. Ennek biztosítóját, a szellemi vezetésre hivatott
és képes magyar elitet látjuk veszélyeztetettnek a mai sorsfordulatban. 

Kis nemzetek nem versenyezhetnek a nagyokkal a fizikai létezés terén. Sőt
a kialakuló új Európa rendjében ezen a téren nem remélhetnek önállóságot,
öncélúságot sem. Egyedül a nemzeti szellem tudományos, művészeti és erkölcsi
alkotásaink síkjában lehetnek sajátos létezőkké, belsőleg szabad és értéküknél
fogva megbecsült tényezőivé az európai emberközösségnek. Ez a hivatás azon-
ban, ezeréves történelmi hagyományunknál és szellemiségünk kincseinél fogva
nyitva áll előttünk. Múltunkhoz lennénk hűtlenek és jövőnket árulnók el, ha ezt
a hivatást nem vállalnók és nem követelnők magunknak. Ezért a jövendőben
még sokkal fokozottabb szükségünk van a szellemi vezető rétegre, a magyar
elitre, mint eddig bármikor. 

Honnan remélhetjük ennek a szellemi vezető rétegnek a felnövekedését
és utánpótlását? Semmi szín alatt sem társadalmunknak csak egy rétegéből.
A szellemi értékességet és előkelőséget nem szabad szociális feltételekhez
kötni. Ne felejtsük el, hogy soha nem is volt ezekhez kötve történelmünk folya-
mán. Helytelen volna tehát, ha a szellemi vezetés képességét és kötelezettségét
pl. a magyar értelmiségi középosztályra korlátoznók. De helytelen volna az is,
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ha ennek a rétegnek kisemmizésével, egyoldalúan és erőszakosan csak a népi
rétegtől várnók. A szellemi vezetés a tehetség és a lehetőség kérdése, minden
társadalmi réteg legjava számára. Mi magyar szellemi vezetést akarunk, a ma-
gyar igazság szolgálatában. Olyan magyar életet, amelyik a tiszta igazságot a
magyar létérdek érvényesítésére tudja fordítani, hamisítás nélkül, de teljes ha-
talmában. Ilyen szellemi vezetést nem lehet kölcsönvenni, másolni, utánozni.
Eredetinek kell lennie az ősforrásból: a magyar természet és szellem mélyéből
merítettnek. Nekünk magyar tudomány, magyar művészet magyar emberség al-
kotóira, tanítóira és nevelőire van és lesz szükségünk. Olyan műveltség átélőire
és terjesztőire, akik a magyar föld, ember és helyzet életközeléből születtek s
mindenestől annak légkörében élnek. Mivel az a műveltség nem külső máz,
hanem megtisztított és átnemesített ősi tartalom, természetesen népi is, értel-
miségi is egyben, s öntudatos hordozói bármelyik társadalmi rétegből egyfor-
mán lehetnek. És mivel ez a műveltség sajátosan magyar: a magatartásnak,
ízlésnek, érintkezésnek olyan formáit kell hogy létrehozza, melyekben minden
magyar ember testvérileg találkozhatik, társadalmi különbség nélkül.

A magyar elit, a magyar szellemi vezető réteg tehát azt a nem szociális,
hanem műveltségi réteget fogja jelenteni, amelyik, átszőve a nemzeti társadalom
valamennyi rétegét, példaadóan magyar az igazság, a szép és jó szó, vagyis a
nemes humánum szolgálatában. 

A magyar elit kérdése így nem történelmi előjogon, nem szociális adottsá-
gokon és nem mennyiségi tudáson fordul meg. A szellemi vezetés az öntuda-
tosság uralma az ösztönösség felett. Résztvevői és gyakorlói mindazok, akik a
magyar szellemiséget öntudatosan hordozzák s ezt az öntudatosságot, mint hi-
vatást és kötelességet érvényesítik a nemzeti élet egész területén, mindenütt,
ahol dolgoznak.

A magyar szellemi vezető réteg biztosítása elsősorban a nevelés dolga. Nem-
zetnevelésünk egész tervének, szervezetének és munkájának arra a célra kell
alakulnia, hogy a legalsó foktól a legmagasabbig egységesen és hathatósan
szolgálja a magyar ösztönösségnek magyar öntudatossággá emelkedését. Mint
máshol kifejtettem, ezt a célt nem lehet többé mereven elszakított elemi, közép-
és felsőfokú közoktatás külön-külön világában elérni. Az öntudatosság, a szel-
lemi vezetés nem lehet csak a közép- vagy főiskola adománya. A nemzeti mű-
veltségnek az ifjúságba való átplántálása megkívánja, hogy az általános és
kötelező iskolai nevelést a tizennyolcadik életévig, mindkét nem számára kiter-
jesszük, tekintetbe véve a különböző életkörülményeket és hivatásokat. Így elő-
ször is a nemzeti öntudatosság általános fokát és színvonalát emelnők a
szükséges magaslatra, másodszor pedig elérhetnők a műveltségi különbségek
okozta társadalmi választófalak elenyészését. Egy ilyen előkészítés után a főis-
kolák könnyen és biztosan tudnák kiképezni és kinevelni azokat a személyisé-
geket, akik mint a szellemi vezetés hivatottjai, a különböző életpályák vezető
munkásai és tanítói lennének.

A köznevelés mellett döntő szerep jutna a magyar elit biztosításában a ma-
gyar életformának is. Annak, hogy a tehetség ma kifejlődhessék és a szellemi
vezetésben szóhoz juthasson, legnagyobb akadálya az egységes magyar élet-
forma hiánya. A vezető pozícióhoz való eljutás jelenleg nagyon is hozzá van
kötve az »úri« életformához, azokhoz a születési, családi, magatartásbeli, érint-
kezési, sőt ruházkodási és étkezési külsőségekhez, amelyek a középosztály
gyermekének rendkívül megkönnyítik, a nép fiának pedig rendkívül megnehe-
zítik azt, hogy tehetségei érvényesülhessenek a közéletben. Végső következ-
ményeiben innen érthető meg az, hogy a szellemi vezetés nem az arravalóság
és a képzettség, hanem a társadalmi osztály-beidegződés öröksége lesz. S ha
a népi tehetségnek mégis sikerül a szellemi vezetés hivatalos sínjeire kerülni,
ez a társadalmi beidegződés fogja elszakítani attól a rétegtől és légkörtől amely-
ből »felemelkedett«. Ezekután nem szellemi vezetője lesz a rábízott népnek,
hanem fölényes és idegen kezelője, parancsolója. Ez az életforma azonban sem
eredetében, sem jellegében nem magyar. A nyugat-európai polgári életformának

átvétele ez, de sajátosan eltorzítva. Mert míg a polgári életforma nyugaton az
ellentétek összemosója lett, addig nálunk éppen ellenkezőleg, azoknak kiéle-
zőjévé. A szellemi vezetőség egészséges kiválogatódásának tehát egy olyan sa-
játosan magyar életforma lenne a legjobb elősegítője, amelyik a külső
igényekben a népi életmódhoz közeledne, de ugyanakkor azt belső igényekben
felemelné a lelkibb és szellemibb élet magaslatára.

Végre magának a magyar nemzetpolitikának, az állami élet berendezkedé-
sének kellene céltudatosan arra irányulnia, hogy a szellemi vezetés elhivatottjai
ne kallódhassanak el, hogy minden rétegből megfelelő neveléshez juthassanak,
hogy elhelyezkedésük és megélhetésük oly módon legyen biztosítva, ami von-
zóvá és kívánatossá teszi ifjúságunk számára a szellemi életpályákat, s nem bé-
lyegzi haszontalannak az önmegtagadást, mely a szellemi életben való vezetés
alapfeltétele.

Mert noha erőteljesen kell hangsúlyoznunk, hogy nem az »állás« tesz valakit
az »elit« tagjává, mégis az a helyes és kívánatos, hogy az »állás« az »elit« birto-
kába kerüljön.”

Máig állandó vita van az elit körül. Sokak számára már maga a fogalom is
ellenszenves. Letűnt és ítélet alá esett elitek emléke kísért? Még nagyobb gond
egy egységes, közös célt követni képes elit hiánya. Pedig: „Jövendőnk célkitű-
zése nem lehet a puszta megélhetés, az életnek fizikai, gazdasági biztosítása.”
Csakhogy az ehhez nélkülözhetetlen vezető elit képződésének kérdése is vita-
tott, mert hiába hangsúlyozza Makkai a képességek, a rátermettség szerinti vá-
logatást, s írta le Albrecht Dezső a nagy Hitel első számának bevezető
tanulmányában (Építő Erdély), hogy az új elit a társadalom minden rétegében
felfedezhető „egyedül levő – pompás – magyarok” összefogásából hozható
létre, a nemzeti gondolat ellenfelei görcsbe rándulnak a vezető elit puszta em-
legetésére.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy más a helyzet az elszakított és az anya-
országi magyarság esetében. Míg az anyaországban az elit felnevelésének fel -
adatát az államnak kell ellátnia, az elszakítottak ilyenre saját államuk részéről
nem számíthatnak, s ezért társadalmi alapon kell megszervezniük. 

A nemzetnevelés célja magasztos cél, mégpedig az, hogy: „hathatósan szol-
gálja a magyar ösztönösségnek magyar öntudatossággá emelkedését.” De az
elit nem kiváltság, hanem ellenkezőleg: áldozatvállalás, „önmegtagadás”, ami
lehet eleve pozitív válogatódást eredményező tényező, de ugyanúgy a feladat
felvállalásától elriasztó erő is.

y

Cáfolhatatlan
Szabó T. Attila: A románok újabb kori erdélyi betelepülése
1942/3.

Szabó T. Attila, a Hitel-csoport tudósainak egyik óriása! Elképesztő szorga-
lommal és hozzáértéssel végzett levéltári munkájának fő eredménye a 13 köte-
tes: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. A most figyelmünk középpontjába kerülő
rövid tanulmány kutatásainak egy apró kis részlete csupán, de nagy tárgyila-
gossággal, tökéletesen dokumentálva és rendszerbe szedve bemutatott anyaga,
a maga teljes tragikumával tárja elénk a címben jelzett folyamatot. Annak Er-
délyen belül lezajló történéseit s a külső bevándorlás folyamatát, amely aztán
elképesztő méreteket öltve végleg megpecsételte a hajdani magyar országrész
demográfiai helyzetének alakulását.

„ A román nép erdélyi betelepülésének és térfoglalásának megvilágítása két-
ségtelenül az erdélyi román népiségtörténetnek magyar szempontból egyik leg-
fontosabb fejezete, mert alapvető kérdésekre ad feleletet: honnan, mikor és
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hogyan került Erdély földjére a román népelem, milyen okok tehették lehetővé
a betelepülését, s milyen következményekkel járt a románság itteni térfoglalása.
Erre a kutatásra a hitelt érdemlő történeti bizonyítékokban hiányos folytonos-
sági (kontinuitás) elmélet mind inkább célzatos hangoztatása is ösztökélte a
magyar történettudományt, ma azonban – a folytonossági elmélet tudományos
cáfolatával – kötelessége is a románság erdélyi kezdeteinek tárgyilagos bemu-
tatása, levéltárainak ilyen szempontból való beható átvizsgálása s a napfényre
kerülő s már kiadott történeti forrásanyag módszeres rendezése és feldolgo-
zása.

A kérdés lényege egyébként az, hogy a folytonossági elmélet elvetésével, a
ma rendelkezésünkre álló forrásanyag értelmében, a románság erdélyi jelent-
kezésének időpontja a középkor végére tolódott ki, térfoglalása csak a középkor
legvégén ölt nagyobb méreteket, e térfoglalás jelentékeny része meg éppen az
újkorra esik.

Sajnos az újabb kori román betelepülés kérdésének forrásanyaga ma még
távolról sem annyira felderített, mint a középkori betelepülésé s ezért kell e
kérdésről olyan vázlatos formában beszélni, mint azt nemrégiben Jakó Zsig-
mond tette és teszem az alábbiakban magam is. De bármennyire is vázlatos e
kép, mégis alapvető jelenségeket figyelhetünk meg és olyan összefüggésekre
mutathatunk rá, amelyek a román népiségtörténet újabb kori erdélyi jelensé-
geinek végleges tisztázásához hozzásegíthetnek.”

A magyar történész társadalom 1942-ben már azt hitte, hogy a románok
folytonosság elméletének ideje lejárt. A bizánci világ gondolkodásmódját 22 év
alatt valamelyest megismerő erdélyi magyarok sem gondolták volna, hogy annak
ez után jön még csak el igazán az ideje. Mégpedig a Ceauşescu-érában, s annak
utóélete során napjainkig. Bár az első komoly román bírálatok is megjelentek
az utóbbi évtizedben, de ezek a hivatalosan oktatott történelemszemléleten sem-
mit sem változtattak, s annál kevésbé a generációk alatt a román társadalomba
nevelt történelmi önképen, amelyik erős és többnyire agresszív nemzettudatuk
alapját képezi.

A MAGYARSÁG PUSZTULÁSA
„Az újabb kori betelepülés okait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ennek vannak
egyrészt magából Erdély történetéből megérthető, másrészt rajta kívül eső okai.

A betelepülés egyik legfőbb oka a lakosság pusztulása volt. Már a középkori
kun és tatár betörések, parasztmozgalmak, pestisek sem kímélték meg Erdély
magyar lakosságát. A függetlenségét biztosítani akaró erdélyi fejedelemség vég-
leges megszilárdulásának korát, a XVII. század fordulóját éppen Mihály vajda
és Básta kíméletlen harcai vezetik be. A Bástával betörő zsoldos had a megfé-
lemlítés célzatával, de céltalanul is kegyetlenül pusztított urat és parasztot.
Mivel a hadak útja a forgalmasabb utak mentén vezetett el, a pusztítások első-
sorban az itt megtelepedett magyar lakosságot érték. Nagyon sok magyar te-
lepülés sírját ásta meg ez a kíméletlen korszak. Hogy csak közvetlen
közelünkben is mekkora lehetett e pusztulás, abból ízelítőt ad az egyik ekkor
elpusztított kalotaszegi magyar község, Vársza veszedelméről fennmaradt egy-
kori feljegyzés. A magyarvalkói református pap, Bányai András 1605-ben így
írta le Vársza pusztulását: »(…) kő kövön nem maradna és ember életben nem
hagyatnék. Szegény (…) ecclesiánk ekkora csapással sújtaték Istennek e helyen
letelepedett nyája közt, ama kegyetlen spaniolus Basta nevű ember által – kit
verjen meg az Isten…«.  (…) Az elpusztult falu mellett a kalotaszentkirályi,
zentelki és a magyarvalkói magyarság között megerősödött egy román falu:
Nagykalota. Körüle elrománosodott a középkorban még magyar Bökény és
Incsel; ez utóbbinak a helynevek tanúsága szerint 1439-ben még jelentős ma-
gyar helynek kellett lennie. Mikor folyt le e népiségtörténeti változás, pontosan
nem tudjuk, de kétségtelen, hogy a Básta-féle pusztítás irtotta ki Vársza lakos-
ságát. Ha az oklevelek tanúsága szerint egy ideig hihetőleg románokkal újrate-
lepítve még tengette is életét, nemsokára nyomtalanul eltűnt az őt körülvevő

havasalji románság tengerében. Ma Magyarvalkó határában egyetlen helynév
őrzi emlékét.

Ha Kalotaszeg egyik félreeső falujában ilyen pusztítást vitt véghez a Básta-
koszak, mennyivel inkább ki voltak téve a pusztításnak Kalotaszeg központi fek-
vésű falvai, azok a községek, amelyek Sebesvártól kezdődve Gyaluig a hadak
útjába estek. (…) 

Természetesen nemcsak magyar községeket pusztított el a Básta-had, a pes-
tis és az ínség, hanem szász községeket is. (…) a báró Huszár-család levéltá-
rában fennmaradt 1640-ből egy oklevél (…) Ez az oklevél elmondja, hogy a
régi időkben a falut szászok lakták, de »az is a disturbiumban (zavargásokban)
elpusztulván, utána holmi moldvai és havasalföldi bujdosó oláhok telepedtek
helyekbe«: Az újonnan jöttek olyan szegények voltak, hogy éppen semmijük
sem volt, szolgálni sem szolgáltak az Apaffiaknak, mindössze három-három ró-
kabőrt adtak esztendőnként. Éppen ezért elrendelte a fejedelem, hogy a lako-
sokat sem tizedadásra, sem a tized váltságát jelentő árenda megfizetésére ne
kényszerítsék.

Ez az oklevél egy pillanatra fénysugárt vet a XVII. század elején elpusztult
és újratelepülő Erdély népesedéspolitikájára is. A kipusztult földműves ősla-
kosság helyét a bevándorló románság nincstelenjei foglalják el, s a birtokosok
csekély szolgáltatásokkal, kedvezményekkel igyekeznek megtelepülésre bírni a
lakosságot.”

Így nézett ki a betelepülés, és ilyen volt az „évezredes magyar elnyomás”,
e példa szerint éppen a XVII. században. 

„De nemcsak az elpusztult falvakba telepített románokat a birtokos nemes-
ség, hanem e tájt egészen új román települések is keletkeztek. Egy ugyancsak
1640-ből való vallatásban pl. több tanú vallja, hogy »Küküllő vármegyében
Felső-Bunon alól az Küküllő mellett…falu nem volt annak előtte, valameddig
az Bethlen János uram atyja, Bethlen Farkas nem kezdé azokot az oláhokot te-
lepíteni, hanem nagy berek és kaszáló rét vala az az hely Felső-Bunhoz való«.
Ez újonnan alakult román falut nyilván kisebb terjedelménél fogva Kis Bunnak
hívták. A vallók elmondták azt is, hogy a letelepedett románok »az háborúságos
időben még Bethlen Farkas idejében elszöktek onnan, s urok azután kerestette
és szólította őket vissza, kit innét, kit amonnat úgy hozatta haza és szállíttatta
őket oda«. Ebből is látszik, hogy a még helyhez nem szokott, véglegesen meg
nem települt románság mindig mozgolódott, s a zavaros időkben részint kény-
szerből, részint kóborlási vágyból otthagyta a csak imént feltört földet és az
alighogy felépült házat vagy hurubát. Állandóan jövő-menő kóborló románokkal
volt tele Erdély. Hiába igyekeztek a birtokosok kezeslevelekkel megkötni e nyug-
talan népelemet, az ilyen kezeslevelek legtöbbje írott malaszt maradt: a román
zsellér vagy jobbágy szökött, ha akart s ha tudott. (…) az egyik szászerkedi
román zsellér, Rád Dumitru vallomása jellemzi legvelősebben a helyzetet: »Ter-
mészete az olá nemzetnek egymást az elszökésre segíteni.«

A XVII. század elejének pusztításai után a mintegy félszázadnyi viszonylagos
csend tehát a tömeges román betelepülés időszaka. A hanyatló önálló erdélyi
fejedelemség utolsó évtizedeiben megint újabb pusztítások seprik végig Erdélyt.
Ezek közül a II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata nyomában Erdélyre
küldött török és tatár bosszuló hadak, később pedig a XVIII. század elején a
kuruc–labanc pusztítások tettek legtöbbet a magyar lakosság fogyasztásában.
(…) Köröspataki B. János pl. »Erdélynek és Magyarországnak szörnyű rom-
lásáról és az népeknek rabságba viteléről való rövid históriá«-jában leírja Kalo-
taszeg pusztulását is. Közvetlen közelünkben Gyalu és Bánffyhunyad
pusztulását emeli ki, de máshonnan tudjuk, hogy ugyanakkor elpusztult Körösfő
és hihetőleg még több kalotaszegi község is. (…) A távolabb eső falvak magyar
lakossága ekkor kezd a rosszabb földű, hegyesebb, erdősebb területekről a völ-
gyek felé húzódni, helyükbe a havasalji román falvak lakói, illetőleg a havasi
román pásztorok nyomulnak. Így néptelenedik el és a XVIII. század végéig el
is románosodik egy kalotaszegi Árpád-kori magyar település: Deréte is. A ma
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már teljesen román faluban azonban még most is megmutatják az érdeklődőnek
a »magyar« (= református) templom helyét.

(…) Sok község lakói panaszolhatták volna el azt, amit 1798-ban a
bábonyiak mondanak földesurukhoz, gróf Vass Sámuelhez írt kérvényükben:
»Az veszedelmes, gonosz időkben s az országnak sok viszontagságaiban és vál-
tozásaiban« helységükkel együtt sok-sok magyar helység és eklézsia pusztult
el, de a kevesen megmaradtak hazajöttek, új életet kezdtek, itt-ott újra meg-
szaporodtak. A pusztulás azonban nagyobb volt, s a már ott levő románság
jobban szaporodott hogysem a magyarság felvehette volna vele számban a ver-
senyt. Különben a XVII. század végi és a XVIII. században a törökkel, tatárral,
Bástával és havasalföldi románokkal együtt versengve a kuruc–labanc és pes-
tispusztítások vágnak utat. A pestis pusztításaitól elsősorban a hadak útjában
lakó magyarság szenved. Ennek a vésznek arányaira nézve csak néhány Kolozs
megyei adatot sorolok fel az 1711 körüli pestisről: Visán 292, Alsószováton
229, Faragón 173, Tancson 170, Pusztakamaráson 170, Szováton 144 és
Kisfülpösön 148 ember esett e pusztításnak áldozatául. Ez pedig azt jelenti,
hogy a fenti, jobbára magyar községek lakosságának négyötöde, háromnegyede,
olyaniknak legalábbis fele elpusztult. Hogy ez milyen hatással lehetett aztán a
népiség kicserélődése terén, arra nézve jellemző adatot idézhetek éppen az
aránylag kisebb pusztuláson átesett Szász- vagy Kisfülpösre vonatkozó 1772.
évi vallatásból.

»…Mivelhogy (a faluból) a szászok elpusztulván, a magyar ülte volt meg, a
magyar is ennek utána elpusztulván, Musnai Bán Pál templomhelyet adván az
oláhságnak, az oláhság megszaporodván, olá papot hozatnak, magyar pap nem
lévén, ők (ti. az oláhok) azóta papjuknak mind rétet, mind szántóföldet adtanak
a falu közönséges (közös) földéből, a mienknek (ti. a reformátusnak) pedig
nem adtanak mind e mai napig…a szentandrási fordulóban…az oláhok adtanak
a magok papjoknak, a magyarok itt is föld nélkül maradtanak, sőt még a magyar
eklézsiának is elvették felét a Rósás nevezetű helyben, amelyet ma is bír az
unitus olá pap.«”

Újabb adat arról a bizonyos ezeresztendős elnyomatásról. De azt is fontos
megjegyeznünk, hogy a főleg háborúkra koncentráló történetírás nem foglal-
kozik eléggé a legalább ekkora pusztításokat okozó járványokkal. Bizony még
ezek is a völgyekben lakó és a világgal háborúban és békében egyaránt sűrűb-
ben érintkező magyarságot sújtották. S ezzel még nem jutottunk végére azoknak
a tényezőknek, amelyek a demográfiai változások felgyorsulásához vezettek.
Gondoljunk csak arra, hogy a XVIII. század a román fejedelemségekben folyó
rettentő fanarióta elnyomás évszázada. Az átáramlásnak pedig ez lett a legfőbb
külső oka, amely aztán találkozott a népesség-vákuum belső szívó hatásával. 

Az elnyomatás egy másik természetes cáfolatával és egyben a népességváltás
egy másik érdekességével foglalkozik a következő fejezet.

A ROMÁNSÁG FÖLDESÚRI PÁRTOLÁSA
„Kisfülpös esete nem egyedülálló ez időben. Másutt is megtaláljuk, hogy a jö-
vevények így erőre kapva, számbeli súlyukban megnövekedve, elbizakodva, az
egyre fogyó magyar és szász lakosság kezéből szépszerivel, de erővel is kivették
a földet és a saját egyéni vagy közösségi céljaikra fordították. Mindez termé-
szetesen nem történhetett meg a földesúr segítsége vagy legalábbis jóindulatú
elnézése nélkül. Nem is történt ez másként, mert ezt a jóindulatot eleve bizto-
sította az, hogy a birtokosoknak földjeik műveléséhez munkaerőre volt szüksé-
gük. Márpedig a betelepülő románság engedelmes és hajlítható munkaerőnek
bizonyult; alkalmasabbnak és felhasználhatóbbnak, mint a számbelileg úgyis
megfogyatkozott magyar jobbágyság. Nemcsak az erdélyi népiségtörténet mai
kutatójának, hanem az egykorúnak is feltűnt az, hogy a magyar nemesség bi-
zonyos ellenszenvvel viseltetett magyar jobbágyaival szemben és előnyökben,
kedvezményekben részesítette a románt. »E szörnyű folyamat kiindulópontja –
a magyar paraszt makacs természetében keresendő, mely képtelenné teszi a

földesúri terhek oly készséges, görnyedt vállakkal hordozására, miként a ro-
mánoktól tapasztalható. A magyar jobbágy ezenkívül – anyanyelve és szabad-
ságban élő rokonai segítségével – ismeri a törvények előírásait, tudja, milyen
szolgálatokkal tartozik földesurának s ezért a jogtalan követeléseket rendszerint
megtagadja. Ez a magaviselet a földesurat arra készteti, hogy magyar jobbágyát
telkéről eltávolítsa s helyébe román családot telepítsen« (idézet Berlász Jenőtől).
Az egykorú szemlélő észrevételén nincs mit megcáfolni és nincs mit magyarázni.
Az erdélyi magyar nemesség ajkán még a múlt században is valóban közmon-
dásszerű szólás volt: »Oláh jobbágy zsíros bödön, magyar jobbágy veszekedő
társ«.

A román jövevények iránt való rokonszenvet nagyban megnövelte az, mikor
a XVIII. századfordulón a románság egy jó része a római egyházhoz csatlako-
zott. A görögkatolikus románnak a más vallású magyarral szemben való meg-
erősítése most már egyetemes katolikus egyházi érdek is. Hiába tiltakozik pl.
a dési tanács a XVII. század végétől jelentkező román jövevényeknek a városban
való letelepülése ellen, a katolikus gróf Kornisok és a még buzgóbb Henterek
a XVII. század végére felsőbb nyomással kierőszakolják a várostól a románok
betelepülési engedélyét. A dési görögkatolikus templomban egészen az 1919-i
uralomváltozásig őrizték is hálából a Henter-család címerét.

A románság földesúri pártolásának még csak két esetét említem fel. A XVIII.
század eleji kuruc–labanc pusztítások nyomában elnéptelenedett Szásznyíresen
a század vége felé annyira erőre kap az újonnan betelepült románság, hogy
száma meghaladja a református magyarság számát. Az erőre kapásban nagy
része van a falu birtokos családjának, a gróf Kornis-családnak. Kornis Zsig-
mond erdélyi kormányzó elveszi a református pap tized-járandóságát, az ún.
quartát és a gör. kat. román papnak adja, ugyancsak az ő engedelméből elveszik
a románok a református pap rétjét. Az, hogy a gör. kat. román egyházat ellátják
a Kornisok papi földekkel, segítik temploma és egyházi épületei felépítésében,
már természetes folyománya és nem ritka módja a földesúri pártfogásnak.

A gróf Lázárok gyergyai birtokai közül a Szárhegyhez tartozó területen ala-
kuló egyik román településsel kapcsolatban is 1773-ban a következőket jegyzik
fel az összeírók: »…Az itt Várhegyalján való biszerika helye és a mellette való
parochiának, két pópának és egy daszkulynak való házhelyek…néhai gróf Lázár
Ferenc úr őnagyságától conferáltattanak ( = adattattak) volna azért, hogy az
emberek templomot építvén annak kedvéért többen szaporodjanak, amint az
oláh pap referálja.« Ez a kívánság be is teljesedett, s a XVIII–XIX. század fo-
lyamán Gyergyó északnyugati felén nemcsak az itt említett Várhegyalja, de Ga-
lóca, Salomás, Kanás és bennebb a keleti részen egész sor román település
keletkezett.

Amint látható tehát, nemcsak a vármegyékben, hanem a székely székek te-
rületén is kirívóan látszanak a román jobbágypártoló magatartás népiségtörté-
neti következményei. A székelység között eredetileg nem volt jobbágyság. Csak
később honosodott meg a szabadsághoz ragaszkodó székelység sokszor pana-
szolt sérelmeként a nagyobb székely földesúri birtokokon a jobbágyság és zsel-
lérség intézménye. Természetesen e jogfosztás nyomában keletkezett kisebb
tömegű székely jobbágyság nem volt elégséges ahhoz, hogy kielégítse a székely
nagybirtokok munkaerő-szükségletét. Ennek következménye az, hogy a XVII.
század vége felé a Székelyföldre is kezd beszivárogni a románság.  (…) Mikes
Kelemen faluja, Zágon pl. 1721-ben olyan veszedelmesnek tartja a falu határán
jelentkező románságot, hogy végzést hoz ellene: »…Mivel falunkban sok jöve-
vény oláhok mind a múlt esztendőben, mind penig ez jelenvalóban
származtanak, kik miatt is az elmúlt 1720. esztendőben (…) marháinkban sok
kárunk tapasztaltuk lopás miatt, azért (…) valamennyi marhabeli kár falunkban
és határinkon az lopás miatt történik, azt közönségesen az itt lakos oláhok fi-
zessék meg, ha az tolvajt az falunak kezébe nem adnák (…).«

A románság ellen azonban csak olyan helyeken tudott védekezni a székely-
ség, ahol a szabad székelység többségben volt. Itt, ha le is telepedett és meg

yy
412

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 412



is gyökeresedett a román betelepülő, utódai már elszékelyesedtek. A székelyek
román voltának Jorga Miklóstól és másoktól tudományosan is bizonygatott me-
séje az ilyen szórványos elszékelyesedés helytelen értelmezése és szándékos
megnagyítása révén keletkezett. A székely falvak maguk nem szívesen fogadták
be a románságot. Megerősödni és elszaporodni csak ott tudott, ahol a nagyobb
földesúri birtokok is segítették a folyamatot. A románság erőre kapásának jel-
legzetes területe Gyergyó. (…) Lenn a Maros völgyében a XVIII. század végéig
csak két román település létesült, délen Vasláb, északon meg Várhegy vagy
Várhegyalja. Mindkettő a szárhegyi gróf Lázár-család telepítésének eredménye.
(…)”

Szerzőnk nem kendőzi a magyar földbirtokosság részben a szükség, s nem
kis részt az önzés vezérelte szerepét. Így a munkaerőhiány objektív jelenlétét is
jelzi, de feltárta ennek okait, a magyarság és némileg a szászság kipusztulásá-
nak hadi és járványügyi hátterét.

A ROMÁN PÁSZTOROK ÉS JOBBÁGYOK VÁNDORLÁSA
„Mindeddig szándékosan nem szóltam bővebben arról, hogy honnan, milyen
területről települt be Erdély földjére a románságnak az a része, amelyet újabb
kori betelepülőnek kell tartanunk. 

Nyilvánvaló dolog, hogy Erdélynek már a középkor utóján is tekintélyes
román lakossága volt. Szolnok–Doboka megye északi fele, Beszterce–Naszód
megye északkeleti lakott része, az Erdélyi érchegység vidéke, Brassó, Fogaras,
Szeben és Hunyad megye tekintélyes része tele volt szórva már a középkor
végén román telepekkel. A hadak és a pestis pusztító útjától messze, az eldugott
patakvölgyekben, meg havasok alján meghúzódó románság természetes em-
berszaporulata e nép számára hatalmas kirajzási lehetőségeket biztosított.
Mikor aztán az előbb legalább nagy vonásokban jellemzett pusztítások és pusz-
tulások bekövetkeztek, e szaporulat kiáramlott a völgyekbe is, az eddig romá-
noktól nem lakott területek felé. (…)

Emellett azonban már a XVII. század elejéről kimutathatjuk, hogy Erdély
lakossága egyelőre pontosan meg nem állapítható mértékben szaporodott a
román fejedelemségekből jövő betelepülőkkel is. A déli részekbe inkább
Havaselvéről (Olténia, Munténia), a Székelyföldre, Közép- és Észak-Erdélybe
meg inkább Moldovából jöttek bevándorlók. (…) A román fejedelemségek ki-
zsákmányoló, szinte rabszolgatartó bojár-gazdálkodása elől Erdélybe menekülő
román tömegek így teljesen megbolygatják az erdélyi jobbágy- vagy zsellérla-
kosságot is. A pusztítások következtében amúgy is megzavart régi lakosságot
mindegyre vándorlásra ösztökéli a megélhetés nehézsége, az udvarbírák és tisz-
tek kapzsisága, kegyetlenkedése. A régi lakosság még jobban szenved, mint az
újonnan megtelepülni akaró, hiszen az újat kezdetben dédelgetni kell, hogy
megmaradjon. Nagyarányú jobbágyszökések, vándorlások jellemzik a XVII–
XVIII. századi Erdély népiségtörténeti helyzetképét. Az elszököttek új helyükön
nevüket is megváltoztatják, hogy rájuk ne akadjanak. (…) Az ilyen névváltoz-
tatásoknak se szeri, se száma. A román jobbágy vagy zsellér, mint az előbbiek-
ben is láthatjuk, magyar nevet vesz fel, a magyar pedig románt, hogy az
üldözéstől megmenekedjék.”

A SZEMÉLY- ÉS HELYNEVEK BIZONYSÁGA
„A magyar és szász lakosság pusztulásának, illetőleg a románság újabb kori
betelepülésének bizonyítékait a levéltárak őrzik. (…) Részben a levéltári anyag
pusztulása, részben más körülmények is legtöbbször lehetetlenné teszik, hogy
ilyen közvetlen bizonyítékokat kapjunk a lakosság pusztulására, illetőleg a la-
kosságcserére vonatkozólag. Ilyenkor aztán közvetett bizonyítási eljáráshoz kell
fordulnunk. Levéltárainkban aránylag nagy mennyiségben maradtak fenn olyan
összeírások, melyek egyes falvak, vagy egy-egy uradalomhoz tartozó falucso-
portok épületeinek, földjeinek, jobbágyságának, a jobbágyok szolgáltatásainak,
a birtok jövedelmeinek felsorolását (conscriptio, urbarium, inventarium) tar-

talmazzák. Az ilyen összeírásokból ránk maradt jobbágy névsorok és a földte-
rületek felsorolásakor előkerülő határrésznevek a legjobb közvetett bizonyítékai
annak, hogy milyen nemzetiségű, sőt sokszor honnan származó nép ülte meg
először azt a falut és nevezte el határrészeit. (…) Ha a magyarságé az elsőbb-
ség, de a későbbi összeírásokban már román nevek is előkerülnek, hozzávető-
legesen meg tudjuk állapítani a románság idekerülésének valószínű időközét: a
két forrás éve közötti időszakot. A jobbágynevek sokszor még arról is tájékoz-
tatnak, hogy a jobbágy honnan került ide. A gyakran előforduló Moldován,
Muntyán, Oltyán név Moldovára, Munténiára, Olténiára vagy legalábbis az Olt
vidékére, a Muresan Máramarosra vagy a Maros vidékére, az Abrudán Abrud
környékére, a Krisan legtöbbször a Kőrös-mentére utal és így tovább. Ehhez
sorakoznak aztán útmutatóul az egyes falvak nevéből képzett román családne-
vek, mint amilyen a Fenes falunévből a Fenesán, Széplakból a Szeplekán,
Fejérdből a Fejurgyán, Borsából a Borsán, Apahidából az Apahidán stb.

(…) Az új települők kezdetben maguk is a régi lakosság alkotta helynév-
anyagot használják, természetesen rendre kissé vagy jelentékenyen átalakítják
az egyes helyneveket, majd maguk is új neveket alkotnak. Ha a népiségváltozás
folyamata az őslakosság teljes vagy részleges kicserélődésével végződik is, a
nevek tovább őrzik az először ottlakó nép emlékét.

Hosszú évek levéltári kutatása, néhány falu és vidék, különösen Gyergyó és
Kalotaszeg népiségtörténeti vizsgálata, az erdélyi jobbágyviszonyok részleges
ismerete tette lehetővé ez adatok csoportosítását. Vázlatos kép ez a románok
újabb kori erdélyi betelepüléséről, azonban remélhető, hogy a most meginduló
rendszeres népiségkutatás részletesen és kimerítően tisztázza majd e betele-
pülés folyamatát. Időszerű politikai szempontokra nem vagyunk és nem is le-
hetünk sohasem tekintettel, nem tehetünk azonban arról, ha a kérdés igazságos
tisztázása sok olyan tévhitet, tudatlanságból vagy rosszul értelmezett nemzeti
érdekből terjesztett történeti áligazságot megdönt, amelyet politikai célok szol-
gálatára és igazolására eszeltek ki.”

Így állunk tehát a betelepülés legnagyobb évszázadának és az ezt követő
időknek a demográfiai mozgást szervező tényezőivel. És így állunk a máig han-
gozatott kirekesztéssel a három nemzet közül, valamint a már többször említett
ezeréves elnyomással.

A Szabó T. Attila által felhozott példákhoz hasonló dokumentumok sokasága
igazolja, hogy felesleges álságos teóriákkal bizonygatni a sokat vitatott – mára
gyakorlati értelmét sajnos már elveszített – történelmi jog birtoklásának igazát.
A szomorú folyamat végzetszerűen, a maga természetességében zajló leírása
és annak konkrét példákkal történő alátámasztása arról is meggyőz, hogy a
nemzettudat kialakulásának arra a stádiumára visszavetítve, nem élhetünk ana -
kronisztikus önvádakkal, csupán tudomásul vehetjük, hogy mikor mi és miért
történt így. 

Évszázadokkal előbb élt eleink csupán abban különböznek tőlünk, hogy ők
vérüket is hullatták Erdélyországért. A gazdasági érdek, s az ezt néhol megha-
ladó rövidlátó önzés azonban már jóval ismerősebb korunkban is.

y

A tudományos tárgyilagosság jegyében
László Gyula: A magyar őstörténelem régészetéről
1942/3.

A kontinuitás elméletét bármi áron igazolni próbáló román régészet Trianont
követő és különösen a Ceauşescu-érabeli, sokszor komikumba hajló, próbál-
kozásairól tanulmányok sorát írhatnák a jól informáltak. Ennek ellentéte az a
megfontolt tudományosság és tárgyilagosság, amely László Gyula munkásságát
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jellemzi. E tanulmány születésekor, 1942-ben, ő is a Kolozsvárra visszatért ma-
gyar felsőoktatás egyik vezető egyénisége volt, aki máris kutatásokba kezdett
a kincses városban is, és jelentős honfoglaláskori leletekkel gazdagította a ma-
gyar régészetet. Saját gyermekkori emlékem ősapánk temetése, amikor a
Zápolya utcai ásatáskor feltárt honfoglaló vitézi sír lakóját ágyútalpon vitték
végső nyugvóhelyre a múzeumba. Az egész város ott állt az út mentén, s nagy-
apám kezét fogva ámuldoztam a méltósággal gördülő ágyútalp, a katonai pompa
és a sokaság láttán. Hogy a mai történeti múzeum valamely zugában ott van-
nak-e még a magyar vitéz maradványai, én nem tudhatom. Aztán jóval később,
a diktatúra éveinek második felében, annak híre járta be a várost, hogy az előb-
bitől nem messze, a Cimbalom utcai negyed (a Cigánysor) lebontásakor nagy
honfoglalás kori magyar temető került elő. Ennek pontos sorsa is bizonytalan,
de a helyén már félig kész, nagy román templom áll. Ez, ami biztos.

„A népvándorlás és a magyar honfoglalás korának régészeti emlékeiben
Dél-Oroszországot kivéve egyetlen európai táj sem olyan gazdag, mint Magyar -
ország (…). feldolgozásukkal a magyar őstörténelmet kutató tudományok új
és jelentős forráshoz jutottak hozzá. E leletek ma már nem érdekes furcsaságok,
bennük és általuk rég letűnt idők anyagi és szellemi kultúrája éled újra szemeink
előtt (…).

(…) Az is természetes, hogy e kutatás során régészeinket mindenekelőtt a
gazdag sírok fémleletei izgatták, azokat igyekeztek feltárni, eredményeiket
azokra építették, s ez az eljárásuk a maguk szempontjából teljesen helyes is
volt. Az időrend és a műveltségi hatások kibogozásakor csak a nemesfém- vagy
bronzleletek jöhettek számításba, itt a szegény emberek sírjai semmi támpontot
sem nyújthattak. (…) A szegényebb sírok leletei nem függenek a divat válto-
zásaitól, azok a mindennapi élethez szükségesek s így hosszú időn át alig vál-
toznak. (…)

Ezeket az eszközöket hosszú tapasztalat csiszolta egykori és mai formájukra
s így ezek élete – míg igénylésük megvan – úgyszólván időtlennek mondható,
és ez az oka, hogy a régészeti időrend meghatározásakor jóformán semmi ér-
tékük sincsen. Annál nagyobb azonban jelentőségük, ha az avar és a magyar
nép mindennapi életét kutatjuk. Ha ez a kitűzött cél, akkor szinte azt mond-
hatnók, hogy ebben a munkában a leggazdagabb aranyleletek és fejedelmi sírok
is szinte némák maradnak, a szegény ember szerszámaiból meg lassan kibon-
takozik a régmúlt idők mindennapi élete.

Egy nép mindennapi életét a maga igényeinek megfelelő teljességben éli.
(…) A mai magyar és a még ma is nomád műveltségben élő keleti népek nép-
rajzi anyagában néha az azonosságig menő egyezéseket találtunk az ezer év
előtti állapotokkal. (…) Ezek azért maradtak meg, mert az adott anyagban a
kívánt célhoz a lehető legjobbak, s így semmi ok sem volt elhagyásukra vagy
mással való felcserélésükre. Példaként álljon a magyar nyereg. Ennek szerke-
zete és készítésmódja a honfoglalástól máig jóformán semmit sem változott.
Szerkezete az összes mechanikai törvényeket ösztönösen megérző remekmű
(…). 

A régészeti leletek azonban nemcsak az egykori, elpusztult tárgyi művelt-
ségről beszélnek, hanem megfelelő módszerekkel néha váratlanul szép dolgokat
mondanak el a rokon pusztai népek és a honfoglaló magyarok szellemi életéről
és a világról alkotott elképzeléséről. Ebben a munkában is nagy segítségünkre
van az élő népi hit, amelyik néha évezredes formákban nyilatkozik meg. Egy
másik kutatási területről vehetünk példát és hivatkozhatunk a magyar népze-
nekutatás felfedezéseire. Bartók Béla és Kodály Zoltán munkássága nyomán
nyilvánvaló lett, hogy a ma is énekelt magyar népdalban évezredes szerkesztési
gondolat él és formálja sajátunkká a belészűrődött idegen hatásokat. Így a ma-
gyar temetkezési szokások ma is sok olyan vonást őriznek, melyek megfelelőit
a pogány magyar sírok feltárásakor találtuk meg. (…) A sírokból (…) sok min-
denre következtethetünk, ha a sírok feltárásakor megfelelő lelkiismeretességgel
járunk el, s nem úgy, mint a régebbi ásatások – kevés tiszteletreméltó kivételt

kivéve –, amelyek elsősorban szép tárgyakra vadásztak, kissé erős, de nem jo-
gosulatlan kifejezéssel jellemezve eljárásukat: nem ásatás, hanem kincskeresés
láza fűtötte a régi emlékek feltáróit. (…) Ha ellenben nem a leletek értékes
vagy értéktelen voltát nézzük, hanem azt, hogy mit és hogyan tettek a sírba,
milyen sorrendben, milyen jelentőséggel, hogyan ásták a sírt stb., stb., stb.,
akkor új világ tárul fel előttünk. A leleteket ugyanis már nem a mai ember sze-
mével nézzük, hanem azt látjuk bennük, hogy mi volt a temetéskor a jelentősé-
gük (…). Remélhető, hogy ezeknek a kutatásoknak további gazdagodásával, a
temetkezéskor megfigyelhető szokások széles alapon történő értékelése után,
sokkal életszerűbb alapot kapunk a népvándorlás keleti lovasnépei műveltsé-
gének és társadalmi rétegződésének megírásához, mint az eddigi módszerek
eredményei alapján. (…)”

Ezt követően képekkel illusztrálva mutatja be a fellelt pásztorkészségeket,
az ebből levonható számos következtetéssel.

„A nomád népeknél (…). Kóborló életmódjuk megkövetelte, hogy eszközeiket
magukkal hordják s ebből a tényből született meg a pásztorkészség. (…)”

Megállapítása szerint: „Az altáji népek azt hiszik, hogy a halott a túlvilágon
éppen azt a foglalkozást folytatja, amit életében s ezért mindent vele adnak,
amire életében szüksége volt. (…) Hogy a halott zavartalan életét biztosítsák,
a halott mellé tett tárgyakat úgy rendezik el, hogy a túlsó életben keze ügyébe
essenek.”

(…) Tekintetbe véve, hogy bizonyos szokások hajszálnyira egyeznek mind
a keresztény, mind pedig a mohamedán vagy lamaista törzseknél, nyugodtan
állíthatjuk, hogy ezek az egyező szokások az új vallások felvétele előtti közös
samanisztikus műveltségben gyökereznek. Ilyen módon megközelítőleg a ma-
gyar honfoglalásnak megfelelő kor szellemi képét rekonstruálhatjuk. (…) Ter-
mészetesen az a tény, hogy a honfoglaláskori sírok magyarázatakor a
közép-ázsiai élő néphitet használtuk fel, egyáltalán nem jelenti egyúttal azt,
hogy a magyarság közép-ázsiai származású. Mert a magyar sírokban megfigyelt
temetkezési szokások megvannak már a dél-oroszországi hunoknál és a ma-
gyarországi avarság egy területileg zárt rétegében. Még messzebb menve mind
a hun, mindpedig az avar és magyar szokások a déloroszországi szkíta művelt-
ségben gyökereznek. Az egykor Magyarország területéről Közép-Ázsiáig nyúló
egységes színezetű halottkultusz emlékeit a kereszténység felvétele és a más
szokásokkal rendelkező szlávok dél-oroszországi előretörése megsemmisítette
Európában, csak az Urálon túl maradtak meg mai napig emlékei, s csak onnan
ismerjük az egykor általános szokás világnézeti magyarázatát is. A fentiekben
tehát Közép-Ázsia csupán mint megőrző szerepel, bár tagadhatatlanul vannak
tárgyi nyomok arra is, hogy a magyarság egyik rétegét műveltségi kapcsolato-
kon túlmenő szálak fűzték az Urálon túli ázsiai steppékhez.

A felhozott néhány példában sok olyan jelenség van még, amelyeket
honfoglaláskori sírjainkban megfigyelhettünk, sőt nem egyet ezek közül egészen
a mai napig követhetünk népünk temetkezési szokásaiban. (…)

Nem szükséges hangsúlyozni, hogy a jelen állandóan gazdagon szövődő
életben nem közömbös tudnunk, hogy kik voltunk, honnan jöttünk s mit végez-
tünk eddig. Komoly lelkiismeret-vizsgálattal kell lemérnünk értékeinket, hibá-
inkat és képességeinket. Ez a mérlegelés azonban nem történhetik egy állapot
szemlélésével, hanem csakis akkor lesz eredményes, ha fejlődésünkön belül
számolunk magunkkal, tehát történelmi folyamatként szemléljük szerepünket
és eddigi erőkifejtéseinket. Közép-Európában való megjelenésünket s elhelyez-
kedésünket eddigelé úgy nézték a régebben itt lakó népek, mintha az európai
kultúrába egy műveletlen mongol horda tört volna be s ez lassacskán megsze-
lídülve, hűséges tanítványként, sok vérontásával megtűrt társunkká lett volna.
Ez a begyökerezett beállítás teljesen hamis, méghozzá nem azért hamis, mert
mi magyarok szeretnők, ha nem így lenne, hanem azért hamis, mert a dolgok
nem így vannak a valóságban. A városi és földműves kultúrában élő európai
népek kultúrája kialakításában állandó felfrissítést és részben egyenes elindítást
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jelentettek a Dél-Oroszország földjéről Közép-Európába beáramló és sajátos
kutúrszintézisben élő népek. Csak a történelmileg ismert népeket említve, ilye-
nek voltak a szkíták, a szarmaták, az oda levándorolt és ott kultúrát váltott
gótok, a hunok, az avarok, a bolgárok és a magyarok. Körülbelül azonos ezek-
nek az írásbeliség hajnalán megjelenő népeknek értelme és értéke Európa szá-
mára azzal a hatalmas átalakító erővel, amit a kereszteshadjáratok jelentettek,
amikor is már nem Kelet kereste fel Európát, hanem Európa ment hozzá. Pedig
ekkor Európa nem is a klasszikus görög kultúrával sajátos és állandó szimbió-
zisban élő Dél-Oroszországba megy, hanem a mohamedán kultúra más jellegű
területére. A kereszteshadjáratokat követő nagy szellemi felfrissülés és óriási
méretű kereskedelem – a szellemi javak kicserélődésének útja! – közismert, a
pusztai népek hasonló jelentőségű szerepéből egyedül csak a gót vándorlás át-
alakító és művelődésformáló szerepe tisztázódott eddig. Fettich Nándor kuta-
tásai nyomán, amihez magam munkája is csatlakozik, csak most kezdjük
megismerni azt a hatalmas átformáló hatást, amit Európa fejlődése szempont-
jából a Dél-Oroszország kohójában ötvöződött népek jelentenek. Szinte úgy
fogalmazhatnók meg ezt, hogy ezek nélkül az európai kultúra nem lehetett volna
az emberiség sub specie aeternitatis kifejezője s külön megírandó fejezete volna
még a magyar föld történelmének, hogy a pusztai népek milyen felmérhetetlen
átalakító hatással voltak Közép-Európa művelődési és népesedési képének ki-
alakításában egészen a mai napig ható erővel.

Ezt a munkát azonban nem szabad egyoldalúan végezni s amilyen végzetes
hiba lenne pl. Európa művelődési képének megrajzolásakor a magyarság sze-
repét elhanyagolni, ugyanolyan nagy hiba lenne a felfedezett magyar hatásokat
túlértékelni. Például abból, hogy adataink vannak arra, hogy az olasz papok a
X–XI. században magyar süveget kezdenek viselni, s hogy az avar és a magyar
lovasművészet szálai egészen Angliáig nyúlnak már korai időkben, éppen úgy
nem szabad arra következtetnünk, leírni is nevetséges, hogy a magyarság a
maga képére formálta át egész Európát, mint ahogy nem helyes a szerzetes-
rendek áldásos működésének megírásakor az egész magyar földműves kul-
túrát az ő révükön nyugatról származtatni, és sok más egyéb –, hála Istennek
megtanult dologgal együtt – a magyarság szerepét csak abban látni, hogy meg-
tanulta mindazt, amit Európa nyújtott s így kiemelkedett »teljes kulturát -
lanságából«. A felhozott példák sajnos nem íróasztal mellett kiagyalt
magatartást takarnak, hanem a magyar köztudat sajátosan elferdült történe-
lemszemléletét példázzák. Ez a történelemszemlélet vagy védekező, vagy tá-
madó jellegű s igen ritkán emelkedik igazi európai szemléletté. A védekező
álláspont álladóan takargatni akar valami szégyent, s kettőzött erővel igyekszik
bizonyítani, hogy mi jámbor emberekként csak azt a célt tűztük ki megjelené-
sünktől fogva, hogy alázatos tanulóivá legyünk a nálunk sokkal magasabb rendű
európaiságnak, a támadó meg önhitt felsőbbséggel vet el mindent, ami európai,
s mélyen lenézi Európát, az általa nem ismert közép-ázsiai kultúra vélt felsőbb-
rendűségének tudatában. Annak a felismerése azonban, hogy a honfoglaláskori
s az azutáni Európa műveltségi képében a magyarság megjelenése nagy és
szerves építő szerepet játszik s nem idegenként jött, hanem elődei után egy év-
ezredes törvény betöltőjeként, hogy az európai műveltség teljességében ugyanaz
a szerepe, ami elődeinek volt, igen kevesekben tudatos. Egyáltalán nem cso-
dálkozhatunk, hogy a külföld is saját álláspontunk szerint ítél meg bennünket,
a kétféle magyar álláspont reakciójaként, hol megtűrt tanítványnak, hol betola-
kodott ázsiai hordának tartva a magyarságot. Mindkét nézetért egyedül mi va-
gyunk hibásak, mert senkitől sem kívánhatjuk, hogy a magunk életét és szerepét
tisztázza.

A népvándorláskori és honfoglaláskori műveltség tárgyi emlékeit megszó-
laltató régészetnek tehát munkája európai jelentőségű, s e munka elvégzésével
egyúttal a nemzeti öntudat helyes átformálása is feladata. Sőt ezen túlmenőleg
az európai népek rólunk alkotott képét is meg kell változtatni a tények irányá-
ban. Sajnos azonban, e nagy felelősséget kívánó és nagy horderejű munkához

ma még kevesen vagyunk, s így jó idő telik el, míg a magyar őstörténet-kutatás
a régészti leletek megszólaltatásával el tudja végezni ezt a vállalt feladatot.”

A tanulmány zárófejezetében kapjuk meg a választ a kívülállót leginkább ér-
deklő kérdésre, mert ebből tűnik ki, hogy ez a tudomány is azok közé tartozik,
amelyek képesek lehetnek meghatározni helyünket Európában. De ami ennél
is több, mert a jövőt biztosítja, az a nevelő hatás. Az a hatás, amit a helyes és
kiegyensúlyozott nemzettudat formálásában képes betölteni. 

y

A magyar színjátszás változatlan kérdései
Szabó István: A kolozsvári színjátszás mai kérdései
1942/3.

A magyar színjátszás szerepe a nemzetnevelésben, a magyar nyelv eredeti szép-
ségének és kifejező erejének ápolásában, tehát a megmaradás szolgálatában,
tagadhatatlan. Szerencsére vonzóereje is erős, és gyakran csodálkoznak kül-
földiek azon, hogy a magyar színházak milyen közönségszeretetnek örvende-
nek.

Korunk kultúrharca, a megosztott ország kulturális árnyképe azonban erre
a kérdésre is reá vetül. S emellett természetesen ott van a profitorientált szem-
lélet is, mely akár a televíziók esetében a reklámbevételt hozó nézettséget, fil-
meknél és a színházakban a nézőszámot – tehát ez elért bevételeket – célozza
meg. Ennek természetes következménye az éppen felemelésre szoruló nézői
igényhez való alásüllyedés, ami ezáltal a továbbiakban még lejjebb mutató, el-
kerülhetetlen spirálban végződhet. Hogy a kérdés nem mai, az alább olvasható
idézetekből is kiderül. Mint amiképpen az is világossá válik, hogy már akkor
jól meghatározott szerepe volt a Nemzeti Színháznak!

„(…) A magyar művelődéspolitika tengelykérdése: a szellemi decentralizá-
ció, a művészeti irányítás vagy autonómia, a korszerű és magyar színházszer-
vezés és vezetés, a műsorszerkesztés és a játékstílus kérdése, a közönség és a
színház viszonyának megközelítően megnyugtató rendezése, mind beletorkoll-
nak a kolozsvári színjátszás mai kérdéseibe. 

Amennyire e kérdések kiindulási pontjukat tekintve minden ízükben helyiek,
kolozsváriak, pars pro toto: erdélyiek, jelentőségük épp annyira országos is,
tehát főbb vonatkozásaiban perdöntő jellegű. Országos viszonylatban is a ko-
lozsvári színháztól várja mindenki a magyar színházi kultúra mai válságának
megoldására irányuló bátor és helyes kezdeményező lépések megtételét. (…)
S amennyire jellegzetes erdélyi jelenség a színházzal való foglalatosságnak a
tudományegyetem, vagy más hasonló intézmény magas szintjén előtérben tar-
tása, éppúgy jellemző Erdélyre a lassú megérlelődés türelmes, megfontolt ki-
várása is. E fejtegetésnek minden sora ebből a szellemből fakad,
megállapításait, javaslatait hasonló gondolkodás sugallta.

Parancsolólag vár tehát Kolozsvárra az a szerep, hogy múltjához méltó
módon, az új magyar életben a színjátszás és színházkultúra terén kimondja az
igét (…). A talaj mindenképpen kedvezően előkészítettnek látszik a nagy munka
elvégzésére.”

Az olvasó ne lepődjön meg azon, hogy a román 22 év alatt az erdélyi ma-
gyarság sorsában meghatározó fontosságú színjátszás, mely a templom mellett
az anyanyelv másik bástyája volt, olyan szerepet és akkora felelősséget kapott,
illetve vett vállára, amely feljogosíthatta erre a magasztos feladatra. A bécsi
döntés után másfél évvel rögzített történet, gyors filmszakadást követően foly-
tatódott ismét 1989-ig, ha lehet még mostohább körülmények között. 

Ugyanakkor az anyaországi színjátszás körüli viták, az Aczél-korszak – szin-
tén igazgyöngyöket izzasztó – ismert nehézségeit követően, a szabad világ ege
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alatt feléledve szinte azonosak a Szabó István által 1942-ben felvetettekkel.
S erről alább még inkább meggyőződhetünk.

„A kolozsvári színjátszás mai kérdéseinek állását százötvenéves hagyomá-
nyai, a kisebbségben eltöltött évtizedek tanulságai és a magyar élet követelmé-
nyei szabják meg. (…) Amennyire indokolt volt tartózkodásunk attól, hogy a
kolozsvári Nemzeti Színház egy egész évét kísérletinek tekintsük, s a kísérletnek
áldozzuk fel, épp annyira indokolt ma annak a belátása, hogy másként az adott
helyzetben nem is történhetett. (…) Itt többről volt szó, nem csupán arról,
hogy a kisebbségi színházat az új időkbe átmentsük.

(…) Fővárosi példa után indulni nem lehetett, hiszen a főváros múltbeli, s
jelenlegi szellemi szerkezete, természetesen társadalmi és gazdasági szerkeze-
tének következményeként túlnyomó részben még napjainkban is, ha nem éppen
művelődésellenes, de semmiképpen sem magyar, s ezért elsősorban nem a ma-
gyar nemzeti művelődést szolgálja. A társadalmi és gazdasági szerkezetnek
mindenkor alávetett és folytonosan átalakuló színház világszerte az olcsó, szel-
lem és gondolat nélküli tömegáru színvonalára süllyedt alá. A silány tömegek
silány szórakoztató üzemeivé változott, s ha ezt a nemcsak a nemzetitől, de ja-
varészt minden kultúrától idegen színházat szemléljük, önkéntelenül is, mint
legkifejezőbb kép, a nagyipari futószalag jut eszünkbe. Természetesen sem mo-
dern, magyar szellemű színpadi irodalom, sem magyar színjátszó stílus ilyen
helyzetben ki nem alakulhatott. A fővárosi színdarabgyárosok két-háromszázas
sorozatban játszott együgyűségeitől nemcsak a magyar író nem tudott megszó-
lalni, de nehezen fejlődhetett a magyar színész és sehogy sem fejlődhetett, ha-
csak nem visszafelé, a közönség művészi érzéke, igénye és színházszemlélete.
E példák után tehát aligha lehetett volna elindulni.” 

Ugye meglepetéssel olvassa ezt a mai igényes színházkedvelő. Mintha meg-
állt volna az idő. Mintha a piaci szemlélet nézőt silányító hatalma éledt volna
újra, egy haszonelvű korszakot követő politikai kontroll alatt zajló hosszabb pe-
riódust követő, immáron ismét pénz s ráadásul ideológia centrikusság vezérelte
formában. S ennek keretén belül a liberális rendezői önmegvalósítást sem fe-
ledve.

„Maradt még a meglevő egyetlen Nemzeti Színház, a budapesti. Sok szót
nem is kell vesztegetni annak kifejtésére, hogy a budapesti Nemzeti Színháznak
a magánszínházak szörnyű molochja elleni kötelességszerű harcában és nemzeti
irányú ellensúlyozó szerepében, másfelől pedig egy heterogén összetételű, mil-
liós nagyváros társadalmában teljesen más feladatai vannak. A trianoni Magyar -
ország vidéki színházai plakáttömegének futólagos áttekintése viszont meggyőz
arról, hogy e színházak – kevés, bátortalan és kis hatósugarú kezdeményezéstől
eltekintve – a színvonalsüllyedés elképesztő méreteit mutatják, és a legsúlyo-
sabb válság minden aggasztó tünetével »ékeskednek«.”

Tévedés ne essék, ezeket a sorokat Szabó István írta 1942 tavaszán!
„Kolozsváron tehát új színházat kellett teremteni, s a hagyományok és a ki-

sebbségi tanulságok nyújthattak egyedül támaszpontot. (…) A százötvenéves
kolozsvári színjátszás hagyományait nem mint puszta díszt és kézenfekvő szó-
noki fordulatot hajtogatjuk. Aki így teszen vagy lebecsüli e hagyományokat,
vagy nem ismeri. (…) a kisebbségbe döntött erdélyi magyarságban éppen a
hagyományok élő erejénél fogva mehetett végbe egy adott pillanatban a szo-
rongatott jelen és a nem kevésbé megpróbált múlt emlékeinek találkozásából a
nemzeti lélek kollektív megmozdulása, a géniusz ébredése.

(…) Megnyugtató tudnunk azt, hogy a második kisebbségi évtized közepé-
től egyre inkább felívelő drámai alkotások iránti érdeklődés nem csappant. Ma
pedig a Nemzeti Színház már abban az örvendetes helyzetben van, hogy sem-
miképpen sem kénytelen engedni a tömegek művészi igénye esetleges lazulá-
sának, és sohasem szabad az üzemszínházak példájára a színvonal
csökkentésével keresnie e százfejű hidra »kegyét«. A nemzeti színpadának nem
lehet más célja, mint a sajátképpeni magyar nemzeti művelődés alkotó részéül
tekinthető színjátékok bemutatása, tehát a nemzeti nyelv és művelődés terjesz-

tése. De nem élünk egyedül a világban, hanem az adott európai keretben, s
szeretjük is – néha túlhajtva – hangoztatni európaiságunkat. Kis népek termé-
szetszerűleg nem zárkózhatnak el a körülöttük élő hatalmas népek szellemisé-
gében kifejezésre jutó áramlatoktól és hatásoktól. De nem szabad szem elől
tévesztenünk, mert ez is előfordul, hogy ha már idegen portáról hazahozunk
valamit, az kultúra legyen, az illető nép szellemiségének teljes értékű kisugár-
zása, ablak, amelyen át valamely kultúra magaslatára vethetünk pillantást. Így
ezen a vonalon is töretlenül érvényesíthetjük magasabb művelődési és nemzet-
nevelő elgondolásainkat. (…)”

Úgy hiszem, nem tehetünk hozzá semmit, s nem is szükséges vitatkoznunk
a fentiekkel. A felsorolt szempontok ugyanis időtlenek, folytonosak, folyama-
tosak. 

„Tévesnek bizonyult, mert eleve téves volt az az elmélet, amely azt hirdette,
hogy a közönséget, a »minél szélesebb tömegeket« ún. könnyű darabokkal kell
»beszoktatni« a színházba, hogy egy bizonyos idő elteltével igényesebb élvezet-
ben is lehessen részesíteni a közönségnek e rétegeit. A gyakorlat ékesszólóan
cáfolt rá e feltevésre, mely mint pedagógia is feltétlenül helytelen volt. (…)”

Nem Szabó Istvánnal vitatkoznék, mikor megjegyzem, hogy a manapság oly
elterjedt rendezői színház már meghaladja azt a szintet, amelyről szerzőnk be-
szél. Ez a rendezési koncepció már nem képes erre a hatásra, és elriasztja a
nézőket. Erre sajnos – ottani vélemények szerint – éppen a Szabó-tanulmány
tárgyát képező kolozsvári színjátszás mutatott példát 1989 után. Ezt a véle-
ményt hallottam anyámtól, Hort Idytől is, aki a Trianon utáni Janovics-féle Ko-
lozsvári Nemzeti Színház utolsó élő tagjaként, 1994-ben távozott közülünk.
Ő a tömegek „beszoktatása” dolgában a középút híve volt. Hiszen a könnyebb
műfajban is vannak értékek. S ezt a színházat sokáig az ilyen stílust kedvelő
tömegek tartották életben, ami természetesen elsősorban erdélyi sajátosság
volt.

„Nemzeti művelődésünk kérdéseivel, művészeti életünkkel s így elsősorban
a kolozsvári színjátszással kapcsolatos minden okfejtésünkben természetesen
a sajátos erdélyi feladatok szempontja szerint kell igazodnunk. E feladatok el-
ismertetésének igénye nem ok nélkül való és nem öncélú. A történeti kénysze-
rűségből folyó különélési időszakok hatása meg az önálló erdélyi tájkultúra
teszi, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is bizonyos vonatkozásokban még
fokozottabban kell külön erdélyi feladatokról és irányvonalakról beszélnünk.
(…) Csakis egy egészséges, nagy távlatokban gondolkodó, s a tájkultúrai fel-
fogásban fogant művelődéspolitika, egyszerűen szólva: a már annyit hangozatott
szellemi decentralizáció óvhatja meg az elsorvadástól Erdély nagyszerű intéz-
ményeit. (…) Ez a döntő jellegű felismerés vezette minden bizonnyal Kemény
János főigazgatót, a kolozsvári Művészeti Hetek alkalmából tartott előadásában
annak kijelentésére, hogy a kolozsvári színjátszás hajléka nem az ország má-
sodik, hanem másik nemzeti színháza, s a kiegészítésképpen mellérendelt ope-
ratársulat sem a második, hanem a másik dalszínház. 

(…) Ismételjük (…), hogy annak a kolozsvári Nemzeti Színháznak – amely
elsősorban erdélyi és Erdélyért van, s ezen az úton, tehát a legjobb úton szol-
gálja az egyetemes magyar művelődést – megvalósítása előre feltételezi az új,
pontosan körvonalazott és a gyakorlatba átültetett decentralizációs művelődés-
politikát. (…) Hatása rövidesen kialakítaná és megszilárdítaná a szellem vidéki
gócpontjait.”

Kemény János, a Helikon házigazdája és a Hitel-csoport elkötelezett tagja,
nem csupán szavakkal nyilvánított véleményt a színjátszás, esetünkben az erdélyi
magyar színjátszás fontosságáról, hanem a román 22 év alatt vagyona jelentős
részének feláldozásával tartotta életben azt.

„Az összefüggések rendjében felmerül a játékstílus kérdése. Miután azonban
sajátképpeni magyar színjátszó stílusunk nincs –, a meglevő, uralkodó stílust
»polgárinak« nevezhetnők annak érzékeltetésére, hogy ez a »stílus« ha magyar
is, mégsem jellegzetesen csak magyar – annak kialakulásáig csak az adott csa-

yy
416

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 416



pásokon haladhatunk. Nincs kétség aziránt, hogy a gyökeresen magyar játék-
stílust a néppel való érintkezés, tehát a magyar népiségnek színházkultúránkra
gyakorolt termékenyítő, jótékony befolyása alakítja ki. De hogy e találkozás
végbemehessen (…) elsősorban a felülről jövő széles alapvetés szükséges. Ha
a Nemzeti Színház elérkezhetik és elérkezik hivatásának igazi teljesítéséhez,
úgy keresni fogja a néppel való kapcsolatot, s a mai játékmodorra gyakorolt
egészséges népi hatástól méltán várhatjuk az új és magyar színjátszó stílus ki-
alakulását. (…)

Aki azt gondolná, hogy ezek a fejtegetések »nem evilágból valók« – az te-
kintsen a százötven éves kolozsvári színjátszás hagyományaira. A »kőszínház«,
amint Nagyajtai Kovács István írja, »nemzetileg hozatott létre«. Itt született és
indult virágzásnak a magyar Shakespeare-kultusz és itt mutatták be az első ma-
gyar operát. Ez a hagyomány nem dísz és sallang, hanem kőtáblára írt paran-
csolat. (…) A kolozsvári Nemzeti Színház Erdélyben némileg egy a Múzeum
Egyesülettel, s Erdély Tudományegyetemével. Színpadára a hívő áhítatával, s a
katedra felé néző tiszteletével fordulunk. Munkáját, kérdéseinek megoldását
aggódó figyelemmel és szeretettel követjük. Vajha a minél előbbi sikeres kibon-
takozásra – az Erdélyi Játékos Gyűjtemény egykorú tudósítójának szellemében
és szavaival – így kiálthatnánk fel: »Győztünk kedves Nemzetünk«!..”

Aki ezeket az idézeteket átolvasta, semmi esetre sem állapíthat meg olyant,
hogy a bennük foglalt gondolatok „nem evilágból valók” lennének. Sőt ismét
csak arra a végkövetkeztetésre juthat, hogy a színjátszásunkkal kapcsolatos
gondjaink semmit sem változtak egy évszázad múltával. Céljai pedig – egy ha-
talmas történelmi ellenszélben – egyre fontosabbá válnak.

y

Terünk a terünk
Ifj. Boér Elek: Nagy tér-gazdaság 1942/3.

Ifj. Boér Elek nagy elemzői lendülettel mutatja be az utat, melynek most egy
általa nem várt fordulatot követően, és számos egyéb okból kifolyólag is, lehe-
tünk – többnyire – kényszervándorai. Ő ugyanis a világháború végét másként
hiszi vagy reméli, és ezért arra sem számíthat, hogy ami a német vezető szerepet
illeti, az egy vesztett háború ellenére alakul – némi késéssel és néhány tekin-
tetben – mégis az általa feltételezett irányba. A liberalizmus pedig egy újabb,
(reméljük átmeneti) fellendülés agresszív korát, a neoliberalizmusét élheti,
annak – gazdasági és mondhatni minden egyéb téren megnyilvánuló – romboló
hatásával.

Egyébként sok megállapítása változatlanul megállja a helyét.
„A két véglet, a szabad kereskedelem és az autarchia között a nagy tér-gaz-

daság egy szerves közbenső megoldás, amely a Párizs-környéki békeparancsok
nyomában széthullott világgazdaság romjain újjáépíti az államközi gazdasági
kapcsolatokat.

A nagy tér-gazdaság hálózata politikai szálakból áll, ezeket a szálakat azon-
ban, ha nem is mindig, de rendszerint a szomszédság hozza össze. Az öt, rész-
ben kialakult, részben kibontakozó félben levő nagy tér-gazdaság közül négy,
mégpedig az európai-afrikai, a nagy-ázsiai, az orosz és az észak-dél-amerikai
kontinentális és csupán a Brit birodalom világkereskedelmi alakulat. (…)”

„A szomszédság a modern technika minden vívmánya dacára részben pedig
éppen annak a következtében szinte csorbítatlanul megtartotta a maga térképző
erejét (…). De bármily nevezetes tényező is a szomszédság, mégsem konst-
ruktív elem, és ezért kell külön választanunk a nagy gazdasági teret a nagy tér-
gazdaságtól. Hiszen nagy gazdasági tér maga az egész földkerekség is, de
mégsem nagy tér-gazdaság, mert politikai szempontból túlságosan széttagolt.

A Brit birodalom hatalma csúcspontján kétségtelenül az újkor legnagyobb bi-
rodalma volt, és ennek ellenére még csak nem is gondolhatott arra, hogy az
egész világot politikai sorsközösségbe forrassza össze. Az emberiségnek nem
volt és nem is lesz politikai alanya. Márpedig az alkotó elem a politikai elem,
amely azután többféle formát ölthet. Az egyik lehetőség az, hogy a nagy gaz-
dasági tér egy állam területével esik egybe, ez a helyzet az Észak-amerikai unió -
ban és a Szovjetunióban, a nagy demokrata és a nagy önkényuralmi szövetségi
államban, amelyek közül az egyik a magánkapitalizmusnak, a másik pedig az
államkapitalizmusnak a bajnoka. (…) Névleges vagy tényleges szövetségi állam
azonban mindenesetre annak a jele, hogy az illető nagy tér-gazdaság hódítás
útján jött létre. Ez áll nemcsak a Szovjetunióra, hanem az Egyesült Államokra
is, amelyek elszakították volt Mexikó területének több mint felét. (…) A brit
birodalom az anyaország és a domíniumok viszonylatában a politikai egyenlőség
elvén nyugodott, a függetlenségre törekvő gyarmatok problémáját azonban az
anyaország nem tudta megoldani. A nagy ázsiai tér szerkezete nem jegecesedett
ki minden vonatkozásban, de már nem vitás, hogy japán vezetés alatt fog állani.
Ami pedig a kontinentális európai nagy tér-gazdaságot illeti, az erre vonatkozó
elgondolások is még csak elvi síkon mozognak, de nagyon valószínűnek látszik,
hogy ezt a régiót csak a politikai sorsközösségen alapuló kétoldalú vagy cso-
portos államközi szerződésekre lehet felépíteni.” 

Ha átgondoljuk az európai-afrikai gazdasági teret, akkoriban ezt elsősorban
a francia érdekeltség köti össze, némileg az olasz. Európában az egészen más
(véres) előjáték után és más körülmények között létrejött unió jóval több, mint
a: „politikai sorsközösségen alapuló kétoldalú vagy csoportos államközi szer-
ződések”, és azóta már maga is recseg-ropog. A Boér által látott nagy ázsiai
még nem foglalja magába a később kiváló brit érdekeltségeket, és a japán
szupremáció ideje is lejárt. Az orosz a lejátszódott nagy változások ellenére,
kiterjedésében és nyersanyag-gazdagságában változatlan. Az észak-dél-ameri-
kai még északi dominanciájú, de ezt egy változó világ spontán erői erodálják.
Hiszen pl. a hatalmas Brazília, már egy egészen másik, nem szomszédságon
és nem is a brit gyarmatbirodalomra emlékeztető viszonyokon alapuló inter-
kontinentális gazdasági szerveződés részeként jelentkezik. Az amerikai nagy
tér-gazdaság Európával folyó leplezhetetlenül leplezgetett versengésében (lásd
a szabadkereskedelmi egyezmény erőltetését) éppen egyfajta közös nagy (óriás)
térségi – autarchiára különösen alkalmas, de főleg hatalmas konkurenciát je-
lentő – európai–orosz tér-szomszédságban rejlő lehetőséget szeretné ellehe-
tetleníteni. A legnagyobb változáson a brit birodalom esett át, melyet azért még
nem kevés szál köt össze. A britek, éppen napjainkban látjuk, miként próbálják
világbirodalmi múltjuk romjain őrizgetni önállóságuk és pénzügyi vezető szere-
pük maradékait. Hogy a legújabb fejlemény, az ún. „brexit” hova vezet, még
nem tudni?

Ezek a térségek valóban közel állhatnának az autarchia megvalósításához
is, de az erő diktálta irány mégis a szabad kereskedelem felé mutat, s a gazda-
sági érdek mögött meghúzódó tervek pedig ennél is többet, a kóros és káros
világuralmi szándékok tüneteit mutatják.

„Az európai nagy tér-gazdaságot közelebbről három szempontból célszerű
vizsgálat tárgyává tenni: valutapolitikai, kereskedelempolitikai és általános terv-
gazdasági szempontból. Kezdjük a valutapolitikával, mert a letűnt szabad –
vagy legalább is szabadabb – világgazdaságnak két pillére volt, az aranyvaluta
és a hosszú lejáratú, kétoldalú, legnagyobb kedvezményes kereskedelmi szer-
ződések rendszere. A kettő közül pedig először az aranypillér dőlt ki. (…) a li-
berális világgazdaság összeomlása alig több mint egy évtizede zajlott le
szemünk láttára.”

Eme utolsó mondatnál egy pillanatra álljunk meg. 1942-ben ezt hitték.
Most, háromnegyed évszázad után pedig még csak ezt reméljük.

„Ezekre a pénzpolitikai fejleményekre a brit birodalom akkori világgazdasági
túlsúlyának megfelelően a font sorsa gyakorolt döntő befolyást. Amiként 1925-
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ben a font stabilizációjával Anglia adta meg a jelt az aranypénz-rendszer álta-
lános helyreállítására, akként a fontnak az aranyalapról való letérése megadta
1931 őszén a kegyelemdöfést az aranyvaluta-rendszernek. (…) Az 1931. évi
nemzetközi hitelkrízis után a jövő fejlődése szempontjából a legfigyelemremél-
tóbb jelenség a valutablokk kialakulása volt, mert a közép-európai devizagaz-
dálkodás rendszere, a jen-blokk, a sterlig-blokk és a dollár-blokk már előre
vetítette a megfelelő nagy tér-gazdaságok valutapolitikai körvonalait, míg a
Szovjetunió – külkereskedelmi monopolisztikus rendszerére való tekintettel –
már kezdettől fogva egy zárt egységet alkotott. A német–lengyel háború kitö-
résekor azután, 1939 őszén, a devizagazdálkodás általánosult az európai had-
viselő feleknél. 

(…) A pénzelméletben ma már az a felfogás vált uralkodóvá, hogy a jó pénz
a vásárlóerejében állandó pénz. (…) az árstabilitásnak ezen elve mellett (…) –
a svéd Casselen kívül – éppen az angolszász közgazdák, mint Irving Fisher és
Keynes, szálltak leginkább síkra. Ez azzal magyarázható, hogy a pénzpolitika
volt a gazdaságpolitika első ága, ahol a liberalizmus nemleges gazdaságpolitikai
felfogásának takarodót kellett fújnia, mert a bankszabadság rendszere, amely
mellett a magánbankok szabadon bocsájthatják ki bankjegyeiket, már a XIX.
század elején világosan felfedte a rendezetlen pénz veszélyeit. (…) Anglia a je-
lenlegi fegyveres viszály kirobbanásáig kitartott a szabad valutarendszer mellett.
Az angolszász államokról azonban mindezek dacára bízvást el lehet mondani,
hogy náluk az arany a valutával mindig kapcsolatban állott, csak az volt a kér-
dés, hogy ez a viszonylat törvényes-e vagy szabad, mert szabad valutarendszer
mellett is hatalmas aranykészleteket gyűjtöttek. Egyedül a közép-európai devi-
zagazdálkodás rendszere tudta szervesen kiküszöbölni az aranyat. (…) Annyi
értéke az aranynak az új gazdasági rendszerben is lesz, amennyit Amerika vi-
lággazdasági összeköttetései biztosítani tudnak számára. (…) a dollár vásár-
lóerejének hanyatlásával – vagyis az amerikai árak emelkedésével –
párhuzamosan az arany vásárlóereje is hanyatlik a javak világával szemben. Ha
a háború után egyes államok helyre is állítanák az aranyvalutát, az növelné
ugyan a monetáris aranykeresletet, de a sárga fém vásárlóereje csak akkor
emelkedhetnék, ha a dollár vásárlóerejét is fokoznák. Ennek azonban a defláció
a pénz- és hitelforgalom megszorítása lenne az egyetlen módja, ami viszont a
vele járó áresés folytán súlyos gazdasági válságot szokott felidézni (…).

Magának az interregionális forgalomnak a fogalmához is még némi bizony-
talanság tapad, ami annál is inkább érthető, mert magának a világgazdaságnak
a fogalma is olyan szétfolyó, hogy még a szabad kereskedelem korában is tisz-
tázásra szorult. Oesterheld (…) leszögezi, hogy »Európa államainak összhang-
zatos viszonylatban kell állaniok a világgazdasággal, vagyis az idegen nagy
gazdasági terekkel olyként, hogy nem az egyes részterületek érdekei, hanem a
tengelyhatalmak vezetése alatt álló egész kontinens szükségletei legyenek irány-
adók.« Magától értetődik, hogy a német márka a kontinensen továbbra is fő
valuta (Oberwährung) marad (…).”

Nem úgy, amint azt Boér Elek vagy Oesterheld képzelte, de mégis ez történt
a kontinensen, s a tengelyhatalmak fogalmát felváltotta az uniós magállamoké.
Arra viszont még nem gondolhatott, hogy néhány évtized múltán a világban
forgó pénz több mint 90%-a virtuális pénz lesz. Olyan pénz, ami mögött sem-
miféle megtermelt érték nem található.

„(…) Azt hisszük azonban, hogy kereskedelempolitikai téren az új világ-
gazdaság (interregionális forgalom) nem a régiók kollektív csereügyleteiből,
hanem az egyes nemzetgazdaságoknak idegen térbeli nemzetgazdaságokkal
folytatott forgalmából tevődik majd össze.

Az új világgazdasági rendben a külföldi kölcsönök szerepe sok tekintetben
más lesz, mint amilyen a szabad kereskedelem idejében volt. A néhai liberális
korszakban a pénztőke abba az országba vándorolt, ahol a nyereség kilátásai
– a kockázat figyelembevételével – a legkecsegtetőbbek voltak. A nagy hitelező
államok kiegyensúlyozott világhelyzetben nem gátolták a pénztőke szabad moz-

gását. A külföldi hitelezők tehát szabadon helyezhették ki tőkéjüket, de a nye-
reség mézes madzagán kívül nem is kötötte őket semmi egyéb az adós ország-
hoz. Ezért vonták vissza nyomban tőkéjüket onnan, ahol a gazdasági helyzet
kedvezőtlenre fordult, s ezáltal nem egy országot végtelen súlyos helyzetbe so-
dortak. Ezek a vándortőkék olyanok voltak, mint a külföldi nyaraló, aki a szép
idő esélyei szerint utazik tovább. A könnyen visszavonható rövid lejáratú idegen
tőkék, az ún. bolygó tőkék különösen elszaporodtak a Párizs-környéki béke-
parancsok bizonytalan légkörében, és a trianoni Magyarország – a weimari
köztársasághoz hasonlóan – keservesen tapasztalhatta 1931-ben, hogy a vi-
lágválság csúcspontján a külföldi hitelezők kíméletlenül megfosztották arany-
és devizatartalékainak utolsó maradványaitól is. A gazdasági és pénzügyi tör-
ténelem tanítása szerint a túlzott eladósodás még az adós állam szuverenitását
is veszélyeztetheti. Mindazonáltal nem mennénk el olyan messze, mint azok,
akik a legutóbbi világkrízis hatása alatt kiadták a jelszót, hogy soha többé kül-
földi kölcsönt –, mert az idegen tőke a gazdasági fejlődést tetemesen meggyor-
síthatja. A külföldi kölcsönök elől tehát elvileg nem kell elzárkóznunk, felvételük
körül azonban óvatosan kell eljárni. (…) A nagy tér-gazdaság egyben politikai
alakulat, s ez arra enged következtetni, hogy a külföldi kölcsönök főként regi-
onális viszonylatban fognak fellépni, tehát a hitelező – különösen a magánhite-
lező – csak térbeli adósnak nyújthat majd kölcsönt. A régiók között az idegen
tőke alighanem csak annyiban tehet bizonyos jelentőségre szert, amennyiben
az egyes körzeteket a politikai barátság szálai fűzik össze. Ezek a kölcsönök
minden valószínűség szerint államkölcsönök lesznek. (…) Az európai körzetben
a német birodalom fogja átvenni a fő hitelező szerepét, olyan mértékben, ami-
lyen mértékben azt a körzeti államok gazdasági életének a regionális
autarchiával összhangban álló fejlődése kívánatossá teszi.”

Az utóbbi, az előre elképzelthez képest néhány évtizeddel később, de be-
következett. Ami viszont a kölcsönöket illeti, azokat tudatosan használják fel
az adós államok szuverenitása ellen, s ebből aztán az illető országok kormányait
kézben tartva, újabb hasznuk származhat. Ez vezet még unión belül is olyan
elképzelésekhez, mint a „kétsebességes Európa.” Ami valójában nemcsak el-
képzelés, hanem létező valóság! És ez adja magyarázatát annak, hogy miközben
kintről – és az ellenzék bentről – felhánytorgatják a kapott uniós pénzeket, va-
lójában semmivel sem tartozunk, sőt, ha lenne olyan elszámolási lehetőség,
nettó haszonhajtóik vagyunk a magállamoknak.

„Az új Európa kereskedelempolitikai rendezésének tervei is még csak nagy
általánosságokban mozognak, de az kétségtelen, hogy megoldásként vámegye-
sülés nem jöhet szóba, mert ez súlyos megrázkódtatást okozna nemcsak egyes
ipari államokban, hanem azokban az országokban is, amelyek Magyarországhoz
hasonlóan még nagyobbrészt agrár jellegűek, de már jelentős iparral is rendel-
keznek. Ezért valószínűnek tartjuk, hogy a kibontakozás a preferenciális vámok
síkján fog mozogni, amire példát éppen Anglia nyújtott, amidőn a domíniumok-
kal Ottawában a politikai egyenjogúság és a viszonosság alapján elsőbbségi
szerződést kötött. (…) A brit birodalom tehát 1932-ben szakított a szabad
kereskedelemmel. Nehezen, csak félig-meddig szánta rá magát, mert – angol
megállapítás szerint – mint a világ legnagyobb piaca, nemcsak »jó birodalmi
imperialista, hanem jó világpolgár« is akart maradni. Ebben a szellemben fogott
hozzá birodalmának nagy-tér gazdasággá való fejlesztéséhez. A szabadkeres-
kedelmi korszak tehát nem is volt olyan hosszú életű: mindössze az 1860. évi
Cobden-Chevalier-féle angol–francia szerződéstől Ottawáig tartott. Amellett
magát a szabadkereskedelmi érát is vámvédelmi hullámok szakították meg (…).
A legnagyobb kedvezmény záradéka azonban a szerződéses tarifákat a min-
denkori alacsonyabb vagy magasabb szinten mindenesetre messzemenően ál-
talánosította, s így bizonyos fokig szabad kereskedelemről lehetett beszélni. A
szabad világgazdaságban már 1914 előtt is volt szó kereskedelmi szerződéses
körzetekről, mint a nyugat-európai és közép-európai szerződések rendszeréről.
(…) nagyszabású regionális tervnek volt tekinthető Neumann 1916. évi közép-
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európai terve, amely a központi hatalomra, azaz a Második Német Birodalomra
és az Osztrák–Magyar Monarchiára terjedt volna ki. Az előző világháború ked-
vezőtlen kimenetele után azonban ez az elgondolás dugába dőlt. (…) De a
fennálló politikai ellentétek már eleve sikertelenségre kárhoztattak minden ilyen
próbálkozást. Hadd említsük meg ezen a helyen a Briand – gróf Coudenhove–
Calergi-féle platonikus tervet is, amely Pán-Európát szerette volna megszer-
vezni Oroszország kizárásával, de – minden egyébtől eltekintve – nem lett volna
ereje ahhoz, hogy Oroszországot távol tartsa Európától. Csak a tengelyhatal-
mak előretörése teremtette meg azt a szilárd politikai alapot, amelyen az euró-
pai nagy tér-gazdaság kialakulása megindulhatott. A kontinentális európai nagy
tér-gazdaságnak a következők a terei: a központi nagy német tér, a nyugati, az
északi, a délkeleti, az olasz és az orosz tér. A délkeleti tér Szlovákiától Török -
országig terjed. Ide tartozik tehát földrajzilag Magyarország is.”

Ez a terv tulajdonképpen az unióval megvalósult, s a történelem kerekei úgy
forogtak, hogy Oroszország kizárása sem jelentett kérdést. De vajon miért akar-
ták már akkor is „távol tartani” Oroszországot, ezt a hatalmas nyersanyagbázist?

„Az elsőbbségi szerződések hálózata előreláthatóan akként fog kiépülni,
hogy a vezető nagyhatalmak az egyes térbeli államokkal kétoldalú szerződéseket
kötnek. Ez az út legalábbis könnyebben járható, mint a csoportos (kollektív)
szerződéseké.  A világgazdaság és a nemzetgazdaság közé mindenesetre be
fognak ékelődni a régiók, amelyeket az elsőbbségi szerződések sorozata fon
egybe. (…) A világgazdasági forgalom ugyanis nagy arányokban regionális ál-
lamközi forgalommá fog átalakulni, ami a legnagyobb kedvezmény záradékának
értékét erősen le fogja szállítani. (…) A nagy tér-gazdaság létértelme éppen
abban fog megnyilvánulni, hogy egyfelől a korábbi interregionális forgalom
mennyiben válik körzetivé, másfelől pedig a régión belül az államközi kapcso-
latok mennyiben fognak módosulni, mert a nagy-tér gazdaságnak, különösen
az európainak legfőbb célja az autarchia fokozása.

A regionális önellátás terve Közép-Európában a legutóbbi világválság nyo-
mában hódított tért. (…) Az európai nagy-tér gazdaság (…) rohamléptekkel
halad előre, s alapelve a politikai sorsközösségnek gazdasági együttműködéssel
való alátámasztása. A nagy-tér gazdaság tehát egy állandó szervezet, amely
háborús és békés időkre egyaránt szól és egyaránt meg fogja állani a helyét.
A tengelyhatalmak és szövetségeseiknek létérdekük, hogy a háború győzelmes
befejezése után véglegesen kiküszöböljenek minden életbevágó világgazdasági
függést. Mert mit ér a szabad nemzetközi munkamegosztás, amely valóban a
legalacsonyabb termelési költségeket biztosítja, ha haszonélvezője nem az em-
beriség, hanem az, aki a világversenyben kedvező földrajzi fekvésénél, rutinjánál
és hatalmi nyomatékánál fogva a legerősebb? Free trade and peace; szabad ke-
reskedelem és béke (…). A nemzetközi munkamegosztásnak tehát az európai
nagy tér-gazdaságban ezután csak annyiban lesz helye, amennyiben nem ütközik
bele a regionális önellátás elvébe. Azon túl azonban érvényesülhet, mert teljes
önellátásra egyik körzet sem rendezkedik be. Még az amerikai nagy tér-gazda-
ság sem teljesen autarchikus, hanem bizonyos kiegészítésre szorul, főleg ónban,
mangánban és kaucsukban. (…) Végeredményében az európai nagy tér-gaz-
daságban a világgazdasági forgalom a jövőben is számottevő szerepet fog ját-
szani. 1928-ban az európai államok kivitelének 35%-a és behozatalának 45%-a
Európán kívüli államokra esett.

A kontinentális nagy tér-gazdaság egyes körzeteiben, amelyek voltaképpen
maguk is viszonylagosan kisebb terjedelmű nagy tér-gazdaságoknak tekinthe-
tők, annál simább lesz az átmenet a regionális rendszerre, minél nagyobb volt
a világgazdasági forgalom a körzeten belül. Ebből a szempontból kedvező a
helyzet a délkelet-európai térben, mert 1936-ban az egyes délkelet-európai ál-
lamoknak egymás közt és az akkori közép-európai államokkal lebonyolított kül-
kereskedelmi forgalma világkereskedelmüknek 50–75%-a között váltakozott.
Magyarország részesedése 75% volt, és ennek a külforgalomnak a zöme a
német birodalomba irányult, illetve onnan eredt. Már a világválság fokozta a

harmadik birodalom és Magyarország között a külkereskedelmi kapcsolatokat,
a háború pedig éppenséggel elmélyítette őket. (…)

A körzetgazdaság megszervezésének másik nevezetes kérdése, hogy a jogos
autarchikus törekvések minél kisebb súrlódással valósuljanak meg. Magyaror-
szág számára ez azt jelenti, hogy őrizze meg agrár-ipari jellegét. Bizonyos át-
állítások szükségesnek mutatkoznak, de országunk alapvető gazdasági
szerkezete ne szenvedjen változást. (…)

A körzetgazdaság kiépítése a háborúból a békébe átvezető átmenetgazda-
ságnak egyik legfontosabb problémája lesz. (…) A nagyvonalú gazdasági irá-
nyítás feltétlenül meg fog maradni, de meggyőződésünk szerint lesz bizonyos
visszakanyarodás a korlátozások csökkentése felé.

Az új gazdasági rend oszlopainak, a tengelyhatalmaknak nehéz és felelős-
ségteljes munkát kell végezniök az európai gazdasági élet újjáépítésére. De
ennél jóval nehezebb feladatokkal is megbirkóztak már. Az új rendet a régitől
elsősorban az fogja megkülönböztetni, hogy az egyes nemzetgazdaságok nem
a szabad verseny imbolygó színterei, hanem irányított gazdaságok lesznek.  Ez
a tervgazdasági adottság rá fogja nyomni a bélyegét az európai kontinensen
beül fekvő körzetekre, s közvetve a világgazdaságra is annyiban, hogy annak
területét lényegesen megszűkítve, céltudatosan ki fogja jelölni a világgazdasági
függés határait. A nagy tér-gazdaság nem lesz a világgazdaság szeszélyes játé-
kának függvénye. A tervgazdaság rendszere a valuta- és külkereskedelmi poli-
tikára is kiterjed (…). A fogyasztás irányítása főként közvetve a termelés
irányítása útján fog történni. A termelési politikának pedig elsőrendű feladata
lesz az ipari és mezőgazdasági termelés összhangba hozatala a régión belül,
ami kifelé is éreztetni fogja hatását. 

(…) Végül meg kell említenünk, hogy az európai nagy tér-gazdaság határai
keleten még csak most bontakoznak ki határozottan az orosz front gigantikus
küzdelmeiben. Nem véglegesek azonban a határok a nagy tér egyes körzetein
belül sem. De nem fér kétség ahhoz, hogy a tengelyhatalmak a politikai rende-
zéssel együtt a pax oeconomica-t biztosítani fogják. (…)”

Mit mondhatunk a fentiekről, amelyek még éppen a háború nagy forduló-
pontjait megelőző hónapokban született sorok. Mindenekelőtt azt, hogy a nagy
tér-gazdaságok valóban kialakultak a háború után, csak éppen egészen más
határokkal, hidegháborús körülmények között, vasfüggönnyel elválasztva. A jó-
solt tervgazdálkodást nem a tengelyhatalmak, hanem a Szovjetunió, a Jaltában
kényére-kedvére adott államokban vezette be, a maga érdekei, elképzelései és
képességei szerint. A pax oeconomica aztán az 1989-es nagy összeomlást kö-
vetően már-már megvalósulni látszott, amikor is egy – a politikai korrektség
korlátai miatt megnevezhetetlen – erő hatására ismét hatalmi játékok eszközévé
vált és éppen az oroszok ellenében. 

Jelenleg a megkötött és megkötésre váró szerződések terén megpróbálják
átlépni az egyes államok érdekeit figyelembe vevő megoldásokat és az unió sza-
bályait is mellőzve, nagy, csoportos és a tárgyalásokat titokban bonyolító szer-
ződések felé mennek el, amelyek látható módon idegen érdekeket szolgálnak.
A „politikai sorsközösségnek gazdasági együttműködéssel való alátámasztása”
helyett, e szerződések által ránk kényszerített gazdasági eszközökkel akarják
kialakítani általuk megtervezett közös sorsunkat, s erre a politika eszközeit is
gátlástalanul felhasználják.

Mit is ír szerzőnk egy helyen: „Mert mit ér a szabad nemzetközi munka-
megosztás, amely valóban a legalacsonyabb termelési költségeket biztosítja, ha
haszonélvezője nem az emberiség, hanem az, aki a világversenyben kedvező
földrajzi fekvésénél, rutinjánál és hatalmi nyomatékánál fogva a legerősebb?”
Hát ennyit!

A harmadik birodalom lelkiismeret-furdalásokkal terhelt, de gazdasági cso-
dára képes utóda pedig az európai vezető szerepet ismét megszerezvén, döb-
benetes szolgalelkűséggel hajtana fejet a tengerentúli érdekek előtt. És nemcsak
saját kárára, hanem vezető szerepét felhasználva, az egész kontinenst végve-

yy
419

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 419



szélybe rántva. Óhatatlanul jut eszünkbe, hogy egy évszázad alatt immáron har-
madszor, de minden eddiginél veszedelmesebb módon.

A nagy tér-gazdaság pedig a szerző reményeit meghazudtolva „a világgaz-
daság szeszélyes játékának függvénye”, pontosabban: rejtőzködő játékosok, az
emberiség jövőjét veszélyeztető szeszélyeinek függvényévé válik.

y

Határtalan képtelenségek
Juhász István: Román szerep Európában 1942/3.

A lap Magyar Figyelő című rovatában ezúttal egy érdekes román vonatkozású
cikkről van szó, melyet nyilvánvalóan román forrás juttatott el a külföldi lapnak.
Az elképesztő, mondhatni gyermeteg képtelenségeket tartalmazó írásra Juhász
István sorolja fel ellenérveit. A cikkben olvasható, románokról szóló állítások
annyira nevetségesek, hogy azt gondolhatnánk, válaszra sem érdemesek, de a
tényeket nem ismerő idegennek bármit lehet mondani. Ezért lenne szükséges
figyelni a velünk kapcsolatos külföldi híresztelésekre, hiszen még az unióban
megjelent országismertetések is botrányos anyagot tartalmaznak hazánkról.  

„Május elején a horvát sajtó egyik német nyelven megjelenő vezető lapja
ünnepi számmal örvendeztette meg a román olvasóit, s ebben a számban sok
érdekes megállapítás van, így többek között az is, hogy a Kárpát-medence a ro-
mánság szülőhazája (…), történetileg, néprajzilag és geopolitikailag a Kárpát-
medence, valamint a Havasalföld és Moldova teljes egységet képez (…), a Duna
–Tisza síksága ősromán »Kultúrboden« stb., stb. Vannak azután olyan megál-
lapítások is, amelyben a párizsi Keresztyén Diákszövetség egyik vitájáról em-
lékezik meg, a bolgár diák előadása után a szerb, román és lengyel kollégák
majdnem hajba kapnak afölött, hogy Európának a török elleni megvédelmezé-
sében melyikük nemzetét illeti elsősorban a dicsőség és a történelmi pálma. Itt
is valami efféléről van szó, amikor a cikkek egyike a román véderő fejlődéséről
írva a történeti román hivatásról emlékezik meg.

Ennek az utóbbi írásnak a megállapítása röviden az, hogy a XI. századtól a
XVIII. századig az Európát fenyegető török hódító kísérletek a Dunától északra
mindenekelőtt »a románok erőteljes ellenállásába ütköztek«. A mohácsi csata
után a török áradat egészen körülölelte a román tartományokat, keleten a török
fennhatóság alatt álló tatárok uralkodtak, északon szövetségeseik a lengyelek,
délen az egész török birodalom, nyugaton pedig Bécs kapujáig jutott a moha-
medán terjeszkedés: a román fejedelemségek ez áradat közepette »erős várat«
alkottak, melyet ostromoltak, de be nem vettek s amely ellenállása folytán a
kontinens kultúrájának megmentője lett.

Ezzel kapcsolatosan úgy véljük, hogy a román történeti hivatás ez újszerű
jellemzésébe legalábbis Bécs kapuinak emlegetését nem volt szerencsés dolog
belefoglalni. Bécsnek a törökök által való ostroma olyan európai keresztes hadat
hozott össze, amilyenre nem volt példa a szentföldi kereszteshadjáratok óta.
(…) E hadjárat világhírű vezérei Lotharingiai Károly, Bádeni Lajos, Szavojai
Jenő, a nagy európai koalíció létrehozója és legfőbb anyagi támogatója XI. Ince
pápa. Súlyos anyagi és véráldozatokkal vesznek részt a nagy közös küzdelem-
ben a hősiesen védekező Bécsen és Ausztrián kívül, elsősorban a magyar se-
regek, mégpedig nemcsak a nyugat-magyarországiak, hanem az ország
hűségére visszatért kurucseregek is, sőt a zernesti csatában Erdély is lerója a
maga véradóját. Nagy jelentőségű, külön szerepet töltenek be Velence hadai és
a Bécs felszabadításában részt vevő Szobiesky serege. De ott küzdenek Bajor -
ország, Szászország, Brandenburg önálló hadtestei, Braunschweig és Svéd -
ország csapatai és önkéntesek Európa minden részéből: Kasztíliából,
Franciaországból, Skóciából, Belgiumból, Dániából. Az egész európai művelt-

séget fenyegető mohamedán veszedelmet Európa népei valóban közös erővel
verték vissza és semmisítették meg. Két kis dunai állam van csupán: Havasalföld
és Moldova, amelyekkel a nagy hadjárat folyamán csak Bécs alatt találkozunk
s ott a Bécset ostromló török sereg szövetségeseiként küzdenek.

Bécs ostroma idején, 1683-ban, a két román fejedelemség már több mint
két és félszázad óta a török hűbéres tartománya, s helyzetük semmiben sem
engedte meg azt a lehetőséget, hogy a felszabadító európai hadakhoz csatla-
kozzanak. Hogy ez a helyzet kialakulhatott, s hogy e helyzet fennállását a román
vajdák kénytelenek voltak tűrni még tizenhat éven át tartó diadalmas európai
hadjárat idején is, arra mutat, hogy» e történeti román misszió «nem más, mint
alkalmi szóvirág, amit a román történelem tényei nem igazolnak.

Igaz, mintegy másfél évszázadon át sok olyan hadjáratról tudunk, amelyekben
románok is küzdenek a török ellen. Az 1372. és 1374. évi hadjáratokban Murád
szultán a török hatalom északi határait a magyar birodalom déli hűbéres tarto-
mányainak határaiig terjeszti ki. Havasalföld a vidini bolgár fejedelemséggel,
Lázár kenéz szerb tartományaival és Tvartko király bosnyák tartományaival
együtt az időtől a török hatalom veszélyes szomszédságába kerül. 1375-től a
mohácsi csatáig tartó korszakban a déli magyar politikának az a törekvése, hogy
ennek a hűbéres tartományi övezetnek a határán tartóztassa fel a törököt, egy-
egy nagyobb vállalkozásban pedig megpróbálja a magyar birodalom e határától
messzebb űzni őket s ha lehet, az egész Balkánról kiszorítani. A küzdelemnek
ebbe a szakaszába kapcsolódik be időről időre a többi balkáni néppel együtt a
románság is. A küzdelem tragikuma azonban, hogy a magyarságnak nem volt
elég ereje a tulajdonképpeni országhatáraitól nagyobb távolságban döntő diadalt
kivívni a kiváló katonai szervezetű oszmán hatalom ellenében. Az említett Bal-
kán-államok pedig a rigómezei (1389) és nikápolyi (1395) szerencsétlen csaták
kudarca után nem kívántak többé ellenállni a töröknek. Uralkodóik hatalmukat
és vagyonukat féltve, a mindenkori győztesnek hódoltak meg.”

Itt fontos megjegyeznünk az utóbbi időben egyre érdekesebb gazdaságtör-
téneti kutatásokat, melyek szerint a magyar–török szembenállás aránytalan küz-
delem lehetett, ugyanis a török gazdasági erő a magyarnak az idő tájt, írd és
mondd, éppen a százszorosa volt. 

„Giurescu C. C. »Román Történet«-e második kötetének elején kiválóan
jellemzi e balkáni politikának a románok között való jelentkezését:  »Amikor a
török teljes kifejlődésben levő ereje leginkább fenyegetett, amikor a legnagyobb
szükség lett volna arra, hogy minden erőnkkel szembe forduljunk vele, akkor
következnek be a trónharcok Havasalföldén. Havasalföld szomszédos lévén a
törökökkel és a magyarokkal, sejthető, hogy trónkövetelőink hol egyikhez for-
dultak, hol a másikhoz. Hiba lenne azonban részünkről, ha azt gondolnók, hogy
a két hatalmas szomszéd egyikéhez való csatlakozás állandó ellenségeskedést
jelentett a másikkal szemben. Mihelyt a körülmények megváltoztak, a régi el-
lenségek szövetségesek lettek és viszont.« Hogy e megállapítás mennyire igaz,
arra nézve Giurescu történetéből hozunk fel néhány példát. 

1420-ban Losonczi István szörényi bán I. Mihály vajdát támogatja a török
szövetségben harcoló II. Dan trónkövetelővel szemben. A csatát elveszti s abba
úgy maga, mint a török ellen küzdő I. Mihály, az öreg Mircea fia meghal. Az új
havasalföldi uralkodó, Dan pedig török haddal betör Erdélybe. Szászváros és
Lugos vidékét pusztítja el. A következő évtől kezdve azonban a török egy új
vajdajelöltet támogat Dannal szemben, mire ő Zsigmond vazallusa lesz, s ma-
gyar seregekkel harcol ellenfele török csapatai ellen, majd részt vesz a
galambóci csatában is a Zsigmond oldalán. A galambóci csatát (1428) a ma-
gyar sereg elveszti, aminek a havasalföldi vajdára nézve az a következménye,
hogy újból a török hűségére tér és felemelt adót fizet.

Dan török segítséggel jutott Munténia trónjára s azután lett magyar vazallus.
Két utódja fordított úton járt. Aldea Sándor (1431–1437) és Ördög Vlád
(1437–1446) magyar segítséggel foglalta el a vajdai méltóságot, de ez nem
akadályozta meg őket abban, hogy a töröknek adót fizessenek, s a török csa-
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patok kíséretében 1432-ben és 1438-ban Erdély városait és falvait pusztítsák.
»A török ellenében az európai civilizációt védelmező román vajda« 1438-ban a
török kíséretében a Maros völgyét, Medgyest, Segesvárt, Brassó külvárosait
és Szászsebest pusztítja. Hunyadi János első győzelmei után azonban újra ma-
gyar szövetséges lesz, a török ellen küzd az 1443. évi hadjáratában és a várnai
csatában (1444). Úgy látszik azonban, hogy igaz lehetett az, amit sok egykorú
vallomás igazol, hogy a várnai csatában, annak egyik döntő pillanatában átpár-
tolt a törökhöz, mivel Hunyadi János trónjától megfosztatja és lefejezteti.

E harcokban időnként megnyilatkozó román–török ellenségeskedés tehát
nem tekinthető a török veszedelem elleni védekezésnek, az egész időszaknak
mindössze két uralkodója van, akiknek politikájában a török elleni küzdelem
magasabb politikai értelmet nyer. Az egyik a hírhedt havasalföldi vajda, a ke-
gyetlenkedéseiről ismert Vlád (1456–1462), a másik Moldova nevezetes ural-
kodója, Nagy István (1457–1504), akinek a török felett – magyar segítséggel
– kivívott 1475-i győzelme valóban nagy jelentőségű fegyvertény volt.

Nagy István vajda alakja azonban a legvilágosabban mutatja a török elleni
harcban betöltött román szerep mértéket is. Az önállóságra törekvő vajda a fe-
nyegető török támadás közeledtére kénytelen meghódolni a magyar király előtt
s tőle segítséget kérni. Moldova uralkodója, de ugyanúgy a Havasalföld román-
jai is érezhették, hogy a fenyegető török veszedelem ellen csak a magyar hata-
lom állhat meg, és magukévá tették a török harcok kialakította s a XV. század
magyar közvéleményében általános meggyőződés, hogy Magyarország hivatása
»a keresztyénség védőbástyájának« lenni a pogány törökkel szemben. A román
küzdelmek nem mások, mint e bástya védelme alatt vívott előőrs harcok s a
harcok vívói igen sokszor kényszerültek arra, hogy a bástya falai mögé mene-
küljenek (a legtöbb vajdának megvolt a magyar királyoktól Erdélyben nyert
birtoka, ahová elvonulhatott török üldözés esetén). Ahogy ezt nemcsak mi és
most látjuk így, arra bizonyság éppen Nagy Istvánnak Velencébe küldött levele.
A török ellen kér segítséget s hivatkozik arra, hogy országa a magyar biroda-
lomnak s ezzel egész Európának kapuja és őre: a magyar bástya román kapuja. 

A mohácsi vész előtti években Szapolyai János erdélyi vajda seregeivel, sze-
mélyesen vívott harcaival, Afumati községből való Radu trónkövetelőt segítve,
még meg tudja akadályozni azt, hogy Mehmet dunai bég legyen Havasalföld
vajdájává, s ezáltal tulajdonképpen az ország pasaliksággá való alakítását aka-
dályozta meg. A mohácsi veszteség után azonban Magyarország nem tudja
többé a balkáni övezetben feltartóztatni a törököt. Egy kísérlet még történik a
XVI. század végén Rudolf–Báthory Zsigmond keresztyén koalíció idején, ami-
kor is Mihály vajda derék harcokban küzd a török ellen. E néhány évi időszakot
leszámítva azonban a románság engedelmes hűbérese a török birodalomnak,
pasáknak és fanarióta kereskedőknek, a tiltakozás és a harc lehetősége nélkül.

Röviden ez a történeti igazság.”
Hasznos összefoglalása ez annak a témának, melyet a román történetírás

hosszú időn át próbált más színben feltüntetni. Saját gyermekkori emlékem az
iskolából, amikor a romániai román történetoktatás során, a legtöbb uralkodó
esetén szerepelt az a fontos mondat, hogy „a magyar királlyal egyenlő félként
tárgyalt”.

A román gondolkodásmódot a bizánci, ortodox szellem határozza meg.
Ennek egyik érdekes jellegzetessége a xenofóbia és ellenségkép szükségessége
mellett, hogy saját hibáikat, bűneiket – nemegyszer felnagyított formában – a
mások hibáiként és bűneiként írják le. Esetünkben mások érdemeit emelik be
saját történelmükbe, annak fényesebbé tételére. Emlékeztetek például arra,
hogy az 1849. évi erdélyi román magyarirtó vérengzéseket feledve, 40 000
románnak magyarok által történt kiirtásáról és 230 román falu felégetéséről
beszélnek, s erről emléktáblát is állítottak, éppen Kolozsváron a Petőfi-emlék-
tábla alá, angol szöveggel is ellátva. Az egész szabadságharcnak nem volt ennyi
áldozata. De ehhez hasonló a hírhedt Ion Lăncrănjan-féle könyv Erdélyről, ahol
a trianoni békét, mint a magyarok számára ügyesen és szerencsésen végződött

eseményt írja le, mert szerinte a magyarok prostituáltakat vittek ki a döntésho-
zók befolyásolására, s így a román határok nem terjedhettek a Tiszáig. Eleddig
a történetet fordítva ismertük.

Másrészt viszont ismertek Wass Albert magányos próbálkozásai a magyar
anyagnak amerikai könyvtárakba való elhelyezésére. Maga mondta el, hogy né-
hány év után az általa elhelyezett magyar anyagnak nyoma sem volt, a román
pedig felszaporodott. Vagyis tévtanaikat határtalanul terjesztették. Nem hinném,
hogy ma másként lenne. Tehát: volna mire figyelnünk!

y

Valami különös értetlenség
Németh Antal: Erdélyi drámairodalom
a Nemzeti Színházban 1942/3.

Németh Antal egy anyaországi „különös értetlenséget”, majd ennek részbeni
oldódását észlelvén, röviden tárgyalja a kérdést a Hitel Magyar Figyelő című
rovatában. 

„Minden könyvszerető ember emlékezhetik azokra az időkre, amikor az el-
szakított Erdély irodalma lassan-gyorsan meghódította a csonka ország lelkét
vesztett magyarságát. Sokszor használt frázis, mégis való igaz, hogy Erdélyt
akkor kezdtük megtalálni, amikor elvesztettük. Az elveszített Erdély költészete
először titkon szökött át a szuronnyal kitűzött határokon. Reményik Sándor
verseit a magyar sorsért reszkető kezek másolták és terjesztették; nem a
»könyvpiac szenzációja«, hanem a nemzeti lélek virrasztójaként jelentek meg.
Az írónak álnéven kellett írnia verseit, nem szerzői jogdíj reményében, hanem
abban a tudatban, hogy ha »fölfedezik«, börtön vár reá. Nagy, szép, nemes in-
dulás volt ez, jelképe annak a lelkiségnek, amelynek jegyében az új erdélyi iro-
dalom született.

Rokon származású az új erdélyi dráma születése is. A minden irodalmi mű-
fajt felölelő erdélyi irodalom természetesen a drámával is megbirkózik. (…)
A pesti színházi élet ebben az időben meglehetősen nemzetközi jellegű. A nem-
zeti, a magyar érdek nagyon sokadik, alárendelt szólam az érdekeknek ebben
a könyörtelen kórusában. Érthető, hogy az új hajtásként sarjadó erdélyi dráma
fölkarolása nem volt pesti érdek. Nem is nagyon volt kapcsolat a csonka ország
színházai és Erdély között.”

Óhatatlanul elgondolkodik az ember azon, hogy miért lehetett Trianon után
a megcsonkított ország fővárosának színházi élete (is) nemzetközi jellegű. A
magyar szellemi élet irányítói beletörődtek volna Trianonba? Vagy éppen a ha-
talmas trauma félemlítette meg őket? Esetleg már akkor megjelent a bűnös
nemzet fals tudata? Milyen szellem hatotta át a magyar kulturális élet gyakorlati
irányítóit? És természetesen ezek a gondolataink azonnal átröpítenek a mába!
Vajon az okokban van valami közös, valami időtálló? És valóban csupán anya-
giak voltak-e azok az érdekek, vagy egy egészen más, mára kibontakozott gon-
dolkodás, egy új ideológia csíráit kereshetjük már ott és akkor? 

„1935-ben a pesti Thália kísérleti színpadára felszökött Tamási Áron Énekes
madara. Ez már jelentős, komoly esemény volt, amelyre felfigyelt a magyar
sajtó is. Igaz, hogy akkor már fel kellett figyelnie, hiszen az erdélyi írók régen
»beérkeztek« nemcsak az elismerés révébe, de a közönség, az igazi magyar
nagyközönség szeretetébe is. Mégis az »Énekes madár« kritikai méltatása nem
tudta, nem is akarta megütni az elismerés olyan magas hangját, hogy erre, mint
valami harangszóra begyűljön a közönség a Thália csarnokába. Új volt a hang,
a mondanivaló, új és szokatlan. A fölfedezés bátorsága kellett volna, a kiállás
nagy és nemes mindenkit meggyőző gesztusa, hogy a megrontott magyarságú
pesti színházlátogatók biztosították volna a színmű életelemét: a sikert.
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A siker először Nyírő Józsefet ajándékozta meg tekintélyesebb előadásso-
rozattal. A »Jézusfaragó ember« a Nemzeti Színházban valóban sikert hozott
mind a sajtó, mind a kassza szempontjából.  Végre a maga igazi helyén, a nem-
zet színpadán szólalt meg a magyarság egy nagy részét képviselő székely író.
Nyírő darabjában Székelyországot, Erdélyt ölelte szívére a csonkaországi ma-
gyarság. Az elbeszélő irodalom sikere után végre a színpadon is megteremtődött
a kapcsolat Erdély és az itthoni színházlátogató közönség között. Ennek a kap-
csolatnak további eredménye Kós Károly »Budai Nagy Antal« című tragédiá-
jának bemutatása a Vígszínházban. Ezzel a darabbal erdélyi történelmi dráma
igazolta, hogy a határon túli magyar múzsa igenis ezt a műfajt is tudja és akarja
művelni. A »Budai Nagy Antal«-nak nem volt ugyan kellő közönségsikere, de
ennek okát egyrészt a kényes tárgyban, a tragédiát mint műfajt sehogy sem
kedvelő pesti közönségben kell keresnünk (…).

Az erdélyi színműírás végleges pozíciót foglalt el a Nemzeti Színház szín-
padán Tamási Áron három színjátékának egymás utáni három színi évadban be-
következett előadásával. Először jött az »Énekes Madár« felújítása (1938),
ezúttal nem irodalmi kuriózum gyanánt, nem színházi ínyencfalatként került
színre, mint valami fura játék, bábszerű figurákkal az arcukon piros karikákkal,
hanem úgy, ahogyan kell – természetesen. Úgy ahogy Kolozsvárt is színre került
1936-ban. Jött és győzött – véglegesen. Még mindig fanyalkodtak, piszkálódtak
azok a kritikusok és városi intellektusok, akik számára az »igazi« és »drámai«
a színre vitt paraszt, ha gonosz és aljas és nem történnek körülötte csudálatos
dolgok. A dráma parasztja egy bizonyos magyar bíráló és alkotó szellem szerint
ne szépeket mondjon a színen, ne legyen szellemes, hanem sűrűn használja a
»rosszseb«-et, hajtsa el az új magzatot és üsse le az öregapját. Az ilyen »talaj-
gyökérből« növő irodalom egyesek szerint »erős«, tehát »drámai« is, míg a szim-
bólumokat feltáró, a népi lélek metafizikumából táplálkozó új magyar népi játék
ellenzéke szerint »gyenge«. Tamásinak és az általa teremtett műfajnak gáncsolói
lényegében hasonló mentalitással küzdöttek és küzdenek ellene, mint Bartók
és Kodály ellenei – húsz-harminc év előtt. Valami különös értetlenség üli meg
a városi magyarság egy részét minden ilyen magyar terméssel szemben. Való
igaz, amit Bartók mondott erről az értetlen közönségről, hogy ti. »már nem
elég természetes, még nem elég művelt és már nem annyira magyar«, hogy iga-
zán érthetné és élvezhetné ezeket a műveket.

És mégis, a siker nem maradt el. Még akkor sem, amikor Tamási második
darabját, a »Tündöklő Jeromos«-t tündöklően suta, éretlen és esetlen kritika
fogadta. Ezt a kritikát a magyar bírálói szellem még szégyellni fogja egykor!
Mert a »Tündöklő Jeromos« semmivel sem értéktelenebb az »Énekes Madár«-
nál. (…)

Tamási harmadik darabja a tavaly bemutatott »Vitéz lélek«. Igazán szép sikert
aratott. – Ezúttal megértőnek bizonyult a sajtó nagyobbik része és a közönség
is. (…)  Mégis (…) megérezték, hogy itt a népi színjáték szükségképpen elér-
kezett a lélek síkjaira. (…) Mennyi szépség, mennyi emberi igazság, mennyi
lélek árad Tamási bőségszarujából! Milyen jó lenne tanulmányt írni ezekről a
»valószínűtlen« alakokról! Milyen jó volna összehasonlítani őket pl. a Maeter-
linck szimbolikus figuráival. Milyen szükséges lenne keresni a társaságukat a
világ-irodalomban! (…) Hogy látnók, mennyivel jobb sora van nálunk az ide-
gennek, mint a »csak« magyar talentumnak; annak ellenére, hogy Tamási és
vele együtt az erdélyi írók éppen azt teremtették meg, ami eddig hiányzott iro-
dalmunkból: a helyhez, tájhoz kötött népi drámát.”

Azóta az erdélyi magyar drámairodalom egy fényes korszakának és hazai
hatalmas sikereinek lehettünk tanúi, tehát e téren valóban volt előrehaladás.
Bartók és Kodály munkássága mellett, jóval később az 1970-es években elin-
dult a táncház mozgalom, sőt a magyar zene könnyebb műfajaiba is betört a
népzene. A televíziózás pedig megajándékozott a Repülj páva-szerű nagy ötle-
tekkel. De érdekes módon ez nem volt párhuzamos annak a „fanyalkodó” vagy
éppen közömbös városi közönségnek itt és az élet egyéb területein remélt fel-

zárkózásával. Számukra a nép – a paraszt, ami (aki), manapság már nem is
létezik –, valójában az a hegyeseket pökő bajszos primitív figura maradt. Meny-
nyire különbözik ez attól, amit Erdélyben jelentett e szó, melynek rendkívüli
fontosságára apám már gyermekként figyelmeztetett. Milyen furcsa volt nekem,
amikor 40 évesen ideát egy egészen mást jelentő szóhasználattal találkoztam.
E mögött a bunkó paraszt zavaros kontúrja rajzolódott ki. A magyar paraszt
eltűnt a való életből, s feltűnt a bárgyú kabarék színpadjain.

Közben pedig egyre csak születtek a fent felsorolt csodák. Felfedeztük, még
mielőtt végleg elsüllyedt volna, a nép által öntudatlanul, de szívósan átmentett
önmagunkat. Arról lenne szó talán, hogy a közönség is kétfelé szakadt, akár a
magyar társadalom? Mindenesetre a „csonka ország lelkét vesztett magyar-
sága” megjegyzés ma is sokatmondó, de nem vád, csupán állapotfelmérése a
kommunizmus és a balliberális prés okozta helyzetnek.

Ami pedig Erdélyt és értékeit illeti, múltjával, jelenével és jövőbeli szerepé-
vel, kétszer is igaz lett az egykori megállapítás, mely szerint: „Erdélyt akkor
kezdtük megtalálni, amikor elvesztettük.” A folyamat először Trianon után zaj-
lott le, majd a második világégést követő néhány évtized múlva újrakezdődött.
És még ma is tart, még ma is van mit megtalálni, mert Erdély is mi vagyunk!

y

Karácsony Sándor könyvéről
László Dezső: Ocsúdó magyarság 1942/3.

A Hitel Szemle című rovatában érdekes könyvről számol be László Dezső.
A Hitel-csoport véleményei között gyakran találkozunk a nevelés kérdésének
jelentőségével. Nos, ez a hosszú és nehéz, időt igénylő, politikai ciklusokon át-
ívelő feladat, azóta sem fejeződött be. Sőt, nemegyszer éppen visszafelé for-
gatták kerekeit, s az elért szerény eredményeket lerombolták. Számos
időszakban pedig, így napjainkban is, kétféle nevelés viaskodott egymással.

„A mai magyar gondolkozókat és írókat két csoportba sorozhatnánk. Van-
nak, akik azt mutatják meg, hogy milyen a mai magyarság. Ezek inkább sötét,
mint derűs képet rajzolnak, s elénk tárják a mai magyar élet iszonyú hiányait
és belső ellentmondásait. Vannak azután, már sokkal kevesebben, akik a vál-
ságból kivezető utat és az ellentmondások magasabb összhangját keresik.
Karácsony Sándor »Ocsúdó magyarság« című hatodfélszáz lapos újabb könyve
bízvást igazolja, hogy ő ebbe a második csoportba tartozik. A nevelésről szól
– ebben látja a magyar válság megoldásának egyetlen útját –, s az elevenbe
vágó miért és minek kérdésre ad választ. (…)

A Neveléstudomány társaslélektani alapjai című sorozatának, úgy látszik be-
fejező (III.) kötete ez (…) a régi nevelés az egyéni lélek három alapvető tevé-
kenységét: az érzelmet, az értelmet és az akaratot szerette volna kinevelni. Az
egyénnevelés nyilvánvaló csődje után azonban világos lett, hogy a nevelés nem
csupán az egyik egyénnek a másikra való öntudatos és céltudatos ráhatása,
hanem az egész társadalomnak mindenki iránti felelőssége és szolgálata az egész
társadalom sikeres megváltoztatása érdekében. A társaslélektani szempontnak
a nevelés területén való alkalmazása azt jelenti, hogy társasérzelmi, értelmi és
akarati, tehát művészi, nyelvi és társadalmi nevelésről kell beszélnünk. Karácsony
Sándor ennek a hármas feladatnak a körvonalazására vállalkozott.

Első neveléstani művében (Magyar nyelvtan társaslélektani alapon) megfe-
lelt arra a kérdésre, hogy a nyelv, mint jelrendszer, miképpen válik az ember-
nevelés egyik legdöntőbb tényezőjévé. A művészi nevelés társaslélektani
lehetőségét Az irodalmi nevelés című tanulmányában fektette le (A könyvek
lelke című kötetben), a Magyar észjárás című könyvében pedig azt kereste,
hogy a magyar nevelésnek melyek a társaslogikai feltételei. A Magyar világ-
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nézet című tanulmánya viszont a sajátos magyar godolkozásmód és életlátás
adott törvényeit írja le és állítja szembe különösen az »indogermán« szellemmel.
Ilyen előzmények után az a könyve egyfelől eddigi, a nevelésre vonatkozó összes
gondolatainak rendszerezése, másfelől annak felmutatása, hogy melyek a tár-
sadalomnevelés akarati megnyilvánulásainak legdöntőbb törvényei. (…)

Ez a rendszer azonban öntudatosan különbözik a nem magyar szellemű pe-
dagógiai rendszerezésektől. (…) A magyar nevelésnek a magyarság adta ön-
törvényszerűségei szerint, a legmagasabb keresztény eszmények vezetése alatt,
minden képmutatás nélkül, a legteljesebb őszinteségben kell lefolynia. Egy nem-
zetnek a nevelése szélesebb folyam és összetettebb organizmus, hogysem annak
minden eleven kérdése egyetlen elvi rendszerben elférne. (…) 

Karácsony Sándor könyve nagy szolgálat, mert a magyar válságból felocsúdó
és felocsúdni tudó magyarságról beszél. Feltétlenül megerősít a nevelés hatal-
mába vetett hitünkben, és merész kísérlet annak megmutatására, hogy a nálunk
szokványos – az ő fogalmazásában – indogermán szellemű – tudományművelési
módszerektől elütő módon, sajátosan magyarul is lehet tudományt űzni.”

1942-ben, amikor még tartott az országgyarapodás eufóriája, László Dezső
már a magyar élet „iszonyú hiányairól” beszél. A megosztott magyarság egy-
ségének helyreállítása felé haladó út a nemzetnevelésen át vezet. Ha ennek meg-
felelő módját, kellő akarattal ismeri fel egy kormányzat, és azt támogatva több
cikluson át képes hatalmon maradni, akkor érhető el ilyen eredmény. Ennek a
nevelésnek az eredményei aztán számos, a nemzet jövőjét döntő módon befo-
lyásoló területen fognak gyümölcsöt hozni.

Az ismertetőt olvasván azonban felötlik egy másik gondolat: a magyar ne-
velés őszinteségének meghatározó szerepét kiemelő kiváló szakember vajon mit
jósolna egyes szomszédos népek egyáltalán nem őszinte nevelési módszereinek
jövőbeli kihatásairól?

y

Szekfű Gyula könyvérőL
Venczel József: Állam és nemzet 1942/3.

A Hitel szerkesztőit még a tervezgetés időszakában tanácsokkal ellátó Szekfű
Gyulának újonnan megjelent könyvéről Venczel József a Szemle rovatban ír.

„A jelenségekből úgy ítélhető meg, hogy a magyar szellemi magatartásra
mind inkább jellemzővé válik a jelen megtagadása, vállalása a magányos útnak,
elvonulás a »sziget«-re vagy nevezzük bármiképpen a jelenséget. Mert a jelen
valósága lehangoló tapasztalat, közszellemünk elferdült és megromlott, s mert
társadalmunk akusztikája is hamis, – a lélekben függetlenek, a jobbak, a múlt
tanítását befogadók s a jövőért aggódók számára – úgy tetszik – nincs más be-
csületes választás, mint kívül lenni és kívül maradni ezen a bűnös körön. Nem
önkéntes száműzetés ez, a kapcsolatoknak megszakítása távolról sem követ-
kezik ebből a magatartásból, egyszerűen csak távolmaradás a jelen »ügyei«-től,
melyeket úgysem ők intéznek, a vezetés helyett csak a szellemi hatás szerepének
a vállalása, melyet éppen a »sziget«  magánya a »külön út« függetlensége tesz –
szerintük – elmélyültté és megfontolttá.”

A Venczel József által itt összefoglalt helyzet igen sokban hasonlít a mai ma-
gyar szellemi magatartásra. Van azonban egy hatalmas különbség is. Ugyanis
nem csupán „közszellemünk elferdült és megromlott” volta miatt lett „hamis
társadalmunk akusztikája”, hanem miközben diktatúrát és cenzúrát emleget a
hazug ellenpropaganda, valójában éppen az ellenzékbe szorult balliberális meg-
bélyegző-kommandónak a politikailag korrekt vagy inkorrekt, s egyáltalán a be-
sározott fogalmakkal való besározás, megbélyegzés módszere az, amitől
vannak, akik még félnek. Ez a kisebbség diktatúrája.

Venczel így folytatja: „Ismervén a mai magyar társadalom és közszellem fer-
deségeit, betegségeit és bűneit, bizonyos mértékben értékelni tudjuk ezt a ma-
gatartást. De mégis megdöbbent az az ernyesztő hatású vallomás, amely Szekfű
Gyula »Állam és nemzet«-ét bevezeti: ő, aki egyedül járja útját, nyugodtan
nyilatkozhatik hazájáról és népéről, mert senkitől nem vár helyeslést, ócsárlással
nem törődik, a jelenben úgyis keveset bízik. Borúlátását éppen csak enyhíti, de
nem közömbösíti az, amit hozzáfűz: a jelenben keveset bízik, de ismeri a múltat
és hisz a jövendőben.

(…) Csalódott és keserű hangú lett s talán már el is felejtette, hogy egykor,
a Három Nemzedék függelékében, hitét nemzedékünkbe helyezte. (…) Úgy
látszik, amit akkor nem vélt illúziónak, ma annak véli, és a sok csalódás vagy
vélt csalódás keserűvé tette nemzetszemléletét.”

Szekfű 1942-ben már sejtett valamit a jövőről, és a magyar társadalomban
is csalódhatott, hiszen az „országgyarapodás” éveiben a magyar társadalom
mintha nem lett volna a helyzet magaslatán. Szólamok pufogtak, de a nagy tár-
sadalmi feszültségek megoldásához szükséges áldozatkészség és a drámai euró-
pai helyzetben való tájékozódáshoz nélkülözhetetlen éleslátás hiányát érezhette.
Mint tudjuk, Teleki Pál ekkor már nem élt!

„A történetíró tanításának a lényege azonban, s így az »Állam és nemzet«-
ben összefoglalt nemzetiségtan lényege is független az ember és a politikus ke-
délyvilágától. Ez a nemzetiségtan ma már minden más körülménytől független
szellemi valóság, amely épp olyan mértékben építi magyar önismeretünket, mint
a Három Nemzedék, a Magyar Történet vagy a Mi a magyar? kötet nemzeti
jellemünket megrajzoló szép tanulmánya.

Öt pontban szögezi le Szekfű Gyula a nemzetiségi kérdésben kialakított ál-
láspontját: 
1. a magyar nemzetnek mindig volt állama, s ez az állam Magyarország, mindig
a magyaroké volt;
2. a magyarok államában mindig laktak nem magyar népek is; Magyarország
ennyiben sohasem volt egynyelvű ország; az egynyelvű ország az ezer éves múlt-
ról való lemondásunkat jelentené; 
3. a nem magyar népekkel való együttélés módozatait és lehetőségeit minden-
kor keresték és legtöbbnyire meg is találták a magyarok; e téren a kezdemé-
nyezés az ő kezükben volt, aminthogy az állam is mindenkor az övék volt és
érte ők viselték a felelősséget;
4. a magyarságba idők folyamán sok nem magyar elem is átömlött, de ez az
asszimiláció a múlt századokban sohasem érte el azt a határt, melyen túllépve
a magyarság ősi tulajdonságainak működését és kifejezését akadályozhatta
volna; 
5. amikor tehát a nemzeti és állami létben zavarok mutatkoznak, ott megint
lehetővé, sőt kizárólagossá kell tenni az ősi tulajdonságok, köztük a régi magyar
politikai érzék érvényesülését.

Már ebből az öt pontból is kiviláglik az »Állam és nemzet« fejtegetéseinek
mély értelme, s ezért szükségesnek látjuk, hogy lapunk a kötet nagyobb tanul-
mányaival (…) s egy-két kisebb tanulmánnyal a közeljövőben részletesebben
foglalkozzék.”

Különösen fontos volt ezekkel a tényekkel szembenézni akkor, amikor Ma-
gyarország ismét jelentős számú nemzetiséggel gyarapodott. Teleki Pál még
életében elindította az új magyar nemzetiségi politikát, és teljes mértékben
azonosult a Hitel 1940-ben, a bécsi döntés után hozzá eljuttatott nemzeti-
ségpolitikai javaslataival. Sőt! Már Kárpátalja visszacsatolásakor is ilyen szel-
lemben járt el a ruszinokkal. A nagypolitika és a történelem – meg ki tudja
még kik – azonban mást akartak, s mindez egy átmeneti röpke időszak emlé-
kévé vált.

y
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Recenzió
Parajdi Incze Lajos: Kisebbségben 1942/3.

Mennyi vita és félreértés volt, van s bizonyára lesz is a mélymagyar és
hígmagyar fogalma körül. Hisz ennél nehezebben félremagyarázható vélemé-
nyeket már felhasználtak és felhasználnak a nemzetben gondolkodás ellen.
Németh László, aki e fogalmak megteremtője, világosan beszélt. Minden, ami
ezt zavaros magyarázatokkal támadja, önleleplező módon nemzetellenes.

„A magyar könyv ünnepének újdonságai közül őszinte örömmel vettük a ke-
zünkbe Németh László Kisebbségben című négykötetes művét, hiszen ha mife-
lénk kimondják Németh László nevét, éppen ez a sok vitát keltett s most címadó
tanulmány társul hozzá. A megkülönböztetés részben szól az írásnak; részben
pedig az átfogó és áttekinthető szellemi alkotást értékelő erdélyiség nyilatkozik
meg benne. Ha okát kellene adnunk ennek a kiemelésnek, bizonyára így szó-
lanánk: ezt a könyvet azért tartjuk többre egyéb műveinél, mert benne nem
újabb regényalakokat, színdarabhősöket, nem alkalomszerű terveket és rész-
letértékeket adott, hanem egy egész gondolatvilágot vetett ki sarkaiból, s he-
lyette új szemléletet teremtett. Átalakította a gondolkozást, nem csupán a
tömegből kiemelkedőkét, hanem egy kissé a tömegét is, s így, mint erjesztő
anyaggal, elősegítette a magyar kiválasztottak rétegének képződését. A forra-
dalmi eszméket magántulajdonának érző mozgékony nemzedékünk (értsd: a
magyar ifjúság) eleinte fenntartás nélkül, később bizonyos kiigazításokkal ma-
gáéinak fogadta a könyvben meghirdetett igéket. Németh László ezzel a könyv-
vel lett kigyúlt csillag a célt és utat kereső magyar ifjúság egén; egy nemzedék
ezért tekintette nevelőjéül. 

Mit jelent ez a könyv a magyar gondolkozásban? Azelőtt a múlt érinthe-
tetlen volt. Szentségtörés és hagyománytiprás vádja és következménye nélkül
nem lehetett hozzányúlni, értékrendjén változtatni, a rárakódott port letörülni,
az előtérben felejtett selejtes anyagot hátrább tolni, hogy ne vonja el a figyel-
met érdemesebb emberek, eszmék és alkotások elől. Németh László császár-
metszéssel megnyitja az idő méhét; válogat, értékel, sorrendbe illeszt, ítél.
Valamiről azt mondja: ebben a fojtogatott magyar lényeg sikolt fel; másikról
így szól: ez híg oldattá pancsolta a magyar gondolatot. Megalkotta a mély és
híg magyarság fogalmát. Papírra írta, hogy a mély magyarok, akiket divat,
iskola, üzlet és pálya nem lökdösött le a magyarok útjáról, mindig kisebb-
ségben voltak. Tehát törvényszerű, hogy ma is kisebbségben vannak. Nem
toldotta hozzá, hogy a tévetegekkel szemben maga a szellemi kisebbség is
törvényszerű. A helyes látásnak szörnyű ára van, egy nép fiai közül kevesen
tudják leróni azt. A nyugtalanság űzöttjei ezért voltak, vannak és maradnak
örökké kisebbségben a sorslátásra vakok és szellemi gerincferdültek között.
Ám a kisebbség egyben minőség is, tehát csekélyebb száma ellenére sem
esélytelenül áll ki viadalra.

Németh László kisebbségelméletéhez tartozik, hogy a megszállás alatti Er-
délyt nemcsak nemzeti kisebbségnek tekintette, hanem a magyarabb magyarság
értelmezésében is második vonalba szorított szellemi kisebbséget ismert meg
benne. Ezért írta a felszabaduláskor, hogy Erdély kisebbségből kisebbségbe ju-
tott: nemzeti kisebbségből a magyar kiválóak kisebbségébe. 

Minden, amit Németh László előbb és utóbb írt, bármilyen kedves is neki,
végül is ennek az egy műnek részleteiben való igazolása, akár a mellőzött és
megtaposott mély magyarság, akár a minőségi ember értéktöbbletének vonalán.
Bő sugárban önti regényeit, színdarabjait, társadalmi és politikai életünket fel-
mérő írásait, de valamennyin tisztán felismerni a forrás sajátos ízét: a kisebb-
ségszemlélet és minőségelmélet nézőpontjait. Németh László, az író és ember
– írhat, politizálhat, támadhat és védekezhet – mindig csak egyetlenegy alakban
jelenik meg a magyar társadalom szellemi vigyázói előtt: a gondolkozó és ér-
tékelő magyar ember alakjában.”

Nincs mit megmagyaráznunk legnagyobb magyarázónk és magyarítónk sza-
vai helyett. Igen: „A helyes látásnak szörnyű ára van, egy nép fiai közül kevesen
tudják leróni azt. A nyugtalanság űzöttjei ezért voltak, vannak és maradnak
örökké kisebbségben a sorslátásra vakok és szellemi gerincferdültek között.
Ám a kisebbség egyben minőség is, tehát csekélyebb száma ellenére sem esély-
telenül áll ki viadalra.” 

y

Rövid tisztázás
Makkai László: A magyarság és a szlávok 1942/3.

„Ezen a címen adta ki a budapesti egyetem Magyarságtudományi Intézete
Szekfű Gyula szerkesztésében harmadik előadássorozata 13 előadását. A Ma-
gyarságtudományi Intézet előző két kiadványa: »Úr és paraszt a magyar élet
egységében« (1940.) és »Erdély és népei« (1941.) történelmi önismeretünk
szempontjából egyaránt hézagpótló jelentőségűek voltak s ez a harmadik sem
marad el mögöttük. A délkelet-európai magyar–szláv sorsközösség történel-
münk ezer esztendős tényezői közt is a legdöntőbbek közé tartozik. Nemcsak
a magyarság, hanem az egész finnugor népcsalád történelmi élete végzetesen
össze van kapcsolva a szlávokéval s a szóban forgó kiadványnak nem utolsó ér-
deme, hogy tág horizonton szemlélteti azt a drámai küzdelmet, melynek során
a finnugorok keleti törzsei a szláv népi terjeszkedés áldozataivá lettek, míg a
nyugatra húzódott két finnugor nép, a magyar és finn, máig tartó állandó, véres
harcokban tudta csak magát fenntartani e halálos veszedelemmel szemben.
Maga a szlávság azonban szintén kezdettől fogva két malomkő közt őrlődik,
saját indoeurópai néptestvérei, különösen a germánok, és az ural-altáji népek
között. A német–szláv kérdés az utolsó évezred alatt a szláv–finnugor kérdéshez
hasonlóan alakult, de a németség javára s éppen napjainkban vagyunk szemta-
núi e küzdelem egyik gigantikus felvonásának. Történelmi szükségszerűség,
hogy a németség ebben a harcban a szlávság által szorongatott finnugorokat,
a magyarokat és a finneket, fegyverbarátai közé számlálhatja. 

Ennek a világtörténelmi jelentőségű és méretű »fajok harcának« békésebb
közjátékai a szláv államalakítások, de éppen úgy a germán és az ural-altáji ter-
jeszkedés jegyében állanak. A cseh, orosz s talán a horvát állam germán, a
morva és a bolgár állam avar ill. bolgár–török vezető rétegnek köszönhetik
létrejöttüket, s az egyébként szláv kezdeményezésűeknek látszók is (szerb, len-
gyel) magukon viselik az idegen hatás bélyegét. Két rendező elv, a nyugati és
a keleti harcolt tehát a szlávság meghódításáért, s az utóbbinak örököse és
képviselője volt a honfoglaló magyarság. A Duna-medence szlávsága, bár je-
lentékeny volt, mégsem haladhatta meg számban a magyarságot, különben mi
is elszlávosodtunk volna, akárcsak az avarok és a bolgár-törökök. Viszont civi-
lizációnkra nagy hatást gyakorolt az együtt élő szlávság: a konyhakertészet,
szántás-vetés, istállózás, takarmányozás, házberendezés és néhány iparág terén
a nomád magyarság szláv közvetítéssel tért át a megtelepült életmódra. Az át-
vett civilizációs és kulturális (egyházi és állami berendezés) javakat azonban a
magyarság önerejéből fejlesztette tovább: szervezetet, politikai életkeretet adott
életterületének s az ittlakó szlávoknak is: a környező szláv nyelvekben hem-
zsegnek az ilyen természetű magyar kölcsönszavak (pl. ország, város; azután
más közigazgatási, bíráskodási, katonai és kereskedelmi műszavak). A magyar
életforma ellenállhatatlan vonzóerőt gyakorolt szláv szomszédainkra, bizonyság
erre a magyar ruhaviselet számos darabjának átvétele és történelmünk hőseinek
szláv népénekekben, népmesékben való továbbélése. A Duna-völgyi magyar–
szláv sorsközösség életütemét a nyelvészet, az irodalomtörténet és a néprajz
egyaránt így láttatja: a magyarság európai életformájának megszervezéséhez
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anyagi és szellemi nyersanyagot nagymértékben kapott a szlávoktól, de ezt a
nyersanyagot a maga erejéből dolgozta fel kultúrává, s ez a kultúra azután for-
málta, irányította, átalakította az együtt élő szlávok életét is. Történelmi hiva-
tásunk megismertetésén keresztül szolgálja ez a könyv nemzeti öntudatunk
erősödését.”

Sok egyéb mellett a nemzettudat fejlődése és a nemzetállamok kialakulás
utáni múltépítés e téren is számos vitatott elméletet alkotott. A Makkai által itt
elénk tárt rövid összefoglaló tárgyilagosságához kétség nem férhet. A hatások
és visszahatások sorának vizsgálati eredményei, a végleg bizonyított sorren-
dektől függetlenül, nem jelenthetik egyik vagy másik nemzet felsőbbrendűségét.
Annál inkább másságát, ilyen-olyan sajátságát. A magyaroknál éppen az állam-
alkotó képességet és az új ismereteket integrálni tudó hagyományt. 

y

Korai figyelmeztetés
Teleki Pál: A Közép-Duna-medence 1942/4.

E sorok közlésekor már elvesztettük Teleki Pált, de a Hitel negyedik száma,
mintegy figyelmeztetésként, a lap elején hozza a nagy magyar tudós és politikus
1934-ben leírt gondolatait.

„A Közép-Dduna-medence teljes egészében egységes táj, jóllehet alföldek,
dombos vidékek és erdős hegységek kölönböző típusaiból tevődik össze. Ez a
legfontosabb földrajzi tény. A történelem ezt avval igazolja, hogy ebben a me-
dencében egyetlen politikai alakulat sem maradt meg tartósan addig, míg olyan
nem keletkezett, amely a medencét teljes egészében ki nem töltötte, de viszont
csak a medencére szorítkozott, annak határait hatalmi törekvésben túl nem
lépte.

Magyarország a Közép-Duna-medence állama. Európa történelme nyugaton
az V. és VIII. század között kezdődik. Közép-Európa keleten a VIII. és IX. szá-
zad között. A magyarok országa ettől a pillanattól kezdve, tehát Európának
egész története alatt bírta és kitöltötte a Közép-Duna-medence terét, határait
pedig alig lépte át – számottevő ideig soha.

r

Egy nemzetnek hazája földjével való kapcsolata sokszerű. Minél magasabb
a művelés foka, annál bensőségesebb, sokoldalúbb lesz ez a kötöttség, ez a
kapcsolat. De sem a nép, sem a tér nem marad ugyanaz, – sem saját magában,
tartalmában, összetételét illetőleg, sem pedig más nemzetekhez és területekhez,
mint külső energiákhoz való viszonyában. Terület és nép: a kettő elválasztha-
tatlan synthesise hosszú generációk kötöttségének, a térben való életének ered-
ménye. Egy-egy egyéni concentráció az emberiség életében minden nemzet,
minden állam. Mindegyik egyedülálló –, ha a föld egyes területein csoportosan
hasonló műveltségű népeket találunk is. Ha egy nemzetnek vagy egy államnak
lényét a maga valóságában meg akarjuk érteni, úgy egészében, folyamatában
és kiterjedtségében, mint időtérbeli egységet kell szemlélnünk és átértenünk.

r

Nagy idők, amelyekben hatalmas átalakulásokon megy keresztül a világ,
csak úgy pezsegnek az actualitásoktól. De éppen ezeket az időket, amelyekben
oly erősen éljük, érezzük és látjuk a jelent, kell nagy történelmi távlatokból
szemlélnünk, mert a legerősebb és legmaradandóbb mozgató energiákat csak
így tudjuk felismerni.”

Amikor mindez megjelenik, 1942 júliusát írjuk. A világháború javában folyik.
Egy hatalom, mely a saját területén megvalósítható jóléttel nem elégedett: „(…)

más nemzetekhez és területekhez, mint külső energiákhoz” akar hozzányúlni.
Ezzel szemben a magyar megmaradás egyik titka éppen az volt, hogy betartott
egy íratlan, de úgy látszik történelmi szabályt, és: „(…) határait hatalmi törek-
vésben túl nem lépte.”

Ezek után már csak a szöveg utolsó bekezdését kell újra olvasni, hogy min-
den világos legyen. Teleki politikája, melynek támogatására éppen a Hitel mun-
katársaiból állított maga mellé többeket, amikor az Erdélyi Párt létrehozását
ösztönözte, egyértelműen ellentétes volt a náci Németország törekvéseivel. Saj-
nos azonban az anakronisztikus és tudománytalan, de annál inkább tendenció-
zus vádaskodástól drámai halála sem volt képes felmenteni. A neki ígért üres
széket sem kapta meg a béketárgyalásokon. A történelemben ismeretlen a hála
fogalma, az sohasem működik érzelmi alapokon. Annál inkább hálátlanok a po-
litikusok, akik viszont a történelem szabályait nem akarván ismerni, erőszako-
san befolyásolják annak természetes folyását. 

Hosszú távon aztán a múló idő korrigál, de ez nem jelenti azt, hogy vissza-
menőleg eltörölhetők felesleges igazságtalanságok és szenvedések. Az idő ke-
rekét semmi sem tudja visszaforgatni. A politikusok azonban még ezt is
megpróbálják, mert elkövetik újra meg újra ugyanazokat a hibákat.

y

A pontosabb önismeretért
Jakó Zsigmond: A magyarság életrajza 1942/4.

Jakó Zsigmond dr., akkoron „könyvtári segédőr” az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Levéltárában, de már a Hitel-csoport munkatársa, majd a kor egyik nagy tör-
ténésze, hatalmas életművet hagyott ránk. Itt azonban Szabó István 1942-ben
megjelent könyve, A magyarság életrajza apropóján, az ehhez is kapcsolódó
aktuális, új történettudományi utakat, eredményeket és célokat ismerteti.

„Szellemi életünk egyik jellegzetes vonása, hogy ma írók és költők, tudósok
és közírók a legkülönbözőbb utakon egy közös cél felé igyekeznek: a magyarság
lényegének, örök arcának megismerése felé. Az önmagunk felé fordulásnak,
nemzeti önismeretünk elmélyítésének szükségét először történetírásunk ismerte
fel és kezdte meg magyarságunk lényegét tartalmazó népiségünk tudatos ta-
nulmányozását. Alább egy kiváló munka megjelenése alkalmából történettudo-
mányunk új törekvéseivel és szerepével óhajtunk foglalkozni.

A közelmúlt nehéz évei számos példát szolgáltattak annak bizonyságául,
hogy a múlt ismerete mekkora erőforrást jelent a legnehezebb helyzetek öntu-
datos vállalására. Társadalmunk történeti műveltsége hiányosságában és fel-
színességében keressük az okát annak, hogy egyes tagjai kritikus percekben
nemcsak azt nem tudják, hogy mit kell cselekedniök, hanem azt sem látják,
hogy mit nem szabad tenniök. Amennyire kívánatos azonban, hogy a nemzet
tagjai mindig hűséggel forduljanak a közös múlt és fejlődés szabta eszmékhez,
elvekhez és célkitűzésekhez, épp annyira alapvető követelmény, hogy a törté-
netírás is finom szeizmográfként kövesse a nemzet életét, a benne bekövetkezett
változásokat és legyen tekintettel a nemzet lelki szükségletére. 

(…) a világháború után (…) szellemtörténeti módszerek alkalmazásával el-
készült történelmünk nagyszabású új szintézise, Hóman és Szekfű Magyar Tör-
ténete. A tragikus összeomlás okait kereső, súlyos lelki válságba került nemzet
hatékony orvosságot nyert a múlt újonnan megalkotott rajzában. (…) Saját
helyzetét megismerve, visszanyerte önbizalmát, küldetésébe vetett hitét, mert
tudatosult benne, hogy bukása nem reá nehezedő végzet, hanem az erők pilla-
natnyi alakulásának következménye, melyből kell kiútnak lenni.

(…) Társadalmunk ösztönösen megsejtette, hogyha múltját továbbra is ál-
lamán keresztül szemléli, hatalmas magyar tömegek maradnak ki a szűkre sza-
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bott határok közül. Az állam helyére erősebb és a teljes magyarságot átölelő
organizmust kellett állítani, melyet az önkényesen meghúzott új határok nem
szabdalhattak szét. Ilyennek kínálkozott az állam árnyékában eddig kevés fi-
gyelemre méltatott népiség, mely a közös múlt, hagyomány- és műveltséganyag,
magatartás kapcsaival oszthatatlan egységgé kovácsolt össze mindenkit, aki
magyar, bárhol és bármilyen állami keretek között éljen is.

Nálunk Mályusz Elemér ismerte fel és hirdette elsőnek történetírásunk új
tájékozódásának szükségét. Minthogy a népiségtörténet legfontosabb segítő-
társa, alapja az életerős és színvonalas helytörténetírás, előbb helytörténeti ku-
tatásunkat kívánta életre kelteni, új célokat tűzve ki számára. (…)
Kezdeményezése óriási jelentőségét mindenkinek látnia kellett, annál szomo-
rúbb tehát, hogy annak az intézetnek a terve, mellyel a néppel foglalkozó tudo-
mányszakok kollektív munkáját kívánta biztosítani, akkor nem valósult meg.

(…) Amint azonban a szellemtörténet sem építhette volna fel a magyar múlt
hatalmas szintézisét az előző kor hangyaszorgalmú forrásközlőinek előmunká-
latai nélkül, a népiségtörténet sem nélkülözheti a korábbi irányok számára is
használható eredményeit. Különleges, s eddig alig bolygatott forrásanyagra
lévén azonban utalva – éppen helytörténeti irodalmunk elmaradottsága követ-
keztében – fokozott mértékben érzi a levéltári kutatások fontosságát. (…)

Ha szemléltetni óhajtanók azt a fordulatot, melyet történettudományunk az
elmúlt negyedszázad alatt tett, Szekfű Gyula és Szabó István összefoglalását
kellene egybevetnünk. Az utolsó éveit élő magyar birodalom számára író Szekfű
múltunkról alkotott újszerű rekonstrukciója középpontjába az államot tette: a
szabadon maradt trianoni országcsonk megalázottságában historikussá érett
Szabó népét választotta vizsgálódásai tárgyául. Mindkét munka egy új kutatási
irány fontos határkövének tekinthető: Szekfű könyve az első magyar szellemtör-
téneti szintézis, A magyarság életrajzával pedig a népiségtörténet mutatkozik
be múltunk egészéről alkotott képpel. Ez a két kép azonban természetesen nem
ellentétes egymással, hanem kiegészíti egymást. A magyar állam egy évezreden
át kerete volt népiségünk életének, de államunk és népiségünk határa ma már
nem esik egybe. Minthogy a békeszerződések nemzetiségi többségre hivatkozva
szakították el az ország jelentős részét, érthető, hogy megnőtt a névtelen ma-
gyar tömegek jelentősége és a múltjuk iránti érdeklődés. Úgy látjuk, eljött az
ideje, hogy népünk öntudatlan életét, kulturális tevékenységét, etnikuma ala-
kulását megismerjük. Lényegesnek érezzük, hogy tisztán lássuk létéért folytatott
harcait, beolvadás révén szerzett nyereségét és veszteségeit, más népekkel
szembeni ellenálló képességét, s hódító erejét, mindennapi munkájában s az
élet legkülönbözőbb vonatkozásában megnyilvánuló lelki sajátságait, röviden:
teljes magyarságismeretet kívánunk.

Ez az önmagunk felé fordulás azonban nem jelent semmiféle eltérést a tör-
ténetírás és az élet viszonyától.  A jelen igényli a múlt segítségét, de ezt csak
úgy kaphatja meg, ha a történetírás minden torzítás és változtatás nélkül köz-
vetíti hozzá az igazságot. (…)

A magyar önismeret útja végén álló cél a tiszta magyarságtudat, elérése
azonban csak úgy lehetséges, ha társadalmunk és történetírásunk között ismét
kifejlődnek az egykor élő kapcsolatok. (…)

Történetírásunk új iránya, amint látható, különleges lehetőségeket biztosít
az egyik legegységesebb múltú magyar territórium, Erdély kutatói számára is.
Ennek jelentőségét csak akkor értjük meg teljes egészében, ha egy pillantást
vetünk az erdélyi történetírás utolsó hetvenöt évére.

Az abszolutizmus nyomása alatt az erdélyi magyarság ösztönösen megérezte
a történelem iránymutató szerepét, és bizalommal fordult tanácsért múltjához.
(…) Az erdélyi történetírás jobb erőit azonban a kiegyezés után Pest szívta fel;
az erdélyi források kiadását és feldolgozását az Akadémia és a Magyar Törté-
nelmi Társulat vállalta magára.  (…) Ezekhez a külső körülményekhez járult,
hogy a történetkutatás akkori száraz, adatközlő iránya alkalmatlan volt a szak-
körökön kívülálló széles rétegek kultúrigényeinek kielégítésére. A nagy össze-

omlás idejére az erdélyi história szinte teljesen a kolozsvári egyetem körül szo-
bavirágként élő hivatalos történetművelésre fonnyadt össze, melyet az új uralom
könnyen elseperhetett. (…) Helyén maradt néhány kutatónk, elhagyatva, sok-
szor egymás munkájáról sem tudva biztosította a folyamatosságot. A szellem-
történeti irány mélyebb hatás nélkül múlt el Erdély historikusai felett. (…) az
erdélyi kutatók (…) a pozitivizmusból más irányba keresték a kiutat: a népi-
ség-, hely és településtörténet felé. Azt hisszük, hogy a magyar népiség- és te-
lepüléstörténeti kutatások jelentőségét és szükségességét mi sem igazolja
jobban, mint az, hogy a legnagyobb elszakított magyar tömb történészei ösz-
tönösen megérezték: ezzel a módszerrel nyújthatják veszélyeztetett népüknek
a legtöbb segítséget, és maguktól, tapogatózva erre keresték a kiutat. 

Rendkívül szerencsésnek mondható tehát, hogy az önmagában gyökerező
kisebbségi fejlődés egybeesik a magyar történettudomány nyugati indíttatású
új irányával. (…)  Ez a kapcsolat azonban nem csupán az erdélyi történetírás-
nak biztosítana ismét előkelő szerepet az egész magyar fejlődésben, hanem le-
hetővé tenné annak a feladatkörnek a tökéletes betöltését, melyet a kolozsvári
egyetemnek és az erdélyi kutatásnak feltétlenül vállalnia kell: a határainktól
délre élő magyarság múltjának feltárását, a magyar–román, magyar–balkáni
kapcsolatok vizsgálatát. (…) A kolozsvári egyetemnek tehát vállalnia kell a ku-
tatók nevelését a fenti kérdések állandó vizsgálatára.

Az új szempontú kutatások eredményei joggal számíthatnak a szélesebb ré-
tegek érdeklődésére. (…) 

Gondoljunk csak arra, hogy milyen fontos nemzeti érdekek fűződnek pl.
annak a népiségtörténeti kérdésnek az eldöntéséhez, hogy magyar nevű román-
jaink elrománosodott magyarnak tekinthetők-e vagy nem; ha igen milyen szá-
zalékban; ha nem, akkor honnan származik ez a különös névadásmód.  Vagy
(…) mennyire fontos, hogy a legkisebb faluban élő jegyző és tanító is tisztában
legyen a nemzetiségek együttélésének ősi törvényeivel, a magyar faj asszimiláló
erejével, vagy a beolvadást eredményező körülményekkel. (…) Szervezetlen-
ségünk az oka, hogy nincs megközelítően teljes áttekintésünk sem forrásanya-
gunkról, s így a leglelkiismeretesebb kutatóval is megeshetik, hogy lényeges
adatokat nem használhat fel. Mindezek a visszásságok kellően működő szer-
vezettel kiküszöbölhetők lennének, és a közönség történelem iránt érdeklődő
tagjainak összefogásával kialakítható volna a nemzet egységes, tiszta magyar-
ságtudata.

Szabót eddigi munkássága, nagy módszertani jártassága, a jelenségek pon-
tos felismerésében megnyilvánuló éles szeme, rendszerező hajlama kiválóan al-
kalmassá tették a magyar népiségtörténet problematikájának és az addigi
kutatások eredményeinek összefoglalására. Aki tehát népiségkutatásunk jelen-
legi állapotáról, megoldott és megoldásra váró feladatai felől tájékozódni kíván,
nyugodtan elfogadhatja Szabó vezető kezét. (…)

Mindjárt az első kérdéscsoportnál, a honfoglaló magyarság népi összeté-
telének, az új hazában való elhelyezkedésének, az itt talált őslakosság számának
és beolvadásának problémájánál rá kell mutatnunk, hogy történetírásunk a nép-
pel foglalkozó egyéb tudományok segítségül hívása nélkül bizonyos pontokon
nem juthat véglegesnek tekinthető eredményekre. Bár A magyarság életrajza
bizonysága szerint az utóbbi években örvendetesen javult a rokontudományok
közti összeműködés, még mindig távol állunk az óhajtott állapottól. (…) A nyel-
vészet, régészet és embertan fokozottabb bekapcsolódása bizonyára még sok-
ban kiegészíti a honfoglalás erdélyi szakaszára, az itteni őslakók etnikumára és
települési területére vonatkozó mai tudásunkat.

Mályusz Elemér kezdeményezése nyomán készült településtörténeti mono -
gráfiákból az ország több területének teljes középkori fejlődése vált ismeretessé.
Ezeket a részleteket, más kutatásokkal kiegészítve, Szabó most egységgé ol-
vasztotta össze, szemléltető képet nyújtva arról az útról, amelyet a magyarság
letelepedésétől Mohácsig bejárt. Igen érdekes, újszerű kísérletet tesz a ma-
gyarságnak az országhatárok felé való fokozatos terjeszkedése, valamint a már
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megszállott terület népességének állandó sűrűsödése érzékeltetésére. Meggyő-
zően sikerül bemutatnia az egyes vidékek korábbi vagy későbbi megszállása és
terjeszkedési feszültsége közötti összefüggéseket. (…) A település ütemét ki-
fejező számokból fontos megállapítások vonhatók le. Minthogy a kisebb nép-
sűrűségű alföldi részek terjeszkedési feszültsége aránylag későn következett
be, az erdélyi magyarság sokáig teljesen a maga szaporodására volt hagyatva
területe kitöltésénél. Abból a tényből pedig, hogy a korai települések Erdélyben
annyira gyérek, következik, hogy a magyarság itt nem találhatott jelentős számú
őslakosságot. Minthogy az erdélyi magyarság csak a XIII. század végére és a
következő száz évben kezdett nagyobb mértékben terjeszkedni, a XIV. század-
ban kezdődő román beözönlés miatt az alacsonyabb hegyvidék megszállására
már nem maradt ideje, ami pedig a megyék területén is bizonyára éppen úgy
bekövetkezhetett volna, mint a sűrűbben lakott Székelyföldön történt. A közép-
kor utolsó százada már nem növelte lényegesen az erdélyi magyar települési
területet, mert itt is éreztette hatását a falusi lakosság szabadalmas, városi jel-
legű helységekbe özönlése. A XV. században a parasztfalvak telkeinek általában
fele lakatlanul állott. Talán ez az Európa-szerte általános folyamat nyitott rést
a népi érintkezési vonalakon fekvő magyar községek zárt egységén a nemzeti-
ségek beszivárgása számára.”

Erdély esetében ez a „népi érintkezési vonal” az a bizonyos ortodox törés-
vonal, amelynek mentén a románság életterének növekedése fokozatosan haladt
előre, mintegy körülölelte belső Erdélyt. Igen érdekes Mályusz megállapítása
az alacsonyabb hegyvidéki térfoglalás magyar–román vonatkozásairól. De a
történészek gyakran feledkeznek meg a járványoknak a háborúkéhoz hasonló
méretű, olykor azt is meghaladó pusztításairól. Ennek későbbi jelentőségét az
is fokozza, hogy az elszigetelt hegyvidék lakóit nem annyira érintette ez a ve-
szedelem.

„Napjaink magyarja alig képzelheti el azt a hatalmas zárt egységet, melyet
nemcsak nyelv, műveltség, népi alkat tekintetében, hanem földrajzi elhelyezke-
désre nézve is a középkor végi magyarság alkotott.  A sárosi hegyektől a szé-
kelységig megbonthatatlan zártságban terült el az ország négymillió
lakosságából több mint hárommilliót kitevő magyarság településterülete. A he-
gyek lejtőjéig terjedt a virágzó magyar falvak vonala, s a folyóvölgyeken át ék
alakban előrehajlott a gyéren lakott hegyek közé. Az ország Mátyás-kori nép-
sűrűségére és nemzetiségi viszonyaira vonatkozó Mályusz-féle számítások pon-
tosságát Szabó tovább növelte, úgy, hogy most már elég biztos képünk van
hazánk középkor végi népi arányairól. 

A középkori magyar államnak a nemzetiségekkel szembeni magatartása
megértéséhez társadalmunk és a központi hatalom szerkezetének feltárásán
keresztül visz az út. Az idegen népelemekkel szemben autonómiákban megnyil-
vánuló tudatosan különleges bánásmódot biztosító Szekfű-féle álláspont és
Mályusz Elemér asszimilációs törekvéseket valló felfogásának egyeztetése he-
lyett Szabó érdekes rendszerezését adja a magyar és idegen népelemek viszo-
nyának. Különös figyelmet érdemelnek középkori autonómiáink jellegére
vonatkozó megfigyelései. E kiváltságok létrejötténél sem az államhatalom, sem
az autonómiát elnyerők részéről nyoma sincs a nemzetiség politikai célzatának.
Ehelyett társadalmi tényeket találunk bennük: »a kiváltságok birtokába lépők
társadalmi helyét jelölik meg abban a sokrétű társadalmi szerkezetben, amely
a középkori ország sajátja volt.« Ez a társadalmi tartalom legtisztábban a városi
önkormányzatokban figyelhető meg. A városi autonómia ugyanis nem nemze-
tiségi, hanem társadalmi szervezet; előnyeiben csak a – nem feltétlenül egy
nemzetiségű – polgárok részesednek, de kimaradnak belőle az alattuk élő, talán
éppen a polgársággal egy népiségű lakosok. (…) 

Az állam tehát önkormányzatok és kiváltságok útján igyekezett a nem ma-
gyar országlakókat társadalmi szerkezetébe beilleszteni. Bár a központi hatalom
magát a népiséget nem figyelte, tudatosan nem befolyásolta, a beillesztés által
az ország társadalmi alkatának megfelelő fejlődést indítva el az idegen népele-

mek között is, akaratlanul lehetőséget nyújtott egyes rétegek asszimilálására.
Így vesztették el nemzetiségüket pl. a nemességünkbe beilleszkedett román ke-
nézek és vajdák. (…) ma már teljes egészében látjuk a nemzeti élet alapját, a
népet megrendítő mohácsi csatavesztés napjainkig ható következményeit. Létért
folytatott küzdelmeiben a magyarság hat és félszázados kultúrmunkája nagy rész-
ben elpusztult, száma a Mátyás-kori három millióról 1200000–1750000-re
esett vissza. (…) Bármilyen szomorú legyen is a feladat, népünk életének egyik
sorsdöntő fejezete ez, mely nélkül lényeges színekkel lenne szegényebb élet-
rajza. (…) az általános pusztulásból üdítő oázisként emelkednek ki népünk szí-
vósságának és életrevalóságának felemelő példái. (…) Az alföldi magyarság
magatartásának, mai gazdasági és életrendjének gyökeréig hatolhatnánk le a
törökkori életforma részletes tisztázásával.

A török elől Felső-Magyarországra visszahúzódó belső vándorlást, s ennek
a német alapítású városok magyarosodásában, halódó középkori magyar nép-
szigetek életre keltésében nyilvánuló hatását a kutatás már régen felismerte.
(…) Nagyon valószínűnek látszik ugyanis, hogy a XVI. század közepétől kezdve
a török kiűzéséig terjedő korszakban lezajlott kényszerű belső vándorlások, kü-
lönösen Erdély északi területein, jelentékeny keveredést eredményeztek. Ezt
látszik igazolni, hogy nem csupán az erdélyi vezető családok soraiban találunk
magyarországiakat, hanem, szerencséje szerint, magas polcra emelkedve, vagy
iparos és kereskedő sorba süllyedve, itt látjuk a partiumi kisnemesség számtalan
tagját, s az urbáriumok névsoraiban pedig a puszta életüket mentő, pogány elől
futott jobbágyokat. A török elől befelé irányuló vándorlással párhuzamba kell
majd állítani azt a népmozgalmat, mely a háborús idők elmúltával a gyéren la-
kott alföldi területeken nyíló lehetőségek vonzására a XVIII. században Magyar -
ország felé megindult.

(…) Az a tudat, hogy csak a magyarság állhat ellen a török terjeszkedésnek,
irányította hazánkba a középkor vége óta a Balkán oltalmat kereső menekültjeit.
Ez a hit adta a tót nép ajkára a magyarság diadalát kérő fohászt. Szabó István
könyvében érdekes adatokat találunk a magyarság és a nemzetiségek egymásról
alkotott képére, s ezek arra figyelmeztetnek, hogy hálás feladat lenne az egy-
séges nemzetiségek magyarság-képének időnkénti változásait megrajzolni.
Ehhez járulna aztán kiegészítésül a nemzetiségek képének alakulása a magyar-
ság szemében.

Az idegen lakosságnak az országmegtartó népről alkotott képe a XVIII. szá-
zadban megváltozott. Ekkor ugyanis hatalmas területek kaptak teljesen új la-
kosságot, melynek a magyarsággal már semmi közös élménye nem volt. (…)
Teljesen a magyar parasztság ősi ösztönének köszönhető, hogy minden irányítás
és szervezés nélkül, a rendi állam kötöttségeitől akadályoztatva, a Nagyalföldet
új honfoglalóként ismét birtokába vette. (…) Ennek köszönhető, hogy népünk
másodszor is megszállotta a Kárpátok medencéjének törzsét, s ezzel biztosí-
totta magának azokat az előnyöket, amelyeket e síkság népi birtoklása nyújt. 

(…) Nagy érdeme Szabónak, hogy elsőnek mutatott rá arra a fontos sze-
repre, melyet a magyarság országa újranépesítésében játszott, s ezzel csök-
kentette abból az egyoldalúságból eredő és a külföldi irodalomban is
meghonosodott torzításokat, melyek az idegen telepítések kizárólagos vizsgá-
lata folytán keletkeztek. Figyelemre méltóak, éppen az idegenek jelentőségének
szokásos túlértékelését illetőleg, a bevándorlók anyagi, erkölcsi és minőségi
színvonaláról közölt adatai. (…) 

Bár minden kor önmagából megértendő egész, és a magyarság XVIII. szá-
zadi aléltságával, a nemzet fogalmának rendi szemléletén keresztül a nemességre
való összezsugorodásával megmagyarázható népünk szenvedő magatartása az
idegen paraszttömegek beözönlésével szemben, a mai kutató már megállapít-
hatja, hogy az újranépesítés e külföldi feltöltés nélkül is megoldható lett volna.
(…) szomorúan kell tudomásul vennünk Szabó megállapítását: »A XIX. század
első felében a zsellérség tömege már fölébe nőtt a jobbágyságnak, vagyis a
XVIII. század nagy földbősége és népesítési mozgalma elmúlt anélkül, hogy e
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nagy parasztréteget, amely nem jövevény volt, hanem régi lakója az országának,
sőt nagy részben magyar, kimozdította volna társadalmi helyéről.« Ha még azt
is megemlítjük, hogy a szerződéses idegen jobbágyok mennyivel jobb helyzetbe
kerültek a régi lakossággal szemben, elképzelhetjük, mennyi lehetőség veszett
el a magyarság számára a megkövesedett rendi szemlélet és saját cselekvő kez-
deményének hiánya miatt.

Az ország új népi képének kialakulását vizsgáló kutató előtt különösen er-
délyi viszonylatban mutatkoznak nagy hiányok. Meginduló település- és népi-
ségtörténeti részletkutatásoknak kell vidékenként haladva, aprólékosan tisztázni
a nemzetiségi átvedlés egyes fokozatait, a különböző fajú népek egymás mellett
élésének törvényszerűségeit. (…) E vizsgálódások célja csakis az önismeret és
nem az önáltatás szolgálata lehet. Legyenek e kutatások eredményei bármilyen
leverők is, a népi elzárkózás az erdélyi magyarságnak visszaadja a legnagyob-
bat: saját népi erejének, ellenálló képességének tényeken alapuló biztos tudatát.
Erdély magyarjainak múltban történt elnemzetietlenedéséről napjainkban köz-
kézen forgó óriási számok hallatára a historikus nem tehet mást, mint hogy
kérje közönségünket: ne álljon meg a felszínes általánosításoknál, hanem, ha
fajtánk létkérdése felől tájékozódni óhajt, fogadja el a népiségtörténet vezető
kezét. 

(…) e sorok célja csupán az, hogy felhívja a figyelmet önismeretünknek út-
jaira és azokra a fontos eredményekre, melyeket egy tudós szakember évek ku-
tató munkája során kiérlelve, most kerek egésszé csiszolva, népe használatára
bocsát. Szabó eddigi dolgozatait is szakirodalmunk nagy nyereségeként köny-
velhettük el, új munkájának jelentősége túlnő a szakkörök zárt világán és az
egész nemzethez szól.

(…) Ezért tartjuk különösen jelentősnek, hogy Szabóban olyan ember adott
a nemzet kezébe tájékoztatót népisége múltjáról, akinek munkásságát – idegen
bírálóját idézem – »izzó hazaszeretete ellenére« is »nemes tárgyilagosság« jel-
lemzi. (…)

A magyarság életrajzának jelentősége azonban a további kutatás számára
sem kisebb jelentőségű.  (…) az eddig előtérben állott népesedéstörténeti kér-
dések mellett fokozottabb figyelemmel kell lennünk a népiség nehezebben ér-
zékelhető egyéb jelenségeire is. Szabó összefoglalása bizonyítja azt is, hogy a
magyar népiség kutatása közben nem nélkülözhető, a százados együttélésből
adódó hatások miatt, nemzetiségeink életviszonyainak alapos ismerete. Ezt a
feladatot, minthogy utódállamaink történetírása az ilyen kérdések tárgyilagos
vizsgálatára nem vállalkozik, a magyar népiségtudománynak kell ezután is meg-
oldania. (…)

Népiségtörténetünk önmagához segíti vissza népünket. A magyarságismeret
felelősségteljes munkájából nekünk erdélyieknek is részt kell vállalnunk. Ezt kí-
vánja erdélyi tudományos életünk érdeke és ezt várja az egész nemzet tudomá-
nyosságunktól.”

Sok évtizeden át sulykolták fejünkbe, hogy a történelem az osztályharcok
története, az addig tanított történelem pedig uralkodóktól, hadi eseményektől
és évszámoktól hemzsegett. Csak éppen a jelenünket is meghatározó – az em-
lítettekkel természetesen összefüggésben levő – legfontosabb tényező, az ország
megtartó erőt jelentő nép- és népiségtörténete maradt ki látókörünkből.

A fenti ismertető elolvasása után számos tévhitünktől szabadulhatunk meg.
Ezek között is kiemelném ismét ezen írásnak az ezer éves nemzetiségi elnyo-
más vádjának képtelenségét bizonyító erejét. Mint láthattuk, történelmünk fo-
lyamán éppen ellenkezőleg, inkább mi voltunk hátrányosabb helyzetben, s a
jövevények jutottak előnyökhöz. De a közhiedelemtől még ma is egészen eltérő
értesülés számunkra, hogy a török utáni újranépesítést képesek lettünk volna
saját erőből is megoldani. A demográfiai vákuum elmélete, mely a telepítők
szándékait a kényszerűség tényével árnyalta, nem állja meg a helyét. Az ok a
rendi társadalom is lehetett, de ugyanakkor anakronisztikus lenne azt utólagos
átokkal sújtani.

Végül pedig egy kérdés: Vajon csupán a történelmi ismeretek hiánya
okozza azt, amire Jakó a tanulmány elején figyelmeztet? „Társadalmunk tör-
téneti műveltsége hiányosságában és felszínességében keressük az okát
annak, hogy egyes tagjai kritikus percekben nemcsak azt nem tudják, hogy
mit kell cselekedniök, hanem azt sem látják, hogy mit nem szabad tenniök.”
A válasz azóta sajnos kiegészült a szándékos ártani akarás tagadhatatlan meg-
jelenésével.

y

Birodalmak sorsához kötve
Ottlik László: „Pax Britannica” 1942/4.

Ottlik László cikke a Pax Britannica nem véletlenül jelent meg 1942-ben. A Hitel
már országosan támogatott lap, s helyet kap benne az aktualitás is. Az angolok
pedig ekkor már ellenségeink. Amit viszont Ottlik László kegyetlen szigorral
leír a brit birodalomról, az nagyon egyszerűen és kortól függetlenül általáno-
sítható tanulságokkal bír mai birodalmakra is. Ekképpen:

„Honkong és Szingapúr, a brit birodalom két bevehetetlennek hirdetett és
akként elkönyvelt sarokpillére, amikor úgyszólván ellenállás nélkül elesett, sokan
kiáltottak fel, kezüket összecsapva: »Hát mindez a nagy brit hatalom csak ilyen
kártyavárakra ilyen blöffre volt felépítve?«

(…) Minden hatalomnak kezdete és vége a »blöff«, mert minden hatalomban
a kisebb erő uralkodik a nagyobb fölött. Mennél nagyobb a hatalom, relatíve
annál gyengébb a hatalmas, a parancsoló annál több önkéntes engedelmes-
ségre, hűségre, kötelességteljesítésre van ráutalva. (…) Valóban hatalmas csak
az lehet, akinek tekintélye van, s nem azért van tekintélye, mert engedelmes-
kednek neki: hanem azért talál engedelmességre, mert tekintélye van.  Az, hogy
valakinek tekintélye van, nem állapot, hanem tulajdonság. (…)

De éppen ezért: hatalmas csak az lehet, aki mindig előre megy. Aki megáll,
már hátrálni látszik. A birodalmak életében is így van ez. Egy birodalom felépül,
mert szükség van rá, mert hivatása van. Ez a hivatás mindig: civilizáció, mindig
rend és béke. Minden birodalom célja a béke, de eszköze a harc. (…)”

A brit birodalom mára csak szekrénybe került nagyhatalmi egyenruhájának
molytalanításával van elfoglalva. De helyette felettünk terpeszkedik egy nála is
hatalmasabb, és nem változtak sem a célok sem a módszerek.

Ottlik folytatja:
„Ezért minden birodalomépítő népnek magának a béke nem cél, hanem

»végcél«, mítosz, ideál, utópia, amely a végtelenben van, amelyért szüntelenül
harcolni kell. (…) Hatalmát csak a szolgálat igazolhatja, amelyet e hatalom
másoknak, a nem hatalmasoknak, a védelemre, békére rászorultaknak tesz.
Minden birodalomépítő nép elveszett abban a pillanatban, amikor már maga
akarja élvezni a béke áldásait, amikor babérjain pihenni akar. (…) A tényleges
harc állapotából átlép a szimbolikus harc állapotába. A hatalom elsáncolja
magát a blöff mögé. (…) 

Feltűnik, hogy a brit birodalom öt világrészben áll harcban ellenfeleivel, de
az angol katonák úgyszólván nincsenek sehol. (…) Lord Salisbury, a századvég
angol miniszterelnöke és külügyminisztere így fogalmazta meg az angol külpo-
litika vezető szempontját: »Azok a mi szövetségeseink, akik fenn akarják tartani
a területi birtokállomány jelenlegi felosztását, anélkül, hogy vállalják a háborús
döntés félelmetes kockázatát. Szövetségeseink azok, akikben a béke vágya él
és jóakarat.« Íme, a birodalomeszme az elkorcsosulás stádiumában: béke, a
háború kockázata nélkül! A megfáradt harcosok filozófiája ez: a késői Hellas
és a késői Róma rokkant hedonizmusa árad belőle. Mi értelme a harcnak, ami-
kor már mindenünk megvan? (…)
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Innen a harcot elunt, békeszerető, gazdag, hedonista nép diplomáciájának,
külpolitikai propagandájának összes ismert módszerei. Innen a »világnézetek
háborúja«! A veszélyessé válható idegen kormányt el kell választani népétől,
hogy megbuktatható és bérencekkel vagy pipogya és tehetetlen »jóakaratú«
kormányokkal kicserélhető legyen. Ezért: »demokratikus« propaganda, ezért
»pacifizmus«, »antimilitarizmus«. Ezért »harc« a kis népek szabadságáért, ami
a valóságban nem egyéb, mint lázadás, belháborúk szítása az ellenfél tábo-
rában. A temperamentumos francia hazafi, Léon Daudet, egyszer kimondta
egyenest: »A demokráciát kívánom Németországnak, mert a döghalált kívá-
nom neki!«”

Az olvasó itt meghökkenve észleli, hogy ezeket a sorokat 75 évvel ezelőtt
írták. Olvassák újra! Hihetetlenül aktuális.

„(…) Mindennek a politikának a célja és legitimációja: minden áron távol
tartani a háborút a brit szigetektől, s ezzel megóvni az angol békét, a Pax Bri-
tannicát. Lám, milyen szép grafikus tisztasággal rajzolódik ki ebben az a for-
dulat, amely a nagy birodalomépítő korszakra a hanyatlás, a dekadencia
korszakát következteti. Azelőtt a Pax Britannica azt jelentette, hogy Anglia saját
harcos áldozataival biztosította hódolt és védenc népeinek a békét. Ma ezt je-
lenti: mindenki harcoljon és áldozza fel magát azért, hogy Anglia megtarthassa
a maga kényelmes életének békés örömeit. (…) Annyira megszokták azt a gon-
dolatot, hogy rájuk szüksége van a világnak, hogy ők, mint a béke őrei a világ
népeinek értékes szolgálatot teljesítenek, hogy még ma is egész jóhiszeműen
gondolják: a világ, ha elpusztul is, jól jár, ha csak ők életben maradnak. (…)
Ki él, ha Anglia meghal? Ki hal meg, ha Anglia él? – kérdezte a költő. (…)”

Ha a vesztébe rohanó világ válogatás nélkül mindenkit magával rántani képes
őrületéről gondolkodók a gondolatmenet végén arra a végkövetkeztetésre jut-
nak, miszerint akik ezt teszik, nem felelősen gondolkodó emberek. Mi lesz velük
és övéikkel? Emberfelettieknek hiszik magukat?

Nos, a fentiekben erre a kérdésre már 75 évvel ezelőtt választ kaphattunk. 
„Ennek a mai »pacifista« angol politikának utolsó kétségbeesett sakkhúzása

az a leoninus szerződés, amely az egész Európát a Szovjet-imperializmusnak
szolgáltatja ki. A Szovjet valóban harcol és így nyilvánvalóan szerzett bizonyos
jogot arra, hogy az ő véráldozatai árán még relatíve békében élő szövetséges
elismerje az ő birodalomszervező igényeit. Winston Churchill persze épp oly
kevéssé bolsevista, mint ahogy I. Ferenc király nem volt mohamedán – s így
egyáltalában nem ég a vágytól, hogy a német birodalom helyett az orosz biro-
dalmat »üdvözölhesse« a csatorna innenső partján. De ő nem is a bolsevista
tábornokokkal, hanem »Idő tábornokkal« kötött szövetséget, és jámbor szívvel
reméli, hogy mielőtt a háború elérhetné a csatorna partját, a hadviselők köl-
csönösen úgy felfalják egymást, hogy győzők nem lesznek közöttük, csak le-
győzöttek.”

Churchill aztán megismerhette a háborút saját brit bőrén, anélkül, hogy
területükre lépett volna az ellenség. A kezdeti hadviselő felek valóban egyaránt
kivéreztek a háború végére, de a szövetséges birodalmak véráldozatra is kény-
szerültek. Ugyanez a Churchill pedig sok teketóriázás nélkül szolgáltatta ki
Sztálinnak Kelet- és Kelet-Közép-Európa népeit. Azokat, akik ma a „második
sebességnek” nevezett állapotban élnek az egyesült Európában. Sőt alig lep-
lezett kísérletek történnek, hogy ebben a helyzetükben konzerválják őket. A
saját béke, a saját jólét az elsődleges cél a magállamoknál, de mintha hibát
hibára halmozva folytatnák a lassan hatékonyságát vesztő klasszikus modell
módszereit. 

Közel az idő, amikor le kell lepleződnie a nagy talányoknak. A kimenetel
azonban kétesélyes, és nagyon nagy veszélyeket rejt magában. Nem csupán
számunkra, hanem az egész kontinensre nézve is. És mit jelent a brexit a „Pax
Britannica” szempontjából?

y

A nemzetmegtartókról
Erdei Ferenc: Parasztságunk legújabb alakulása 1942/4.

Sokan, sokszor és sokfelé írták le, hogy megmaradásunk záloga, vagyis legfőbb
földi nemzetmegtartó erőnk a magyar parasztság volt.

Volt! Mert a jobbágyfelszabadítást követő fél évszázadban beinduló kapita-
lista átmenet a hagyományok letéteseit, a jobbágy és ennél is nagyobb zsellér
tömegeket nagy átalakulásra kényszerítette. A tehetősebbek, vagyis a jobbágy-
ság erre alkalmasabb része elindult egyféle polgárosodás felé, míg a többiek,
főleg a zsellérek, a mezőgazdasági vagy ipari proletárság rétegét gyarapították.
Ez az átalakulás a hagyományvesztésen át olyan tudati változásokhoz vezetett,
amely aztán elindította annak a bizonyos megtartó erőnek a gyors leépülését.
A második világháború végéig a kistulajdonos paraszt és a mezőgazdasági pro-
letár még őrizett valamit e tudati kincstárból, de a folyamat aztán a második
világháborút követően, a soha fel nem épülő szocializmus első évtizedeiben –
a kollektivizálás során – erőszakos módon nyert végső kiteljesedést. A hagyo-
mányőrzés célkeresztbe kerülvén, az ebben rejlő erőt is pusztulásra szánták.

Nemzeti létünk nagy szerencséje, hogy az utolsó pillanatokban akadtak olya-
nok, akik legalább e pusztuló kincs javát, mint múzeumi tárgyat, begyűjtötték.
Ilyen volt Bartók és Kodály vagy Györffy István, s ilyen a legeslegutolsó percben
Kallós Zoltán. És sokan mások is. Kevesen tudjuk, hogy a még egykor Szent
Koronánk védelme alatt fejlődő, mára már szomszéd népek pusztuló népha-
gyományát is nem kis részben magyar kutatók munkája mentette meg.

Nagy eredménye aztán a mának, hogy a múzeumi készletből, mint a hagyo-
mányok génbankjából, most az egykor alulról felfelé hatni képes népi kulturális
hatást fordított úton, felülről próbálják lefelé szivárogtatni. Ilyen a táncház vagy
a médiában észlelhető kísérletek, mint a Repülj páva műsorok stb.

Erdei Ferenc, a Futóhomok írója, a későbbi kommunista miniszter, a Hitel
lapjain igen jelentős gondolatokat közöl 1942 nyarán. Alig található benne a
rövidítést elbíró részlet. Érdemes tehát figyelemmel olvasni.

„A magyar társadalom története során sohasem formálta ki teljesen és mé-
lyen a koronként időszerű európai társadalomrendszereket, hanem mindig
megtartott bizonyos külön valóságot és legtöbbször valamelyes hátramaradást.
A hűbéri alakulás korában Szent István királyi szervezetéből és a magyar nem-
zeti közösségből olyan magyar hűbériség fejlődött ki, amelyről ma is vitatják
történetkutatóink, hogy hűbériség volt-e vagy nem. Hasonlóképpen rendi struk-
túránk. A magyar rendiség széles nemesi rendjével, nemesi vármegyéjével, az
una esdemque nobilitas elvével és valamelyest mindig racionális uralomtartá-
sával, ha nem is gyökeresen, de lényegesen különbözött a nyugati rend szer-
kezetétől. Amikor pedig a nyugati országokban polgári osztályszerkezetté
váltott át a rendi társadalom, a magyar társadalom továbbra is megtartotta
sajátságosan racionális uralmi szerkezetté alakult rendi struktúráját. Amikor
századnyi késedelemmel mégis fölbomlott a magyar rendiség, a mi polgári-
kapitalista struktúránk nem számolta föl teljesen a rendi képződményeket,
hanem – csak mintegy ránőve azokra – sajátságosan rendies társadalomszer-
kezetet alakított ki.

Így volt ez az első világháború utáni újjáépítésben is. A konszolidálás egy
liberális-demokrata elveken nyugvó kapitalista polgári társadalmat épített ki,
távolról sem rombolta azonban le azokat a rendi képződményeket, amelyek,
mint a parasztság és a nagybirtokos úri vezető réteg, már meglehetősen idegen
testek voltak az európai társadalomban. Társadalmunk e tegnapi korszakában
a magyar nép tömege –, bár gazdasági szervezetében a kapitalizmus rendje
szerint rétegződött, társadalmi formáiban rendiesen kötött, privilégizált vagy
leszorított állapotban élt. Fönntartás nélküli teljességgel csak legnagyobbrészt
idegen eredetű városi népességünk képviselte a polgári társadalmat. A megfe-
lelő osztályhelyzetben, de konzerválódott rendi társadalmi formákban élő ma-
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gyar rétegek csak közeli érintkezésbe kerültek e tisztán polgári elemekkel és
kezdtek hasonulni hozzájuk.

Miután a teljes hasonulásnak minden oka és némely föltételei is megvoltak,
ez a hasonulás bizonyára végbemegy, ha európai változások bele nem szólnak
az így megindult társadalomalakulásba. A változások azonban bekövetkeztek,
és mielőtt teljessé válhatott volna a polgári társadalomszerkezet kiképződése,
új irányba, új korszakba fordult társadalmunk alakulása.

Ámbár a szegedi ellenforradalom már elindult a népi-nemzeti-szociális át-
alakulás útján, mégsem lett belőle fasizmus vagy valami hasonló magyar rend-
szer, hanem a jellemzett rendies kapitalista-polgári szerkezet épült ki a
konszolidáció éveiben. Csak a fasizmus, még inkább a nemzeti szocializmus
európai szerepre való emelkedése keltette újra életre az ilyenfajta irányzatokat.
A Gömbös-kormányzattal kezdődött ez a korszak. Gömbös Gyula romantikus
egyénisége juttatta uralomra a magyar társadalomban is a fasizmusnak és nem-
zeti szocializmusnak megfelelő politikai elveket, és az ő kormánya szabadította
fel az addig hátra szorított ellenforradalmi tényezőket, nem különben a fiatalabb
nemzedékek népi törekvéseit. Az utána következők ugyan már nem jártak az
élén ennek az irányzatnak, azonban társadalmunkban már megindult az átala-
kulás, és kormányzatunk kisebb-nagyobb tartózkodással követte e »korszerű-
södést.«”

Rendkívül fontos észrevenni, hogy a majdani kommunista miniszter sokkal
árnyaltabban ír a Horthy-Magyarországról, mint azt utóbb tették, amikor egy-
szerűen: Horthy-fasizmusról beszéltek. De azt is nagyon érdekes észlelni, hogy
milyen nyugodt nyíltsággal ír 1942 – állítólag fasiszta – Magyarországán ezek-
ről a kérdésekről. A Hitel pedig nyugodtan helyet adhat e gondolatoknak.

„Az átalakulás bizonyos fokú elmélyülését jelzi, hogy nemcsak a megfelelő
politikai törekvések kaptak erőre, tehát a fajvédő mozgalom, a kormányzó párt
jobboldali szárnya, s az ellenzéken különféle közép- és szélsőjobboldali frak-
ciók, hanem a közvéleményben és az irodalomban is a különféle népi törekvések
előtérbe kerültek. Újra erőre kapott Szabó Dezső szenvedélyes hangja, és ha-
tása nemcsak azoknál lobbant fel újra, akik a háború után esküdtek rá, hanem
még inkább a fiatalság soraiban. S mellette felsorakoztak a népi eszme hason-
lóan nagy hatású képviselői, mint a falukutatásból kifejlett népi irodalom egész
csoportja Németh Lászlóval és Veres Péterrel az élen, továbbá Karácsony Sán-
dor a magyar világszemlélet vízióival és Györffy István a magyar néphagyomány
hirdetésével. A kormányprogrammá lett jobboldaliság, az ellenzékben agitáló
nyilas politikai eszme, továbbá az irodalmi mozgalom formájában előre törő
népi eszme távolról sem voltak azonosak, azonban végsőleg egyformán szembe
fordultak a liberális polgári eszményekkel és politikai elvekkel, hatásuk tehát
együtt jelentkezett a közvéleményben, mint az attól való elfordulás. Ennek meg-
felelően messze háttérbe szorultak a különböző baloldali törekvések és moz-
galmak, a polgári demokrata politika éppen úgy, mint a szocialista mozgalom.
A Márciusi Front irodalmi-politikai mozgalmában meg benne volt egy baloldali
radikalizmus lehetősége, erőteljesen rezonált is rá ez az oldal, fölbomlása után
azonban tökéletesen elszigetelődtek ennek az oldalnak a mozgalmai. Így az
utóbbi évjáratok értelmiségi ifjúsága már föltétlenül a jobboldali népi eszme hi-
tében és tiszteletében nőtt fel.

Mindez együtt véve sem jelenti azonban, hogy a magyar társadalom forra-
dalomszerűen vagy csak dinamikus fejlődéssel is átváltott volna egy merőben
fasiszta vagy nemzetiszocialista rendszerre. Csak megindult az ilyen irányú át-
alakulás a Gömbös-kormánnyal, s az azóta bekövetkezett európai események
hatására még inkább erősödtek és kiterjedtek az ilyen irányú törekvések. Tehát
még napjainkra sem formálódott ki egy teljesen fasiszta vagy nemzetiszocialista
magyar társadalomrend, annyi azonban megtörtént, hogy a liberális-polgári
rendszer alaposan háttérbe szorult. Nemcsak a törvényhozás alkotásaiban és
a kormányzat gyakorlatában, hanem társadalmunk egész üzemmenetében is.
Úgy jellemezhető tehát társadalomalakulásunk mai állapota, hogy a liberális

polgári struktúra korszaka egyelőre lezárult, s alakulóban van a fasiszta-nem-
zetiszocialista rendszerhez hasonló magyar struktúra kialakulása ez a »korsze-
rűbb« társadalmi rend természetesen a mi esetünkben sem jelent gyökeresen
új gazdasági szervezetet és gazdasági rétegződést, mint a fasizmus vagy a nem-
zeti szocializmus esetében sem. A gazdasági átalakulás annyi, hogy a liberális
kapitalizmusból állami ellenőrzés és irányítás alá került kapitalizmus lesz, ez
azonban nem jelenti azt, hogy magában a társadalom szerkezetében ne járna
gyökeres átalakulással. A társadalomfejlődésben alapvető különbséget jelent
egy demokratikus-liberális polgári struktúra és egy tekintély-népi fasiszta rend-
szer, annak ellenére, hogy lényegében hasonló gazdasági viszonyokon épül.
Ilyen átalakulás tehát mindenesetre új korszakot jelent egy nép társadalomfej-
lődésében.

Ha a politikai nyilatkozatokat tartjuk szem előtt, az új struktúra már mélyen
átszőtte társadalmunkat, s azt mondhatnánk, hogy mélyen benne vagyunk az
új korszakban. Ám ha a társadalom tényeiben, a társadalmi üzem aprómunká-
jában keressük az új korszak objektiválódott valóságát, éppen csak nyomokat
és törekvéseket találunk, nem pedig egy megvalósult új szerkezetet.

A »NÉPI« KÖZÉPOSZTÁLY
Figyelemreméltó, hogy szinte csak társadalmunk középrétegére korlátozódik
az átalakulás, arra a furcsa képződményre, amit középosztálynak szokás ne-
vezni. Igaz, hogy ez társadalmunk egész üzemmentének az átalakítását jelenti,
mert ennek a rétegnek a kezében van egész társadalmunk közvetlen vezető-
szervező hatalma. Ez a réteg tehát valóban átalakult. »Úri« középosztályból
»népi« középosztállyá formálódott. (…) Most annyit változott ennek a rétegnek
a magatartása, hogy vezető szerepe és »magasabb rendűsége« áldozatul ne
essék. Tehát tömegesen vonult be a magánvállalkozásba és a szabad értelmiségi
pályákra, s népbarát érzülettel keresi a közeledést a nép, a parasztság felé. (…)
A népivé alakulás tehát egyfelől a polgári liberális eszményekkel és elvekkel
való gyökeres szembefordulást jelenti – a liberális rendszerben hovatovább ha-
sonulni kellet volna –, másfelől pedig népi-faji együttérzést és vezetői felelős-
séget a parasztság-munkásság felé –, a tegnapi rendszerben nem volt
jelentősége ilyen kapcsolatnak. Szembeötlő tényekben két jelenség észlelhető
ebből az átalakulásból: az antiszemitizmus és a népbarát lelkesedés, illetve a
parasztrajongás. Az antiszemitizmus azonban érezhetően nemcsak a korszerű
fajvédő-nacionalista magatartást jelenti, hanem a mélységes szembefordulást a
zsidóság képviselte liberális polgári rendszerrel, amelyben mind többet kellett
volna veszteni a középosztálynak. A parasztrajongás pedig ismét nem egysze-
rűen a népi közösségérzés föltámadása, hanem a parasztságnak, mint népi alap-
rétegnek, nemzetfenntartó dolgozó népének és helyzetében megnyugodott, jól
vezethető tömegnek a megtartására való igyekezet. Végsőleg tehát a középosz-
tály népi átalakulása elsősorban önvédelem, egy rendiesen védett vezetői hely-
zetnek a magtartására való igyekezet. (…) Ez az aránytalanság ad tápot a
radikálisabb népi politika további követelményeinek, a földreform és a fenntar-
tás nélküli népi vezető réteg követelésének.

Az átalakulás élén járó réteg, a »népi« középosztály természetesen törekszik
a parasztság és a munkásság megfelelő átalakítására is, igyekezvén egy jól szer-
vezett, népi-nemzeti tudattól átfűtött dolgozó réteget formálni belőlük. (…)
ennek az újfajta népnevelésnek minden igyekezete az, hogy újra valóban pa-
rasztság legyen, amelyből kiválasztott egyéneiben megújhodjék a középosztály.
Majdnem pontosan az az esemény ez, amely a késői rendi századokban valóság
volt a magyar társadalomban, avval a különbséggel, hogy lenézés és lebecsülés,
pontosabban leminősítés járt a parasztságnak abban a viszonyban, most pedig
ellenkezőleg fölmagasztalása, dicsőítés és ennek megfelelő lelkesedés. Ilyen ér-
telmű parasztrajongás alapján objektív érvényűvé lett most már a középosztály
részéről a parasztság felé néhány jól kivehető kötelező magatartás.  Először is
mindent megtenni a konzerválás érdekében. Tehát ápolni a néphagyományokat,
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tisztelni és hirdetni a népi kultúra műveit, s igyekezni nemcsak megmenteni az
állományt, hanem újabb termelésre és alkotásra serkenteni a parasztságot. Má-
sodszor szociális érzéssel kezelni ennek a népnek az ügyeit, nem fönntartás
nélkül ugyan, de mindenesetre addig a határig, ameddig egy jobb és könnyebb
paraszti élet megkívánja. Harmadszor pedig biztosítani a kiemelkedő paraszt-
tehetségeknek a kiemelkedését, ösztöndíjakkal, kollégiumokkal és a népi te-
hetségeknek kijáró megkülönböztetett figyelemmel.

Ilyen körülmények között különösen érdekes, sőt izgalmas kérdés, hogy
maga a parasztság hogyan reagál magára az átalakulásra, arra a megkülönböz-
tetett figyelemre és érdeklődésre, amely feléje irányul társadalmunk magasabb
tájairól.

A SZABAD PARASZTSÁG KÉT KORSZAKA
A magyar parasztság társadalomalakulása a jobbágyság korszaka után két, jel-
legzetes szakaszt futott be.

A fölszabadulás utáni egy-két nemzedék még örökségül hozta magával a
jobbágyi-paraszti társadalmi formákat, tehát változott helyzete ellenére is ha-
gyományosan paraszti állapotban élt. Bár (…) a hagyományok erejénél és a
százados szokásszerű gyakorlat tehetetlenségénél fogva ebben az új helyzetben
is parasztként illeszkedett be. Noha most már birtokos kispolgárrá lett a volt
telkesgazda, akinek minél sikeresebben árut kellett volna termelnie. S most már
bérmunkássá lett a volt zsellér és uradalmi cseléd, akinek a munkapiacon kellett
volna igazodnia, mindkét parasztréteg továbbra is paraszti elvek szerint végezte
termelő munkáját, és továbbra is benne maradt külön paraszti társadalmában
és népi kultúrájában. Ebben a korszakban tehát – nagyjában a századfordulóig,
nagyon sok helyütt azonban egészen a világháborúig – nem változott a paraszti
munkaerkölcs, nem csökkent a népszaporodás, nem csökkent a paraszti nép-
kultúra termékenysége, és nem tört meg a parasztság lojalitása a társadalom
felső rétegei irányában.

Ez volt a szabad parasztság első korszaka, amely olyan volt még a társada-
lom struktúrájában, mintha nem is lett volna szabad parasztság.

A gazdasági viszonyok további kapitalizálódása és az egész társadalmi kör-
nyezet technizálódása és polgárosodása azonban kikerülhetetlenné tette a pa-
raszti társadalmi formák felbomlását. Ez következett be a következő
korszakban, a szabad parasztság második korszakában. A birtokos paraszt-
gazda az adott helyzetben nem kerülhette ki azt az átalakulást, hogy a piacra
termelő kisvállalkozóvá legyen, a zsellér pedig, hogy a munkapiactól függő bér-
munkás (…). A hagyományos technikával folyó, elmélyült és elsősorban az ön-
ellátást szolgáló termelés haszonra törő árutermeléssé lett, ez lehetővé és
szükségessé tette a gépek és új munkamódszerek alkalmazását, a legelők fel-
törését, a talajjavítást stb., s itt már semmi nem állíthatta meg a megindult
parasztiatlanodási folyamatot. Átalakult a paraszti munkaerkölcs, elszáradt a
paraszti népkultúra, és törést kapott a belenyugvó paraszti lojalitás. Megindult
az a folyamat, ami egyre közelebb a kifejléshez ma is folyik parasztságunk éle-
tében.

A parasztság e jobbágyság utáni második korszakának tehát az az értelme,
hogy a rendies paraszti társadalmi formák, követvén az egész magyar társada-
lom struktúraváltását, fölbomlottak, s ezzel a parasztság kiesett jól megkötött
külön társadalma kereteiből. Szóval: a paraszttársadalom felbomlott, és a nép,
mely ebben a társadalomban élt, fokozatosan beleilleszkedik a nagytársadalom
struktúrájába. Még pontosabban: a parasztstruktúra feloldódott és a parasztság
betagolódott az alapjában polgári osztályszerkezetté alakult nagytársadalomba.

(…) Nagy átlagban (…) korszakhatárnak vehetjük a világháborút, azóta
mindenesetre az ország egész parasztságában folyik ilyen értelmű átalakulás.

(…) Magát ezt a folyamatot pontosan  »parasztiatlanodásnak« lehetne ne-
vezni (…) erre az időre vonatkoztatva mondjuk polgárosodásnak vagy polgá-
riasodásnak a parasztság átalakulását, ezzel meglehetősen pongyolán

jellemeztük a helyzetét. Még inkább ez a helyzet ma, társadalmunk újabb, még
kevésbé polgári korszakában.  Éppen ezért – félreértések elkerülése és a na-
gyobb megértés érdekében –, nem tehetünk mást, minthogy jelölhetjük egy
szóval, bármily tökéletlennel is, az átalakulás negatívumát, pozitívumát ellenben
csak esetenként és koronként való körülírással jellemezhetjük.

Parasztságunk újabb társadalomalakulása így egyfelől a parasz tiat la no dás -
sal, másfelől megközelítőleg a polgárosodás folyamatával jellemezhető. Kérdés
azonban, hogy az egész magyar társadalom újabb alakulása nem fordította-e
más irányba a parasztság társadalomfejlődését. Ez a főkérdése napjaink magyar
társadalomalakulásának.

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
A gazdasági változások, amelyek társadalmunk egész szerkezetében jelentős
változást idéztek elő, nyilvánvalóan parasztságunkat is érintették. Az irányított
és ellenőrzött, egyszóval kötött gazdálkodás, ha nem is elsősorban és a legna-
gyobb mértékben, végsőleg súlyosan beleszólt a mezőgazdasági termelésbe is.
A termelés korlátozása és a termelési kényszer egynémely vonatkozásban, leg-
főképpen azonban az értékesítés kötöttségei: a beszolgáltatási kötelezettség,
az árszabások és az eladás egységesítése, olyan kötöttségek a mezőgazdasági
termelésben, amelyek magukban véve nem alkalmasak arra, hogy növeljék a
vállalkozási kedvet és előbbre vigyék a mezőgazdasági termelés kapitalizálódá-
sát. Elképzelhető tehát, hogy ilyen beavatkozásokra úgy reagálhatna a paraszt-
ság, hogy visszahátrál a piacról és egy mérsékelt önellátó paraszti termelésbe
húzódik vissza. (…) bár a gazdaságpolitikai korlátok szorítják (…) a mező-
gazdasági árutermelés ma semmi esetre sem rosszabb üzlet, mint a szabad
gazdálkodás idején, sőt valamivel jobb. (…) Van viszont egy másik ok, amely
éppen az árutermelés fokozását teszi szükségessé. Nevezetesen az a körülmény,
hogy a parasztság termelése napjainkra már annyira átalakult árutermelő vál-
lalkozássá, piaci pénzgazdálkodássá, hogy sem eszközök, sem gyakorlat, sem
tapasztalat nincs már arra elegendő, hogy a szélesebb körű, specializálatlanabb
őstermelést, sőt némely nyersanyagnak a házi földolgozását is el lehetne vé-
gezni. (…) Szóval annyira a piacra és az árutermelésre épült már a parasztság
gazdasági egzisztenciája, hogy ennek föladását csak katasztrofális események
volnának képesek előidézni. (…) 

A nagy gazdasági változás mellett, vannak olyan kisebbek is, amelyek ha-
sonlóképpen nem a paraszti árutermelés visszafejlesztése, hanem éppen a ki-
terjedése irányában hatnak. Egy ilyen ok agrárkivitelünk biztosítottsága. (…)
Másik termelésfejlesztő tényező élelmiszer- és konzervgyártásunk nagyarányú
emelkedése. (…) Azzal pedig, hogy a termelést legnagyobb részt szerződésben
biztosítják, biztos és jó számítást tesznek lehetővé.

Végsőleg tehát olyan gazdasági változások következtek be, amelyek (…) a
mezőgazdaságban csak a kapitalizálódás folyamatát segítették elő. És ebből a
folyamatból a parasztgazdaságok sem maradtak ki. (…) Kétségtelen jele ennek
a fokozott kapitalizálódásnak a földárak, még inkább a földhaszonbérek hallat-
lan emelkedése. (…)

A mezőgazdasági munkásság oldalán sem történt másként. Legáltalánosabb
jelenség, hogy lecsökkent a mezőgazdasági munkakínálat, s ez egy élesebb
munkapiac kialakulását idézte elő. Az ipari termelés újabb kiterjedése vont el
sok mezőgazdasági munkaerőt, hasonlóan a katonai szolgálat, ezenkívül a kis-
termékek konjunktúrája és a konzervgyárak szerződéses termelése és előlege-
zése, saját vállalkozáshoz segítette a mezőgazdasági munkásság erőteljesebb
és vállalkozóbb elemeit. Ezek miatt rendkívül megnövekedett a mezőgazdasági
bérmunka értéke. Következménye, hogy magasabb lett a munkabér, kisebb lett
a munkaidő és egyáltalán megnövekedett a mezei munkásság igénye a munka-
piacon. (…)

Az újabb gazdasági változások ilyen hatása azonban nem vonatkozik közvet-
lenül az egész parasztság területére, hanem csak az előrehaladottabb és már
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korábban is kapitalizálódott tájakra. (…) Megszűnik a paraszti munkaerő-fe-
lesleg és a gazdák racionálisabb árutermelésre szorulnak, a megkevesbedett me-
zőgazdasági munkások pedig nyilvánvaló bérmunkási helyzetbe kerülnek. Azok
a munkások pedig, akik elvándorolnak a nagyobb bér területeire, eleve kétség-
telen munkási állapottal cserélik föl hazai zselléri vagy törpegazdai állapotukat.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a napjainkra bekövetkezett gazdasági válto-
zások (…) újabb lökést adtak a megindult átalakulás kifejlésére. (…)”

A »NÉPI EMELKEDÉS« JELENSÉGKÖRE
„Ugyanakkor társadalmunk szerkezetében olyan átalakulás következett be,
amely ellenkező hatást jelent a parasztság felé. A nacionális-szociális népi tár-
sadalomrend nemhogy előbbre vinni igyekszik a parasztiatlanodás folyamatát,
és segíteni a polgáriasodás kifejlését, hanem ellenkezőleg, visszaparasztosítani
igyekszik s hatását olyan irányba fejti ki, hogy a parasztságot egy nyugvó népi
alapréteg állapotában konszolidálja. Kritikus kérdése parasztságunk társada-
lomalakulásának, hogy ez ellentétes hatások között hogyan formálódik.

Korábban, a liberális-polgári időkben a parasztiatlanodás folyamata együtt
járt azzal a fölszívódással, amit nagyjában polgárosodásnak neveztünk. Tehát
mindenesetre asszimilálódással a nagy társadalomszerkezetbe. Pontosan az
történt, hogy a parasztgazda mindinkább agrárproletárrá alakult ennek a polgári
osztályhelyzetnek minden következményével, a zsellér-cseléd parasztmunkás
pedig egyre inkább proletárrá formálódott, ennek az osztályhelyzetnek minden
következményével. (…) a megváltozott asszimilációs szerkezetnek megfelelően,
különös az ellentétes hatásoknak megfelelő tekervényes útra szorult.

A népivé lett középosztály minél közelebb igyekszik kerülni a parasztsághoz,
tehát szociális és népi gondoskodásával a parasztság egész tömegét igyekszik
gondjaiba venni, viszont korszerűbb értelmű vezető szerepének megfelelően a
parasztság kiemelkedő egyéniségeit, mint népi vezetőket igyekszik magához
kapcsolni. (…) Következménye ennek, hogy a parasztság erősebb asszimiláló
hatásnak van kitéve, mint korábban volt. Ám a megközelítés két eltérő útjának
megfelelően az asszimilálódás útjai is ketté válnak. A vezető parasztgazdák és
a mezei munkásság kiemelkedő vezető egyéniségei számára azt a lehetőséget
nyújtja az új rend, hogy alacsonyabb vagy magasabb helyre, de mindenesetre
fölcsatlakozhatnak a népi középosztályhoz, s részesülnek ennek a státusnak
gazdasági és hatalmi előnyeiben, a dolgozó parasztság számára pedig azt a ki-
látást nyújtja ez a rend, hogy egy lehetőség szerint istápolt és konszolidált pa-
raszti állapotban kell megnyugodniok (…).

A polgári helyzetbe került és már-már polgári szinten is élő parasztgazdák,
s jóval kisebb számban a kisparasztság, valamint a parasztmunkásság vezetői
számára érthetően több és kívánatosabb az a vezetői-hatalmi helyzet, amelyet
az új rend nyújtani tud a népi középosztály mellett és félig-meddig benne, mint
a korábbi rendszer egyszerű polgári-kispolgári állapota. Ez a réteg tehát kap-
ható erre az igazodásra, és nagyon jellemző példákon látható, hogy mennyire
halad is előre ezen az úton. (…) így a liberális-polgári korszakban a nagyobb
birtok, a termelési teljesítmények és a sikeres vállalkozás adta a tekintélyt, a
vezetői hatalmat és a nagyobb megbecsülést mind fölfelé, mind lefelé egy-egy
kiemelkedő parasztegyéniségnek, addig ma vezetői ügyesség, az érdekképvi-
seleti, egyesületi, szövetkezeti vezetésben betöltött szerep, szóval a fölfelé való
alkalmasság adja a nagyobb vezetői hatalmat és tekintélyt, s ehhez csatlakozik,
nem éppen okozati összefüggés nélkül, a sikeresebb vállalkozás és végsőleg a
nagyobb földbirtok. (…) ilyenformán éppen úgy parasztiatlanodik, mint koráb-
ban, azonban ahova asszimilálódik, az már nem a liberális- polgári társadalom,
tehát átalakulása polgárosodásnak sem nevezhető. Nem a polgár az eszmény,
ahová tart, hanem a népi középosztály, tehát polgárosodás helyett »népi emel-
kedés«-nek nevezhető átváltásuk folyamata.”

Vajon ebben a népi emelkedésben írja le Erdei azt a már nem paraszttípust,
amelyet utóbb a soha fel nem épült szocializmus építési kísérletének hajnalán

kuláknak neveztek? Bár ezt a végzetes jelzőt a végrehajtók mindenkire ráhúzták,
akit valamilyen okból meg akartak semmisíteni, vagy arra, aki ellenállt.

„Ez a »népi emelkedés« meglehetősen izgalmas mozzanata a parasztságunk
társadalomalakulásának. (…) Szinte olyan ez a folyamat, mint a rendi társa-
dalomban a nemesítés, minthogy az újfajta népi középosztály is jobban hasonlít
a rendi társadalom nemességéhez, mint a tegnapi polgári társadalom úri kö-
zéposztálya. Csak éppen nincs meg az a kiművelt és végsőleg jogilag is szen-
tesített formarendszer, amely körülbástyázná e vezető réteget, s megszabná
azokat a formákat, amelyek a nép alsóbb rétegeiből tagjává avatják az érdeme-
seket. Nem kétséges tehát, hogy ez a »népi emelkedés« éppen úgy parasz -
tiatlanodást jelent a parasztság részében, mint korábban a polgárosodás. (…)
a népi középosztály maga nem válik parasztsággá, de vissza akarja parasz-
tosítani a mezőgazdasági dolgozókat, tehát akik hasonulnak ehhez a vezető
réteghez a parasztiatlanító agrárságból, szintén nem parasztok, nem is ala-
kulnak vissza paraszttá, ellenben ők is parasztokká szeretnék visszaülepíteni
a többieket.

Tehát a parasztság tömege számára – a kisparasztság és a mezőgazdasági
munkásság tömege számára – egészen másfajta helyet és szerepet kínál az új
struktúra, mint a fölfelé asszimilálódóknak. Számukra visszaparasztosodást su-
galmaz az új rend, s ennek érdekében a parasztrajongás nyilván őszinte érzé-
sétől eltelve a paraszti állapot népi és szociális védelmén és lehető
megszilárdításán buzgólkodik. S ezt az új parasztságot a népi középosztály
csak annyiban képzeli eltérőnek a régi rendi-jobbágyitól, hogy a termelés tu-
dományában előrehaladottabb, egészségügyi viszonyaiban fejlettebb, iskolázot-
tabb, egyébként azonban ugyanolyan lojális alsó rend, s ugyanolyan munkába
és vegetatív életbe mélyülő népréteg legyen.

E fölkínált szerep azonban a buzgó népnevelés minden hatása ellenére sem
vonzza a parasztság tömegeit, hiszen parasztságunk társadalomalakulásában
éppen az a döntő nagy történelmi élmény, hogy a paraszti állapot szorításából
ki lehet és ki kell szabadulni, s akár polgári, akár proletári osztályhelyzetben
kísérelni meg annak az életeszménynek az elérését, amelyet mindenki, az is,
aki egykor paraszt volt, egyformán érvényesnek tart. (…) Szóval parasztságunk
tömege ma is abban a második szakaszában tart, amely az első világháború
után kezdődött meg egész szélességében. Tehát a kis- és törpegazdák, bérlők
és parasztkertészek éppen úgy közelítenek a meztelen kispolgári állapot felé,
mint a liberális-polgári korszakban, levetvén paraszti múltjuk minden erkölcsi,
művelődési és társadalmi tartozékát. Hasonlóképpen a mezei munkásság. Mun-
kási gazdasági helyzetükben mindinkább lekopik róluk a valahai zsellér-cselédi
munkaerkölcs, kultúra és társadalmi tudat, s már igen közel vannak ahhoz,
hogy társadalmi állapotuk szerint éppen olyan munkások legyenek, mint a vá-
rosok proletárjai. (…)”

KÜLÖN UTAK A PARASZTSÁG ALAKULÁSÁBAN
„Napjaink magyar társadalomalakulásában csak a széles folyamot jelzi a kö-
zéposztály népivé alakulása és a parasztságra is kiható köznépiség elhatalma-
sodása. Emellett, mint kisebb csoportokat, szinte csak szektákat alakító
mozgalmak és eszmerendszerek, egyéb olyan törekvések is vannak, amelyeknek
a hatása a társadalom tényeiben is föllelhető, s valamelyes kihatásuk a paraszt-
ságot is érinti.

Nem szólva a baloldali törekvésekről tehát a liberális demokrácia és a szo-
cializmus mozgalmairól, pedig ezeknek is komoly szavuk lehetne a parasztság-
hoz, két olyan szintén a korszerű népiesség irányába eső, radikálisabb
mozgalommal kell számot vetnünk, amelyek szintén idéztek elő valamelyes ala-
kulást a parasztság társadalmi arculatán. Az egyik a radikális népiesség, a
másik a nemzeti szocialista nyilas mozgalom. Mindkét irányzat, mint eszme-
rendszer, heves hatást fejt ki a parasztság felé, miután azonban egyik sem idé-
zett elő tényleges alakulást a magyar társadalomban, a parasztságban is csak
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irányzatokat és kísérleteket, illetve politikai kívánságokat hívott létre. Azt is
szem előtt kell tartanunk, hogy mindkét irányzat szektás jellegű társadalmunk
életében, miután az adott körülmények között egyiknek sincs nagyobb lehető-
sége a kiterjedésre, sem szellemi világunkban, sem társadalmunk valóságában.
Ez teszi érthetővé, hogy a parasztság körében is szektás képződményeket vál-
tott ki.

A radikális népiességnek irodalmunkban ma már tiszteletreméltó gárdája
van, s ebben az irodalmi formában kb. a következő társadalompolitikai igény
jelentkezik. A »természetesebb« falusi-mezei-paraszti élet, továbbá a népi-faji
közösségi kultúra fölértékelése, viszont a város-technikai világ és a technizált
kultúra leértékelése alapján a parasztságban látják azt az emberanyagot és tör-
téneti-társadalmi tőkét, amely népünk, nemzetünk és kultúránk újjáépítésére
alkalmas. Tehát a parasztságot kívánják a társadalomalakítás élére állítani, s
addig is, míg ilyen politikai mozgalom sikerrel jár, eleve bizalommal tekintenek
minden paraszti vagy parasztságból jövő művelődési termék felé, viszont eleve
bizalmatlanok minden városi-polgári civilizációs vagy művelődési termékkel
szemben. Miután értelmiségi ifúságunk legifjabb évjáratait nagy részben ez a
felfogás hódította meg, s a számtalan népfőiskolákon is nagyrészt ilyen szellemű
nevelés folyik, ez az irányzat nem maradhatott hatás nélkül a parasztságra sem.
(…) Ez a parasztmithosz szerzett hívőket a parasztság soraiban is. Egyesek,
kis csoportok kerültek hatása alá, olyanok, akik népfőiskolán voltak, s akik
egyáltalán a komolyabb irodalom olvasásáig eljutottak. Tehát eleve a parasztság
»szebb lelkű« egyéniségei toborzódtak, legnagyobbrészt »őstehetségek«. Nyil-
vánvaló, hogy itt nem az átlagos parasztok csatlakozásáról van szó, s nem a
parasztság társadalmi megmozdulásáról, hanem csak a »szebb lelkűek«, rajon-
gók, mellőzöttek hívő reménykedéséről, úgy, mint minden szektás mozgalomnál,
akik a maguk mellőzöttségének, torzóságának vagy nyomorúságának az orvos-
lását várják a »paraszt« világtól.

Más jelenség a nyilasság politikai mozgalmának a hatása parasztságunkra.
A mozgalom »nagy« éveiben, amikor meg tudta csillogtatni az uralomra jutás
reményét a tömegek előtt, egyszerűen az az elégedetlenség és reformvágy vitte
a parasztság tömegeit a nyilasok táborába, amely máskor az 1848-as párt, he-
lyenként pedig a szocialista mozgalom reménységébe kapaszkodott. Tehát min-
den meggondolás vagy világosan elképzelt reménykedés nélkül egyszerűen a
nyomorúságból való kimenekedés vágya sorakoztatta föl a zászlók alá a sze-
gényparasztság tömegeit. Ennek a tömegnek semmi köze nem volt a nyilas esz-
mevilághoz – legföljebb az antiszemitizmust vette ki belőle – s le is vált abban
a pillanatban, amikor a mozgalom elvesztette közeli hatalmi reményeit. Van
azonban állandó csoportja is a nyilasságnak több vidéken a parasztság körében.
Itt már olyan kapcsolatról van szó a politikai törekvés és a parasztság között,
amelynek komolyabb társadalomalakító hatása is elképzelhető. Ezeknek a hí-
veknek olyan népközösség kialakítását ígéri a mozgalom, amelyben a parasztság
egy közös testvériségben oldódik föl, ahol sem a zsidók, sem az urak, sem a
plutokraták nem fogják többé kizsákmányolni a dolgozó parasztot. Jó propa-
gandával mindenütt sikerül ezekkel az elvekkel toborozni a parasztok között,
azonban az is bekövetkezik mindenütt, hogy közelebbről látván a mozgalom
munkáját s a program mögötti hátteret, a hívek úgy el is szélednek rövidebb-
hos szabb idő múlva, mint ahogy összetoborzódtak. Mozgalmi vezetőknek, tar-
tós sáfároknak csak azok maradnak meg a mozgalom mellett, akiknek
okvetlenül valamilyen »szélsőség« kell, legnagyobb részük tehát részt vett egé-
szen másfajta ellenzéki mozgalmakban is. Szóval kötözködő, ellenzékieskedő
karrieristák, kik a maguk fölemelkedését remélik a mozgalom által. Legnagyobb
részük dologtalan, hangoskodó kupec-kispolgár vagy alj-proletár, akik a faji
népközösségi eszmét is éppen úgy tudják hirdetni, mint bármi mást. A dolgozó
parasztság tömegei e mozgalom sáfárjait mindenesetre távol érzik maguktól,
és politikai várakozásukat és reménységüket nem kapcsolják ehhez a mozga-
lomhoz. Egyébként azonban ilyen várakozás és reménység elevenen él paraszt-

ságunkban, jeléül annak, hogy jelenlegi társadalmi szerkezetükben súlyos el-
lentétek és megoldatlanságok szorítják.”

Ha a parasztság egykori nemzetmegtartó erejének fontosságát emlegetjük,
azt hihetné az olvasó, hogy az Erdei által „parasztiatlanodásnak” nevezett fo-
lyamat egyértelműen káros és akár el is kerülhető. A parasztság metamorfózisa
kétségtelenül űrt hagy maga után bizonyos szempontból, de ugyanakkor azt is
tudnunk kell, hogy ez történelmileg éppen elkerülhetetlen folyamat volt. Hogy
ez mikor történik, hogyan történik, és mit őriz meg a régi szerepkörből, az
mindenhol másként zajlott. Nálunk, az Erdei által felvezetett előzmények után
(az ő közreműködésével is) erőszakosan, szerencsésebb országokban a termé-
szetes fejlődés útján.

A nemzetmegtartó erő képviselete ezzel a társadalom közös feladatává vált.
Mindenképpen fontos szerep várt és vár ebben, az éppen a parasztságból alulról
megerősödött középosztályra. És jelentős szerepet kap a vezető értelmiség. 

A parasztság ereje a hagyományőrzésben rejlett. Tehát a társadalom ezt
átmenteni képes rétegeinek és az államnak közös feladata a hagyományőrzés!
A hagyomány megmentése egyenlő a nemzet megmentésével, s ez a nemzet aztán
feladatául kapja a haza megtartását és felvirágoztatását. Ez pedig természetesen
a nemzetállam szükségességét jelenti. Ami viszont nem bűnös és korszerűtlen
cél, hanem éppen a nemzetek világának érdeke, a föld színességének, s az ebből
eredő számtalan objektív és szubjektív előnynek a kihasználásán keresztül.

Akik arra terelnék a világot, hogy egyszínű masszává homogenizálódjon egy
világkormány vezetése alatt, nem sejtik ennek veszedelmes következményeit.
A homogén, monoton, hangulattalan, a sajátosságaiban rejlő céljait veszített
világ vajon képes lenne-e megbirkózni az előtte álló egyre nagyobb kihívások-
kal? Ki tudná ezt pontosan előrevetíteni? A föld népességének éppen egyik él-
tető eleme a világ sokszínűségéből eredő megannyi lehetőség, előny, a
szépségek és érdekességek teljesítményekre ösztönző élvezete. Ezt egyenru-
hába bújtatni természetellenesnek tűnik. A legnagyobb reménységünk a terv
megvalósíthatatlanságában rejlik. De a sikertelen próbálkozásnak is lehetnek
kárvallottjai. Akár mi is.

y

Pusztultunk – fogytunk
Makkai László: Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak
kialakulása 1942/4.

1942-ben Észak-Erdély visszatérése után Makkai érthető módon ír ennek a
területnek a népesedéstörténetéről. Ugyanakkor ezt azért is teszi, mert a vesz-
teség itt volt a legtragikusabb és leginkább iskolapéldát szolgáltatni képes az
egész folyamat megismerésére. Az erdélyi magyar szállásterület még ki sem
alakult a maga egészében, amikor megkezdődött a fogyás, sőt imitt-amott a
beolvadás.

A tanulmány hatalmas tényanyaggal támasztja alá azokat a következtetése-
ket, melyekből most a legfontosabbakat tekintjük át, ezzel is kiegészítve és ért-
hetőbbé téve a mára kiteljesedett román térfoglalás menetét.

„Ha Észak- Erdély nemzetiségi viszonyainak kialakulását a történetíró sze-
mével nézzük, a mai helyzet és a még csak háromszáz évvel ezelőtti állapot kö-
zött is feltűnő különbséget észlelünk. Egészen sajátos, a geopolitikai
tényezőknek ellentmondó folyamat eredménye az erdélyi Mezőség mai néprajzi
képe: míg az ország többi részén a magyarság a központi fekvésű síkföldeken,
ősi szállásterületén megtartotta számbeli fölényét és komoly veszteségeket csak
a széleken szenvedett, addig Erdélyben éppen a tartomány szívében, a magyar
életformának leginkább megfelelő s ezért a magyarok által legkorábban bete-
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lepített Mezőségen került kisebbségi sorsba, miáltal összefüggő tömbjei (szé-
kelység, kalotaszegiek) a perifériára szorultak. Maga ez a paradoxon jellegű
tünet is mutatja, hogy itt nem lehet szó következetes fejlődésről, hanem sokkal
inkább külső tényezők erőszakos beavatkozásáról, ami az erdélyi népek termé-
szetes földrajzi elhelyezkedését és erőviszonyait katasztrófaszerűen támadta
meg és forgatta fel.”

MAGYAR ÉS ROMÁN ÉLETTERÜLET
„A honfoglaló magyarság, mint jellegzetes nagypásztor nép, életformájánál
fogva csak legeltetésre alkalmas területet szállott meg, tehát sűrű, aljnövény-
zetben szegény bükk-erdőkbe már nem nyomult be, még kevésbé a fenyőer-
dőkbe. Áttérve a földmívelő életformára, ugyancsak a síksági és dombvidéki
területek kínálkoztak alkalmas életterületnek, s így a magyarság természetes
néphatára nagyjában összeesett a bükkhatárral. Ezzel szemben a kispásztor,
juhtenyésztő románság előszeretettel kereste fel a bükkösök és fenyvesek tisz-
tásait, sőt maga is hozott létre irtás útján hegyi legelőket. Ilyenformán a két
nép természetes életterülete meglehetősen biztonsággal szétválasztható, a sík-
ságon és dombvidékeken a bükkösök határáig a magyarság telepedett le, a bük-
kösök szegélyétől fel egészen a magashegyi legelőkig a románság szállt meg.

Ha egy pillantást vetünk a szóban forgó terület erdőtérképére és gondolat-
ban összehasonlítjuk a néprajzi térképpel, lehetetlen fel nem fedeznünk a kettő
közti legszorosabb összefüggést. (…) 

A románság röviddel a XIV. század közepe előtt tűnik fel az itt tárgyalt
három megyében, tömegesebb megjelenése a század második felére esik. Ak-
korra a magyarság már több mint háromszáz éves itt lakásra tekinthetett vissza.
Kolozsvár környékén a X. század közepe óta töretlen folytonosságban követ-
hetők a magyar nyomok, és Szent István uralkodása alatt az egész szóban forgó
terület, mint királyi sóvidék, tejes gazdasági, közigazgatási és katonai szerve-
zettségben tartozott a magyar állam keretei közé. A Nagyszamos vonalán hú-
zódtak a gyepűk Beszterce vidékétől egészen a szatmári Avas hegység lábáig,
amint a helynevek is bizonyítják (Felőr, Alőr, Őrmező Zsibó mellett, Őrút és
Őrmező a Szamos romádi kanyarulatánál stb.) (…)”

Makkai ezután Szilágy megye és a Szamos bal partja magyar településeinek
gazdag anyagát sorolja fel, majd áttér a Mezőségre:

„A Kisszamostól keletre kezdődik a tulajdonképpeni Mezőség, erdőfoltokkal
tarkított dombos vidék, mely sajátos domborzati viszonyainál fogva nemzetisé-
gileg vegyes lakosság megtelepítését tette lehetővé. Mint legeltetésre és föld-
művelésre alkalmas területet a magyarság már a királyság első századaiban
megszállotta s néphatárát a Nagyszamos jobb partján rögzítette le. Itt alakultak
ki népiségünk északkeleti kitolt állomásai (…).”

ROMÁN NÉPSZIGETEK
„Az előbb ismertetett területeken a magyarság és románság egymástól élesen
elváló, külön tömbökben települt; a Mezőségen jellegzetes vegyes lakossági
helyzet jött lére. A földesurak a kiterjedt faluhatárokat megosztották, és az ere-
deti magyar lakosság mellé románokat telepítettek. Így jöttek létre a XIV. század
utolsó évtizedeiben és a XV. században a Mezőségen gyakori ikerfalvak (az első
Magyar- és Oláhfráta 1391-ben) melyeket »magyar«  és »oláh« jelzővel külön-
böztettek meg egymástól. A XV. században hosszú sorát ismerjük az ilyen kettős
falvaknak, nagy részük azonban később összeolvadt. (…) Az eredeti lakosság
magyar voltát a helynevek éppen eléggé igazolják, a mezőségi román falvakat
még a románok is magyarból átvett névvel nevezik. 

Végigtekintve így a felvett területet, megállapíthatjuk, hogy az egész kö-
zépkoron át s az újkor elején is az észak-erdélyi nemzetiségi kérdés fejlődése
szabott mederben, a terület földrajzi adottságainak megfelelően alakult. A ma-
gyar falvak a termékeny folyóvölgyekben az ún. energikus pontokat foglalták
el, s a lakosság számát tekintve is, komoly agglomerációkká nőtték ki magukat.

A határaikban települt kis román szórványok nem módosították érezhetően a
táj etnikai képét (…). Az igazi mozgalmasságot ebben a korban a növekvő
ütemű román bevándorlás jelentette, mely a hegységek üres területeit töltötte
fel s a XIV. század végétől kezdve a Mezőségre is kicsapódott, bár a románság
ekkor még alig lépte át természetes életterületének határait. A román falvak
azonban bármennyire is nagy számot képviselnek a középkor végén, lélek-
számban mégsem haladhatták meg a magyar falvakat, mert a hegyvidéki tele-
pülés természeti korlátainak következtében is általában 6–10 jobbágycsalád
fért meg keretei közt, míg a magyarokban nem ritka az 50–60 jobbágycsa-
ládnyi átlag. (…)”

A PUSZTULÁS KEZDETEI
„Az erdélyi nemzetiségi viszonyok terén a XVI. és XVII. század eseményei vég-
zetes fordulatot idéztek elő. A háborús csapások, melyek az országot sújtották,
gyökerében támadták meg a magyarság népi életerejét, s a románság elözön-
lötte a magyar néptalajt is. 

Kétségetlen, hogy már a középkorban hozzájárultak a román terjeszkedés-
hez a magyarságot ért katasztrófák is, ezeknek méreteiről és következményeiről
azonban nem állanak pontos adatok rendelkezésünkre. Nem ismerjük köze-
lebbről a XIV. század közepén pusztító pestisjárvány népesedési okozatait, s
az 1437–38. évi parasztlázadást is csak valószínűség szerint hozhatjuk kap-
csolatba Észak-Erdély magyar jobbágylakosságának megfogyatkozásával, a
XVI. század háborús eseményeinek a nemzetiségi egyensúlyt erőszakosan meg-
bontó hatásáról azonban már biztos adataink vannak. 

Zápolya János és Habsburg Ferdinánd küzdelmei Erdélyt is évekre hadszín-
térré tették (…) Fráter György halála után különösen válságos esztendők sza-
kadtak az országra, Castaldo császári tábornok megszálló csapatai
sáskajárásként élték fel azokat a vidékeket ahová beszállásolták őket. (…) Szi -
lágy és Szatmár megyékben pedig János Zsigmond és a felső-magyarországi
császári hadvezérek háborúskodása teremtett a föld népe számára elviselhe-
tetlen helyzetet. (…)

Az igazi katasztrófát a mezőségi magyarságra azonban a századforduló
évei hozták. 1599–1600-ban Mihály vajda gyülevész hadai pusztították végig
Erdélyt, majd a goroszlói csata (1601. aug. 3.) után bosszútól lihegve bo-
csájtotta hajdúit éppen Észak-Erdély falvaira s részben ez is okozta vesztét,
az oktalan dúlásokon felháborodott Básta megyilkoltatta. A prédára éhes sza-
badcsapatokkal azonban Básta sem bírt, a Báthori Zsigmond visszatérésével
kiújult harcok minden fegyelmezést lehetetlenné tettek. 1602 elején, Beszterce
ostromával kapcsolatban elpusztult, elnéptelenedett a Mezőség északi fele.
»Föld népe szorult erdőkebelbe, havasokba, hegyekbe – rettenetes nagy hi-
degségben. Nem találának magoknak rejteket; erdőben is felkeresték őket,
nagy kegyetlenséget rajtok tésznek, …kikben azután sokat láttunk, hogy
koldultanak, kik azelőtt marhás emberek voltanak és jól bírták magokat« – írja
a szemtanú. 1603-ban történt összeírás szerint alig volt falu, amelyik ezeket
az időket átvészelte volna. (…) Székely Mózes török–tatár hadai és Básta val-
lonjai és hajdúi egymással versengve dúlták el azt is, ami maradt. »Annyira
megromlottunk – panaszolja az 1604. évi kolozsvári országgyűlés –, hogy sze-
gény jobbágyaink elpusztultanak, hogy igen kevés helyen lakik falun egy vagy
két ember; az hul pedig laknak is valami kevesen, éjjel-nappal rajtok vagyon
a vitézlő rend«.

E szörnyű esztendők népesedési következményeit mutatja, hogy Vasas -
szentgothárd földesurai még 1638-ban is Moldovába küldenek telepítési ügy-
nököket jobbágyot szerezni. A XVII. században egyszerre felszökik a mezőségi
jobbágyok közt a Moldvai név arányszáma, de arra is van adatunk, hogy
Kővárvidékéről is megindult a románságnak délfelé való özönlése. Ezzel pár-
huzamosan a XVI. században még magyar lakosságú falvakban feltünedeznek
a román jobbágynevek.”
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KÉT POGÁNY KÖZT
„Félévszázadot sem tartott »Erdély aranykora«, s II. Rákóczi György lengyel-
országi kalandja után újból tűzbe-vérbe borult minden. 1658-ban a tatár kán
a Maros-völgyön feljőve a Nádas-mentét, Kalotaszeget, az Almás-völgyét és a
Szilágyságot dúlta végig, 1660-ban Szeidi Ahmed pasa a Szilágyság, az Almás-
és a Borsa-völgye elpusztítása, Rákóczi leverése után a Szamos-mentén Désig
küldi portyázóit s visszatérve az Érmelléket hamvasztja el. Váralmás, ahol
1644-ben még 99 színmagyar férfijobbágyot számoltak össze, úgy elnéptele-
nedett, hogy református papját sem tudta eltartani. A lakosság, ha le nem vág-
ták vagy rabszíjra nem fűzték, menekült, amerre látott. Almásszentmária
református egyházának kelyhét a középlakiak vették őrizetbe, azzal, hogy »ha
a futásból hazajőnek, adják vissza«. Sohasem tértek vissza, s a falu ma tiszta
román. (…) Ali pasa jött be Kemény János ellen (…) a Borsa- és az Almás-
völgyét kereste fel újból. Az egykorúak horribilis számokban fejezték ki azt a
veszteséget, mely ezekben az években Erdélyt lélekszám tekintetében érte. Ha
az adatok nem is egészen megbízhatóak, nyugodtan hihetünk a szemtanúnak,
aki szerint »az egész ország elpusztult, a török annyi lakost hajtott el, hogy Er-
dély csaknem sivatagnak látszik.«

Ezúttal az sem adatott meg a szerencsétlen tartománynak, ami Básta kora
után megadatott: néhány évtizednyi nyugalmi idő. Várad eleste után a török
hódoltság területe Kolozsvárig és Désig terjedt ki, éppen azt a vidéket sújtották
tehát a török martalócok garázdálkodásai, melyet Básta hajdúi mégsem pusz-
títottak el teljesen. (…)

A török pusztításokba bekapcsolódtak s a pogány kiverése után még évtize-
dekig folytak a kuruc–labanc háborúk emberirtó vállalkozásai. (…) sok (…) szen-
vedéseken átment magyar faluról mondhatjuk el: a többség elvesztette magyar
jellegét. Amelyik a háborús pusztítások ellenére sem halt ki egészen, azt az oszt-
rák hadsereg zsarolása s a katona-beszállásolástól való félelem ugrasztotta szét.

A Rákóczi szabadságharc megint a Mezőséget próbálta meg; Kolozsvár éve-
kig tartó ostroma alatt az ellenfelek felélték a környéket. (…)

A háborúk örökös velejárója, réme, a pestis a kifosztott, éhező vidékeken
szinte sűrűbben szedte áldozatait, mint a fegyver. (…) Észak-Erdélyben az
utolsó nagyobb méretű pestis 1742-ben dühöngött s főleg Szilágy megye la-
kosságát tizedelte meg. (…) Zsibón a halálesetek száma meghaladta a 800-at
(…) ezek az adatok elképzelhetővé teszik a XVII. századi pestisjárványok mé-
reteit; ha a XVIII. század közepén, mikor az ország nyugalmasabb állapotok
között volt, ilyen halálozási számok fordulhattak elő, mennyivel súlyosabb le-
hetett a csapás háborús, bizonytalan viszonyok közt!”

TÖRTÉNELMI MÉRLEG
„Ha megkíséreljük a kérdés történelmi mérlegét a pillanatnyilag rendelkezé-
sünkre álló adatok alapján felállítani, a pusztulás valódi méreteit megdöbbentő
számok tárják elénk. (…)

A XVIII. század elején Erdély mezőségi tájainak magyarsága számbelileg
megfogyatkozva, gazdaságilag tönkretéve kellett, hogy elébe menjen egy olyan
korszaknak, mely semmiben sem kedvezett az erdélyi magyar népi erő újjá-
szervezésének. Az újra meg újra elpusztított falvak lakosságának egy része a
török dúlás után éppen akkor népesedő Alföldre menekült és részt vett a kö-
zépkori magyar néptalaj visszahódításában. Más része, éveket töltve a viszony-
lagos biztonságot nyújtó hegyvidéken, életszínvonala kényszerű csökkenése
folytán életmódban, gondolkozásban, majd nyelvben és vallásban mind közelebb
sodródott a románsághoz, s ez az asszimilálódás azután is folytatódott, mikor
elhagyott falujába román telepesekkel tért vissza. 

(…) fel kell tételeznünk, hogy a román jobbágyok magyar családneveinek
csak egy része tulajdonítható a szökésekkel kapcsolatos névváltoztatásoknak,
más részük valóban magyar nyelvű közösségben alakult ki és sokszor magyar
eredetet takar. (…)

A mezőségi magyar népelem nagyfokú elrománosodását tehát történelmi
ténynek kell elfogadnunk, ha pillanatnyilag nem is áll módunkban ennek ará-
nyairól tiszta képet alkotni. A már említett életforma-változtatáson és állandó
együttélésen kívül az asszimiláció fő okát az egyházi gondozás válságában kell
keresnünk. Az erdélyi magyarság, a Székelyföld egyes vidékeit kivéve, túlnyomó
többségében református vagy unitárius vallású volt. A nemzeti fejedelemség bu-
kásával a protestantizmus elvesztette a hivatalos támogatást, a zavaros időkben
tömegesen elpusztult eklézsiák visszaállítására sem anyagi, sem erkölcsi lehe-
tőség nem adatott, és a pásztor nélkül maradt hívek a hatalmi eszközökkel is
pártfogolt görögkatolicizmus táborába olvadtak bele, ami jórészt együtt járt az
elrománosodással. Számos buzgó katolikus földesúr egyenesen elősegítette ezt
a folyamatot, megakadályozva protestáns jobbágyai vallásgyakorlatát. A földes-
urak magatartása egyébként is a románság terjeszkedését mozdította elő, mert
az igényesebb, törvény adta jogainak tudatában makacsabb magyar jobbágynak
elébe helyezték az engedelmesnek mutatkozó románt. Káros illúzióiból csak a
Hóra-lázadás rémségei ébresztették fel az erdélyi nemességet, de a röviddel
azután meginduló nemzetiségi öntudatosodás, majd a nyelvharc megmerevítet-
ték az addig úgyszólván cseppfolyós állapotban levő határozatlan nemzetiségi
erőviszonyokat, s a nyelvileg és vallásilag elszakadt magyart a folyton erősödő
nemzeti érzés véglegesen a másik táborhoz kapcsolta. Messze vezetne, ha ki-
térnék itt arra, hogy a nemzeti gondolat ébredése milyen végzetesen hátrányos
helyzetben találta a magyarságot, annyi azonban tény, hogy a mai etnikai térkép
egy olyan adott pillanatnak hosszú időre szóló lerögzítése, melyben a magyar-
ság, nem lévén ura sorsának, nemcsak hogy nem tudott idegeneket a maga ré-
szére vonni, hanem saját, bizonytalan s talán kedvezőbb időkben megmenthető
véreit is elveszítette.”

Tragikus történelem, ami Erdélynek osztályrészül jutott. Mintha egy kéz az
élet valamennyi területén úgy fonta volna a történések szálait, hogy az a ma-
gyarnak hátrányt, a románnak előnyt jelentsen. A tanulmány utolsó mondatában
olvasható az, ami már megváltoztathatatlan. S a történetnek ez még csak az
első felvonása, mert a nagy beözönlés, 1948–49, Trianon és a román nemzeti
kommunizmus történéseinek őrülete csak ezután következett. A folyamat cél-
tudatossága pedig ma is működik. Immáron azonban a szálakat tudatosan ke-
zükben tartó erők is ismertek.

y

Az örökös gondról
Gyulai Pál: A magyar–román viszonyról 1851-ben
1942/4.

A Hitel ebben a számában Magyar Figyelő rovatát Gyulai Pál rövid írásával
kezdi.

„Estve egy mezőségi faluban szállottam meg. A lak nyomait viselte a dúlás-
nak és pusztulásnak. A bútorok nagy részét rég elhordták, miket ott hagytak,
összetörték, s a mai napig is úgy van. Hárman egy pohárból ittunk ugyan, de
mindegyikünk számára volt fekhely, azaz kettőnek jutott ágyfa, a harmadiknak
szalmát terítettek a földre, mi az ágyat szintén pótolhatja ideiglenesen. A fölvi-
gyázó, ki legjobb akarat mellett is nem vigyázhatott föl a házra s inkább a gaz-
daságra terjeszté ki gondjait, tüzet gyújtatott a kandallóban. A nyájas tűz s a
gazda szívessége feledtették a rossz időt. Lenyugvás előtt körülültük a kandal-
lót, s a gazda beszélni kezdett.

Ne gondolja senki, hogy ebből novella fog kerekedni. Isten mentsen, még
csak egy rövid krónika sem. Nagy-Enyed fölégetésétől kezdve az utolsó Maros-
parti gyilkolásig oly borzasztó részleteket beszélt el a jámbor fölvigyázó, hogy
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már csak azért sem írom le, nehogy valamelyik pesti drámaíró kidolgozza, s
így új szerencsétlenség származzék. Másfelől a románok sem szeretik, ha az
efféléket emlegetjük. Igyekezzünk feledni mi is. Talán ők is elfelednek egyet-
mást. Hanem a jámbor fölvigyázó egyebekről is beszélt. Ezt már röviden meg-
említem. Éppen oly figyelemre méltó, mint fájdalmas.

A román nép veszélyes izgatás befolyása alatt van. Az előzmények a forra-
dalom korába vezetnek vissza. A román mozgalmat nem nemzetiség, vagy más
politikai eszme vezérlé. Eziránt kevés szám volt tisztában. A tömeg lelkében
csak egy eszme élt, habár alaptalan, de az 1847-ben készített úrbér miatt né-
mileg igazolt félelem aziránt, hogy a fölszabadulás hirtelen adott nyereményétől
megfosztják; szívében csak egy érzés lángolt: gyűlölet volt földesurai ellen.
A vezetők e gyűlölséget a magyar nemzetre vitték át, s hogy a tömeget, kit po-
litikai eszmével föl nem zaklathattak, s mai tekintetben semmi kívánnivalója
nem lehetett, céljokra használhassák, a birtokviszonyok más alapra tételét ígér-
ték, s ez minden tudós rendszer nélkül oda ment ki, ami a magyaré volt, ezután
a románé lesz. Természetesen e vezetők, habár az alábbrendeltekből teltek ki,
a legnépszerűbbek lőnek, s a többiek, kiket éppen nem lehetett gyanúsítani,
hogy barátjai a magyaroknak, vagy háttérbe szorultak, vagy oda sodortattak.
Most, midőn e törekvések gyakorlatbavételének nem lehet helye, s a román ér-
telmiség is ellene dolgozik, a nép nem akar lemondani reményeiről, s a régi iz-
gatók alábbrendeltjei, kiket vagy sértett ambitio, vagy más szenvedély vezet,
táplálják e reményeket, szítják a szenvedélyt. Még a democrata nevet merik
fölvenni – ők, kik az elfoglalt kastélyokban aristocratát játszódtak, s a hatalmok
alatti néppel kegyetlenebbül bántak, mint a régi, ritkán humanus szolgabíró.

A minő szép testvérhazában a volt földesúr és hajdani úrbérese s most bir-
tokos társa közti viszony, éppen oly szomorító Erdélyben. Itt egymást fenye-
getve, gyűlölve, sodortatnak végletekre. A nép foglalásokkal tölti idejét, a
birtokos perléssel, s visszatorlásra kényszerül, a nép bosszút forral a jövőre, a
birtokos remegésben él. Ily sivár élet mily következményeket rejtegethet? Er-
délynek nem minden vidékén áll így ugyan a dolog, de kivált a Mezőség- és
Alsó-Fehérre nézve nem nagyított a rajz. Más tekintetben sem akarok félreér-
teni. Nincs itt szó azon románokról, kik bármi politikai eszmét képviselnek,
hanem azon kalandorokról, kik gyűlölettel prédikálnak, a birtokot támadják
meg, elveszik a nép józan eszét, kik a legképtelenebb communisticai rendszer-
hez sem tartoznak, s csak oly névvel címezhetők, melyet nem írok le, de min-
denki gondolhat. Ily körülmények közt minő a társadalmi élet, könnyen
gondolhatni.”

Bizony, Gyulai békés óhaja nem teljesült. Míg a magyarok valóban megpró-
báltak minderre nem emlékezni, a románok nemhogy nem szerették, ha az „ef-
féléket emlegetjük”, hanem ellenkezőleg: megfordították a történteket, s mára
már minden szörnyűség elkövetői mi magyarok vagyunk. Erről még drámai és
angol nyelvre lefordított történettel is szolgál a Petőfit vendégül látó egykori
szálloda, a kolozsvári Biasini falán elhelyezett emléktábla. Eszerint a magyarok
40 000 románt gyilkoltak le és 230 falvat égettek fel 1849-ben. Náluk a saját
bűn elfeledtetésének legjobb módszere a másikra hárítás. Az ortodox törésvo-
nalat ismerők tudják, hogy azon túl ez napi munkamódszer. S a naiv nyugati
utas ekkora hazugság megkísérlését még elképzelni sem tudván, legjobb eset-
ben is csak némi túlzást feltételezhet. A lényeg, a gyilkosság bélyege! Az rajtunk
marad. Mi pedig közben arra figyelünk, mint látjuk már 1851 óta, hogy érzé-
kenységüket meg ne sértsük.

Gyulai Pál, a félelmetes tollú és rettegett kritikus, két évvel az események
után már olyan óvatossággal bánik a magyar–román kérdéssel, aminek magya-
rázatát érdekes lenne kutatni. Ő óvatoskodik, avagy akkor ez általános volt?
Sikerült a félelmet hosszú időre állandósítani? 

Miért olvassuk oly gyakran, hogy inkább le sem írnák azokat a borzalmakat.
Saját családtörténetemben két ágon bukkan fel a román népirtó gyűlölet. Az
egyiket feljegyezték, az a zalatnai vérengzések szörnyű epizódja. Ősanyáim

egyikét magzatával és menekülő háza népével együtt vágták darabokra és etet-
ték fel a kondával. A másikat örök titok zárta magába. Olyan nagy félelem kí-
sérte, hogy még 100 év után sem mertek beszélni róla. Utolsó gazdatisztünk
közel 90 éves leánya tavaly talált rám a rádión keresztül. Üzent, és én felke-
restem. Ő mesélte el a nagyszüleitől titokban hallott történet alapján, hogy szü-
lőfaluját, a Pusztakamarás melletti Novojt is felprédálták a románok, s ma az
egykori magyar falu tiszta román. Megjelölte a tömegsírok helyét, amely később
éppen családunk birtoka volt, s ahol apja mélyszántáskor minden évben emberi
csontokat talált a barázdában. Az elrománosodott környezetben sem az ő szülei,
sem pedig maga nem mert erről beszélni. A rendkívül intelligens és remek me-
móriájú idős asszony most vette csak a bátorságot, hogy ezt a családi titkot
nekem megőrzésre továbbadja. Gyermekkori nyaralásom helye számomra már
csupán emlék marad. Családi kúriánkat lebontották, s belőle román templom
épült. Ennek részleteit egyik közmunkára kirendelt pusztakamarási ember me-
sélte el, amikor egy Sütő Andrásra emlékező évfordulós ünnepségen az ottani
református templomban tartottam előadást.

De vissza Gyulai Pálhoz. Láthatjuk, hogy 1849 borzalmairól ma is csak
szőrmentén lehet beszélni. Az enyedi áldozatoknak ugyan már van emlékhelye,
bár azt csak egy évszám jelzi, szemben pl. az említett hivalkodó és hazug táb-
lával a kolozsvári Biasini falán. Hogy mi miért hallgatunk, arról van némi fo-
galmunk, de íme már 1851-ben is erre intett egy gondolkodó nagy magyar.
Olyan, akit nem szelíd véleményéről ismert a kor.

A románok azonban nem feledtek elfeledni „egyet-mást.”  Sőt! Mi pedig ne
feledjük, hogy azóta is: „A román nép veszélyes izgatás befolyása alatt van”.

y

Élt 103 évet
Parajdi Incze Lajos: Országos példa: az EMGE 1942/4.

A Hitel e számának Figyelő rovatában rövid írás jelent meg a kontinens egyik
legnagyobb társadalmi szerveződésben létrejött mezőgazdasági egyesüléséről,
az Erélyi Magyar Gazdasági Egyesületről (régebbi nevén Erdélyi Gazdasági
Egyesület). A háború után – román pártutasítás szerint, de magyar kézre
bízva – felszámolt jelentős érdekvédelmi szervezet sok százezer erdélyi magyar
parasztcsalád sorsa felett őrködött eredményesen. A „magyar elnyomás évei-
ben” minden előnyt megkaparintó román parasztság előretörése, és a nagy
román földfoglalások után jelentősége csak tovább nőtt.

Külön érintettség is késztet arra, hogy e pár sort beemeljem a válogatásba,
mivel akkoriban apám, Szász István volt az intézmény gyakorlati munkáját irá-
nyító ügyvezető alelnöke, tehát az eseményeket átélő és elszenvedő, célke-
resztbe állított egyik vezető. Ennek a szervezetnek a példája még a napjainkban
előforduló gondok megoldására is számos hasznos tapasztalttal szolgálhatna.

„Mi az EMGE? Feltétlenül egy tömör mondatot idézünk Teleki Béla a sor-
ban tizedik elnök marosvásárhelyi székfoglaló beszédéből: »Ez az egyesület
száz év óta változatlanul gazdatársadalmi szervezet, népnevelési intézmény,
érdekvédelmi szerv és az erdélyi mezőgazdaság szaktestülete«. Ennél kifeje-
zőbben nem lehetne összefoglalni: mi az EMGE önmagában és mi nekünk.
Az alapító Teleki Domokos, az újjá szervező Mikó Imre és a kisebbségi helyzet
következményeit felismerő Szász Pál vonala töretlenül folytatódik Teleki Béla
munkájában, s így az egyesület, amely a megszállás idején »egy kisebbségi
nemzet szervezete s az ország legnagyobb gazdasági testülete« volt. (Teleki
Béla), most ugyanakkora hittel és hozzáértéssel, megsokszorozódott lehető-
ségekkel és feladatvállalással végzi az erdélyi magyar gazdasági élet szerve-
zését.
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(…) Mit jelent az egyetemes magyarság ügyének, hogy az EMGE népi szer-
vezet, érdekvédelmi gazdatömörülés és falunevelő mozgalom?

Az élet legkülönbözőbb területein ma gyakran találkozunk egy elharapódzó
tünettel, az államosítás kiterjesztésével. Amennyire szükséges, hogy az állam –
legelsőbb ellenőrzési jogán – bizonyos közösségi tevékenységek terén éberen
gyakorolja a szükséges mértékű irányító és helyreigazító beavatkozást, ez a
»közbeszólás« egyebütt éppen olyan rejtett veszedelmeket hordozhat magában.
(…) némelyek azért kérnek állhatatosan mindenütt államosítást, hogy a nemzet
egyetemére háríthassák a feladatokat és felelősséget. A sikeres áthárítás erköl-
csileg kényelmessé teszi a terhétől így mentesült közösséget, satnyulásra ítéli
az eleven társadalmi erőket: a kezdeményező szellemet, hagyományőrzést, a
társadalom önfenntartó ösztönét, életbátorságát.

(…) Finom politikai tapintattal rendelkezőknek nem kell külön arra is rá-
mutatnunk, mennyivel bölcsebb dolog, ha – mint az EMGE roppant szervezési
munkája esetében is – az állam nem közvetlenül maga – hivatalok létesítése és
az iratgyártás megkockáztatása árán – közelíti meg egy egész országrész ma-
gyarságának gyökérkérdéseit, hanem közvetve végzi el ugyanezt a munkát: a
társadalmi erők bő felfakadásából külön e célra létesült szervezkedést bízza
meg, irányítja és ellenőrzi, támogatja és számadásra szólítja. (…)

Az EMGE azonban nemcsak az állami mezőgazdasági közigazgatás és a
gazdatársadalom viszonyának helyes megszabására nyújt példát, hanem, rá-
mutat arra is, hogy a parasztság társadalmi megszervezésének van más módja
is, mint amely osztályalapon kísérli meg a magyar parasztság tömörítését. (…)
a magyar parasztság – éppen úgy, mint Erdély földmívelő rendje – nem osztály,
hanem maga is bonyolult rétegződésű, vidékenként a népiség történetéből is
jól megmagyarázhatóan más összetételű, öncélúan berendezkedett társadalom.
Ez a mozgalom, amikor osztállyá szorítaná össze a parasztságot – társadalom-
lélektani törvényszerűség szerint –, két nem kívánt gyümölcsöt érlel: először
szembefordítja a parasztságot a magyar társadalom osztálybélyegekkel meg-
sütögetett polgári és értelmiségi rétegeivel, nemkülönben a birtokos osztállyal;
másodszor pedig, ha az osztályszemlélet támaszairól feszegetnek társadalmi
kérdéseket, a bomlás csírái hullanak a parasztságba is, mert a parasztság fel-
fedezi belső egyenetlenségeit, s fontosabbnak véli előbb azokkal  »számolni le«.

A széles paraszttársadalom így szertedarabolódik, ereje elforgácsolódik.
(…) Legsúlyosabb következménye talán mégis az (s ez dönti dugába is),

hogy félrelöki az útból, vagy védekezésre szorítva ellenségévé teszi mindazt,
aki – bár két karját szívesen ajánlaná munkára – »osztály szerint« nem tartozik
a parasztságba.

Az EMGE szervezési elve homlokegyenest ellenkezik ezzel, mert hivatás-
rendi nézőpontból tekint a magyar mezőgazdasági termelés alaptényezőit je-
lentő birtokos csoportokra; foglalkozást lát bennük, s ezért szervezi és
szervezheti egy szinten, egy táborba; érdekeket lát, a magyar gazda érdekeit,
amelyek elsőrendű nemzeti érdekek s minden védelmet megérdemelnek. (…)
amióta Szász Pál szélesre kitárta az EMGE kapuit, a kisgazdák özönnel nyo-
multak be a szervezetbe, s ma a nép sajátjának tudja az egészet és jogosan
(…). Európa még a gondolatig sem jutott volt el a testületi államszervezésben,
amikor nálunk, az EMGÉ-ben, már a legszélesebb hivatásszervezet, a legál-
talánosabb magyar foglalkozást folytató erdélyi emberek tömörülete készen
állott.

Az EMGE sajátságos társadalmi, szellemi és földbirtokviszonyaiból sarjadt
ki, terebélyesedett el. Itt, ahol a gazdaságnak, főként az erdő- és mezőgazda-
ságnak ekkora nemzetpolitikai céljai és feladatai vannak, nélkülözhetetlenül szük-
séges, hogy gazdasági életünk kitűnően működő gépezete – mint az EMGE –
közvetlenül kapcsalódjék a dolgok gyökerébe: népbe, földbe, termelésbe. Az
EMGE hajszálpontos munkájának titka abban van, hogy éppen e gyökérténye-
zők összefogása hívta létre, tartotta fenn, ragaszkodik hozzá ma és kívánja to-
vábbfejleszteni, az egész magyar életközösség példás szolgálatára.”

Napjainkban is sok esetben merül fel az államosítás, az államnak átadás, a
felelősség áthárítása, a terhek átruházásának kérdése. Az erdélyi példa mutatja,
mikor hasznos ez, s mikor nem.

Az EMGÉ-nek is meg kellett küzdenie a fennmaradásért, mert a visszaér-
kezett magyar hatalom, amelyik nem ismerte, be próbálta olvasztani a szintén
hivatásrendi Mezőgazdasági Kamarába, mondván, érdekvédelemről van szó.
Apám leírja, hogy mekkora küzdelem árán maradhattak fenn, s milyen hivatalt
hoztak létre teljesen felesleges ellenőrzésükre. Aztán hamar rájöttek a jelentő-
ségére, és Kállay miniszterelnök látogatása alkalmával már csodálattal adóztak
az EMGE munkájának. Nem úgy a háború vége és a román főhatalom vissza-
térése után. Ekkor már sikerült az erdélyi magyar parasztság 103 éves szer-
vezetét felszámolni. Ez a szokásos módszerekkel történt. Hazugságok,
vádaskodások, boszorkányüldözés útján. Ennek pontos dokumentációja birto-
komban van. 

Aztán ott is következett a kollektivizálás és a hagyományos parasztság szét-
verése, amint azt a szocializmus építésének útján tenni kellett.

y

Első európai évszázadainkról
Guoth Kálmán: Magyar középkor 1942/4.

A Hitel bécsi döntés utáni öt évfolyama, melyet a harmadik Hitel névvel pró-
báltam elválasztani az első két korszaktól, az eddigieknél sokkal nagyobb ter-
jedelemben foglalkozik történelmi kérdésekkel. Ennek legkézenfekvőbb
magyarázata, hogy az elszakított Erdélyben évtizedeken keresztül őszinte han-
gon és a legszigorúbb megkötések nélkül nem lehetett beszélni ilyen témákról.
A régebbi számok olvasói láthatták, amint Erdély vagy az erdélyi városok neveit
sem írhatták le magyarul. Nem is beszélve a magyar–román viszonyt érintő kér-
désekről. A magyar történelem pedig gyakorlatilag elválaszthatatlan ettől a vi-
szonytól, hiszen egyrészt a románok fokozatos térnyerésének ismertetése annak
szerves részét képezi, másrészt a román történészek a magyar történelmet egé-
szében is saját kedvük szerint értelmezik, tehát annak a velük látszólag össze-
függésben nem levő eseményei is ferdítést szenvednek és ezért tisztázandók.
Ugyanis ezeknek a ferdítéseknek romániai és más szomszéd vonatkozásokban
is sokan eshetnek áldozatul, és építhetnek magukban hamis képet a magyar
múltról.

Guoth Kálmán történetkutatásunk nagy vesztesége. Mályusz Elemér ígéretes
tanítványa 1936-ban doktorál és a bécsi döntés után a kolozsvári könyvtárba
kap kinevezést. A szovjet hadifogság törte meg pályáját, s az ott szerzett be-
tegség vezethette arra az elhatározásra, hogy szabadulása után nem sokkal
véget vessen életének.

Guoth Kálmán a Hitel Szemle rovatában megjelent alábbi tanulmányában
a XX. század első felének magyar középkorkutatását választotta vizsgálata tár-
gyául.

„Alig pár évtizeddel maradt mögöttünk az elmúlt századforduló, mégis úgy
tűnik, mintha századok teltek volna el azóta. (…) Egy világtörténeti korszak
zárul le, s új századok indulnak útjukra az előttünk álló nemzedékkel. A nagy
átalakulást ezernyi jel mutatja, de kevés példa van, amely kézzelfoghatóbban
igazolná, mint a történetszemlélet változása és ebben is a világtörténelem ama
részének teljes »átértékelése«, melyet Cellarius hallei egyetemi tanár után kö-
zépkornak nevezünk.

Az elmúlt századok szemében e korszak a »konszolidált barbárságot« jel-
képezte s jelképezi mindmáig, sokszor egészen művelt emberek felfogásban is.
Ezen – századok beidegződéséről lévén szó – nincs mit csudálkoznunk. Modern
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világunk alapvetése, a renaissance egy kiszikkadt, megkopott középkorral – he-
lyesebben annak utolsó századaival – találkozott szembe, mely a maga szerke-
zetében, rendszerében valóban alkalmatlan volt már az élet továbbvitelére. (…)
Két világ találkozott, s az antik kultúra újra felragyogó fénye, meg a vele ro-
konszenvező új koreszmék hosszú századokra árnyékba borították a régi és az
új világ között eltelt évezredet. A »sötét középkor« fogalma tehát tulajdonképpen
már ekkor megszületett.

Az új világképben csak annak volt »értelme« és »értéke«, amit az ész, a  »ta-
pasztalat« igazolt. Mindent, ami ezek határain kívül esett, »babonának« azaz
»középkorinak« tartottak. S e véleményt egyre jobban igazolni látszottak azok
a hatalmas szellemi eredmények, soha nem látott és nem remélt tudományos
felfedezések, melyek az emberiség egész életmódját forradalmi módon átala-
kították, sokszor egy nemzedéknyi időn belül. (…) Semmi sem látszott elér-
hetetlennek – ha nem gátolják az egyént a kezdeményezésben, képességei
kifejtésében.

Hogyan is érthette volna meg e korszak a középkor közösségi eszményét:
azt, hogy az egyén élete szolgálat, magasabb, erkölcsi célok szolgálata! Mit
láthatott az aszkézisben a »polgári kényelemmel berendezett otthonba« belehí-
zott polgár? Legfeljebb a lelki egyensúly megbomlását. S hogy e föld siralom-
völgy és előkészület csupán? Mosolyoghatott rajta. (…)

Ennek a világképnek kiérett történetszemlélete az Auguste Comte által meg-
fogalmazott pozitivizmus. Eszerint a történetíró feladata a jelenségek, a tények
pontos leírása, az ész, a tapasztalat határai között s ennek alapján a fejlődés
törvényszerűségeinek megállapítása. (…)

Világnézetté, történetszemléletté ezek a törekvések először a német idea-
lizmus munkássága nyomán érlelődtek. Ennek képviselői hangsúlyozták, s iga-
zolták először történeti kutatásaikkal, hogy az emberi lélek nem termék, nem
mechanikai törvényszerűségek szerint igazodó jelensége a történelemnek,
hanem éppen sok tekintetben létrehozója. (…)

Ebben a szemléletben természetesen egészen más megvilágításba kerültek
a történeti élet eseményei. Kiderült, hogy nem az időrendi egymás után, vagy
egymás mellettiség laza, sőt sokszor téves fonalán függenek össze egymással,
hanem sokkal inkább az emberi lélekből, szellemből fakadt célok, eszmék sze-
rint igazodnak. Egyszersmind világossá vált ezzel az is, hogy a középkor »ba-
bonái«, »hiedelmei« is ilyen, az ész és tapasztalás határain túl levő, tehát az
ésszel teljesen meg nem magyarázható célok és eszmények. S a »sötét közép-
kor« egyszerre megvilágosodott. A nagy lendülettel meginduló részletkutatások
hamarosan egészen új középkorképet rajtoltak a régi helyére. (…)

A pozitivista szemlélettel való elégedetlenség nyomai hazánkban is fellelhetők
már az első világháború előtti években. Az akkori fiatal történész nemzedék élen-
járói Horváth János, Szekfű Gyula, Hóman Bálint talán ennek az új történet-
szemléletnek a tüzetes ismerete nélkül is – mintegy saját intuíciójukból ráléptek
az akkor már kidolgozott, ún. szellemtörténeti irány felé vezető útra. (…)

Az összeomlásig azonban ezek a kezdeményezések nagyobb hatást nem kel-
tettek. Annál nagyobb visszhangra és megértésre találtak a háború után. Tria-
nonban nemzetünket minden életlehetőségéből kiforgatták, nem maradt más
reményünk és fegyverünk, mint a lélek, a szellem ereje. S a katasztrófa árnyé-
kában rá kellett döbbennünk arra, hogy ez a szemlélet, mellyel a háború előtt
néztük a múlt és jelen kérdéseit, egyaránt nem a valóságot vetítette elénk,
hanem – mint egy prizma – annak torzított képét. Az összeomlás a maga ször-
nyű valóságában megmutatta: mennyire téves s mennyire hasznavehetetlen ál-
lamnak és nemzetnek olyan megfogalmazása, szemlélete, mint amilyen a háború
előtti évtizedeké volt! Rá kellett döbbennünk a nemzetiségi kérdés szinte halálos
fontosságára is, melyre a háború előtt hasztalan igyekezett felhívni a figyelmet
pl. Jancsó Benedek kötetekre duzzadt munkáival. Majd minden nap új kétsé-
geket új kérdéseket vetett fel, s rájuk választ várt nemcsak a tudósok szűkebb
köre, hanem a szélesebb értelemben vett nemzeti társadalom is. S honnan vár-

hatta volna a megoldást, a megnyugvást, a bátorítást, az irányt, ha nem a nem-
zeti múltból, a lélek, a szellem megtartó és felemelő erejének hangsúlyozásá-
val?!

Ilyen szellemi környezetben fogant és született meg a magyar történet új
szintézise Hóman Bálint és Szekfű Gyula feldolgozásában, az új szellemtörténeti
irány szemléleti és módszertani újításainak, elveinek felhasználásával. (…)
Nincs itt terünk arra, hogy részletesen taglaljuk: milyen új eredményekkel gaz-
dagította Hóman Bálint történeti tudatunkat? Csak néhány szempontra hívom
fel a figyelmet. Ő éreztette először teljes nagyságában és életszerűségében azt
a tragédiába illő feszült légkört, mely magyarság és Európa, magyar jelen és
jövő között volt Szent István trónraléptekor. S mesterien mutatja meg azt is,
hogyan oldotta meg első királyunk élete munkájával ezt a lét-nemlét kérdést
felállító helyzetet. Egy másik nagy korfordulón: az Árpád-ház kihalta után, Ká-
roly Róbert uralkodásban ismét hasonlóan kényes évtizedeket helyezett egészen
új megvilágításba, s tárta fel egy egész korszak anyagi és szellemi alapját – jó-
részt saját kutatásai alapján. (…)”

A tanulmány eddigi olvasása ismét meggyőzhet minket arról, hogy a törté-
nelemtudomány művelése mennyire nem csak úri passzió, s milyen mértékben
lehet akár döntő befolyása egy nemzet életére. Sajnos azonban ehhez nem elég
az avatott történészek munkája, de avatott fülekre is szükség lenne. Erre jó
példa a Guoth által is emlegetett Jancsó Benedek hiábavaló figyelmeztetéseinek
szomorú sorsa.

Amint az irodalomban ismerjük a poéta és a „poéta doctus” fogalmát, úgy
lenne fontos elvárnunk, hogy a mindenkori hatalom politikusai között is minél
több „doctus” jelzőt is kiérdemlő politizáljon, s aki meg nem ilyen, legalább
hallgasson rájuk.

A folytatásban szerzőnk Hóman Bálint vitathatatlan érdemeit emlegeti, s
máris felmerül bennünk a most folyó „szobor vita” képtelensége. A nagy tör-
ténészt egyfelől a mai liberális szempontok szerint nehezen magyarázható te-
vékenysége miatt feledésre ítélnék, s ezzel a magyar történetírás a politikailag
korrektnek nevezett ideológiai munkaeszköz kiszolgáltatottjává válna. Másfelől
a vita erőltetése ma felfokozott állapotban működő és politikai érdekből mes-
terségesen felkorbácsolt érzékenységeket sért, olyanokat, amelyeket nyugod-
tabb időkben kellene tisztázó és tudományos hangú megbeszélések tárgyává
tenni.

A Szent István-i korról írottak szintén felkeltik a jelenben élő gondolkodó
érdeklődését. Mert mintha – modern kori változatban – ma is hasonlóan feszült
volna a magyarság és Európa között a légkör. Csakhogy ezúttal a kérdés meg-
fordult. Hiszen míg akkor a magyarságnak kellett a megmaradás érdekében
Európa uralkodó szelleméhez igazodnia, ma úgy látszik, hogy Európa áll a lét-
nemlét határmezsgyéjén, és jól tenné, ha a magyar gondolkodásmód mellett
döntene. Sajnos azonban abban is más a helyzet, hogy míg azokban a régi idők-
ben a kockázat csupán a magyaroké volt, hiszen Európát nem viselte volna meg
eltűnésük, addig ma, Európa megsemmisítése a magyarságot magával rántaná.  

A szellemtörténeti megközelítés fontosságát vizsgálván megállapíthatjuk,
hogy bizony az soha fontosabb nem volt, mint éppen napjainkban.

„Őstörténetünket már Hóman szintézise előtt egészen új megvilágításba he-
lyezte Gombocz Zoltán korszakos jelentőségű tanulmánya, továbbá gróf Zichy
István és Németh Gyula úttörő munkássága. Ők mutattak rá erős hangsúllyal
arra, hogy nemzetünknek a háború előtt dívott finn-ugor származtatása megle-
hetősen egyoldalú: a törökségnek – nevezetesen az óbolgár (ogur) népnek –
ugyancsak igen nagy része van nemzetté válásunkban. Megállapították a keve-
redés idejét, helyét, kulturális jelentőségét is. A keveredés mértékét, milyensé-
gét művelődési és történeti hátterét pedig Németh Gyula tisztázta szinte
végérvényesen –, de már Hóman Bálint összefoglalása után. Életszerű képpé
Deér József fogta össze az eredményeket kitűnő könyvében, a szellemtörténeti
irány egyik legszebb alkotásában, rámutatva arra is, hogy a nomád kor lelki-
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szellemi örökségének milyen döntő hatása volt a későbbi, keresztény száza-
dokra az állam, a társadalom, az alkotmány és nemzetiségpolitika fejlődése te-
kintetében egyaránt. 

Hóman Bálint (…) a XI–XII. század magyar állama jellegének meghatáro-
zásával kapcsolatban ezt a kort a patrimoniális királyság korának nevezte, mert
(…) az állam képviselője, a király hatalma atyai örökségén, patrimóniumán
nyugodott. Mályusz Elemér szerint (…) nem kifejező, mert nem jutnak benne
érvényre a pogány korból megmaradt, az egész korszak jellegét lényegesen
meghatározó vonások. Ezért a (…) karizmatikus megjelölést ajánlotta. (…)
Deér József (…) a Hóman–Mályusz ellentétet az »Árpádok parancsuralma« el-
nevezéssel igyekezett feloldani. (…) Váczy Péter arra mutatott rá, hogy a po-
litikum hordozója, irányítója e korszakban hol a társadalom, hol az állam, hol
pedig az egyház. (…)

(…) különválasztottuk azokat a tanulmányokat, melyek elsősorban vagy
éppen kizárólagosan társadalomtörténetiek. E téren a »modern kor« megindu-
lását Szekfű Gyulának még a háború előtt megjelent tanulmánya jelzi, melyben
elsőnek mutatott rá arra, hogy az okleveleinkben serviensek és familiárisok
néven emlegetett elemek egy egész rétegét alkották társadalmunknak. (…)
1938-ban a kitűnő szociológiai képzettségű Mályusz már világos áttekintést
tudott adni a négy rend: papság, polgárság, fő- és középnemesség fejlődéséről,
természetesen saját, a XIV–XV. századra vonatkozó igen jelentős eredményei-
nek felhasználásával. Munkájának eredménye egész társadalmi szerkezetünk
kialakulásának feltárása: hogyan válnak a XIII–XIV. század hűbériségében laza
szálakkal összefűzött főnemesek a XV. századtól kezdve egyre jobban jogilag
és politikailag tudatban is egységes renddé? Miként forr össze s válik az or-
szágos politikában is sokszor döntő súlyúvá a vármegye kereteiből kinövő kis-
nemesség s marad végzetesen alul jobbágyságunk. Ugyancsak Mályusz mérte
le ennek a hűbériségből rendiségbe átmenő fejlődésnek hatását állami létünkre
is, rámutatva: hogyan gyengítik, majd bénítják meg teljesen a Jagello-korban
az átalakulással együtt járó belső küzdelmek államunk akcióképességét, s válnak
javarészt okozóivá egy nehéz külpolitikai helyzetben minden bajunk kútfejének,
a mohácsi tragédiának? Vegyük még hozzá ehhez azt, hogy modern település-
és népiségtörténeti kutatásunknak is Mályusz a szellemi atyja, módszerének jó
részben kidolgozója vagy kidolgoztatója (…). Rajta kívül természetesen mások
is értékes eredményekkel járultak hozzá társadalmi fejlődésünk megértéséhez.
Itt elsősorban Szabó István nevét kell megemlítenünk. Munkásságának súly-
pontja ugyan a népiségtörténetre esik – annak Mályusszal együtt vezető műve-
lője – csak természetes azonban, hogy az adatoknak az egykori életbe való
beillesztése őt is a társadalomtörténet területére sodorta. A magyar jobbágy-
ság történetére először ő irányította rá a történeti tárgyilagosság fénycsóváját,
s tőle várjuk e nagy horderejű kérdés részletes felgöngyölítését is. (…)

Az egyháztörténet területén már kevesebb értékes eredményről adhatunk
számot. Az egyház politikai és társadalmi szerepére vonatkozólag ugyan sok
értékes, új megállapítást tesznek az eddig említett munkák, tennivaló azonban
még bőségesen akad e tekintetben is, nem is szólva a sajátos egyháztörténeti
kérdésekről. (…)”

Meg kell jegyeznünk, hogy Erdély népesedéstörténetének egyik legfonto-
sabb forrásanyagát az erdélyi egyháztörténet adhatja. Mind a vallásszabadság
hazájaként, mind az ellenreformáció és a görögkatolikus egyház létrejöttének
nemzetiségtörténeti hatásait vizsgálván, főleg a románságot mintegy a hátán
hordozó ortodoxia ilyen téren tagadhatatlan döntő fontossága szempontjából. 

„Bár társadalmunk népi alapját (…) – a török pusztítás előtt – még túl-
nyomó többségben a magyarság alkotta (Mályusz számításai szerint a középkor
végén a magyarság számaránya 77%) a honfoglalástól kezdve, századok folya-
mán kerültek bele idegen népi elemek is. Megtelepedésük helyének, sőt idejé-
nek megállapításában nagyon sokat köszönhetünk új utakra térő nyelvészetünk

vezető egyéniségeinek: Melich Jánosnak, Kniezsa Istvánnak, s román viszony-
latban főleg Tamás Lajosnak. Tamás foszlatta szét a nyelvészeti, történeti, arc-
heológiai, társadalmi bizonyítékok nagy tömegével a humanista kor odaát még
élő ábrándját, a dákó-román kontinuitás elméletét: a tények egész sora egy-
hangúan azt mutatja, hogy a román nyelv csak a Balkánon alakulhatott ki az
albán nyelvterületen; ezért nincs Erdélyben egyetlen román eredetű folyó vagy
városnév sem. Ez az oka annak, hogy először Erdély legdélibb részén tűnnek
fel a románok a XIII. század elején, olyan területen, mely ezelőtt pusztaság volt
(Barcaság). Tamás megállapításait mindenben igazolták, sőt még jobban meg-
erősítették Alföldi András kutatásai: a dák nép vagy megsemmisült Traianus
hódításakor, vagy más területre hajtották el a hódító rómaiak. Viszont a római
telepeseket 275-ben Aurélianus szinte teljesen kivonta a mai Erdély területéről.
Az itt maradt esetleges néptöredékeknek pedig meg kellett semmisülniök a
népvándorlás viharaiban. A magyarsággal rokon nemzetiségek sorsát Kossányi
Béla és Kring Miklós kitűnő tanulmányai tisztázták, a többi nemzetiségek éle-
tére pedig Szekfű, Deér és Mályusz tett alapvető megállapításokat. Sőt – ez
utóbbiak ezen túlmenően – már a magyarság és nemzetiségek viszonyát is vizs-
gálni kezdték. E kérdést Szekfű vetette fel 1935-ben, s arra az eredményre ju-
tott, hogy a magyarság szeretettel fogadta az idegeneket, s a türelmen túl
egyenlő elbánásban részesített őket fajtestvéreivel. Szekfű véleményét még job-
ban megerősítette Deér, aki – már többször említett kitűnő könyvében – ezt a
nemzetiségi politikát a nomád kor örökségének tekinti, ahol kimutathatóan csak
a gazdasági és a hadi csatlakozást követelte meg az uralkodó nép. Velük szem-
ben Mályusz ama nézetének adott kifejezést – településtörténeti érvekre tá-
maszkodva –, hogy a XI–XII. században a magyarság asszimilálni akarta az
idegeneket, a XIII. századtól kezdve pedig éppen disszimilációs volt nemzetiségi
politikánk. A vita eldöntése a jövő feladatai közé tartozik.  

Annak a nagyhatalmi állásnak, melyet nemzetünk a középkori Európában
elfoglalt, gazdasági alapjait is az utolsó két évtized szorgos kutatásai kezdték
mélyebben megvilágítani. Külön ki kell emelnünk Domanovszky Sándor és
Hóman Bálint igen értékes eredményeit. Előbbi külkereskedelmi kapcsolatain-
kat világította meg, szokott alaposságával, Hóman pedig ennek – mondhatni –
tartalmi részét tisztázta: a magyar nemesfém termelését, európai piacát, s ennek
hatását állami életünk alakulására. (…)

Mindazt az értéket, életet, amit állam és társadalom teremtett, a honvéd-
elemnek kellett megvédeni, a célkitűzéseket megvalósítani akkor is éppen úgy,
mint napjainkban. Állami és társadalmi fejlődésünkkel tehát szervesen össze-
függött mindenkor a hadügy, nemegyszer – pl. a rendiség alakulásában – dön-
tően befolyásolva ezek fejlődésének irányát is. Természetes tehát, hogy az eddig
említett munkák sokszor érintenek, sőt meg is oldanak ilyen jellegű kérdéseket.
Az egész középkort átfogó pillantással Deér vizsgálta és mutatta be államisá-
gunknak ezt az oldalát. Rámutatott, hogy egészen Mátyásig a magyar királyság
mindig társadalmi úton oldotta meg létének ezt az alapvető kérdését: ezért
adott birtokokat, kiváltságokat, sokszor egész rétegeknek, mert ezt a honvé-
delmi kötelezettséget teljesítették, vagy teljesítendők voltak. Mátyás korára
azonban ez a rendszer már idejét múlta. Ezért ő a társadalomtól független,
csak tőle, az államhatalomtól függő zsoldos hadsereget teremtett, mely bármi-
kor engedelmes eszköz volt céljai megvalósításához. Ennek a zsoldos hadse-
regnek a jellegét, szervezetét tüzetesen Tóth Zoltán ismertette meg velünk
értékes könyvében. (…)

Így jutottunk el a történeti forrástudományokhoz. Az egyes történeti kérdé-
sek kutatói megállapításaikat általában forrásokra szokták építeni, ezek hite-
lességét azonban magától értetődően nem tehetik mindig maguk külön vizsgálat
tárgyává. Ez elsősorban a forrástudományok művelőinek feladata: megállapítani
a források keletkezésének korát, hitelességüket, összefüggéseit. E téren igen
sokat köszönhetünk a pozitivizmusnak, mely jellegénél fogva kiválóan alkalmas
volt ilyesfajta kérdések tisztázására. (…)
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Magunk érezzük legjobban mennyire vázlatos ez a kép, amit rövidre kény-
szerült áttekintésünkben adhatunk. Célunk azonban talán sikerült elérni: meg-
villantani a problémákat, ismertetni az alapvető munkákat s a legértékesebb
eredményeket. Az esetleges alaposabban érdeklődő olvasó válasszon belőlük
tetszése szerint. (…)

Vegyük még ezekhez hozzá azokat az eredményeket és kezdeményezéseket,
melyekről már Makkai László beszámolt a folyóirat oldalain, s akkor tárgyila-
gosan megállapíthatjuk: az elmúlt két évtized középkorunk feltárásában annyi
és oly szép eredményt ért el, mint előtte történetírásunk egyetlen korszaka sem.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy alig egy évtizeddel Hóman és
Szekfű után már újra mutatkozott az összefoglalás szükségessége. Ezt a fela-
datot Domanovszky Sándor irányításával kiváló tudósaink sora oldotta meg a
Magyar Művelődéstörténet monumentális értékű köteteiben. (…)”

Aki érdeklődik a nemzet sorskérdései iránt, nem nélkülözheti a múlt meg-
ismerését. Ez természetesen igényel némi erőfeszítést. Hogy mihez kell nyúl-
nunk a jelenünket is meghatározó magyar középkor megértéshez, ahhoz ad
útmutatást ez a tanulmány, s egyben vázlatosan végig is szalad a legfontosabb
tudnivalókon.

A jövőnket is meghatározó nemzettudat újjáépítésében igen nagy szerepe
van a történelemoktatásnak. A középiskolai pedagógusok között tehát a ma di-
vatos elképzelésekkel (és szándékokkal) ellentétben semmivel sem lehet kisebb
fontossága a humán tárgyak oktatóinak a reáltudományok megismerésére ne-
velőkénél. Ha Guoth Kálmán írását átfutottuk, nem maradhatott észrevétlen
számunkra, hogy milyen érdekessé s ezzel elfogadottá és így a személyiség fej-
lődését is befolyásoló erővé lehet tenni ezt a – sokak által unalmasnak hitt –
iskolai tantárgyat. A humán tárgyak oktatásával is megalapozott nemzetépítő
tudat emelheti a megszerzett reál tudást valódi országépítő erővé.

y

Kérdezték: mi a magyar?
Kodály Zoltán: Magyarság és európaiság 1942/5.

Kodály Zoltán gondolatai a Szekfű Gyula szerkesztette „Mi a magyar?” c. kö-
tetből kerültek a Hitel e számának első oldalára.

„Sokan a város kultúráját féltik a falutól. Pedig a magyar urbanitás sajátos
formái csakúgy a hagyományos, népi gyökerekből fejlődhetnek ki, mint a mű-
vészet. Fővárosunk tele van idegenséggel, a nagyváros nemzetközi külsőségein
kezdve, egész a köszönés idegenből fordított formájáig s a beszéd hanghordo-
zásáig. Ezek a nemzeti életbe sohasem fognak szervesen beilleszkedni, annak
elmélyülésével lassan el fognak tűnni. Ami kevés nemzeti gyökerű városiassá-
gunk van, arra féltő gonddal ügyel mindenki, aki a kultúrát akarja, hisz város
nélkül nem élhet, magyar városi életben való hit nélkül el sem indulhat.

De a város felemelkedésében vegyen részt a falu is. Az egész ország szinte
egyetlen nagy város legyen, ahol a falunak is jut annyi a városi kultúrából,
amennyire szüksége van. A városi ember otthon legyen a falun is, s a falusi se
legyen idegen a városban.

Ez nem utópia. A falu valósággal éhezik a kultúrára, s a város sem fog ko-
nokul ragaszkodni idegenségéhez, ha megérti: nem mind kultúra, ami idegen,
s nem szükségképpen idegen, ami kultúra. Megérkeztünk az örök problémához:
magyarság és európaiság szintéziséhez. Szent Istvántól máig és örökké. Addig
él a magyar, míg meg nem tudja oldani.

De hisz tőlünk keletre, délre, északra mind ezzel küszködnek a népek.
Nekik könnyebb: indogermán a nyelvük, s a nyugat hatékonyabban segíti elő
megoldásukat. A mienk legalább is közömbös előtte. Ha megoldjuk, magunk-

nak oldjuk meg. Akkor, de csak akkor tudunk talán neki is mondani valamit
magunkról.

Magyar kultúra: örök harc a hagyomány és a nyugati kultúra közt. Béke
csak úgy lehet, ha a népkultúra nő fel magas kultúrává, saját törvényei szerint,
Európától csak azt veszi át, ami erre kell, s azt is szívesen magába olvasztja.
Elérhetjük-e? Janus-arcunk lehet-e valaha egy akaratú, magával egyes lélek
arca?

Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, a cseremisz fogja, a másikat
Bach, Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa és
Ázsia kultúrája közt nem ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd, s talán mind-
kettővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb ezer évre.”

Az idegen formák azóta sajnos kezdenek beleilleszkedni nemzeti életünkbe,
odáig menően, hogy már megkérdezhetjük, mennyire nemzeti az? Bizony, a
nemzetit fenyegeti az eltűnés. Zajlik a nagy átalakulás spontán módon, de tu-
datos beavatkozás által is. A falu városiasodása a civilizációs kényelmi kellékek
elérhetőségével, s a kommunikációs eszközök szédületes fejlődésével gyakor-
latilag bekövetkezett, de előtte lezajlott egy városba menekülésnek nevezhető
folyamat, a mezőgazdaság munkaerő-igénye és eltartó képessége csökkenésé-
vel. Ezt egészítette ki az a neoliberális szemlélet, amely a falu feleslegessé vá-
lását hirdette és szorgalmazta.

Csakhogy a faluban nem csupán a városi kényelmet nélkülöző, netán azt
éppen megvető emberek élnek, hanem ott vannak utolsó menedékhelyei a ha-
gyományok őrzésének is. De a nemzeti gondolat és a természet közelségének
igénye vagy a természetesen egészséges életmód éppen úgy itt talált menedéket,
mint ahogy mindez a városba zsúfolt embertömegeknél elsatnyult. Ez a globa-
lizációs szándékok céljainak egyike. A városok népe könnyebben kezelhető, be-
folyásolható, ellenőrizhető.

Kodály reményeinek kifejtése óta két hatalmas beavatkozás történt a város
és a falu egymáshoz való viszonyának természetes és saját igényeik szerinti ala-
kulásában: a soha fel nem épült szocializmus és a reményeink szerint céljait
soha el nem érő neoliberalizmus által. És ez a természetellenes beavatkozás
érvényes a kultúránkra is. Hajlamosak lehetnénk a kérdés leegyszerűsítésére,
a látszólag hagyományos magyar falu és az Európát könnyebben befogadó város
viszonyára. De nem így van. Hiszen, bár a kultúrában Kodály és nemzedéke
érte el, hogy a népi, a hagyományosan magyart felemelte-beemelte az európa-
iba, ugyanakkor a magyarság és európaiság, egyébként – éppen Kodályék nyo-
mán – összeegyeztethetőnek tűnő kérdését, a politika gazdaságot szolgáló
érdekei próbálják lehetetlenné tenni.

A magyar tehát megoldaná, sőt utat is mutatott annak megoldására, hogy
a szintézis létrejöjjön. Csakhogy az az Európa, amellyel ennek létre kellene jön-
nie, már nem Bach és Palestrina Európája, és nem az, amely felé oly sóvárogva
közeledtünk még Kodály idejében is. A szintézisnek tehát nem napjaink ide-
genné vált Európájával, hanem az immáron csak emlékképpé váló keresztény
gyökerű Európával kellene létrejönnie. Ugyanakkor: „(…) tőlünk keletre, délre,
északra mind ezzel küszködnek a népek.” De nekik csak látszólag könnyebb.
Mert a nyugat valóban segít nekik a megoldásban, ami sokkal inkább megadás.
Ebből a szempontból egyelőre még nekünk több az esélyünk. Természetesen,
ha valami olyasmit akarnánk, amire Kodály Zoltán is gondolt.

Nyugatnak azonban nem vagyunk közömbösek. Nagy erőkkel próbál „segí-
teni” a mai Európához történő „szintézis” dolgában. Na és Ázsia? Bizony, Ázsia
nem a nogáj-tatárt vagy a cseremiszt jelenti már nekünk. A hányódó komp nem
a miénk, hanem az iszlámot hozza Ázsiából. Egyelőre az új Európa közremű-
ködésével.  Vagyis fejünk felett folyik a nagy szintézis. És sajnos igaz: addig él
a magyar, amíg ezt meg nem oldják! 

y
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Fontos kapocs
Ullein-Reviczky Antal: Az olasz–magyar barátság
századokon át 1942/5.

Amikor a tájékozott érdeklődő e címet és a megjelenés évszámát elolvassa, el-
sőre arra gondolhat, hogy a kortárs olvasóval együtt, egykoron megírt aktuál-
politikai propaganda áldozata lehet. Mielőtt azonban magunk is így járnánk,
olvassuk el a tanulmányt.

„Annak a mély és meleg rokonszenven alapuló barátságnak, amely az olasz
és a magyar népet valóságos sorsközösségbe fűzi össze, évszázados gyökerei
vannak mindkét nép lelkében. Amikor napjainkban annyiszor esik szó erről a
hagyományos barátságról, mindenkinek éreznie kell, hogy ebben az esetben a
barátság szó nem »una fras e vuota e convenzionale«, hanem mély történeti iga-
zság »una profonda verità storica« kifejezése. Egy kiváló olasz tudós, Carlo
Tagliavini, nemrég méltán állíthatta, hogy Olaszország valamennyi külföldi kap-
csolata közül Magyarországgal való összeköttetése a legszorosabbak közé tar-
tozik. »Elmondhatjuk – írta az olasz tudós, aki elsőrangú összefoglalását adja
a magyar–olasz kapcsolatok történeti fejlődésének –, hogy az Itália és Magya-
rország közötti kapcsolatok egyike volt a legmélyebbeknek és legmaradandób-
baknak, amelyeket Italia valaha is külföldi nemzetekkel létesített. Így történt
azután, hogy történelmi, kulturális hatású és dinasztikus kapcsolataink a múlt-
ban a legélénkebbek voltak Magyarországgal, jóllehet nem kötöttek össze sem-
minő olyan népi vagy nyelvi rokonsági kapcsolatok, mint a hozzánk eredetben
és nyelvben sokkal közelebb álló más nemzetekkel.« Tagliavini tehát az olasz–
magyar testvéri együttérzést »una affinità di elezione«-val magyarázza; szerinte
ez teremtett olyan kapcsokat a két nemzet között, amelyek még a vérségi és
nyelvi kötelékeknél is maradandóbbaknak bizonyultak. 

Legutóbbi előadásomban, amelyet Milánóban tartottam, igyekeztem kimu-
tatni, hogyan is alakult ki az a »vincolo iniziale«, amelyre Tagliavini céloz. Ebben
az előadásban a magyar föld és nép latinitásáról beszéltem, arról a latinitásról,
amelyet köveinkbe, városaink arculatába s az emberek lelkébe két hajdani római
provincia, Pannónia és Dácia dicsőséges múltja feledhetetlenül belevésett. Em-
lítettem az itáliai lakosságnak azt a békés kirajzását, amely e tartományokat s
elsősorban Pannóniát Észak-Itália természetes meghosszabbodásává avatta,
szóltam a pannóniai kereszténységnek igen korai s a népvándorlás zivataraival
is sikeresen dacoló hagyományairól és szülővárosom, Sopron példáján mutat-
tam be, hogyan épült itt rá a középkori város az egykori római központ,
Scarbantia, roppant, napjainkig látható falaira. Említettem azokat a folytonos-
sági szálakat, amelyek Pannónia antik művészetétől egyenes vonalban vezetnek
a magyar középkor román stílű emlékei felé, és részletesen kifejtettem, hogyan
élt ez a római földből felszívott és állandóan új meg új erőforrásokkal gyarapodó
latinitás tíz századon át a magyarság lelkében. Ez a latinitás teremtette meg
Mátyás udvarának európai mértékkel mérve is ragyogó humanizmusát s ez adta
nekünk Berzsenyit, a magyar Horatiust. 

S latinitásunk még többet is adott: képessé tett bennünket arra, hogy meg-
értsük és megszeressük, testvérünknek érezzük mindazon népeket, amelyeket
ugyanazon latinitás avatott az európai kultúrközösség tagjaivá. E tétel áll első-
sorban az olasz népre: benne a magyarság mindenkor a latin szellem közvetlen
folytatóját látta, azt a népet, amely ma is romlatlan tisztasággal beszéli Róma
nyelvét s amely szívében ma is Róma eszményeit hordozza. Mi sem volt tehát
természetesebb, mint hogy a magyarság, amely már temperamentumánál és
lobbanékonyságánál fogva is annyira hasonlatos az olaszhoz, Itália lakosaiban
mindenkor a római örökség leghitelesebb képviselőit fedezte fel. Mindkét nép
közös szerencséje volt, hogy történeti és főleg kulturális körülmények ezt az
egymásra találást a századok folyamán egyre melegebbé tették és mindinkább
elmélyítették. 

A pogány magyarság kalandozásai után, amikor egyes pannóniai törzsek
gyakran avatkoztak bele az északolasz síkság trónvillongásaiba, hathatós se-
gítséget nyújtva egyik vagy másik lombárd királynak, és hadjárataik során meg-
ismerkedtek az olasz kultúra elemeivel is, a magyar–olasz kapcsolatok a
magyarság megkeresztelkedése, tehát Szent István kora óta kezdtek terméke-
nyebb eredményekkel járni. Népünk megtérésében mindenesetre nagy része
volt a római Sant’Alessio-kolostorban és Montecassinón nevelkedett Szent
Adalbert prágai püspöknek, aki már Géza fejedelemmel beható tárgyalásokat
kezdeményezett, valamint Szent István keresztapjának, Deodato Sanseverino
őrgrófnak s különösen az előkélő velencei családból származó Szent Gellértnek,
aki csanádi püspök s a magyarországi katolikus egyház megszervezője lett.
Mély római kapcsolatokat, Rómához való áhítatos ragaszkodást jelentett ter-
mészetesen a II. Szilveszter pápától kapott korona is, valamint azok a magyar–
olasz rokonsági kapcsolatok, amelyek már e korban kialakultak. Szent István
nővére a gradói püspök fivéréhez, Orseolo Ottóhoz ment férjhez, s e kiépülő
olasz összeköttetések révén bizonyára az olasz hittérítők száma is egyre növe-
kedett Magyarországon. E rokoni kapcsolatok következtében már közvetlenül
Szent István után olasz vérből származó uralkodó, a velencei dózse fia, Pietro
Orseolo, került a magyar trónra. Uralkodása alatt számos olasz kereskedő ke-
rült Magyarországra, megindítván a csakhamar erősen elszaporodó városi olasz
telepek, a »villa latina«-k hosszú sorozatát. S amikor Kálmán király 1105-ben
meghódítja Dalmáciát, ezzel az olasz–magyar összeköttetés új országutat nyer,
amely egyrészt kereskedelmi, másrészt művelődési téren csakhamar érezteti
áldásait; Dalmácia olaszos városi élete hazánkra mély hatást gyakorol, kifej-
leszti, új formákkal gazdagítja okleveles gyakorlatunkat, s általában közvetíti
felénk azt az egész kultúrszintézist, amelyet e korban az Adriának sokfelé te-
kintő, latin, arab és görög hatásokkal behálózott partjai képviseltek. E nagy
délnyugati kapu hatását újabb királyi frigyek mélyítik el: a Dalmáciát meghódító
Kálmán neje Ruggero il Normanno sziciliai gróf leánya, a Szentföldet járó II.
Endre királyunk Beatrice d’Este-val, Aldrovandini d’Este ferrarai fejedelem le-
ányával lép házasságra. Fiuk, posthumus István, a gazdag velencei családból
származó Tommasina Morosinát veszi el, unokájuk pedig III. Endre néven
utolsó Árpád-házi királyunk. E királyi házasságok hagyományai vitték reá a Ná-
polyba szakadt Anjoukat arra, hogy a XIII. század folyamán a magyar királyok
barátságát keressék. I. Anjou Károly, dinasztikus törekvéseinek megvalósítása
végett, IV. Béla leányát, Margitot szerette volna elvenni, s 1269-ben meg is
kérte kezét, azonban a kegyes királyleány ekkor már a ferences szellemtől mé-
lyen áthatott apácaként élt a Nyulak szigetén, Buda közelében, a mai gyönyörű
Margit-szigeten. Károly ezek után legalább gyermekei magyar házassági kap-
csolatait igyekezett létrehozni: fiát, Carlo lo Zoppo salernói herceget (aki ké-
sőbb II. Anjou Károly lett) Máriával, V. István magyar király leányával
házasította össze, s a maga leányát, Izabellát a magyar László királyfihoz adta,
aki IV. László néven uralkodott Árpád-házi királyaink sorában. E kapcsolatok
következtében lépett fel Carlo Martello Mária nápolyi királyné fia, Dante ba-
rátja, magyar trónkövetelőként, s kevéssel utóbb valóban a magyar trónra ju-
tottak a nápolyi Anjouk, Károly Róbert, Nagy Lajos, valamint utódaik. E kor,
a magyarországi Anjouk kora, a magyar–olasz kapcsolatok első fénykora, ami-
kor olasz ösztönzések soha nem látott bőségben áramlottak át Magyarországra.
Károly Róbert hadügyi és gazdasági reformjainál (banderiális hadsereg, fiorino,
d’oro) a nápolyi királyság intézményeit vette mintául, s kincstárnokul az olasz
egyetemet végzett Nemeskei Dömötört választotta, aki kereskedelemre, iparra
és bányászatra alapozta az Anjouk pénzügyi politikáját. A felségjogként szedett
jövedelmeket Károly Róbert bérbe adta a bányavidékeken és kereskedelmi góc-
pontokban székelő kamaraispánoknak, akik között kitűnő olasz szakemberekre
(Saraceno di Padova) akadunk. Fia, Nagy Lajos, amellett, hogy az olasz–ma-
gyar kereskedelmi kapcsolatokat tovább építette, már több figyelmet szentel-
hetett az irodalom és művészet pártolásának: udvarában az olasz humanisták
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meleg fogadtatásra találtak, amint azt Giovanni da Prato »Paradiso degli Al-
berti« című művének egyik pompás elbeszélése bizonyítja. Nagy Lajos, akit
öccse, a nápolyi trónra került András meggyilkoltatása miatt Olaszországba ve-
zetett hadjáratai is az olasz lovagkorral közvetlen kapcsolatba hoztak, megis-
merkedett Petrarca, Boccaccio és Cola di Rienzo humanizmusának szellemével.
Ebből folyt azután a pécsi egyetem megalapítása 1367-ben, amely egész Dél-
kelet-Európában a legrégibb ilynemű főiskola volt s mintegy az európai művelt-
ség végső bástyája Kelet felé. Már több mint egy század óta látogatták magyar
ifjak Olaszország híres egyetemeit, különösen Padovát és Bolognát, s most
amikor a pécsi egyetem egyik legelső tanára az egyházjog tanszékén éppen a
bolognai Bettino fia Galvano lett, e tény valósággal a régi padovai olasz–magyar
egyetemi kapcsolatok újabb megerősítése. Természetesen e kortól kezdve még
több magyar ifjú s jövendő főpap kereste fel az olasz főiskolákat és számuk
annyira megszaporodott, hogy az idegen nemzetiségűek a XIV. század folyamán
sokszor közülük választották rektorukat, amint azt főleg Padovában és Bolog-
nában látjuk. Ugyanakkor sokágú olasz hatás nyilatkozott meg a művészetek
terén is: sok-sok teljesen olasz ízlésű miniatúrával díszített kézirat mellett a
legnevezetesebb emlék a híres testvérpár, Kolozsvári Márton és György Prá-
gában felállított Szent György szobra, amelynek közvetlen rokonai Firenze,
Siena és Orvieto területén vannak. Olasz példákra megy vissza ugyanezen mű-
vészeknek nagyváradi Szent László szobra, e Colleoni szobrára emlékeztető
monumentális alkotás. Az esztergomi nagyszerű királyi palotát szintén olasz
művész, Niccolo di Tommaso freskói díszítették. 

Anjou Mária férje, a XIV. és XV. század fordulóján uralkodó Zsigmond, mind
katonai, mind kulturális téren folytatta elődei hagyományait. Udvari humanistája
a nagy Vergerro, s a fenyegető török veszedelem ellen a temesi bánságot a fi-
renzei Filippo Scolari védelmezi, aki Ozorai Pipo néven később teljesen ma-
gyarrá lett. Tőle sajátította el a hadviselés elemeit a fiatal Hunyadi János, aki
azután a Carmagnolák és Niccolo Piccininok idején Milánóban tanulta meg az
akkori hadvezetés művészetét. Hunyadi egész életfelfogásával ugyancsak az
Anjou-hagyományok folytatója: az ő pártfogoltja Vitéz János, a jeles humanista
is, aki Zsigmond korának szellemi életét közvetlenül a Mátyáséval köti össze. 

Mátyás udvarának reneszánsz ragyogásáról, könyvtárának gazdagságáról,
s a nagy király bőkezű műpártolásáról sokszor esett már szó az olasz–magyar
kapcsolatok történeti áttekintése során, s ezért csak egyetlen, néha talán kissé
elfeledett körülményre hívjuk fel a figyelmet. Mátyás környezetében a magyar
és az olasz szellem azért fonódhatott oly bensőségesen össze, mert ez a huma-
nista légkör nem volt nemzetközi jellegű, hanem kifejezetten és majdnem kizá-
rólagosan a magyar és az olasz lélek bélyegét viselte magán. Az antik világért
való rajongás sem tudott volna talán a budai várban oly pezsgő életet teremteni,
ha a ragyogó termeket nem olasz elevenség járta volna át, ha nem Magyaror-
szágra jött kiváló olasz tudósok és művészek hozták volna magukkal Itália bol-
dog, önfeledt derűjét. Az udvari élet egyik fő ihletője maga Mátyás neje,
aragóniai Beatrix volt, s az egész udvar olyan olaszos színt nyert, hogy Bonfini
méltán mondhatta Mátyásról: »Pannoniam alteram reddere conebatur«. A vi-
lághírű könyvtárterem előcsarnokában olyan kút állott, amelynek feliratát maga
a nagy Poliziano szerezte, s Marsilio Ficino egyik tanítványát, Francesco
Bandinit küldte Budára, hogy ott platonista akadémiát alapítson. A nagy király,
aki önmagát szánta »élő törvény«-nek, s aki hatalmát elsősorban nem a nemes-
ségre, hanem a népre alapította, immár olyan uralkodótípust képviselt, aminőt
később Macchiavelli fog megmintázni. Másrészt ez az olaszos udvar magyar
jelleggel is bírt, amennyiben az idejött olaszok azonosították magukat a ma-
gyarság érdekeivel, és készséggel állították tehetségüket különlegesen magyar
célok szolgálatába. Galeotto Marzio, aki már előzőleg Janus Pannonius, a vi-
lághírű magyar humanista költő környezetében tartózkodott, »De dictis ac factis
Mathiae regis« című művében a népéhez melegen vonzódó, demokrata ural-
kodót élénk színekkel mutatta be, s Bonfini, az udvari történetíró, nemcsak a

humanista történetírásból és Liviusból merített, hanem mint író, teljes beleér-
zéssel alkotta meg a magyar történelemnek a jövő nemzedékek számára is pél-
dát mutató, művészi stílusú összefoglalását. Így olvadt össze olasz tudósok
munkája a magyar fejlődéssel, a Vitéz János és Janus Pannonius kezdeményezte
magyar irányzattal, amelyet e korban sok olasz földön tanult magyar főpap, így
Garázda Péter, Váradi Péter, kalocsai érsek és Báthory Miklós, váci püspök
képviselt. Ugyanakkor egyes magyarok olasz egyetemeken tanítottak, mint »un
Giovanni Ungaro che nel 1461 insegnava medicina a Bologna, Dionisio che
insegnava la logica e Gregorio matematica e astronomie nella stessa università
bolognese«. 

Nagymértékben hozzájárultak a magyar–olasz kapcsolatok elmélyítéséhez
Mátyás hadvezéri sikerei is, melyeket éppen Itáliában méltattak a legtöbb ro-
konszenvvel. Notar Giacomo egykorú nápolyi krónikás feljegyzése szerint »Má-
tyás nagy bátorságú férfiú, aki nemcsak Magyarországot védelmezi a törökök
ellen, hanem Német- és Olaszországot is«. Florio Roverella ferrarai követ jelenti
Budáról a következőket: »A magyarok fegyverbe születetteknek látszanak, akiket
már természetes hajlamuk ösztönöz az Izlám elleni harcra«. Ugyanerre a tör-
ténelmi rendeltetésre célozhatott Macchiavelli is következő szavaival: »Magyar -
ország lakosai fölötte harciasak lévén, mintegy bástya gyanánt szolgálnak«.
Éppen így idézhetjük ama jelzőket is, amelyekkel 1489-ben egy pápai követ il-
lette Mátyás királyt: »Fuit hactenus Maiestas vestra murus et antemurale Chris-
tiani nominis.« S egy évvel később Ferrara fejedelme a milánói fejedelemhez
intézett levelében így siratta meg Mátyás halálát: »Reipublicae Christiano
prestantissimum defensorem amiserimus.« 

Az Izlám elleni nagy keresztény összefogás terve, amelynek az olasz–magyar
sorsközösség mintegy magvát alkotta volna, Mátyás halála után sem halvá -
nyult el, sőt a veszély növekedése révén szükségessége mind sürgetőbbé vált.
II. Lajos Werbőczyt, 1519-ben 70 főnyi kísérettel küldötte Velencébe, ahol
Werbőczy a doge és tanácsosai előtt tartott nagyszabású beszédeiben arra hi-
vatkozott, hogy amidőn 1509-ben az összes európai hatalmak összefogtak Ve-
lence ellen, Magyarország ehhez a szövetséghez nem csatlakozott. Werbőczy
olaszországi követjárása alkalmával eljutott Rómába is, ahol számos barátot
szerzett a magyar ügynek. Közvetlenül a mohácsi vész előtti időkben pedig, a
pápa magyarországi követe, Burgibo Antal sziciliai báró volt a török elleni vé-
dekezés szervezője, s nem rajta múlt, hogy más európai segítség hiányában, a
belső és külső veszélyek súlya alatt mégis bekövetkezett a mohácsi katasztrófa. 

A XVI. és XVII. század folyamán, amikor a török hódoltságtól megmenekült
terület két részre szakadt, a királyi Magyarországra és az erdélyi fejedelemségre
(bár a lelkekben ekkor is tovább élt a törhetetlen magyar egység, a »Hungaria
virtualis« eleven tudata) az olasz kapcsolatok mindkét területen más és más
módon nyilatkoztak meg. A királyi Magyarországon olasz mesterek vezetése
mellett hatalmas várépítkezések kezdődtek s idővel közel száz olyan vár vagy
erőd keletkezett, amelynek építése mintegy 140 olasz építészt foglalkoztatott.
Nem kevésbé jelentős építő tevékenységet jelentettek a királyi Magyarország
mellett álló olasz történetírók is, akik azonban, mint pl. Ascanio Centorio degli
Ortensi, mindenkor figyelembe vették, sőt egyenesen kidomborították a ma-
gyarság érdekeit is. Centoriónak köszönhetjük a XVI. század közepén dúló er-
délyi belháborúk egyik legfigyelemreméltóbb leírását, amely annál érdekesebb,
mivel minden részletében érvényre juttatja Erdély magyar jellegű történeti ha-
gyományait, s elismeri azt a fontos szerepet is, amelyet az erdélyi fejlődésben
a magyar városok játszottak. Később az ellenreformáció és főleg annak leglel-
kesebb szószólói, a jezsuiták teremtettek szoros szellemi kapcsolatokat az
olaszság és a magyar királyság között. Ugyanakkor azonban Erdély is sereges-
től küldötte kiváló fiait olasz egyetemekre: Padovában tanult maga Báthory Ist-
ván is, szobra ott áll a padovai egyetem közelében. Erdély egyik legnagyobb
államférfia, Martinuzzi György, anyai ágon olasz származású volt és a XVI. szá-
zad végén János Zsigmond egészen olaszos udvartartással vette magát körül.
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Testőrcsapatainak kapitánya az olasz Andrea Gromo volt, aki hazájába vissza-
térve érdekes könyvet írt Erdélyről. Otthonos volt az olasz nyelv és szellem a
Báthoryak udvarában is; egy kiváló olasz zenész, Girolamo Diruta »Il
Transilvano« c. zenei dialógusát Báthory Zsigmondnak ajánlotta. 

Milyen mélyen élt a török hódoltság kori magyar lélekben az olasz szellem-
hez való ösztönös vonzódás, azt legjobban az irodalmi kapcsolatok igazolják.
A XVI. század legnagyobb magyar költője, Balassa Bálint, sokszor merített ih-
letet Petrarcából, egyik pásztordrámáját Cristoforo Castelletti »Amarillis«-e
nyomán írta meg s két sűrűn használt forrása az olaszországi Angeriano és
Marullo is. Balassa egyik barátja, Rimai János már ismeri Dantét, Boccacciot,
Sannazarót és nyilvánvalóan Dante »De vulgari eloquentia«-ja ihleti, amikor a
latinnal szemben a népnyelv jogait védelmezi. 

S ebbe az olaszos orientációba ágyazódik bele az első nagy magyar epikus:
Zrínyi Miklós, aki dédapja hős várvédelmét eposzi magaslatra emelve megal-
kotja hatalmas műeposzát, a tassói sugalmazású »Zrínyiászt«. Az összehasonlító
irodalomtörténet szempontjából ennek a műnek igen nagy jelentősége van: egy
dalmát eposztól, Gundulic »Osman«-jától eltekintve egyetlen délkelet-európai
nép sem tudta a török elleni küzdelem magasztos tárgyát már e küzdelem ide-
jében nagyszerű elképzelésű eposzba foglalni; a románok például csak a XIX.
század elején tettek e téren sikertelen kísérletet. Zrínyi egyébként is gazdag
olasz irodalmi hagyományra támaszkodott: katonai műveinek éppen úgy olasz
forrásai vannak, mint Marinóból merítő idilljeinek. Pompás könyvtárának olasz
könyvei is a magyar és olasz szellem teljes összeforrásáról tanúskodnak. 

Állandó olasz kapcsolatokat jelentettek a török elleni küzdelem megszerve-
zésére hazánkba küldött olasz követek és hadvezérek is. A legkiválóbb olasz
hadvezér, aki Magyarország felszabadításáért küzdött a török ellen, Savoyai
Jenő herceg volt, s ő hadműveleteiben egy kiváló bolognai hadimérnök, Luigi
Fernando Marsigli gróf terveire támaszkodott. Küzdelmük sikerét XI. Ince
pápa tette lehetővé, aki 1684-ben Ausztria, Lengyelország és Velence között
szent szövetséget hozott létre a török kiűzésére. Savoyai Jenő zseniális had-
vezetése a század végére egész Magyarországot megtisztította az ellenségtől.
E harcok legragyogóbb fejezete Buda visszafoglalása volt, amelyben számos
olasz ifjú vett részt, sőt éppen a római Michele d’Este az első volt a várfalon.
A Stravaganti akadémikusok római díszülésén Alessandro Guini és Benedetto
Menzini, Bécsben Vincenzo Filicaia ünnepelték e nagy eseményt, amelyet szá-
mos Tasso-követő epikus hőskölteményben is feldolgozott, Federigo Nomi
»Buda liberata«-ja a legsikerültebb. E Buda visszafoglalását tárgyaló eposzok
a maguk korában olyan népszerűségre tettek szert, hogy Giuseppe Berneri
Pasquino szellemében még paródiát is írt róluk. Ugyancsak e háborúk alatt
gyűjtötte a tudós Marsigli »Danubius Pannonico-Mysicus« című földrajzi és
néprajzi művének anyagát, amely 1726-ban jelent meg hat vaskos kötetben.
Az ősi magyar rovásírás egyik érdekes emlékét és teljes ábécéjét is Marsigli
tartotta fenn számunkra. A XVIII. század tehát mind politikai, mind irodalmi
és tudományos síkon nagyszerű eredményekkel zárult, s ezekhez a hagyo-
mányokhoz csatlakozott a XVIII. század olasz vonatkozású érdeklődése is,
amely szellemi életünket Metastasio és az árkádiai lírikusok ismeretével aján-
dékozta meg.

Ily gazdag és változatos előzmények után a XIX. század erőteljesen felele-
venítette a magyar–olasz politikai kapcsolatokat is. A közös elnyomatás alatt
oly erős szálak szövődnek a magyar és az olasz nép között, hogy a már régóta
meglévő barátságból a két nép testvérisége fejlődik ki. Az »ifjú Olaszország«
risorgimentója szinte teljesen egybeesik a magyar reformkorszakkal. Mazzini
már 1832-ben így ír a »Giovane Italia« című folyóiratban: »Magyarország mint
a Duna királynője fog új és fényes jövőre ébredni, s központja lesz a dunai ál-
lamok szabad konföderációjának a legszorosabb szövetséget tartva fenn az
egyesült Olaszországgal.« E ma is profetikus erővel ható szavak után a ma-
gyar–olasz együttműködés a szabadságharc idején lép a megvalósulás stádiu-

mába, amikor Vincenzo Gioberti, a piemonti kormány feje Alessandro Monti
ezredest Magyarországra küldi Kossuthhoz, hogy összhangba hozza a magyar
és a piemonti szabadságharc erőfeszítéseit. Monti a magyar hadseregben addig
szétszórtan szolgáló olaszokat külön légióba gyűjtötte össze. Monti, akit Kos-
suth magyar ezredesi rangra emelt, hősiesen vett részt a szabadságharc végső
küzdelmeiben és 1849 augusztusában különösen a Törökkanizsa és Arad közt
folyó háromnapos harcban tüntette ki magát. A több mint ezer főből álló olasz
légiónak ekkor kb. 500 tagja halálával erősítette meg az olasz–magyar testvé-
riséget. 

A szabadságharcot követő időkben Mazzini és Kossuth között meleg barát-
ság szövődött, majd Cavour a magyar emigráció másik nevezetes alakjával,
Klapka György tábornokkal lépett érintkezésbe. Az Olaszországban maradt
emigránsokból s az ott levő, már részben kiszabadult magyar hadifoglyokból
alakult meg Garibaldi szicíliai expedíciójának magyar légiója, amely Türr István
tábornok vezetése alatt Palermótól Nápolyig küzdött az olasz szabadságért, és
Tüköry Lajos őrnagy vértanúhalálával pecsételte meg a Monti ezredes által kez-
deményezett olasz–magyar fegyverbarátságot. E harcok magyar hősei olasz
részről igen nagy megtiszteltetésben részesültek: Türr előbb Garibaldi vezérkari
főnöke volt, majd Nápoly meghódítása után e város kormányzója, utóbb pedig
II. Viktor Emánuel szárnysegéde. Másrészről pedig Garibaldi Tüköry nevére
kereszteltette a Bourbon flottának egyik hajóját, s ugyancsak Tüköry emlékét
ma utca, kaszárnya és szobor őrzi Palermóban. E meleg politikai kapcsolatok
természetesen mindkét nép lelkében mély nyomot hagytak: a XIX. század fo-
lyamán valóságos Dante-kultusz fejlődött Magyarországon, sorra lefordították
a klasszikus olasz írókat, rajongva ünnepelték e kor Budapesten járó nagy olasz
színészeit, s 1911-ben, az olasz állami egység félszázados jubileumán, a ma-
gyar képviselőház elnöke és küldöttsége is részt vett a római ünnepségeken.
Ezt az őszinte rokonszenvet az első világháború eseményei sem tudták megin-
gatni: közvetlenül a háború és a kommunista uralom vérzivatara után adta át
nemzetének Babits Mihály, Danténak san-remói díjat nyert kitűnő fordítója, az
immár végleges magyar köntösbe öltöztetett Isteni Színjátékot. 

Valóban, alig viharzott el Magyarország felett a világháború fergetege, máris
újjá ébredt az olasz–magyar művelődési kapcsolatok sokszázados hagyománya,
Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 1920-ban meg-
alakította a Korvin Mátyás Társaságot és a Corvina című folyóiratot, amely
immár két évtizede a két nemzetet érdeklő kutatásoknak valóságos melegágya.
Ugyancsak ebben az időben Zambra Alajosnak úttörő Metastasio-tanulmánya
irányt mutatott a tervszerű részletkutatások számára is. Már 1921-ben a Korvin
Mátyás egyesület Dante halálának hatszázados évfordulóját meleg ünnepséggel
tisztelte meg, amibe már a politikai rokonszenv is belejátszott. 

1921 októberében, a velencei konferencián, az olasz külügyminiszter erélyes
támogatása tette lehetővé, hogy Sopronban népszavazás döntsön a »Civitas
fidelissima« hovatartozásáról s már hamarább, ez év áprilisában Mussolini ezt
mondta egy magyar újságírónak: »Magyarországnak nemcsak joga van ahhoz,
hogy a trianoni békeszerződés revizióját követelje, de ezt el is fogja érni, mert
igazságtalanabbul még nem bántak el országgal, amióta históriát írnak a vilá-
gon.« 1922-ben a Duce mint már Olaszország miniszterelnöke kimondja a
döntő szót: »I trattati non sono eterni« s ezzel Cavour, Mazzini és Garibaldi
nyomába lépve ő is síkra száll a magyar igazság érdekében. A magyar kérdés
ettől fogva az olasz publicistáknak állandó problémája lesz s kulturális téren is
termékeny kapcsolatok létesülnek. 1923-tól megindul a Római Magyar Intézet
munkássága, amely idővel a mai Accademia d’Ungheria sokirányú, gazdag te-
vékenységéhez vezet. 

Az olasz–magyar baráti kapcsolatok elmélyülésének útján a legfontosabb
mozzanat kétségtelenül az 1927. április 5-én aláírt olasz–magyar barátsági
szerződés volt, amely a kisantant-gyűrűbe szorított magyarságot egyszerre ki-
emelte a fojtogató béklyóból. Ez a szerződés volt az első lépés ama nagy cél
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felé, hogy a Trianonban oly méltatlanul méltánytalanul (OK) megcsonkított
Magyarország ismét megtalálja méltó helyét Európa nemzetei között. A magyar-
ság sohasem feledheti el, hogy az első segítő kéz, az első baráti szó Olaszország
felől jött, a fascizmusban újjászületett hatalmas Olaszországból, amely, élén di-
csőséges vezérével, megértette Magyarország létérdekeit, s méltányolta az
olasz–magyar rokonszenvnek nagy történelmi hagyományait. Erre a mély törté-
nelmi összeforrottságra célzott a Duce az olasz–magyar barátsági szerződés
megkötésekor mondott beszédében is, amikor a következőket mondotta: »A ter-
mészet és a történelem mélységes kötelékeket teremtett az olasz és a magyar
nemzet között. Ez a barátság igen régi keletű... és az idő múltával egyre jobban
megerősödött. Valahányszor a két ország nehéz pillanatokat élt át, mindig test-
vérileg egymás mellett állottak. Ma Olaszország egészen közel érzi magához a
magyar nemzetet, amely érintetlenül fenn tudta tartani régi erényét, és amely
oly szívós élni akarásról tett tanúságot és jobban mint valaha, örömmel és biza-
lommal látja Magyarországot az őt jogosan megillető jobb jövő felé haladni«.

Ezeket az őszintén átérzett nyilatkozatokat, amelyeket a magyarság soha
nem múló hálával zárt szívébe, újabb megnyilvánulások követték: elég ha uta-
lunk a Ducénak a szenátusban Magyarország igazsága mellett mondott, 1928.
június 5-i nagy beszédére; az 1929-ben Budapesten és Bresciában tartott
Monti-emlékünnepre, amikor a Duce a Forum Romanum egyik szép oszlopát
ajánlotta fel a magyar nemzetnek; az 1932-ben Magyarországnak ajándékozott
»Giustizia per l’Ungheria« nevű repülőgépre, valamint Gömbös Gyulának szá-
mos római látogatására, amelyek az 1934 elején létrejött nagy fontosságú
római jegyzőkönyvekhez vezettek. Ezt követte egy évvel később az olasz–ma-
gyar kultúregyezmény, amely áldásaiban azóta is részesíti mindkét nemzetet,
valamint politikai síkon Mussolininek 1935 áprilisában mondott nagy beszéde,
amelyben Magyarország fegyverkezési egyenjogúsítását támogatta. Ennyi
nemes megnyilatkozás után természetes volt, hogy Magyarország akkor is ki-
tartott az olasz nemzet mellett, amikor az abesszin kérdésben Itália az egész
világ népszövetségi koaliciójával szemben találta magát. Magyarország nem
szavazta meg a gazdasági szankciókat, s a szankciók megbuktak, amivel a ma-
gyar külpolitika fényes igazolást nyert. A következő évek során Horthy Miklós
kormányzó olaszországi és Viktor Emánuel király és császár magyarországi lá-
togatása még szorosabbra fűzték a magyar–olasz testvériséget, amely az 1936-
ban összekovácsolt Berlin–Róma tengelyhez igazodva fejlődésének új, s még
termékenyebb szakaszához érkezett. A legutolsó évek eseményei még mind-
nyájunk eleven emlékében élnek s így nem kell részletesen bizonyítanunk, mily
hálára kötelezték a magyar nemzetet előbb Mussolini észak-olaszországi be-
szédei, majd a bécsi döntőbíróság két ítélete, amikor Ciano gróf és Ribbentrop
előbb Felső-Magyarország magyar lakta területeit juttatta vissza Magyarország-
nak, majd Észak- és Kelet-Erdély visszacsatolását tette lehetővé. Ezen új ered-
mények, amelyekhez a felelős magyar államférfiaknak, gróf Teleki Pálnak,
Csákynak és Bárdossynak olaszországi utazásai járultak, felbonthatatlanná fűz-
ték az olasz–magyar testvériséget, amely immár nemcsak a távolabbi történe-
lem, de egyszersmind a közelmúlt nagyszerű közös sikereire is visszatekinthet.
Ma, amikor a háromhatalmi egyezményhez elsőnek csatlakozott Magyarország
nagy barátainak oldalán küzd a bolsevista veszedelem végleges elhárítása s az
európai rend megvalósítása érdekében, az olasz–magyar viszonyt a közösen
ontott vér áldozata szenteli meg. S emellett Rómában, Bolognában és más
olasz városokban tanuló magyar ifjaink állandóan magukba szívják Itália örök
szellemét, ősi egyetemek csarnokaiban ülnek, mint egykor Janus Pannonius, s
nálunk Magyarországon négy egyetemi tanszék s az Istituto Italiano di Culturá-
nak az egész országot átfogó hálózata ontja folyton ifjú fülekbe és szívekbe
Dante nyelvének csodálatos varázsát. S a latin kultúrától áthatott magyar lélek
minderre végtelenül fogékony: az olaszságban az ősi Róma méltó utódjait látja,
s napjainkban egyszerre éli át a művelődésben Korvin Mátyás, a harcmezőn
pedig az olasz–magyar szabadsághősök nagyszerű hagyományait. E kettős ha-

gyomány: a Könyv és a Kard együtt vezeti mindkét népet az új európai rend és
a méltán megérdemelt szebb jövő felé.” 

A hallatlanul sokszínű közös történelmi múlt emlékei, a dinasztikus kötelé-
kektől az egyházi, majd kulturális hatásokig valóban páratlanok a magyar tör-
ténelemben, különösen, ha arra is figyelünk, hogy kapcsolataink előjele szinte
végig pozitív. A ránk kényszerített első világháború érdekes módon nem hagy
semmi nyomot ezen a barátságon. A tanulmány első részében rendkívüli gaz-
dagsággal sorol fel példákat kapcsolataink történetéből. Az Árpádok vére pl.
folyamatosan az olaszokéval keveredik és nem is eredménytelenül. Nagyszerű
uralkodók sora kerül ki belőle. Végül, ha nem az érdekek egyszerű aktuálpoli-
tikai szemüvegén át nézzük, hanem a Trianon utáni ország jogos revíziós tö-
rekvései szempontjából ítéljük meg, a tanulmány legújabb kori része is
tökéletesen érthető.

A sok apró részlet itt nem volt elhanyagolható, mert együttesen adták meg
azt az alapot, amelyen e barátság és történetének megértése is nyugszik.

y

Folyamatos feladat
Csizmadia Andor: Társadalompolitika a háborúban
1942/5.

Amikor ezt az írást olvassuk, reménykedhetünk, hogy nálunk hasonló helyzet
többé nem adódhat. Mégis figyelni kell a világra, mert az utóbbi évek folyama-
tosan zúdítják ránk a váratlan eseményeket, melyeknek ismeretében egyes szak-
értők napjaink migrációs történéseit a háború új formájának tartják.
Kétségtelenül szükséges folyamatosan felkészülni a legváratlanabb történésekre.
Ez éppen napjaink kézenfekvő tanulsága, annál is inkább, mert egyre többen
vélik úgy, hogy ami ma folyik, az a háború egy eddig fel nem ismert formája.

„A háború a gazdasági és társadalmi életben mindig súlyos változásokat
idéz elő. Ezek a változások hol egyes foglalkozási ágak lehetőségeinek átmeneti
korlátozódásában és más foglalkozások föllendülésében, hol a munkaerőknek,
hadba vonulás folytán, a gazdasági életből való kikapcsolásában s ugyanakkor
e hiányok pótlásának szükségében jelentkeznek. A háború következtében beálló
nyersanyagtermelési és –szállítási nehézségek általánosságban főképp a kisipar
egyes ágait sújtják; viszont a hadianyaggyártás felfokozása miatt a háború egyre
nagyobb követeléseket támaszt a nehéziparral szemben. A termelés ütemében
nem szabad zökkenőknek előfordulniok, s ezért döntő fontosságú a munkás-
utánpótlás kérdésének megoldása, mivel a katonai behívások a gazdasági élet-
nek gyakran épp legértékesebb munkaerőit érintik, hisz rendesen ugyanazok
az erők értékesek katonai szempontból is. 

Mindeme nehézségek leküzdése elsősorban az állam gazdaságpolitikájának
a feladata. Ennek eredményessége megköveteli, hogy a legfőbb gazdaságpoli-
tikai irányítás egy kézben összpontosuljon, mert a jelenleg fennálló, miniszté-
riumok közti tárgyalási rendszer a háború idején megkövetelt gyors cselekvést
nem biztosítja. Az említett gazdasági változások azonban maguk után vonnak
bizonyos társadalmi átalakulásokat is; ezek egyrészt a munkaerők átképzésé-
ben, a női és gyermek-munkaerőknek a gazdasági életbe való fokozatos bevo-
násában, másrészt a hadba vonuló hozzátartozóinak gondozásában s az ő
munkaerejük hasznosításában mutatkoznak. A társadalmi változásokból szár-
mazó nehézségeket tervszerű, előrelátó társadalompolitika igyekszik kiküszö-
bölni. A most folyó háború társadalompolitikája kétirányú: egyfelől azokkal az
általános társadalmi kérdésekkel foglalkozik, amelyek a társadalmi erők egyen-
súlyban tartását, a társadalmi feszültségek enyhítését és az általános jólét eme-
lését kívánják biztosítani, másfelől azonban ki kell terjesztenie figyelmét olyan
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kérdésekre, melyeket időlegesen csupán a háború tartamára, épp a háborúból
következő társadalmi változások vetnek fel. Szoros értelemben ez utóbbi prob-
lémacsoport követeli meg a külön háborús társadalompolitikát.” 

NÉP- ÉS CSALÁDVÉDELEM
„A mai idők társadalompolitikája tágabb értelemben folytatja a megkezdett út
építését az intézményes nép- és családvédelem felé. Nagy hiba itt is, mint köz-
igazgatásunk egész vonalán, hogy a törvényhozói akarat végrehajtása, vagyis a
magyar társadalompolitika irányítása nincs egy kézben, az egyes feladatok kü-
lönböző minisztériumok között oszlanak meg, s így előfordulhat, hogy a társa-
dalompolitika célkitűzéseit egyik minisztériumban másképpen értelmezik, mint
a másikban, s ez azután különféle bonyodalmakra vezet. Lássuk csak, most –
háború idején – a magyar társadalompolitikát kik irányítják? A nép- és család-
védelem néven ismert s az 1940:XXIII. tc.-ben kibontakozó szociális célkitű-
zések megvalósítása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik, ugyancsak az ő
kezében van az 1940:XXIII. tc.-ben különben is benne foglalt gyermekvédelem,
a gyámügy, a szegényügy (elaggott és munkaképtelen személyek megélhetésének
biztosítása), a menekültek kérdése, az egészségügy, valamint a társadalombizto-
sítás ügyének gondozása. Ugyanakkor az ipari szociálpolitika és munkásvédelem
az iparügyi miniszter, a mezőgazdasági szociálpolitika és biztosítás a földműve-
lésügyi miniszter, a honvédelmi szociálpolitika pedig a honvédelmi miniszter
hatáskörébe tartozik. Közös irányító szerv nincs. A miniszterelnök csak –
primus inter pares – a minisztertanácson, és nincs nála a kizárólagos döntés
joga. Bizonyos mértékben jobb a helyzet a közbeeső fórumokon; a törvényha-
tóságoknál és az alárendelt szerveknél; a községeknél, ahol a társadalompolitika
és gondozás sokkal inkább az általános közigazgatási szervezet hatáskörébe
tartozik, s legalább helyi vonatkozásban jobban biztosítható a társadalompoli-
tika egysége, mint sokszor országos viszonylatban. A társadalompolitika leg-
főbb irányítása azonban kétségkívül a törvényhozói hatalom birtokában van; a
végrehajtó hatalom felső, középső és alsó fokú hatóságai: a kormány, a tör-
vényhatóságok és a községek társadalompolitikai tevékenységük mellett az
egyes konkrét ügyekben is eljárnak, végzik a gondozást, mely a társadalompo-
litika eredményeit hivatott biztosítani. 

Megfelelő szervezeti megoldásokat kellene találni, hogy háborús társadalom-
politikánk teljes eredményű legyen. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a mo-
dern szociális állam kialakulása most, e háborús időkben is folyik, az még koránt
sincs befejezve s remélhető, hogy a közjogi és közigazgatási reformok során
közigazgatásunk egységes irányításának megteremtésével együtt társadalompo-
litikánk eredményeinek intézményes biztosítása is megoldást nyer.  (…)”

A modern szociális állam kialakítása hosszú időre elmaradt. Más, egymást
követő, de ellenkező előjelű kísérletek áldozatává vált a magyar társadalom, s
csak manapság jutottunk el odáig, hogy a lehetőségek adta lassú léptekkel va-
lóban és minden háborús fenyegetéstől függetlenül elinduljunk e cél felé. 

INTÉZMÉNYES HADIGONDOZÁS 
„A tulajdonképpeni, szűkebb értelemben vett háborús társadalompolitika s az
ezzel szoros összefüggésben álló intézményes hadigondozás a hadbavonultakkal
és családtagjaikkal foglalkozik, tehát a gondozásra szorulóknak eleve megha-
tározott körére terjed ki. A háborús társadalompolitika egyfelől biztosítani kí-
vánja a künn harcolók olyan szükségleteinek ellátását, amiből honvédeink a
harctéren is érzik a haza és az otthon gondoskodását, másfelől az itthon mara -
dottaknak biztosítani kívánja a tisztességes megélhetést. (…)

Maguknak a hadba vonultaknak gondozását célszerű egyetlen szerv fela-
datkörébe utalni, s e feladat ellátására az 1914–1918. évi háborúban is bevált
és jelentős eredményeket felmutató Vöröskereszt hivatott. (…) 

Nem kevésbé fontos feladat azonban a hadba vonultak hozzátartozóiról való
gondoskodás. Fogalmilag különbséget kell tennünk a hadba vonult, vagyis ez

esetben az ország határát elhagyó, valamint az átmenetileg, itthon katonai szol-
gálatot teljesítő személyek között, mert kétségtelen, hogy a fronton küzdő hon-
véd családja sokkal körültekintőbb gondoskodásra tarthat igényt, mint azé, aki
csupán egy-két hónapi szolgálattal, itthon, törvényes kötelezettségének tesz
eleget. (…) 

Az anyagiakkal való ellátáson kívül igen nagy jelentőségű az itthon maradot-
tak erkölcsi és szellemi gondozása is. (…), hogy a leszerelő katonák a polgári
életben újból elhelyezkedhessenek. 

Rendeletekben nincs hiány, sőt a rendeletek életre hívták már a szükséges
szervezeteket is, csak a helyi hatóságokon múlik annak sikere, hogy a szervezet
minden hadigondozási feladatot ellásson, a különböző feladatkörök ellátása
felelősségteljesen folyjék, s a hatósági teendők végzésében szerencsésen mű-
ködjenek közre a hasznosítható társadalmi erők. Helyes szervezéssel elérhető,
hogy párhuzamos munkák ne folyjanak, s a gondozás eredményeket mutat-
hasson fel.” 

KOLOZSVÁRI PÉLDA
„A rendeletek és intézkedések mindig a gyakorlatban mutatják meg, hogy mit
érnek. Megkíséreljük tehát egy gyakorlati példán bemutatni, miképpen lehet-
séges az általunk helyesnek ítélt szervezési elv szerint a hadigondozás lebo-
nyolítása. Kolozsvárt a hadisegély-rendeletek megjelenése után a polgármester
a város népjóléti ügyosztálya keretében felállította a Hadbavonultak és család-
tagjaik segélyezési és gondozási irodáját, amelyhez a hivatali teendők végzésére
kellő számban személyzetet rendelt ki. Ez az iroda végzi a katonai alakulatoktól
beérkező névjegyzékek, vagy a hozzátartozók jelentkezése alapján a segélyezést.
A szervezési alapelv az volt, hogy a hozzátartozó, ha ügyének sorsa érdekli, ne
legyen kénytelen egyik hivatalból a másikba járni, egy helyen kapja meg az ér-
demleges felvilágosítást. Ezért a városi iktatóhivatal kiküszöbölésével kartoték-
nyilvántartást vezetnek minden egyes kolozsvári bevonultról. A hozzátartozók
anyagi és egyéb körülményeit a népjóléti ügyosztály gondozónői vizsgálják ki,
s a felvett környezettanulmány alapján kerül elbírálásra, hogy a hozzátartozók
rászorulnak-e a hadisegélyre vagy nem. (…) 

A megélhetéshez szükséges összeg és a hadisegély közötti különbözet fe-
dezetét a »Hadba vonultak és hozzátartozóik segélyezési és gondozási alapja«
biztosítja. (…) 

Az iparos és gazdálkodó réteg hadba vonultjainak gondozását a hatóságok-
kal együttműködve saját hivatásrendjük vállalta. Az Ipartestület megszervezte
saját kebelében azt a szolgálatot, amely biztosítja a bevonult iparos műhelyében
a munka zavartalan folytatását s ezzel az itthon maradt család megélhetését.
Azokról a családokról, amelyeknek az ellátása ilyen úton nem valósítható meg,
az Ipartestület tagjai gondoskodnak a testülethez juttatott hadiadományaik
révén. A segély összege a családtagok számához igazodik, s igen gyakran a
havi 100 pengőt is meghaladja. Magától értetődik, hogy ezekről a segélyekről
is pontos adatok állanak a népjóléti ügyosztály rendelkezésére. A mezőgazdák
földjeinek megműveléséről az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület kolozsvári
tagozata gondoskodik, s egyben kiterjed figyelme az itthon maradtak megél-
hetési viszonyaira is. 

A hatósági és társadalmi munka között az összhangot a munkaközösségi
formában életre hívott Bajtársi Szolgálat biztosítja. (…) emellett a Tízes Szer-
vezet központi tanácsadó irodája is rendelkezésére áll a közönségnek, s főként
a jogi szakértelmet igénylő ügyekben minden néphivatal ide utalja az érdekel-
teket. Igen élénk munkát végez a Vöröskereszt helyi szervezete is, amely a front
és az otthon kapcsolatának megteremtéséről gondoskodik, szeretetcsomagokat
küld a harctérre és ápolja a sebesülteket. A város polgármesterének rendeletére
Kolozsvárt a hadba vonultak hozzátartozói különleges jelvényt viselnek (…).

A háborús társadalompolitikára azonban nemcsak a hadba vonultak hozzá-
tartozóinak gondozása hárul egyedüli feladatként. Már a háború kellős közepén
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előrelátóan biztosítani kell az átmenetet a háborús gazdálkodásból a békegaz-
dálkodásba, mert ennek során újabb társadalmi nehézségek állnak majd elő.
Elhárításuk elsősorban állami feladat (…).

Ha a háborús társadalompolitika továbbfejlődik az 1940:XXIII. tc. nyomán
megindult nép- és családvédelmi munka vonalán, biztosítja a hadba vonultak
és hozzátartozóik szociális ellátását, kellő előrelátással készül a háború befeje-
zését követő esztendők gazdasági és társadalmi zavarainak megelőzésére, s e
munkában a hatósági és társadalmi erők egymásra találnak, akkor nem kell ag-
gódnunk, mert az előrelátó és egybehangolt munka meghozza a kívánt ered-
ményt.” 

Természetesen a fentiekben ismertetett példa ma nem lehet konkrét tanács,
hanem csupán figyelmeztetés arra, hogy rendkívüli helyzetben nem élhetjük
megszokott életünket, rendkívüli megoldásokra s bizony áldozatokra is kény-
szerülhetünk, akár a sikeres védekezés érdekében, akár a külső erőszak érvé-
nyesülése esetén. Mindezt pedig úgy helyes megszervezni, hogy az illeszkedjen
a békés körülmények időszakának követelményeihez. 

Miközben az ellen emeljük fel szavunkat, amiért a háborúval felérő migrá-
ciós nyomást annak előidézői, vagy esetleges haszonélvezői ránk akarják he-
lyezni, nem árt az állandó készenlét. Nem véletlen, hogy az unióban már
nemcsak államok, de a családok kötelezettségéről is beszélnek egyes politi-
kusok. Így a családot támadó liberális ideológia a migrációt is felhasználhatja
annak rombolására, hiszen külső hatásai mellett már-már a család intim szfé-
ráját támadják.

y

Séta a mai magyar szellem csírái körül
Zathureczky Gyula: A magyar szellem forradalma 1942/5.

Szinte naponta kényszerülünk a magyar szellem furcsaságait észlelni. Ha a fő-
város magyarságától centrifugális irányba széttekintve vizsgálódunk, a földrajzi
viszonyok és a térséget szabdaló határok okozta különbségek ellenére keres-
hetünk benne valami közös fejlődéstani fonalat. Ezt magyarázza el röviden és
érthetően Zathureczky Gyula 1942-ben kelt összefoglalója.

„Ha nyomon akarjuk követni a szellem útját, amely a századvég illuzionista
magyarjától elvezet az új Európa magyarságához, elengedhetetlenül a dualizmus
korának eszmevilágából kell kiindulnunk s e kor magyar társadalmát kell előbb
szemügyre vennünk.

Széchenyi István tanításai ma eleven erejűek és virulensek, de a dualizmus
korában Kossuth eszméi hatottak, amelyeket politikai vonalon a 48-as szabad-
elvű párt képviselt. A párt tagjai és az eszme hívei változatlanul a függetlenség
kivívásában látták a magyar jövendő egyetlen lehetőségét, és meg voltak győ-
ződve arról, hogy minden magyar élet előfeltétele ennek a függetlenségnek biz-
tosítása. Parlamenti csatározásokra szűkítették tevékenységüket, és miközben
hangos harcokat vívtak az osztrák uralkodóház politikája ellen, az idegenek
sorra foglalták el a szellemi, gazdasági, politikai és katonai életben a vezetést,
és a liberalizmus szent jelszava alatt dermesztő ütemben csúszott át a magyar
föld a nemzetiségek kezébe. Ebben az ellenzéki 48-as párt mellett ugyanolyan,
ha nem fokozott mértékben volt bűnös a kormányzó párt is. De a minden eresz-
tékében recsegő Monarchiában, ahol a formák lettek úrrá a haldokló élet fölött,
nehéz volt a valóságot látni. Baross Gábor közlekedésügyi és Darányi Ignác
földművelésügyi politikája mérföldkövét jelentette a magyar fejlődésnek, a prob-
lémák azonban mégis »közgazdasági kérdésekké« szürkültek, és az emberek
meg voltak győződve arról, hogy az állami apparátussal minden kérdést akta-
szerűen meg lehet oldani.”

A DUALIZMUS KORÁNAK MAGYAR TÁRSADALMA
„A liberális parlamentarizmus törvényszerűségei alapján vékony rétegek ra-
gadták magukhoz privilégiumként a vezetést. Mind a politikai vezetést, mind
a megyei élet legfőbb posztjait a nagyobbrészt indigénákból álló arisztokraták
tartották fenn maguknak. Jellemző, hogy még a forradalmat is egy grófnak
kellett kirobbantania Magyarországon. De ott voltak a grófok a nagy intéz-
mények igazgatóságaiban éppen úgy, mint ahogy helyet találtak fényes nevük
ellenében a zsidók által birtokolt pénzügyi világban. Kétségtelen, hogy a mág-
nás osztály örökölt képességénél, anyagi függetlenségénél és nevelésénél
fogva hivatott lehetett volna a vezetésre. A hiba abban gyökerezett, hogy
ezeknek a mágnásoknak jelentős része csak igen rövid ideje volt mágnás, és
kevés köze volt a magyarsághoz, sok közülük magyarul sem tudott tisztes-
ségesen. A magyar főúri családok mellett a múlt század dereka óta elsoka-
sodtak az újsütetű bárók és grófok, az abszolutizmus korában itt ragadt
katonaivadékok, vagy a császár által bőkezűen jutalmazott hadseregszállítók
leszármazottai. Mérhetetlen vagyonok fölött rendelkeztek, és Bécs volt szá-
mukra minden földi és szellemi ígéret Mekkája. A magyarságot legfeljebb
sallangnak használták. (…)

Magyarországon a nemesség merőben más fogalmakat takart, mint kül-
földön bárhol. A II. József császár idejében végrehajtott népszámlálás adatai
szerint Magyarországon 65 000 nemes család élt, ami körülbelül 330 000
személyt jelentett. 1939-ben a népszámlálási adatok 136 000 nemes családfőt
mutatnak ki, akiknek családtagjai kb. 680 000 főt tesznek ki. Az ország lako-
sainak száma ebben az időben 10 millión felül mozgott. (…) Ha azonban az
akkori gazdasági viszonyokat tekintjük, úgy tisztában kell lennünk azzal, hogy
az akkori földhozadék meg sem közelítette a jelenlegit. Bécs gazdasági politi-
kája és védővám-rendszere Magyarországgal szemben nem is engedett meg
gazdasági fellendülést, úgy, hogy a vagyon és a jövedelem között alig felmérhető
aránytalanságok állottak fenn. De a magyar nemesség, amely akkor a magyar
politikai nézetet jelentette, ha nem is rendelkezett nagy jövedelmek felett, va-
gyona biztos életet jelentett számára. A szabadságharc idején történt jobbágy-
felszabadítás máról holnapra felborította a gazdasági rendet (…). A nemesség
gazdasági alapjai, amelyek a jobbágyfelszabadulás következtében súlyos meg-
rázkódtatást szenvedtek, így lassan felmorzsolódtak. 

A kiegyezés után felszabadult életben a birtokos nemesség vagyonát vesztve
húzódik a városokba, ahol apró közigazgatási állásokban helyezkedik el, és
csak igen kevés azoknak a száma, akik mérnöknek, orvosnak, tanárnak készül-
nek. Ez a szép múlt és megbukott fényes eszmék fölött kesergő, elszegényedett
nemesség magával vitte hagyományait, amelyeket féltően őrzött akkor is, amikor
e hagyományoknak megfelelő életre már nem volt meg az anyagi lehetősége.
Az osztályok közötti különbségek megmaradtak akkor is, amikor ez az elsze-
gényedett réteg de facto a polgári osztályba olvadt bele. A nemes »úr« volt és
az is akart maradni. Vagyon híján címben és rangban kereste úri mivolta kife-
jezését, és ezért inkább vállalta a rosszul fizetett megyei tisztviselő szerepét,
aki azonban mégis csak »úr« maradt, mintsem hogy elment volna szabad pá-
lyákra, nem beszélve iparról, kereskedelemről, ahol a maga megfogalmazása
szerint nem lehetett volna többé »úr«. (…)

A liberalizmus a polgáriasulás felé is szélesre tárta a kapukat. Oroszor-
szágból és a nagy galíciai tartályból megindult a zsidóság beözönlése Magya-
rországra. 1720-ban 12 000 zsidó élt Magyarországon, azaz a lakosság
0,5%-a. A kiegyezés idején 1867 körül számuk már meghaladja a félmilliót,
1910-ben 900 000 zsidót számlálnak össze Magyarországon, a 18 milliós
lakosság 5%-át. (…)

(…) az utóbbi fél évszázad alatt huszonöt zsidó család kapott báróságot és
házasodott össze mágnás és nemes családokkal, ha hozzá vesszük hogy a nagy-
ipar és a nagytőke szinte kizárólagosan zsidó kézen volt, úgy hozzávetőleges
képet alkothatunk magunknak a zsidóság térhódításáról (…). 
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A magyar szellemi élet természetes központjára, az ország fővárosára, így
nyomta rá bélyegét a zsidóság. A pesti középosztályban az ő szellemiségük lett
úrrá, amely elvegyült az asszimilánsok túlhabzó magyarságával. A liberális kor
(…) eredményei ezek.

Míg a társadalom felső rétegeiben az 1840 és 1940 közé eső időszakban
ilyen nagyarányú változások történtek, szinte mozdulatlan maradt a legalsó
réteg, a parasztság, amelyről pedig már Széchenyi elmondotta: »Népünk
utolsó záloga, reménysége«. A jobbágyság felszabadítása se szociális, se po-
litikai téren nem hozott lényeges változást a magyar parasztságra nézve. Bir-
tokaihoz csak helyenként juthatott, és a patriarchális jobbágyi életformát nagy
tömegeiben a cselédsors kietlenségével volt kénytelen felváltani. (…) A libe-
rális kor gazdasági fellendülése idején százezrével rajzottak ki földtelen ma-
gyarok az országból és szóródtak szét visszahozhatatlanul a nagyvilágba.
Ugyanakkor, amikor budapesti sajtóorgánumok a magyar imperializmust hir-
dették, Erdélyben deklasszálódott magyarok tízezreivel olvadtak be a román-
ságba. Az Alföld nagy paraszttelepülésein kívül a magyar földműves
kiszolgáltatott volt életének minden vonatkozásában. A liberalizmustól ellen-
értékül megkapta a korlátolt választói jogot és módjában állott képviselővá-
lasztások idején zászlók alatt vonulgatva szórakozni, és megfelelő mennyiségű
bor elfogyasztása után számára semmitmondó politikai jelszavak jegyében egy-
mást fejbe verni. (…)

A városi proletariátus kizárólagosan a szociáldemokrácia kezébe került. (…)
Az ország rohamos iparosodása nagy tömegeket vonzott a falvak szegényei
közül a gyárakba, a vezető szakmunkások java része azonban külföldi volt. Év-
tizedes fejlődés útján alakult ki a magyar munkásság jelenlegi arca (…). A vi-
lágháború előtt azonban senki sem vette komolyan mint politikai tényezőt a
munkásságot, és csak a proletárdiktatúra kitörése után döbbentek rá az embe-
rek a munkásság erejére.

Csendben, de megtartó erővel élte a maga hétköznapi életét a magyar ipa-
rosság és a kiskereskedő, ez a gyökeresen magyar városi réteg, hogy azután a
vészes időkben egyik legerősebb támasza legyen a magyarságnak, főként ott,
ahol kisebbségi sorsba került.

Ezekre a társadalmi viszonyokra épült fel az ország rendje, amelyet felülről
a Monarchia eszméjében foglalt össze a Habsburg-ház utolsó nagy alakjának,
Ferenc Józsefnek mérhetetlen személyi tekintélye. Ennek az életnek a felszínén
habzott a politikai és szellemi harc (…). Kazinczy, Vörösmarty, Csokonai, Pe-
tőfi, Madách, Arany, Jókai írónemzedékét gyatra epigonok követték (…). Éle-
sen és disszonánsan vágott ebbe az aszfalt-kultúrába és kávéházi irodalomba
egy új hang, az Adyé, aki önmarcangolva kereste a magyarságot. (…) Széchenyi
óta nem akadt senki, aki bátran rámutasson hibáira, gyengeségeire, betegsé-
geire. A magyarság – írta több mint száz évvel ezelőtt Széchenyi – vagy elbízza
magát, vagy nem bízik magában. Ez az aforizma teljesedett be 1914-ben, ami-
kor a magyarság is szentírásnak vette II. Vilmos császár emlékezetes szavait:
»Mire a levelek lehullnak…« és beteljesedett 1918-ban, amikor kívül és belül
minden összeomlott.”

A NEOBAROKK URALMA
„Az összeomlás óta az ország, bővelkedett kiváló és nagyvonalú államférfiak-
ban, akik megrázkódtatások és kilengések nélkül tudták előrevinni az ügyeket
kül- és belpolitikai téren egyaránt. De Gömbös Gyula reformeszméin és gróf
Teleki Pál nagy nevelési programján kívül felülről kevés történt a lényeg: az
ember megváltoztatására. (…)

A társadalom azonban ezekben az időkben a nacionalizmusban soviniz-
must, a kereszténységben antiszemitizmust, a szociális gondolatban szociál-
demokráciát látott.” Tisztázatlanok voltak az eszmék és tisztázatlanságukat –
mint minden időkben és mindenütt, ahol arra alkalmuk nyílott – túlfűtött em-
berek, politikai professzionisták és álideológiák kalandorai sajátították ki a

maguk kisebb-nagyobb céljai számára. Az első feladat azonban ezekben az
időkben az ország gazdasági talpra állítása volt és kiragadása a külpolitikai
elszigeteltségből.”

Egy évszázad telt el azóta, és az ország ma is hasonló gondokkal küzd. Fo-
lyik a gazdasági talpra állítás és a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés kí-
sérlete, miközben a médiában és az utcán elsősorban: „(…) túlfűtött emberek,
politikai professzionisták és álideológiák kalandorai” hallatják hangjukat. Sajnos
vannak erre hallgató fülek is.

„A konszolidációs kor és annak vezére gróf Bethlen István miniszterelnök,
felismerve a való helyzetet, a nagy történelmi fontosságú célok szolgálatába ál-
lította a maga és kormánya erejét, abszolút többségben levő pártjára támasz-
kodva biztosította a kormányzás zavartalanságát, és nem sokat törődött a
parlamenti skandalumokkal (…). Egy évtizeddel Bethlen István lemondása
után, amikor a magyarság sorsának történeti fordulópontjához érkezett, úgy
véljük, a kortárs is megengedheti magának, hogy ezt tőle telhetően elfogulat-
lanul megállapítsa. De ugyanilyen módon kell megállapítania azt is, hogy a kon-
szolidációs kor, amelyet a megtiport magyarság véghetetlenül szűkre szabott
keretek között és cselekvő képességének nagyobb részétől megfosztva élt át,
súlyos betegségek csíráit tette virulenssé. Ez alatt az idő alatt szökött virágba
a protekcionizmus rendszere, ekkor tombolta ki magát mindenki címekben és
rangokban, amelyeket a kormány bőkezűen osztogatott, hogy elhallgattassa
velük az okvetetlenkedőket, ebben a korban ütköztek ki az élet fény- és árny-
oldalai, dőzsöltek közös erővel mágnások és zsidók a pesti bárokban, és lapá-
tolták a havat a reménytelen jövő előtt álló diplomások ezrei. A gazdasági
konjunktúra idején a felfelé igyekvő paraszt traktort és leányának zongorát vá-
sárolt, hogy amikor a világgazdasági válság bekövetkezett, azokkal együtt a
földje is dobra kerüljön. Ezekben az időkben váltogatta egymást a fekete és ró-
zsaszín messianizmus, és míg egyfelől nemzethalált hirdettek egyesek, mások
fantomok után futkosva bíztak abban, hogy valami csoda folytán visszaállnak
Szent István határai, s akkor »megint minden úgy lesz, amint régen volt«. A kor-
mányok minden erejüket megfeszítve küzdöttek az utódállamok területén élő
magyar kisebbségek életjogainak biztosításáért, de majdnem másfél évtizednek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyar társadalom megértse: a trianoni békepa-
ranccsal több is történt, mint igazságtalanság és tragédia. Mert míg egyesek
törött lélekkel mondottak le Nagy-Magyarországról, addig mások csörtették az
oldalukról hiányzó kardot, és azt hirdették, hogy fegyverrel verünk ki mindenkit
az országból, aki nem magyar. A revíziót szolgáló komoly és tudatos munka
mellett egy sekélyes revizionizmus kezdett felülkerekedni, amely szónoklatok-
ban, ünnepségekben és rendszerint édesbús felvidéki vagy erdélyi nóták mellett
»eszközölt« borozásokba fulladt. Arra kevesen gondoltak ebben az időben, hogy
egy-egy ünnepség és dús lakoma árából, ahol kölcsönösen dicsérgették egymást
az urak és nem urak, meg lehetett volna menteni egy-egy kisebbségi sorsban
vergődő családot, magyar iskolát.”

Véres háború, forradalom és világok változása után fedezhetjük fel a mai
gondolkodásmódban is nemegyszer a fenti bő fejezetben leírt magatartásminták
legújabb kori sablonjait. Csak most nem zongorát és traktort vesz a vállalkozó,
hanem hivalkodó háza mellé medencét épít és terepjárót vesz az asszonynak,
hogy aztán ha tönkremegy, mindenkit hibáztasson, csak önmagát nem.

„A nagypolitikai vonatkozásokban annyira sikeres és társadalmi téren any-
nyira visszás korszak azonban mégis nagyot alkotott. A magyarság, az a ma-
gyarság, amely ezt az egész életet a vállain hordozta, amely kutatta a maga és
a jövendő titkait, egyre tisztultabban látta meg a valóságot. Folyóiratok indul-
nak, hasábjaikon a magyar sorskérdéseket vitatják meg. És ha Németh László
némi ellentmondást is vél felfedezni benne, az ország legelterjedtebb és hosszú
időn át legnagyobb hatású folyóirata, amely köré fiatalok csoportosultak, a Ma-
gyar Szemle, Szekfű Gyula szerkesztésében jelenik meg, míg a Magyar Szemle
Társaság elnöke gróf Bethlen István. (…)”
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Jelentős figyelmeztetések után, mint 2006 októbere, vagy a jelenlegi mig-
rációs válság, végre mintha ma is nyiladoznának a szemek. Ami pedig a Magyar
Szemlét illeti, a Hitelt bemutatván feltétlenül hangsúlyoznom kell, hogy
Szekfűék a kolozsvári Hitel létrejöttekor éppen ennek modelljét ajánlották a
fiatal szerkesztőknek, és nem hiába.

A NÉPI MAGYARORSZÁG HARCA
„Ezzel a kevert és nagyhangú társadalommal: Budapest társadalmával állott
szemben a magyarság. Az a magyarság, amelynek hagyományait és vérségében
rejlő erejét négy évszázados Habsburg-uralom és germanizációs törekvés sem
tudta elpusztítani. Ez a magyarság a ferde törésekkel telt életben lázasan ke-
reste önmagát (…). Könyvekben, folyóiratokban, társaságokban megindult a
küzdelem az új Magyarország megteremtéséért. A Károlyi Mihályék és Kun
Béláék által szociáldemokratává és kommunistává bélyegzett földkérdés ismét
napirendre került, és fiatal magyar tudósok kezdtek foglalkozni a magyar föld
problémáival. Ők voltak előfutárai azoknak az íróknak, akik minden figyelmük-
kel a nép felé fordultak, keresték a mélybe rejtett magyarságot és a szellem
minden területén megkísérelték azt kifejezni. (…) A történetírás figyelme ekkor
fordult a szellemtörténet felé, föltárva az örök magyar értékeket, ekkor kezde-
nek el fiatal tudósok a nemzetiségi kérdéssel, a település nagy problémáival
foglalkozni. A sajtónak egy töredéke is felfigyelt a mozgolódásra, és a harmincas
években éppen Rákosi Jenő egykori türelmetlenül sovén és imperialista lapjá-
ban, a Budapesti Hírlapban látnak napvilágot cikkek, amelyek egy új és ma-
gyarabb magyar élet építéséhez járulnak hozzá. (…)

Nehéz feladat ezt az atomizált munkát egybefogni és értékeit közös nevezőre
hozni. Ha azonban megelégszünk a nagy körvonalak megrajzolásával, úgy arra
az eredményre jutunk, hogy a különböző irányból elindult törekvések alapja
éppen úgy azonos, mint ahogy azonos a cél, amely felé törekedtek. Az alap a
tiszta magyarság volt, és annak minden szellemi és anyagi vonatkozását igye-
keztek feltárni és támogatni legnagyobb és majdnem egyedüli képviselőjét: a
népet. (…) Az irodalom, a művészet, a tudomány figyelme a nép felé fordul,
diákok és professzorok, költők, írók és festők foglalkoznak népi problémákkal.
Munkájukból csakhamar kinő a népi politika, amelyet egyre fokozódó mérték-
ben tesz magáévá az állam. A másik jellemvonása ezeknek a mozgalmaknak és
törekvéseknek a kollektív eszme szolgálata. Anélkül, hogy politikai kifejezést
kerestek volna rá, minden oldalról hirdetni kezdik a kollektivizmust, azaz a nem-
zet erőinek önkéntes egyesülését. A harmadik a szociális vonás. A szocializ-
must, amelyben addig a társadalom vagy pártpolitikát, vagy altruizmus
gyakorlására alkalmas területet látott, a maga mély és igaz értelmében fogták
fel. (…) A negyedik vonása ezeknek a mozgalmaknak a nemzeti volt. Kutatták
a nemzet új megfogalmazásának lehetőségeit, és keresték azokat az eszméket,
valamint megvalósítási formákat, amelyek segítségével a magyar nemzet saját
hazájában és Európában betöltheti hivatását. (…) Szintézist kerestek és találtak
abban a gondolatban, amely Árpád honfoglaló magyarját köti össze a sírhantok
végtelen során át az eljövendő Európa kollektív, nemzeti, keresztény és szociális
magyarjával. Szintézis tehát a megfogalmazás, mint ahogy szintetikus maga a
magyarság, amelynek Európával szemben legfőbb nemzeti feladata a Kárpátok
medencéjében megteremteni az együttélés lehetőségét a különböző fajok és
népek között, akiket mint primus inter pares vezet a nemzetek nagy közössé-
gében.”

Felfigyelhetünk arra, hogy az Európától kapott halálosnak szánt döfés elle-
nére Európa felé repes a magyarság, és miközben az életéért küzd, az Euró-
pával szembeni legfőbb feladatokról gondolkodik!

NÉGY ORSZÁG MAGYAR SZINTÉZISE
„Az utódállamok kíméletlenül lezárták a trianoni határt, ám a szellem mégiscsak
áttört rajta. Így történt, hogy a trianoni Magyarországon kialakuló új magyar

szellemiség erős oszlopokat és támogatókat talált a határon túl élő magyarok-
ban. (…)

Mint a megcsonkított országban, az utódállamokban is hosszú időn át hi-
hetetlennek tartotta a magyarság azt, ami az összeomláskor bekövetkezett, és
bízott abban, hogy valamilyen csoda megmenti keserves és szégyenteljes hely-
zetéből. A csoda helyett azonban a trianoni békediktátum aláírása és ratifikálás
következett be, és az utódállamok területére szorult három és félmilliónyi ma-
gyarság ráébredt arra, hogy sorsa hosszú időre megpecsételődött. A jelen és a
valóság felé fordította tehát figyelmét és igyekezett berendezkedni az új és sa-
nyarú életre.”

Ez a pillanat volt Erdélyben a Kós Károlyék által szerkesztett: „Kiáltó szó”
megjelenése.

„A Jugoszláv Királyságban intéződött el legegyszerűbben és leggyorsabban a
magyarság sorsa. A szerb–horvát–szlovén királyság minden taktikázás nélkül,
mit sem törődve a szerződésileg biztosított jogokkal (…) a rája népek sorába
süllyesztette a magyarságot, és annak csak vegetatív életet engedélyezett. A ju-
goszláv diktatúra bekövetkeztéig eltűrték ugyan, hogy a magyarság mondvacsinált
(…) politikát űzhessen, de később politikai képviselete is megszűnt. (…) Meg-
ható és magasztos volt az az erőfeszítés, amelyet ezek a mindenütt süket fülekre
és zárt ajtókra találó magyarok kifejtettek, hogy a déli végeken ébren tartsák a
magyar szellemet. (…) A szörnyű nyomás alatt az a magyarság egybekovácso-
lódott (…) sorsteljes parancs volt rájuk nézve magyarnak lenni, és nem térhettek
ki a szociális következmények keresztény lélekkel való teljesítése elől. (…)

A Csehszlovák Köztársaságban lényegesen más, összetettebb volt a kérdés.
A felvidéki magyarságnak hiányzott a területi öntudata, mert a felvidék, amely-
nek völgyei és folyói mind az ország középpontja felé nyílnak, a történelem fo-
lyamán a legszorosabban együtt élt az országgal. Lakói pedig, a magyarok és
szlovákok, az utóbbi század politikai arénájában lefolyó villongásoktól eltekintve,
szintén a legnagyobb összhangban éltek. A középosztályba felemelkedő szlo-
vákok átvették a magyar életformákat, és a felvidéki magyar udvarházakban
tótul, de magyarul is tótosan beszéltek. A Csallóköz, a beregi vidék és az Alföld
peremvidékének tiszta magyarsága egyszerű erőszaknak tekintette az új állam-
határt (…). A demokratikus parlamentáris berendezkedésű Csehszlovákiában
a magyarság megkapta a maga politikai képviseletének lehetőségét. (…) A ma-
gyarság útját a legjobban talán az ifjúságé fejezte ki, amely a kommunista
szervezetekből a szélsőbaloldali Sarlós mozgalmon át jutott el a keresz tény -
szocialista, katolikus Prohászka-körök szervezetéig, hogy egyre jobban hang-
súlyozza benne a nemzeti gondolatot. A keresztény, nemzeti és szocialista
szintézis tehát merőben más feltételek mellett s adottságok között, a Felvidé-
ken is éppen úgy kialakult, mint a Délvidéken és a trianoni Magyarországon.
A csehszlovákiai magyarok és elsősorban az ifjúság (…) szoros érintkezésbe
jutott Csehszlovákián át a nyugati demokráciákkal, hogy előbb hódoljon neki,
talán csak ezért, hogy később annál gyökeresebben kigyógyuljon illúzióiból és
valótlanságaiból. Amikor az első bécsi döntés 1938 őszén Magyarországhoz
csatolta a Felvidék egy részét, a hazatért magyarok erős lökést adtak a meg-
újulási mozgalmaknak. (…) Különösen szociális szempontból hoztak sok érté-
ket magukkal az országba, mert ilyen szempontból nagy számban rendelkeztek
kiművelt emberfők felett. (…) Irodalomban, művészetben, egyaránt a nép felé
fordultak, és a felvidéki magyar nép kisebbségi közösségben vezetőivel egyen-
rangú tényezővé emelkedett. 

Különleges volt Erdély helyzete. Az összeomlás után az erdélyi magyarság-
ban élni és hatni kezdtek az egykor független erdélyi fejedelemség, az önálló
Erdély hagyományai. Természetesen megszépítették ezeket a hagyományokat,
de mert nem hamisították meg őket, éltek és eleven erővel hatottak. A három
nemzet és négy vallás hazájában mindig nagy szerepet játszott a nép. (…)”

A transzilvánizmus gondolata egy ideig erőteljesen ébredezett, de hamaro-
san kiderült, hogy annak létjogosultsága csak három nemzet közös akaratából
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érvényesülhetne. Erre pedig nem volt lehetőség. A románság a nem várt nagy
győzelem szorongásokkal vegyes mámorában élt, s a szászságot kezdte befo-
lyása alá vonni a Harmadik Birodalom első sikereinek csalóka vonzása.

„Az erdélyi magyarság is elsősorban önmagát kezdte vizsgálni és lázasan
kereste azokat a kristályosodási pontokat, amelyek körül felépítheti életét. (…)
A társadalmi rétegek között Erdélyben sohasem volt olyan mély szakadék, mint
Magyarország vagy Európa más tájain, és a szabadságot Erdélyben nemcsak
Rákóczi szűzmáriás zászlója, hanem elsősorban a szellem képviselte, amelynek
erejénél fogva élő valóság volt az emberek egymás közötti szabadsága. A román
kormányzat nemzeti érdekből radikálisan (talán inkább azt mondhatnánk: bru-
tálisan) végrehajtott agrárreformja tönkretette a magyar birtokos osztályt, a
gazdasági világválság idején keresztülvitt konverzió pedig a magyar banktőkét
és magántőkét pusztította el egyetlen tollvonással. Az anyagi erejében ilyen
mértékben megfogyatkozott magyarság sorait egymástól elválasztó társadalmi
válaszfalak úgyszólván teljesen leomlottak. A népiség nem jelentett Erdélyben
szellemi forradalmat, mint a trianoni Magyarországon, puszta kényszerűséget,
mint a Délvidéken, vagy szervezetet, mint Felvidéken. Jelentette a nép életét és
minden magyarnak a népi életben való azonosulását. Méltán mondhatta tehát
Észak-Erdély visszatértekor gróf Teleki Pál miniszterelnök: »Az erdélyi magyar-
ság sohasem ismert vallási, rang- és osztálykülönbségeket, most tehát mint tö-
kéletesen eggyé forrt társadalmi erő teljesítheti hivatását Magyarország
megerősítésében és felvirágoztatásában.«

A népi gondolat gyakorlati cselekedetté lett Erdélyben. Az Erdélyi Magyar
Gazdasági Egyesület, amely a közép- és nagybirtokos osztály érdekképviselete
volt, a harmincas évek közepén népi szervezetté alakult át és a magyar kisgaz-
dák fellegvára, irányítója és istápolója lett. Párhuzamosan az ő munkájával ha-
ladt a szövetkezetek tevékenysége, úgy, hogy az erdélyi magyar népkisebbség
politikai és gazdasági szervezetei szinte azonosultak. Erre az erős népi és kö-
zösségi életformára épített az erdélyi szellem. Az erdélyi magyar írók a nagy
nemzeti célok szolgálatában új irodalmat teremtenek. Céhbe tömörülnek és
megalakítják a Helikont, hogy vállvetve munkálkodjanak a magyar szellem
diadalán. (…) 

A valóság iránti érzék, a gyakorlati cselekedet értékének felismerése jelle-
mezte ezt a magyarságot. (…) Tamási Áron foglalta össze örökszép szavakban
egy fiatalokból álló népközösségi értekezleten tartott megnyitó beszédében:
»Nem titkoltuk soha s most együttesen is, mint egy szív és egy lélek vallomást
teszünk jelünkről, amelyet minden körülmények között hordozni kívánunk ma-
gunk előtt és magunkban. Ez a jel egy csillag, mely nem ötágúan gazdag, mint
boldog betlehemi pásztoroké, hanem három ágával szegény, de szigorú. Nem
a megszületett Messiást jelzi, hanem csak a vágyat utána, ahogy Keresztelő
Szent János látomásaiban jelenhetett meg egykoron sáska-hús idején, erdei kí-
sértetek sürgés-forgása közben. Egyik ágát Kereszténynek hívják, a másik ágát
Nemzetinek hívják s a harmadikat Szociálisnak hívják. Keresztény a szónak ősi
értelmében, mely a hitet és a hitért a halált rejti magában. Nemzeti a fogalom
emberi és dicső magyar értelmében, mely örök virágokat nyitott végvári katonák
sírján. Szociális a nemzet megszületéséért, melynek címere a nép.«”

A hely, ahol ezek a szavak elhangzottak, a Hitel munkatársai által megszer-
vezett Vásárhelyi Találkozó volt 1937 októberében.

„Kisebbségi magyarok lelkében és szenvedései által születtek ezek a gon-
dolatok. Magyarok szívében és agyában, akik kisebbségi sorsban éltek a Dél-
vidéken, a Felvidéken és Erdélyben, küzdve a mindennapi létért és viaskodva a
létükre törő többségi hatalommal. (…) A négyfelé szakadt magyarság soraiban
így alakult ki húsz esztendő alatt egy láthatatlan arcvonal, mely lépésről lépésre
közeledik nagy céljának, a magyarabb magyarság kiteljesedésének eléréséhez.
Tamási Áron fent idézett szavait néhány fiatal erdélyi magyarhoz intézte, de
azok megnövekedtek és élők maradtak, hogy záró szavai immár a megnagyob-
bodott országban felvonuló láthatatlan arcvonal minden katonájához szóljanak:

»Magyarok fiai! A keresztény eszmének hívei, a nemzeti gondolat jegyesei, a
szociális meggyőződés lovagjai! Munkátok felé ezt a csillagot emelem, legyetek
hozzá hívek és alatta teremjetek olyan gyümölcsöket, melyeket idő jöttével meg-
szaporít az isteni csoda, mint az öt árpakenyeret.«”

ÚJ HUNGÁRIA
„Háromágú csillag jegyében született meg tehát, csodálatos szintézisben, négy
országra szakadt fiai lelkében az új magyar szellemiség. Súlyosan és fenyege-
tően merült fel a kérdés, hogy milyen értéket és erőt képvisel az az országban
és Európában, ahol a közhatalom és a fegyverek kategóriái most az uralkodók.
És ugyanilyen súlyosan vetődik fel a kérdés, hogy mennyiben lehet ezt a szin-
tézist gyakorlati tényezővé tenni, hogyan lehet megteremteni az azonos szelle-
miségű, azonos gondolkozású emberek között a gyakorlati együttműködést.
(…) Kell, hogy ez a szellem gyakorolja a nemzetvezetés jogát. (…) a közelgő
nagy pillanatokban, amelyekben talán évszázadokra dől el sorsunk, tejes erővel
kell, hogy érvényesüljön. Nemcsak azért mert magyar. Nemcsak azért mert
megpróbáltatások igaz szülötte. Hanem azért, mert európai. Európai a szó leg-
nemesebb és legszigorúbb értelmében. Az eljövendő Európa szelleme. Az a
szellem, amelynek mindenképpen győzedelmeskednie kell, mert bukása Európa
bukását jelentené.”

Láttuk, azóta háromnegyed évszázad és három korszak szállt el fejünk fölött,
száguldott át rajtunk. Azóta is várjuk, hogy biztosak lehessünk e szellem veze-
tésének végső győzelmében. Hatalmas erők dolgoznak ellene minden irányból.
Nemcsak azért, mert magyar, és nemcsak azért, mert megpróbáltatások igaz
szülötte, hanem leginkább azért, mert ennek kellene egy új Európa igaz szel-
lemévé fejlődnie. S éppen ez az, amit Európa elrablói nem akarnak.

Vajon mikor válhat valósággá Zathureczky erős optimizmust sugárzó befe-
jező gondolata:

„(…) a virtuális Magyarországot kell nekünk valósággá tennünk. Döröm-
bölve a lelkeken és megvilágosítva a koponyákat. Hiszen már régen leomlasz-
tottuk a bástyákat és betörtük a kapukat. Immár csupán a leplet kell
felrántanunk, hogy előttünk ragyogjon a fejedelmi kép: az új Európában az új
Hungária.”

A lelkek azonban új pusztító ideológiák csábításai által tétettek süketté, az
emberiség nagy része irtózva menekül a fény elől. S az a lepel ma is takarja a
valóságot. Lerántása pedig nehezebbnek tűnik, mint megannyi bástya leom-
lasztása és kapu betörése. De annak a szellemnek: „mindenképpen győzedel-
meskednie kell, mert bukása Európa bukását jelentené”. Írta ezt Zathureczky
Gyula 1942-ben!

y

Még nagyobb veszedelemben
Malán Mihály: A szláv veszedelem 1942/5.

Azokban az időkben még élt és hatott a pánszláv veszedelemtől való félelem,
vagy ha kellett, félelemkeltés. Nem volt ez alaptalan, de azóta már meghaladta
a történelem, s egy ennél is nagyobb fenyegetéssel szembesülhetünk, az iszlám
veszedelmével, amely minden keresztény gyökerű civilizációt immáron nem csu-
pán feltételezések szerint, hanem napi valóságában érint. A ma liberálisai által
hirdetett orosz veszedelem messze nem azonos az egykor oly erősen ható szláv
veszedelemmel. Ha egyáltalában van orosz veszedelem. Mert inkább tengeren-
túli érdekek céljából hirdetett elméletnek tűnik. Sokkal valósabbnak érezhetjük
a fejlett Európa és a nagy orosz nyersanyagbázis együttműködésének perspek-
tíváját. Ez még a veszélyeztetett keresztény civilizációk védelme szempontjából
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is pragmatikusabbnak tűnik. A tanulmányt mégis érdekes áttekinteni, mert a
benne található demográfiai adatok már akkor figyelmeztettek a kontinens és
Magyarország veszélyeztetettségére. Ugyanakkor Malán Mihály egy igen rövid
és áttekinthető módját adja a mindenkori demográfiai állapot megítélésének. 

„Minden népnek a jövőjét természetes szaporodása szabja meg. Ha a nép
szaporodása kielégítő, akkor a nép fejlődik, ha nem, létszámában előbb meg-
állapodik, majd egyre csökkenve a lassú kihalásnak néz elébe.

A természetes szaporodás nyers mértékét a születések és a halálozások szá-
mának a különbsége szabja meg. Ez a különbség azonban a szaporodás reális
megállapítása szempontjából nem kielégítő, mert pl. csökkent számú születések
ellenére kisebb halálozási arányszám esetén a szaporodás nyers eredménye
ugyanaz lehet. Viszont ebben az esetben a nép létszámának növekedése nem
az utódok számának gyarapodásában, hanem az átlagos életkor meghosszab-
bodásában, s így az öregebb korosztályok számának és terjedelmének bővülé-
sében leli magyarázatát.

Így azután a szaporodás csak látszólagos lehet, mert a nép felépítésének
alapját adó fiatal korosztályok kisebb száma mellett az öregebb korosztályok
nagyobb létszámának köszönhető, s csak addig tartható fenn, míg ezek a felső
korosztályok a most már emelkedettebb életkorátlagot el nem érik. Ekkor ugya-
nis a halál beváltja »tőkéjét« és az egyszerre fellépő nagyobb halálozás, nem
találván pótlást a csökkent születésekben, a népesség fogyásához vezet.

Korunk általános jelensége: a születések számának fokozódó csökkenése
elsősorban a kultúrnépeket sújtja, ennek ellenére legtöbbjük létszáma mégis
emelkedést mutat, mert a közegészségügyi viszonyok javulása a halálozások
arányszámának csökkenésével az életkor átlagos meghosszabbítására ve-
zetett.

Ha hazánkat vesszük például, jól látjuk ezt, hiszen 1880-ban minden ezer
élőre 34,4, míg 1940-ben csak 14 halálozás esett, úgy, hogy az 1880. évi
mérték alapján az 1940. évben 373 481 embernek kellett volna meghalnia és
a valóságban meghalt 160 109. Ennek következtében a születéskor várható
átlagos élettartam Nagy-Magyarország területén Antal Lajos szerint az 1900–
1901. évre számítva a férfiaknál 37,12, a nőknél 37,88 év volt, 1930–31-
ben pedig a trianoni csonkaország területén az előbbieknél 48,27, az
utóbbiaknál 51,34 évre emelkedett.

Ezzel szemben a születések száma is hatalmas mértékben fogyott. A Hor-
vátország nélküli Nagy-Magyarországnak az 1881–85. évre terjedő ötéves pe-
riódusban évenkint ezer lakosra eső 44,3 élve születési arányszáma azóta
folytonosan csökkent, olyannyira, hogy a csonka országban az 1931–35. évek
évi 22,4 ezrelékes átlagával az előbbinek már csak majdnem pontosan a fele.
Sőt a legutóbbi években még ennél is kisebb: 1937-ben 20,2 1938-ban 20,1
1939-ben 19,6 és 1940-ben 20,0 ezrelék. Ez utóbbi két évben ugyan, ha a
felvidéki visszacsatolt területeket is figyelembe vesszük, valamivel magasabb az
élve születések száma: 1939-ben 19,9 s a Kárpátalját is számításba véve
1940-ben 21,2, ezrelék, de még ekkor – vagyis a rutének és a felvidékiek na-
gyobb szaporodásával együtt számítva – sem éri el az 1881–85. évek átlagának
a felét.

Ennek ellenére a trianoni területen 1939-ben 5,9 és 1940-ben 5,7 a vissza-
csatolt felvidéki területtel nagyobbodott országban 1939-ben 6,2 és a Kárpát -
alját is bele véve 1940-ben 6,7 ezrelék természetes szaporodást mutat a
statisztika, mert a megmaradó öregebb korosztályok (a fenti számítás szerint
1940-ben 213 371 fő) népünk létszámának a születések számának csökkenése
következtében beálló fogyását feltartóztatták. (…)”

Ezt követően a szlávokkal foglalkozik, amiből elég az alábbi adatokat ki-
emelnünk:

„Ha most ehhez hozzávesszük az 1927. évből Szovjetukrajnának 40,3,
Fehér-Oroszországnak 38,6, vagy az egész európai Szovjetoroszországnak
44,2 ezrelékes élve születési arányszámait, a kelet-európai szláv népek születési

intenzitásának a nyugat- és közép-európai népeket jóval meghaladó mértéke
nyilvánvalóvá lesz. (…)

A természetes szaporodás sorrendjében 1932-ben Bulgária, Románia. Len-
gyelország vezetnek, de Ukrajna 1927-ben 22,5, Fehér-Oroszország 24,5, és
európai Szovjetoroszország 21,9 szaporodási arányszámával ezeket az orszá-
gokat is jóval felülmúlja.

(…) Már ezek a nyers adatok is megdöbbentő képét adják a szláv népek
szaporodási túlsúlyának (…)

(…) Ha egy népcsoportban átlagosan  3 gyermek éri meg, hogy családot
alapítson, míg egy másikban 4 gyermek, s jelenleg mindegyikük egyenlő arány-
ban foglaltatik lakosságában, akkor egy nemzedéket 33 évnek számítva 100
év múlva, 3 generáció elmúltával az előbbi a lakosságának 28%-át, az utóbbi
pedig 72%-át teszi, s 300 év, 9 nemzedék múltával az első 7%-ra csökken,
míg a második 93%-ra növekszik.

(…) ha a háború közbe nem jön, Ukrajna 87 év alatt, Lengyelország pedig
99 év alatt megkétszerezte volna lakosságának létszámát. Ezzel szemben a leg-
szaporább nem szláv államnak, Olaszországnak a lakossága megkétszereződé-
séhez 158 esztendőre lenne szüksége, mely idő alatt Ukrajna lakossága a
jelenleginek majdnem négyszerese lenne már. (…)

A jövőre vonatkozólag Burgdörfer végzett különböző számításokat. 
(…) az 1960. évre számított népességben a kelet-európai államok, s így a

szlávság lényegesen magasabb számmal fog szerepelni.  A déli latin országok
(Olaszország, Spanyolország, Portugália) pontosan megtartják állományukat.
A Balkán-államok valamivel nagyobb százalékban fognak szerepelni, míg ha-
zánknak és a vele együtt népesedésbiológiai tekintetben Ungern-Sternberg sze-
rint a kelet és nyugat közti helyen levő cseh és szlovák népnek arányszáma
valamit csökken. Körülbelül hasonló mértékben vesztenek arányszámukból a
svédek, norvégek és finnek, ellenben nagymérvű a többi nyugati állam, s első-
sorban Németország, Franciaország, Anglia és Írország, valamint a kisebb nyu-
gat-európai államok együttes arányszámának a csökkenése.

(…) végeredményében nem tagadható a szláv népek fokozódó túlsúlya.
A fajvédő törvények és berendezések szerint élő kíniak, indiaiak és zsidók

létszáma az idők folyamán nem csökkent, ellenben a születésszám korlátozása
és a szaporodás csökkenése következtében a klasszikus kultúrnépek elpusztul-
tak. Kipusztult az ősi Athén és Spárta lakossága, de nemcsak a tiszta vérű gö-
rögök és rómaiak haltak ki, hanem az országok egyéb lakosságának létszáma
is erősen csökkent. Így pl. Itália Kr. e. 200-ban 22 millióra becsült lakossága
Kr. u. 350-ben már csak 5 millió főt tett ki, és könnyű zsákmánya lett a germán
hódítók seregeinek. Pedig a római császárok már Augusztus óta törvényekkel
védik a házasságot, sújtják a nőtlenséget és hajadonságot, valamint a gyermek-
telenséget. Éppúgy hiába próbálták a spártaiak népük pusztulásának folyamatát
különböző kedvezményekkel feltartani.

(…) Európa nyugatának megmentése még lehetséges, ha a népek ráesz-
mélnek életük e sorskérdésének jelentőségére. A szláv veszedelem és a más
veszedelmek bennünket is elnyeléssel fenyegetnek, s csak akkor állhatunk meg
velük szemben, ha nemzetünk iránti felelősségérzetünk felkeltésével és népünk
erkölcsi alapjainak megerősítésével egyidejűleg államéletünk központjába kerül
jövőnk egyetlen záloga: a tiszta és sokgyermekes magyar család.”

Ez az utolsó mondat elmond mindent arról, amit lehet, és amit tennünk
kellene. Szószaporítás nélkül is el tudjuk képzelni, hogy a migrációs iszlám
tömeg demográfiai mutatói milyen mértékben múlják felül a kontinens teljesít-
ményét, s mi várható már közép-, sőt olykor rövid távon. A szlávok még ma is
valamivel jobban szaporodnak, de a veszélyeztetettség szempontjából már ve-
lünk egy csoportba kerültek.

y
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Újabb kör az irodalmi szekták
és a nemzetpolitika körül

Kiss Jenő: Még egyszer az irodalmi szektákról 1942/5.

Kiss Jenő néhány hónappal előbb közölt írásában taglalja az irodalmi szekták,
különösképpen a népi irodalmon belüli „szektásodás” jelenségét. Az írást – a
szerzőt idézve – „Gombos Gyula a Magyar Út hasábjain méltánytalannak, sőt
támadó élűnek” ítélte meg. Kiss Jenő válaszában – tisztázó szándékát hangsú-
lyozva – így ír:

„Múlt számaink egyikében megpróbáltunk magyarázatot találni azokra a
szellemi jelenségekre, amelyek népi irodalmunk mai arcát mind általánosabb
érvénnyel határozzák meg, s mindinkább gondolkodóba ejtik nemcsak az aggá-
lyoskodók táborát, de a magyarság ügyéért komolyan aggódókat is. Azokról a
már mindennapossá vált személyi torzsalkodásokról van szó, amelyek egyrészt a
népi és polgári irodalom képviselői között, másrészt a népi irodalom kebelén beül
jelentkeztek, a megoszlás szellemét ültetve el új kibontakozások felé elindult iro-
dalmi életünkbe. A népi és polgári szemlélet közt bekövetkezett elvi szakadást,
ha helyeselni nem is, de jelen társadalmi körülményeinkből úgy-ahogy még meg
tudnók magyarázni – annál érthetetlenebb azonban a népi írók egymás ellen irá-
nyuló fenekedése, az az állandó belső villongás, mely a magasabb érdekeket fi-
gyelmen kívül hagyva, kiscélú csetepatékban osztja meg másra hivatott erőit.

Mi az oka e belső meghasonlásnak? – ez a kérdés állott említett cikkünk
középpontjában, erre kerestünk meggyőző feleletet. Természetesen könnyű lett
volna az írói féltékenység lapos magyarázatával beérnünk, mint ahogy tették
többen mások, vagy a vezérkedés hívságos kortünetére hivatkozva, e manapság
annyira divatos magatartásban találni meg a jelenség gyökerét. Az ügy komoly-
sága azonban s az érintett személyek emberi és írói hitele – úgy érezzük – nem
tűr meg ilyen felszínes indoklást. Nagy célok talaja nem a hepciás kicsinyesség,
még csak a sokat emlegetett emberi hiúság sem. Az ún. nagy célok a szolgálat
szelleméből fakadnak s abból az erkölcsi felelősségből, amit népünkkel szemben
érzünk. Márpedig a népi írók célkitűzése valóban nagyvonalú: mozgalmukat
méreteiben országosnak szánták (és szánják ma is), eszmeileg múltat és jövőt
felölelőnek, hatásában pedig átalakító erejűnek. A cél tehát olyan erkölcsi ma-
gasrendűségre utal, ami sehogyan se szállítható le a hiúság és kicsinyesség ér-
tékszintjére. Ha azonban mégis akadna olyan, aki hasonló célok hangoztatásával
egyéni érdekek szolgálatában szorgoskodik, arra a hiúság és kicsinyesség vádját
ismét csak helytelenül alkalmaznók: az ennél sokkal súlyosabb, sokkal elma-
rasztalóbb ítéletet érdemelne. Ezt pedig ne tételezzük fel íróinkról. Nem, a kér-
dés nyitját mi nem láttuk annyira kézenfekvőnek. Az egész írói reformmozgalom
tüzetes áttekintése volt szükséges ahhoz, hogy a látszatokból kifejthessük a va-
lóságot s rámutathassunk azokra a mélyebben fekvő s hatalmas lelki megren-
dülésekben gyökerező indító okokra, amelyek e visszatetsző jelenségeket
egyszerre tragikusan érthetővé teszik, és olyan lelki-szellemi összefüggésekre
vezetnek, amiken – éppen a népi irodalom mindnyájunk által kellően értékelt
ügyének érdekében – érdemes újra és újra komolyan elgondolkozni.

Cikkünk az írói mozgalom felmérése során annak forradalmi jellegére he-
lyezte a hangsúlyt s a nyomán támadt szektás elkülönüléseket is egy sikertelen
forradalom utókövetkezményeinek tekintette. (…) a lélek, nem tudván beletö-
rődni az elszenvedett vereségbe, önkénytelenül is fegyvert cserél: minthogy ké-
zenfekvő és észszerű eszközökkel célját megvalósítania nem sikerült,
igazságának megszállottságában a sejtelem és sugallat erőihez fordul lassan-
lassan küldetéssé magasztosítva magában azt, amit addig egyszerűen feladatnak
nevezett volna. Az elhivatott lelkek pedig tudvalevőleg a legpéldásabb indivi-
dualisták: csak egyetlen küldetésben hisznek, – a saját magukéban. És itt már
el is érkeztünk a szekták gyökeréhez – ez esetben az irodalmi szektákéhoz.

(…) Gombos Gyula a Magyar Út hasábjain méltánytalannak, sőt támadó
élűnek ítélte a dolgok ilyen beállítását, s a mi elmarasztaló megjegyzéseinkkel
szemben derűlátó részletességgel vázolta a »szekta« biztató esélyeit. Az a ko-
molyság és ügyszeretet, ami Gombos cikkének minden sorából kicsendül, nem
enged megállni az egyszerű tudomásulvételnél, hanem kötelező erővel állás-
pontunk részletesebb megvilágítására s ezzel minden esetleges félreértés kikü-
szöbölésére ösztönöz.

Már előző cikkünkben a jellemző idézetek egész sorát hoztuk fel – s nagy-
részt éppen Gombos Gyula tanulmánykötetéből – annak érzékeltetésére, hogy
a »vallásos sugallat«, a míthosz hogyan kezd mindinkább a népiség legsajátabb
jegyévé lenni, s az írók magatartásába is hogyan vegyül egyre több az ősrégi
papok, varázslók és ráolvasók mozdulataiból. (…) Leértékelik az értelem sze-
repét, mert e mithikus felfogás szerint nem megérteni kell a dolgokat, hanem
hinni bennük! Itt utalunk a népiség dogmatikusaira, akiknek írásaiban ott talál-
juk a vallási szimbolizmus egész kifejezéstárát, s akik ma már minden kertelés
nélkül úgy beszélnek mozgalmukról: »a mi vallásunk«, követőikről pedig: »a mi
híveink«. Mi ez, ha nem irodalmi vallásalapítás, mi ez, ha nem az a lelki fegy-
verváltás, amiről beszéltünk már, s ami míthoszba vesző kapcsolataival jellemző
megnyilatkozása a szektába menekült legyőzettetésnek. Szektába! Az még csak
megjárná, ha egyetlen szektáról beszélhetnénk, ha a népi irodalom maga egyet-
len elszánt szekta volna! Ha úgy jelentkezhetne: egységes különállásban, hitben
összekovácsolódva, minden személyi megnyilatkozást az Ügy szolgálatába ál-
lítva! Ha úgy volna »szekta«, ahogy a meglevő renddel szemben szakadár min-
den új szellemiség! De itt éppen arról van szó, hogy ez a szakadárság nemcsak
a fennálló renddel szemben észlelhető, hanem teljes élességében megtalálható
a népiség eszmekörén belül is. Az »elhivatottság« individualizmusától indítva a
jelentősebb íróegyéniségek külön csoportokat szerveznek maguk körül – bib-
liájuknak továbbra is a népiség eszméit tartva meg, csak itt-ott másként értel-
mezve azt. (…) nemegyszer kétségbe vonva egymás létezési jogát és
elhivatottságát is. Ahogy múltkori cikkünkben írtuk: »mindegyik csoport magát
jelenti ki az egyedül üdvözítőnek, mindenik magában véli fölfedezni azokat a
feltételeket, amiken az új magyar élet, a magyarabb nemzeti jövő megépülhet.«

(…) nem a művön, hanem az írói magatartáson van a hangsúly. Nehéz az esz-
mét elválasztani hordozójától, nehéz függetleníteni az embertől a művet. (…)
Megújulást kereső társadalmunk az eszmén túl emberi példákra is vár, és el-
retten, ha a dolgok elvi része és megvalósulási formája között szembeszökő el-
lentétekre bukkan. Hogyan méltányolja – hogy mást ne mondjunk –, az
egységes népi Magyarország megteremtésére irányuló törekvéseket, ha e tö-
rekvések hordozói, a népi írók, önmaguk szűkebb körében sem tudnak egységes
álláspontra jutni? Megfontolandók ám ezek a kérdések, nehogy általánossá vál-
jék az olyan természetű állásfoglalás, mint amelyeknek az erdélyi Lőrinczi
László adott hangot a Kolozsvári Magyar Diákszövetség nemrég megindult lap-
jában, a Márciusban: »Csalódott az ifjúság azokban, akikkel együtt érzett,
együtt lelkesedett, együtt szenvedett, ha határ is választotta el tőlük: csalódott
a népi Magyarország hirdetőiben. Mennyi személyeskedés, mennyi kicsinyes-
ség, mennyi gyűlölet van Magyarországon azok között is, akik az újjáteremtést
hirdetik! Milyen nagy hiánya a személyes példának!« A kiábrándulás e megál-
lapításai kétszeres súllyal esnek a latba: hiszen ha elvonatkoztatjuk írójától, Er-
dély egyetemi ifjúságának hangja szól belőle, ha meg íróján keresztül nézzük e
sorokat, egy lelkes népbarát és irodalmár megdöbbenésének vagyunk a tanúi.
De ne gondoljuk, hogy ez a kritikai hang beéri az egyszerű kifogásolással. Der-
zsi Sándor, fiatal erdélyi poéta ugyanabban a számban már felvázolja a népi-
ségnek azokat az eszményibb vonásait is, amelyek a mai kétes eredményű,
szűklátású és indokolatlanul primitíveskedő népi irodalom helyett a fiatalság
felfogásának inkább megfelelnek. »Igaz – írja –, hogy csak új forma, új irány
biztosíthatja együtt haladásunkat a megújhodó Európával. Igaz, hogy a népi
mélységeken való felfrissülés utunknak a jelzőlámpája. De vigyáznunk kell, hogy
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a múlt értékeit ne váltsuk fel alacsonyabb rendű értékekkel. Nem szabad ma-
gunkra találás címén kisebbségi szűklátásba, népiség címén terméketlen pri-
mitívségbe hajszolni szellemünket.« Majd tovább: »Magyarságunk a
legnemesebb, legemberibb formát, népiségünk legőszintébb arcvonásainkat
kell, hogy jelentse számunkra. Ne szűkkeblűsködjék a magyar író, hanem le-
gyen minél egyetemesebb, és ne parasztmodoroskodjék, hanem legyen minél
őszintébb.« S az ifjúság e két képviselőjének megnyilatkozásához most vegyük
hozzá Asztalos Istvánnak a Magyar Csillag legutóbbi számában megjelent iro-
dalmi levelét is, amelyben többek között a következőket írja a maga derűs-
józan modorában: »Szinte az osztódás törvényei szerint osztódnak népi íróink
mind kisebb csoportokká s a végén már majdnem egyénekké. Azért írom, hogy
szinte és hogy majdnem, mert azért kettőnél csak megállottak. Vagyis: egy az
Isten, Allah, s mondjuk annyit még igen, hogy az ő prófétája Mohamed. Ma-
gyarul: én vagyok a nemzet legnagyobb írója s prófétám, aki engem prófétál.«
»…elég ma egy ravaszul élősdi, minden áron tolakodónak egyik népi íróval
ütni a másikat, hogy az az egyik már csak hallgatásával is mellette >falaz-
zon<. Tőle akár véresre marhatják azt a gyorsan szaporodó csak-nevet aka-
rók. Nemhogy ilyenkor inkább közösen vernék el a rajtuk-rágódókat népi
íróink, s csak azután folytatnák egymás között, ha már ilyen fene szertartássá
vált a marakodás.« Az erdélyi fiatalság tehát éppoly világosan látja és éppen
úgy elveti a népi írók e megnyugtatónak korántsem nevezhető s az ügyre nézve
meg éppen ártalmas magatartását, mint ahogy pálcát tör felette Erdély egyik
legtehetségesebb népi írója is. S nem mintha szükségünk volna állásfoglalá-
sunk mások részéről történő megerősítésére, de mégis, minthogy mindhárom
megnyilatkozás cikkünk megjelenése után látott napvilágot, önkénytelenül is
véleményünk igazolását kell látnunk bennük. És igazolást kell látnunk abban
is, hogy mindhárom bírálat éppen Erdélyben, illetőleg erdélyiek részéről hang-
zott el. Mert ugyancsak téved Gombos Gyula, amikor említett válaszában azt
írja, hogy »Erdély alapjaiban nem érti, s idegenül nézi« a népi írók törekvéseit.
Erdély és különösen az erdélyi fiatalság már a határok leomlása előtt lelkes fi-
gyelője volt a csonkaországi írói reformtörekvéseknek és Lőrinczi László sza-
vaival élve »együtt érzett, együtt lelkesedett, együtt szenvedett« a mozgalom
élharcosaival. Erdély nagyon is érti és éppen ezért mélységesen át tudja érezni
a népi irodalom ügyét és azokat az életfontosságú nemzeti érdekeket, amik
hozzá kapcsolódnak. Erdély egyszerűen csak másként lát s másképpen ítél
meg egyes jelenségeket –, amiben szerepe lehet a távlatot adó távolság föld-
rajzi tényének, de amiben közre játszhat az a huszonkét esztendő is, ami hig-
gadtabb szemléletre, a valóságokkal inkább számoló, ezért felelősségteljesebb
magtartásra tanított bennünket. S arra, hogy a közös Cél előbbre való minden
egyébnél.

(…) Meggyőződésünk, hogy itt a lélek válságával állunk szemben, ami meg-
értést és bizonyos türelmet igényel. Viszont megértésünk korántsem jelenthet
belenyugvást a helyzetbe (…) éppen az a bizonyos »erdélyi józanság« mondatja
velünk, hogy a népi irodalomnak ki kell végre gyógyulnia kóros lelki állapotából,
vissza kell térnie az irodalom egy és igaz hitére, ami a szív és szellem csillogó
összhangjában keresi az ember, vagy ha úgy tetszik jobban: a magyar ember
kérdéseinek a megoldását. A szív rajongó hitét váltsa fel néha a szellem egész -
séges kételye, kétely önmagunkban és a világban, elültetve bennünk befelé az
önvizsgálat, kifelé a bírálat szellemét. (…)

A magyar élet súlyosodó feladatai mind több józanságot és körültekintést
kívánnak meg s egyre parancsolóbban írják elő az erők minél termékenyebb
összeműködését. Korkövetkezmények ezek, amiknek törvényszerű jelentkezé-
séből – reméljük – a népi írók se mulasztják el levonni a szükséges következ-
tetéseket. Mi mindenesetre hinni szeretnők, hogy előbb-utóbb mégiscsak
magukra találnak s nemcsak szavakkal, de a személyes példa erejével is közre-
működnek a minden magyart testvéri egységbe fűző közösségi gondolat dia-
dalra juttatásában. 

Akkor majd irodalmunk szótárából végleg törölhetjük ezt a szót: szekta.”
Meglepő lehet, hogy éppen a népi írók köreiben tapasztalható ez a meg-

osztottság és utólag nagyon valószínűnek látszik Kiss Jenő megközelítése és
igazsága. Az történt, mint később, s nemegyszer napjainkban is. Mert az anya-
ország nem ismerte Erdély gondolkodásmódját, sőt éppen fordítva, úgy kép-
zelte, hogy Erdély nem ismeri a nagyobbik hazáét. És akkor még nem
tapasztalták meg, amint sok esetben ma sem, azt az erős ráfigyelést, mondhatni
rácsodálkozást, amivel az elszakított figyelt az anyaországra, s ha az nem is tu-
dott segíteni rajta, legalább azt remélte, hogy büszke lehet rá. Mert Lőrinczi
László idézett szavaival fogalmazva: »együtt érzett, együtt lelkesedett, együtt
szenvedett« az anyaországgal! Ezt az érzést csak ott született és érett korát ott
megért ember ismerheti. Ezzel részben magyarázható az erdélyi 1956 nálunk
máig hiányzó ismerete. Holott ottani kutatások szerint, számarányukhoz mér-
ten, az anyaországinál nagyobb veszteségeket szenvedtek. 

Ha van mire felnézni, akkor ez a rácsodálkozás él, hat és megtartó erővel
bír. Ebben pedig az anyaországnak minden téren, így a figyelemmel igen jól
követhető irodalmában is komoly felelőssége volt és van! A népi irodalom kép-
viselőinek lelki zavara tehát nem csupán a közös ügyre jelenthetett veszélyt,
hanem példásnak nem nevezhető megosztottsága megfosztotta az elszakította-
kat is egy sokszor a megmaradást jelentő fontos kapaszkodótól. Ennek meg-
értése ama „magasabb érdekek” miatt, minden, még öntudattal rendelkező
anyaországi magyarnak – és nem csupán az irodalom viszonylatában – jelent
többlet felelősséget. 

y

Régi igazság
Mocsáry Lajos: Az erdélyi társadalomról 1855-ben
1942/5.

Hányszor elhangzott panasza az Erdélyből menekült, kitántorgott, kitelepült,
emigrált vagy visszahonosított – tessék választani – magyarnak, hogy leromá-
nozzák. Olykor még az oláh is el-elhangzik. Ezzel azonban a neoliberális áram-
latban lubickolók vajmi keveset törődnek. Sőt! Ők inkább a 23 millió románnal
riogattak, s szükség esetén ma is megtalálnák ennek módját.

Mennyire más a hozzáállásuk az idegen kultúrából érkezőkhöz. Vagy a rassziz -
mushoz és antiszemitizmushoz, amit a konzervatív, vagy népi, nép-nemzeti stb.
oldalon álló is elítél a legnagyobb természetességgel és minden felhang nélkül.
Magától értetődően, csendben és nem önmaga fényezésére. Kedve lenne az
embernek elkeseredésében a mesterséges „magyarkodás” szó mellé javasolni
az „antimagyarizmus” kifejezést is. Azt, amely a fenti esetben megvalósult, de
mégsem számított bűnnek és furcsa módon a politikai korrektség szabályait
sem sértette.

De térjünk vissza a kiindulási ponthoz. Mit jelent erdélyinek lenni, mit je-
lentett és mit jelent még ma is? Valami mást, mint amit itt a 40+27 év szelle-
misége – megfelelő és szükséges törléseket követően – felépített a fejekben.
Nem kell belekezdenünk hosszas fejtegetésekbe, elég csupán elolvasnunk
Mocsáry Lajos itt következő sorait, melyeket a feledés homályából a Hitel pró-
bál visszaemelni az összmagyar köztudatba. Ezek a megállapítások ma is meg-
állják a helyüket. Természetesen a kor hatásainak és sajátságainak megfelelően
módosult formában, de alapjában véve változatlanul. Amilyen spontán módon,
szinte tudtán kívül éli meg ezt a határon túli, esetünkben az erdélyi magyar, épp
oly nehéz megértenie a honi kívülállónak.

„Van élő példa, melynek mintájára lehetne valódi magyarrá átalakítani a ma-
gasabb magyar társaságot. Igen, élő örvendetes példa, s nem is valami szűk,
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ismeretlen kör, mely túlesik az operenczián, hanem egy századok óta fönnálló
virágzó társaság; s ez oly argumentum, mely megsemmisít minden legkisebb
kétséget a felett, vajon lehet-e képzelni, vagy éppen alakítani egy olyan társa-
ságot, mely minden műveltségi igényeket tökéletesen kielégítsen, és amellett
tökéletesen magyar legyen; megsemmisíti pedig azon egyszerű tény felmutatá-
sával, hogy egy ily társaság valóban létezik. – Eltaláltátok-e, hogy nem beszélek
másról, mint kedves édes testvérünk – Erdélyről.

Erdély, mely olyan fontos szerepet játszott hazánk történetében, hivatva van
ismét egy nagy szellemi hadjáratra kelni a testvér hon felé, hogy azon nemzeti
szellemet, melyet oly hűn megóvott kebelében, újra felébressze és elárassza a
magyarországi társaság felett!

Valahányszor e hon nemzetisége veszélyes küzdelemben volt, vagy népe az
elcsüggedés karjaiban elszenderült, mindannyiszor a testvérhonban kelt egy vihar,
mely mint jótékony légtisztító zajlott végig tespedés és enyészettől rekkenő lég-
körén. E viharoknak köszönhetjük jó részben, hogy nemzetiségünk fönnmaradt,
s a vér, melynek forgása gyakran végképpen megszűnni, vagy megakadni látszott,
időnként felfrissült, s élénkebb forgásba jött. – Így volt Erdély kimondhatatlanul
fontos tényező nemzetünk történetében és lőn mentőjévé nagyobb testvérének. 

Most midőn minden nemzeti munkásságunk a socialis térre szorult, Erdély
újra felette fontos szerepet játszhatik nemzetünk életében. Bár kerekedhetnék
föl ismét, mint kerekedett föl ősszellemével a múlt századokban, s árasztaná el
azon tiszta ős magyar szellemet, melyet oly híven megőrzött kebelében. A Ki-
rályhágón túl fekszik valódi Mekkája nemzetiségünknek, oda zarándokoljon
mindenki, kit boldogít, ha mélyen és igazán érezheti, hogy magyar, s ki lelke-
sedést akar meríteni a nemzetiség igéinek terjesztésére.

Mi, a szorosb értelemben vett Magyarország lakói, kik némi csüggetegség-
gel látjuk a sok különféle elkorcsosodást, éppen fajunk magva az aristocrátiának
kebelében; kik gyermeki örömmel halljuk, ha egy-egy nagyobb rangú polgárunk
saját nyelvén, azaz a mi nyelvünkön szól; kimondhatatlan örömmel látjuk a ha-
táron túl nemzetünknek tisztán fönntartott jellemét; halljuk nyelvünknek édes
hangjait egy tökéletesen művelt, polgáriasodott osztály körében, mely legdí-
szesebb neveit hordozza történelmünknek. 

…Erdélybe is bekapcsolódott a külföldieskedés, a honit megvetés és
szégyenlés nyavalyája, de soha nem terjedt el oly általános mételykint, mint a
nagyobbik hontestvérben. Távolabb volt annak forrásától, módja korlátoltabb
volt, s a csodás közlekedési eszközök ismeretlenek valának. Az erdélyi főnemes,
mint kevésbé vagyonos, hon tartózkodott, míg a dúsabb magyar aristocrata
külföldön keresett itthon nélkülözött élvezetet. És ugyanezen honmaradásnak
köszönheti, hogy a társadalmi műveltség egész Erdélyben általánosabb, mint
nálunk. Az alacsonyabb körök erkölcsein is észrevehető bizonyos simaság, il-
ledelmesség iránti hajlam, szóval műveltség, mely meglehetősen ellenkezik a
magyarországi kissé nyersebb modorral. 

Mi szülte nálunk nagy részben ama betyáros szellemet, mely még nem rég
ezelőtt jóformán el volt társaságunk némely rétegeiben terjedve? Reactió!
Ellentálló visszahatás a magasabb körök idegen s nemzetiségét megtagadott
szelleme ellen.

Elkeseredvén a nép a műveltebb körök apostasiája ellen, útját akarta állani
a nemzetiség hanyatlásának, – s miután a társas műveltséget a nemzet megta-
gadással karöltve lépni látta ellenébe, az ellen is megállt az elkeseredés nyer-
seségével.

Ellenben a testvér honban soha nem látta a nép nagyjait elpártolni a nem-
zetiségtől, s azért a fönnebb magyarázott visszahatásra tárgy és alkalom nem
adatott. Ahelyett a nép a nagyokat szívesen elfogadta vezetőiül; nem tekintette
mint elpártolt, idegen, ellenséges elemet, hanem önként elfogadta a fölényt,
melyet helyzeténél fogva felette gyakorolt. 

A magasabb körök a népnek természetes oktatói az erkölcsökben, s a nép
szívesen elfogadja az oktatást, nem zúgolódik az ez által támadt fennsőbbség

gyakorlata ellen, csak részvétet, jó indulatot sejtsen maga iránt tanítóiban. Az
erdélyi magasabb körök ezt soha meg nem vonták az őket környezőktől, s azért
befolyásuk az erkölcsök pallérozására megtette hatását, s nyilván látható a nép
legalsóbb rétegein is.

Nézze bárki a magyar parasztot s hasonlítsa össze bármely – mondom bár-
mely – nemzet hasonló sorsú köznépével, s kénytelen lesz megengedni, hogy
egyiknél sem lehet találni annyi hajlamot az illedelem, a becsület tudás iránt,
mint a mi pór népünknél.

Minden mozdulat, minden taglejtés tanúsítja a magyar természetet, s a tisz-
tes pórnép nem lehetne magyarabb, mint az erdélyi aristocratia. Midőn aztán
az ember ilyet lát, mentse bármily okoskodásokkal, lehetetlen fájdalom nélkül
gondolni saját, idegenszerű s minden nemzeti typust nélkülöző saját magasabb
köreinkre; lehetetlen nem irigyelni sorsát Erdély fiának, ki magyar keblet tud
dobogni honában mindenütt, hol magyar névnek hallja hangzatát. Mondom,
Erdély hivatva van nagy és jótevő befolyást gyakorolni társaságunk állapotára.”

Hát ilyen volna az Erdélyben szocializálódott emberek jelentős részének az
az oldala, amely miatt nem csupán lerománozzák, de örökzöld paradoxonul
azonmód magyarkodással is vádolják. Igyekezete, szorgalma pedig könyöklés,
szerénysége larvált lúzerség. De mára már ez sem általános. Sokan, sokféle
módon, számos okból és számtalan hatás alatt változnak meg az új körülmények
között. Tehát az ellenpéldát keresőknek nem nehéz a dolga. Változnak az egyé-
nek és változnak a fiak, elgurulnak az almák az őket termő fáktól. A jelenség
azonban ettől még nem változott, alapvetően az maradt a helyzet, mint 1855-
ben volt. S ha részletet is érdemes kiemelnem, vajon ama finoman fogalmazott
„betyáros szellem”, nem elődje-e a „nadrágos utálatnak” vagy az ún. „úrgyű-
löletnek”, amely oly jó táptalaja volt 1919-nek, s ezáltal sok egyébnek is? Lám,
egy szelíd „betyárkodásból” mi nőhet ki. És vajon mit jelenthet az, hogy a nép
nagyjai „nem pártolnak el a nemzetiségtől?” S ha nem, melyek annak áldásos
hatásai, főleg a vezetéshez oly fontos össznépi bizalom tekintetében?

Végül pedig érdemes elgondolkodni mindkét hazában arról, hogy az össz-
magyar társadalom állapotára milyen befolyással lehet ma is az erdélyi szülő-
földjén élő vagy onnan szétszóródott magyarság. Erről írja zárómondatában
Mocsáry Lajos: Erdély hivatva van nagy és jótevő befolyást gyakorolni társasá-
gunk állapotára.”

y

Sine ira
Veégh Sándor: Kazinczy és a románok 1942/5.

A mai átlagromán fejében egészen más kép van a magyarokról, mint azt Ma-
gyarországon elgondolják. Még a valamennyire tájékozott hazai sem tudja köny-
nyen elhinni, milyen összképet tudott felépíteni rólunk a xenofób román szellem,
és a politikai szándék közös munkája. Példának okáért a legtöbb román úgy
tudja, hogy a magyarok 1000 éven át fő céljuknak tekintették az általuk lero-
hant, bejövetelükkor itt szervezett államiságban élő, kulturáltabb románság el-
nyomását és beolvasztását. Kazinczy alább ismertetendő leveleit kezükbe adva
is nehezen hinnének a szemüknek vagy a fülüknek az azokból világosan kicsengő
jóindulatú, tárgyilagosságra törő, sőt olykor szinte sajnálkozó hangot észlelvén,
s hogy sehol a gyűlölet, a valóság megmásításának szándéka, miközben úgy fi-
gyeli őket, mint a haza egyik nemzetiségét, akik hozzánk tartoznak. Pontosab-
ban, többségük nem akarná, nem szeretné elhinni, szeme és agya hiába
tanúskodna erről. Az ellenségkép szükséges, és a magyar a fő ellenség. Ezek-
ben a napokban is bántatlanul harsoghatják szervezett csoportjaik a Székely-
földön (az Európai Unióban), hogy ez itt „ősi román föld”, és „kifelé a
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magyarokkal az országból.” A történetírásuk és a napi politikai érdek hazudik,
az egyszerű román pedig hinni akarja! Mifelénk egyre nehezebben értik meg,
hogy mit jelent a nemzeti tudat. S hogy van egészséges, védekező, építő válfaja,
de van hazugságokra vagy – enyhe fogalmazással – tévedésekre épített nem-
zettudat is. Ez utóbbinak pedig létalapja az ellenségkép! Ma, amikor a nemzeti
öntudat szükségességét támadják, tévednek, ha ez utóbbi alapján ítélkeznek.

Kazinczy érdekes leveleit többször átfogalmazta, nem akarván sérteni a más
nemzetiségűeket. Csak román vonatkozásban nem tette ezt, mert úgy vélte,
onnan nincs aki félreértse, hiszen ki olvassa közülük e leveleket? Így a közölt
részletek teljes mértékben érintetlenek maradtak. S azok a részletek mégis,
így is, olyanok, amint ezt elmondtam, s amint alább megismerhetik:

„Kazinczy 1805 őszén kisebb Szilágy megyei útra indult, baráti látogatást
tett Krasznán és Zsibón. Már ekkor megkedvelte földünket s ösztönzést kapott
1816-ban megvalósított nagyobb utazására, midőn egy egész nyarat, hetven-
nyolc napot szentelt Erdélynek. Útjának emlékét 26 levél őrzi, az Erdélyi Le-
velek, melyeket nagy gonddal készített kiadásra, mintegy tizenkétszer
átdolgozta őket, de végül is csak halála után jelentek meg. (…)

Kazinczy legfőbb óhajtása az volt, hogy a magyarországi magyarokat Erdély
megtekintésére ösztönözze. (…) 

Megállapítása szerint Erdélyt három nemzet teszi: a magyar, a székely és
a szász, de igen érdekesen ír a negyedik erdélyi népről: a románságról is.
Leveleinek talán éppen ezek azok a részei, amelyeknek tartalma miatt legke-
vésbé kellett aggódnia, rajtuk legkevésbé kellett változtatnia s amelyek ilyen-
formán leginkább megőrizhették eredetiségüket, a közvetlen benyomás
frissességét. A Nemzeti Könyvtárban, Abafi Lajos kiadásában megjelent hu-
szonhat levél közül tizenöt tartalmaz román vonatkozású adatokat. A román
nép és nyelv eredetével kapcsolatban megjegyzi, hogy Erdélyben valamikor
római nép lakott, s hogy a román nyelvben sok »deák« szó fordul elő. Termé-
szetes volt arra a gondolatra »tévedni«, hogy az oláh rómaiak maradéka. Ez
annál észszerűbbnek látszott, mivel a román magát »rumuny«-nak nevezi. De
egy Halleban, 1823-ban megjelent értekezésre hivatkozik Kazinczy, amely
cáfolja ezt a felfogást. »Az oláh úgy nem római maradék, úgymond, noha be-
széde összekorcsosult a rómaival, mint a francia, spanyol, portugéz nem az,
noha az is összekorcsosult vele. A nagy gonddal s tudománnyal írt értekezés
úgy állítja, hogy a Kara-Vlach (fekete oláh – így neveztetnek ők Törökország-
ban, Slavoniában, Croatiában) nem egyéb mint dáciai s moesiai szláv, mint a
cincár (más nevével Koco-Vlach) görög, noha nyelvét a római járom alatt ez
is, az is összekeverte az olasszal. A kérdést döntsék el a historicusok.« (XV.
189–190. old.)

Azzal a céllal, hogy olvasói képet alkothassanak a román nyelvről, két román
verset is közöl s néhány román szót is följegyez jelentésével együtt. 

Majd Krassó–Szörény vadregényes vidékén utazva így folytatja: »Az oláh
alatt, a hol én lakom, rabláshoz, gyilkolásokhoz szokott népet képzelünk; s
ámbár magamat az igen ijedősek közé számlálni nem igen merném: kénytelen
vagyok vallomást tenni, elindulásomkor engem is megkörnyékeze a félelem,
hogy utamban érhetne szerencsétlenség. E félelemben megerősíte, amit már
mondottam, hogy az oláh kocsit látván, ugrik szekeréről, s félre veri ökreit;
mert a szolgai rettegés, és a vadság érintik egymást. Most itt oly bátran járok,
mint Bécs és Buda közt. Jók és nem jók mindenhol vannak, s nagy szerencséjére
az emberiségnek, a magyar, a tót, az oláh végre is ember, és – ha a szót nem
vennéd keresettnek – kimondanám, hogy Epaminondást és Pindárt Théba
szülé, s hány gonoszt, hány undokat Athén.«  Aztán a román paraszt hűségéről
ír magyar földesurához. »Akikkel Dédácson az 1785-ki történetekről beszélék,
annyi példáját hozák fel a hűségnek, melyet az iszonyú időben sok oláh bizonyíta
ura iránt, hogy többet senkitől mástól várni nem lehet. Bájának szüleit egyik
oláh ember tudósítá, mi fogna történni másnap, s ál utakon vezeté ki a bizonyos
veszélyből, és midőn a zaj elmúlt, elásva tartott pénzöket, ezüstüket, kezükre

juttatá, s csorbulás nélkül.« (XIV. 185–186. old.) Kitűnő portrékat fest Krassó-
szörényi és Hunyad megyei román papokról. A szpatai román papot sógora
ebédre hívja meg, de az a maga kicsinységének tudatában nem fogadja el a
meghívást. Ezért Kazinczy sógorával maga keresi fel. Általkötött hosszú ingben,
nadrág nélkül, bocskorban szilvásában sétált. Kis szakálla éppen növőfélben
volt, fején füle felett felkötött kalap. Könyvtára két rituáléból állt s anyanyelvén
kívül nem beszélt más nyelven. Tordoson Sipos prédikátor beiktatásán megje-
lent a helybeli oláh pap is. Félénken közeledett a prédikátor felé, s mint föl-
desurának meg akarta csókolni a kezét. Sipos azt hitte, hogy a pap csak baráti
kézszorításra kívánja jobbját s alig volt ideje azt elrántani, és a papot mint pap-
társát megcsókolta. A szegény majd lerogya ijedtében – jegyzi meg Kazinczy.
(XIV. 187. old.) A román nép bátortalan, félénk természetét, gyávaságát sok-
szor emlegeti s ez szánakozást kelt benne. (II. 62. l. V. 97–98. old.) Munkát-
lansággal, restséggel és iszákossággal vádolja. (XIV. 186.old.) A Kolozsvár
melletti Felek község (Kazinczynál: Telek) szegénységéről azt írja, hogy annak
egyedüli oka az, hogy a falut románok lakják. »Amely nép nem ismer boldog-
ságot a maga pálinkáján kívül, s képzelete sincs a lélek szükségei felől, az szá-
zadok múltával sem fog előbb menni. Tegyük sorsát szerencsésebbé, adjunk
nekik iskolákat, adjunk nekik oly papokat, mint újabb orosz papjaink, kik most
lépnek ki a nagyszombati nevelőházból, s a dolog itt is menni fog. Míg az nem
lesz, a teleki oláh, ha termesztésit a heti vásárokon nagy áron adja is el, az első
pálinkaárusnál hagyja, amit beveve, kivált midőn elkeseríti a böjt.« (V. 90–91.
old.) Kazinczy azt állítja, hogy a román évente 238 napot böjtöl. (XIV. 186.
old.) Kukoricakenyere, míg meg nem keményedik, igen ízletes. (XIV. 188. old.)
Lugos vidékén igen hosszú ingű és elhízott románokon csodálkozik. (XV. 193.
old.) Sokat hallotta magasztalni a román asszonyok s leányok szépségét, de
sehol útjában nem látott egy arcot, egy termetet, melyben gyönyörködhetett
volna. »Egészséges, húsos test, semmi nem egyéb, s az a bő ujjú ing, durva
vászonból, elrejté a talán szép tagokat is, holott a lepelnek a festőknél, az el-
fedett részeket magán által kell sugároztatni.« (XV. 195. old.) A topánfalvi le-
ányvásárral kapcsolatban megjegyzi, hogy itt le van alacsonyítva az emberiség.
Minek rútúl tenni azt, amit szépen lehet. Azonban ha jól körülnézünk magunk
körül, azt látjuk, hogy a magasabb kasztok ugyanazt teszik. A leány ezeknél,
mint az oláhoknál Topánfalván csak dolog és nem személy. S vajon Topánfalván
szám szerint több rossz házasságot kötnek-e mint máshol? – teszi fel a kérdést.
(XIII. 116–117. old.) Megemlékezik a népművészetről is. »A feszületek ke-
resztjei Kosova táján majd fából vannak állítva, majd kőből, s ezek egy darabból.
Nem magasak s nem vékonyak, hogy felállításakor meg ne pattanjanak. A fa-
kereszten egyik cifra a másikat éri; többére kisded karikák, diametereik által
csillagokra osztva. A kőkereszteken sehol sincs a szent kép. Más szent jelek, s
festett vagy papírosra durván nyomtatott képek papírfedél alatt állanak. Sze-
mem az oláh ízlést itt, az oláhok közt, azon öröm nemével nézé, mellyel
kerteinkben a chinai házikókat s török kioszkokat szoktuk tekinteni. Azoknak,
kik kertjeiket bábozásokkal cifrálgatják, s az ismert formákba beleuntak, inté-
sem nem lesz kedvetlen.« (XVI. 201. old.) A táncot a Hunyad megyei
Branyicskán figyeli meg báró Jósika János udvarában. Nem sok öröme van
benne, medvetombolásnak nevezi (újból a medvehasonlat!), bár a csompolya
hangjaira a legszebb arató leányok és legények ropják táncaikat. A vendéglátó
báró megsejtve Kazinczy elkedvetlenedését, egy táncospárral a hátszegit járatja
el, ami inkább megkapja. Táncos és táncosnő szemben egymással megfogják
egymás kezét s jobb lábuk hegyével hármat »tippantanak«, majd bal lábukkal
ugyanannyit, s harmadszor is hármat jobb lábukkal, mint előbb. Kezeiket a tánc
végéig nem eresztik el. Hármat szöknek a lány jobbja felé, majd balja felé, s
ismét jobbja felé; ekkor elkezdik a hármas tippantást, melyet a fel- és leszök-
delések váltogatnak. Végül a legény előkapja a leányt s megforgatja, mint a ma-
gyarban. (XVI. 206–207.old.) Így fest a negyedik erdélyi nép Kazinczy Erdélyi
Leveleiben.” 
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Talán van némi bizonyító ereje egy nagy magyar elme sorainak arra nézvést,
hogy semmiféle gyűlölet vagy hátsó, rejtett felszámoló szándék nem élt a ma-
gyarságban a románok irányába. De ami saját szempontunkból ennél fontosabb,
a veszélyérzet legcsekélyebb jele sem észlelhető e levelekből.

y

Magyar figyelő
Parajdi Incze Lajos: Urambátyám országa 1942/5.

Sokan, a magyar irodalom kedvelői pedig különösen jól ismerhetik az egykor
volt uram-bátyám világot, egy a maga korában romantikus patriarchális lét ka-
rikatúráját, a rendi társadalom végnapjait, s talán még ennek kései visszhangját,
a neobarokk Magyarország visszásságait is. De kevesebben gondolnak arra,
hogy ennek a szellemnek jócskán átalakult, mondhatni tovább deformálódott
utóda ma is él egy kommunizmus és neoliberalizmus dúlta talajon, s főleg olya-
nok által, akik még annyi szellemi töltettel sem bírnak, mint egykor volt uraink
és bátyáink.

Parajdi Incze Lajos Makkai könyvét ismerteti a Hitel Magyar Figyelő rova-
tában.

„Makkai János könyvének alaptétele ez: Sajátos társadalmi berendezkedé-
sünk miatt Magyarországon hosszú ideig nem lehet más vezetésre hivatott ré-
teget találni, mint a középosztályt. Ha pedig társadalmunk szerkezeti felépítése
a nem egységes anyagú középosztályt rendeli vezetésre, akkor a nemzet neve-
lőinek kötelessége és célja elsősorban ennek a rétegnek vezetésre alkalmassá
tétele lehet. Meg kell szabadítani terhes örökségétől, elmúlt világok viselt úri
holmijaiként ráhagyott magatartásformáktól, minden olyan külsőségkereséstől,
ami a lényeget mindig kiejti a dolgokból. 

Időben is, térben is izgató ponton állunk. A rendi társadalom leváltása után
egy friss réteg, a polgári középosztály rakódott a vármegyei nemesség és a pa-
raszti létformába szorult társadalomszerkezeti őselemek közé, s az újszülöttek
mohóságával megragadott minden alkalmat helyzetének erősítésére. Amikor
tehát a nemességnek ki kellett vonulnia a magyar közélet kizárólagos irányítá-
sából, vagy legalábbis osztozkodnia kellett rajta, egy friss képződésű, akkor
még nagyon is bizonytalan képletű és határozatlan lelki alkatú réteg, a polgári
középosztály, biztos léptekkel megelőzte a gyorsan polgárosodó magyar pa-
rasztságot s bejelentette igényét az elsőségre a vezetésben. Ez a lazán begyö-
kerezett, gyér hagyományú elegyréteg – Nyugat-Európára hivatkozva és oktalan
gőgbe burkolózva – ridegen elzárkózott a népi rétegekből feltörő magyar élet-
érzés megszívlelése elől. Ugyanakkor Kelet- és Délkelet-Európa hatalmas pa-
rasztsága, a Balti- és Égei-tenger között, legalább tíz nemzet vezető rétegének
utánpótlásáról is gondoskodik. 

(…) viselkedés szempontjából középosztályunk szorul rá leginkább a ne-
velésre. Labancos főnemességünk is elég széles látókörű volt ahhoz, hogy szél
fordultával, mint farkas a téli szőrt, elhányja Bécsben tanult illemrendszerét.
Kurucos köznemességünk a lelki ellenállás törvényszerűségének megfelelően
idegenkedve nézte a cseh hivatalnok, Bach-huszár és zsidó üzletember közve-
títésével bizonytalan forrásból hozzánk is elérkező „európai” modort; viszont
parasztközelben élve, gondolkozásban, életérzésben és életvitelben a magyar
föld fiának rokona lett. Egységes szerkezet hiányában szenvedő középosztá-
lyunknak azonban nem volt mire támaszkodnia a császári város divatjával szem-
ben; elfogadta, magára öltötte és megrekedt benne a mai napig; félszeggé
nyomorodott, mint kínai nő lába a selyemkötésben.

(…) Nincs korszerűbb feladatunk – mondja meggyőződéssel a könyv – mint
általános életstílusunk átalakítása, társadalmi viselkedésünk javítása. 

(…) Egy fejezetet az illendőség általános követelményeire fordít, kimu-
tatva a felső társadalmi osztályok illemrendszerének megbetegedéseit. Má-
sodik részét a magyar magatartás alkotóelemeinek szenteli, kikeresve a
magyar életérzés alaptényezőit, azután a rárakódott hatásokat. A harmadik
részben a közélet illemét vizsgálja meg. Magunk e harmadik részt tartjuk a
könyv legfontosabbjának. Előre megmondhatjuk a kíváncsiaknak: valamelyik
fejezetben, valamilyen súlyos hibánál mindenki megtalálhatja az éppen neki
szóló intelmet. (…)

Szolgálat ez az írás: régi parlagon kezd új munkát, amikor a magyar maga-
tartás, a magyar viselkedés tartalmi és formai javításán fáradozik. Elvégre, csu-
pán mi magunk tudhatjuk, mik vagyunk; mások olyannak ítélnek, amilyennek
látnak bennünket.” 

Évek óta értetlenség kíséri a kormány politikájának (egyebek mellett) azt a
szegmensét, amelyik az új, erős és szorgalmas, vezetésre, munkahelyteremtésre
stb. alkalmas középosztályt próbálja támogatni és tovább építeni. Pedig közis-
mert, hogy az erős országokban ez a réteg képezi a mindent fenntartani képes
alapot. Az osztályharcot saját érdekükben feléleszteni óhajtók azonban egy-
másra uszítják azokat, akik inkább minden anyagi erőt a végeredményében
semmivé váló, olykor még ártani is képes segélyre fordítanák (elcsépelt már a
hal- vagy hálóadományozás példabeszéde), azokkal, akik tehetségük és szor-
galmuk által felemelkedve tudnák segíteni az elesettebbeket. Ráadásul úgy, hogy
a közülük ismét kiválni képesek, alulról éppen ezt a középosztályt gyarapíthat-
nák, mint téli fagy a tavak jegét.

Az első magyar középosztály kialakulásakor valóban utat tévesztett, hiszen
felemelkedvén nem alulról táplálkozott, hanem megpróbált felfelé hasonulni.
Hogy e téren ismét: „Időben is, térben is izgató ponton állunk”, az tagadhatatlan.
De más időket élünk, és egy új, tudatosabb középosztályra lenne szükségünk,
amelyik a másfajta talajból egészen más – mondhatnám védőoltásszerű – ta-
pasztalatok után növekszik fel. Ami pedig a mai napig változatlan és nem elha-
nyagolható fontosságú, az a viselkedéskultúránk. Az alulról érkező újgazdagnak,
amint – szerinte – bankszámlája, háza és autómárkája erre feljogosítja, mindez
új, sajátos fölényt csal nemcsak arcára, hanem egész magatartására, és többé
hátra sem néz. 

Még nem elegen sejtik, hogy közéleti illemünk zavara mekkora akadálya
lehet a fejlődéshez nélkülözhetetlen társadalmi harmóniának, a nemzet kom-
fortérzésének. Parajdival mondhatjuk, hogy nem csupán ez az újraértelmezhető
írás, de minden ilyen irányba tett lépés: valódi szolgálat.

y

Tanulságos utazás régi bédekkerrel
Altorjai István: Gróf Knyphausen romániai útirajza
1942/5.

Az alábbi útirajz Altorjai István tollából született ismertetését érdemes elolvasni
és arra is figyelni, miként veti össze az utazó egy 1835-ös előd tapasztalatait
a magáéval. Az utazás a negyvenes évek elején, közvetlenül a bécsi döntés után
történhetett. Altorjai a német kiadást ismerteti, melynek címében Románia a
pásztorok és parasztok országaként szerepel.

„Mielőtt Knyphausen gróf elindult volna romániai útjára, Helmuth von
Moltke 1835-ből származó romániai útleírását tanulmányozta; könyvének több
fejezetében összehasonlítást tesz a Moltke által leírtak és a saját szemével lá-
tottak között. Talán ez magyarázza, hogy »a pásztorok és parasztok országa«
iránt nem is támaszt különös igényeket. Érdeklődését a különleges, az eddig
nem látott színek kötik le, s néha, mint a természet szépségeinek, Bukarest
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nagyvárosiasságának, vagy »mondén« világának leírásakor, még kellemes meg-
lepődésének is kifejezést ad. 

Nagy figyelmet szentel az óromán síkságnak. A »szerényen, földön kushadó,
nagy történelmet nélkülöző és az évszázadoknak ellenállani nem tudó falvak«
szemlélésekor, bár e falvakat a német vidék száz év előtti állapotával veti egybe,
mégis így kiált fel: »Hogyan is lehetne a Balkánt Európával összehasonlítani?«
E történetietlenség és elmaradottság okát egy Moltke-idézettel világítja meg:
...»Mihelyt egy török csapat átkelt a Dunán, akinek csak volt valami veszteni-
valója, az erdőkön keresztül Magyarországra, vagy Erdélybe menekült. Ebben
a bojárok jártak elöl jó példával...«  

A románság eredetére nézve »Gamillscheg igazolja a történeti folytonossá-
got«. c. fejezetében a berlini románista tételével magyarázza a kérdést: »A ma-
napság románok lakta országot a rómaiak visszahúzódása után, a harmadik
században, másfajta népek özönlötték el. Több évszázados időközre semmi-
féle bizonyíték nem állott fenn arra nézve, hogy ott románok is laktak volna,
míg a nyelvészeti kutatás a román történelemnek ezt a nagy hézagát ki nem
töltötte, és a románságnak ezen a területen való folytonosságát nem iga-
zolta«... »Nyelvük révén, amelyet a vulgáris latinból vezetnek le s amely még
ma is hasonlít az olaszhoz, vált lehetségessé az imént említett hézag kitöltése.
Gamillscheg a románok eredetét kutatva, arra a következtetésre jutott, hogy
a mai román nyelv a vulgáris latinnak a balkáni szlávság nyelvéhez idomult
változata. Vizsgálódását a következő megállapítással zárja le: «A románok
folytonossága tehát a mai királyságban sokkal kevésbé faji, mint inkább szel-
lemi folytonosság. A belső vidékeken élő rómaiak pillérei voltak egy hatalmas
épületnek, melynek oldalfalait más származású népek töltötték ki. Az egész
építményt összetartó erő pedig az érintkezés közös nyelve volt, mely a fejlődés
következő lépéseként a nem római eredetű néptöredékeknek is anyanyelvévé
vált. A Róma szellemét tovább vivő és átörökítő nyelv tehát Róma új fiaivá
tette e különféle népeket.« 

A szerző fogalmazásán meglátszik az a bizonytalanság, amely már
Gamillscheg elméletében is megnyilvánul, s amiért nem lehet egyedül
Knyphausen grófot felelőssé tenni. A románság dáciai, illetve Erdély földjével
kapcsolatban hangoztatott területi kontinuitását már megcáfolták azok a ku-
tatások, amelyek a román nép és nyelv kialakulásának helyét a Balkán-félszi-
get latin nyelvű provinciáiban jelölték meg, tehát a Szávától és az Al-Dunától
délre. A faji folytonosság elméletét maga Gamillscheg is – Giurescu példáját
követve – feladja s csak a nyelvi és szellemi kontinuitást hangsúlyozza. A román
nyelv kétségtelenül számos elemét megőrizte a Balkán-félszigeti latinságnak,
de Sandtfeld dán tudós munkájának megjelenése óta azt is tudjuk, hogy a
román nyelvtörténet kutatóinak a nyugati újlatin nyelvek ismerete mellett kü-
lönösen, sőt majdnem elsősorban az albán, bolgár, görög, sőt török és szerb
nyelv történetében kell jártasnak lenniök, mert a román nyelv ezekkel a nyel-
vekkel nőtt fel együtt s nem az újlatin nyelvekkel. Ami végül a szellemi foly-
tonosságot illeti, föltehetjük a kérdést: vajon mit szólnak Róma szellemének
tényleges tovább vivői ehhez az elmélethez, mikor Középkelet-Európának
minden átlagos ismerője tudja, hogy a románságnak a római szellemmel való
kapcsolatba hozása nem a román népi műveltség ősi gyökereiből táplálkozik,
hanem az erdélyi görögkatolikus teológusok irodalmi munkásságának ered-
ménye. A szellemi folytonosságra hiába keressük a bizonyítékokat, annál vi-
lágosabb nyomai vannak annak, hogy a Balkán-félszigeti népi és műveltségi
környezetben kialakult románságot művelődése a múlt század elejéig – az er-
délyi románságtól eltekintve – a bizánci szláv kultúrkörbe iktatta. (Lásd Hitel,
1942. májusi számban 77–91.old.) 

»A politikai válságokról« szólva elmondja, hogy az elmúlt években a franci-
ákkal való művelődési kapcsolatot egy bizonyos csoport politikai kapcsolattá
tette, s berántva az országot egy reálításokkal ellenkező bizonytalan politikába,
franciabarátságával csak ártalmára szolgált a nemzetnek. Romániát ugyanis –

Knyphausen fejtegetése szerint – lehetetlen volt demokratikusan kormányozni,
mert ehhez hiányzott a politikai tömeg. Ilyenformán az állam és nemzet nem
alkothatott egységet, s a válságot közigazgatási reformokkal (decentralizáció)
sem lehetett eredményesen áthidalni. A falvakon mégis csak a csendőr, ez a
rettegett személyiség maradt az első, s a kormány nyilatkozataira csak azt kér-
dezte a paraszt: »Mibe kerül ez nekem?...« 

A német utazó behatóan foglalkozik a Romániára nézve válságos évek fran-
cia-iskola szerinti biztonsági politikájával s következményével, a határerődít-
mény-építéssel s az ország férfi lakossága túlnyomó részének éveken át való
fegyverben tartásával. Lényegében ez okozta azt a nagy gazdasági válságot
(...»egyedül a brassói kerületben 1940 tavaszán a nyolcezret számláló lóállo-
mányból négyezret rekviráltak el...« ) és a belpolitikai válságot is, amit csak fo-
kozott az ország területe egy részének elvesztése s végső eredményben a múlt
politikájának felszámolásához vezetett... 

Knyphausen gróf útirajza tarka változatosságban, különös elmélyedés nélkül,
rövid elmefuttatásokban, pillanatfelvételszerű apró képekben ábrázolja a mai
Romániát s némely román jelenséget. Leírja a puliszkával és sajttal élő egyszerű
parasztokat, a gainai leányvásárt, a kolostorokat és templomokat, minden
egyéni értékelés nélkül Petrache Luput, hasonlóképpen Codreanut és mozgal-
mát, a dunai halászatot, a bukaresti nagyvilágot éttermeivel, hangversenyeivel
és asszonyaival, a Fekete-tenger melléki szállodai életet s az olajvidéket. Arc-
képet fest Antonescuról s a politikával foglalkozó egyetemi tanárokban, akiknek
szülei vagy testvérei falusi otthonukban még »mezítláb szaladgálnak« a polgár-
ságát még ma is nélkülöző román élet egyik jellegzetességét látja. Bejárja Dél-
Erdélyt is, a »szászok választott hazáját«, lelkes érdeklődéssel fordul feléjük, s
a románsággal való együttélésük kérdései felé, nem ejt azonban egy szót sem
arról, hogy Dél-Erdélyben magyarok is laknak...”

Ami minket különösen érdekelhet, már az elején feltűnik Gamillscheg elmé-
letében, hogy miközben a nyelv kialakulásában az erre hatást gyakorló balkáni
körülményeket leírja (a latinra gyakorolt szláv hatások), fel sem merül benne,
hogy akkor annak a népnek is ott kellett élnie hosszabb ideig. Abban viszont
nem téved, hogy római hatás alatt a nem római népek is felvették a latint, s így
váltak Róma új fiaivá. De a továbbiakban Altorjai, mint láthattuk, pontosan iga-
zítja el az olvasót, már az akkori legújabb kutatások szellemében.

Érdekesek az utazó megfigyelései a román „politikai válságokról” szólván,
és nem kevésbé a francia modell eluralkodásáról. Hogy a dél-erdélyi magya-
rokról miért nem ejt szót, ezt már csak ő tudná megmondani. Valószínűleg ke-
rülte a nagyon kényes kérdéseket. Nem igazságot osztani utazgatott.

y

Amit tudni kell
Magyar Figyelő: Birtokmegoszlás Erdélyben 1942/5.

A Hitel Magyar Figyelő rovata, szerzői aláírás nélkül foglalja össze cikkében
Erdély birtokmegoszlását, különös tekintettel az 1921. évi román földre-
formra:

„A mellékelt áttekintő ábra szemléletesen mutatja, hogy a román földreform
végrehajtása előtt mi volt a helyzet Erdélyben a birtokmegoszlás szempontjából.
Ábránk elkészítéséhez az alábbi statisztikai közlések szolgáltatták az adatokat:
az egész Erdély területének (9947760 kat. hold) mívelési ágak szerinti meg-
osztását illetően: az 1909. évi V. tc. alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás
után az adóközségek területét és kataszteri tiszta jövedelmét mívelési áganként
és osztályonként feltüntető hivatalos kiadványok (1914); a terület birtokkate-
góriák szerinti megoszlását illetően: a Rubinek-féle gazdacímtár, illetve Móricz
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Miklósnak e gazdacímtár alapján készült tabellái (lásd Móricz Miklós: Az er-
délyi föld sorsa. Az 1921. évi román földreform. Budapest, 1932. 200–204.
old.) E forrásművek alapján megállapíthatjuk, hogy az egész Erdély területéből
Szántóterület 2726954 kat. hold
Kert 162552 ”    ”
Rét 1462684 ”    ”
Szőlő 25062 ”    ”
Legelőterület 1366844 ”    ”
Mezőgazdasági terület és legelő 5744096 ”    ” (57,8%)
Erdőterület 3818904 ”    ” (38,4%)
Nádas 2370 ”    ”
Terméketlen 382390 ”    ”
Egyéb terület 384760 ”    ” (3,8% )
Összesen: 9947760 kat. hold

Ugyancsak a fenti források alapján megállapíthatjuk, hogy egész Erdély te-
rületéből
Törpe- és kisbirtokra esik 55,4% azaz 5509678 kat. hold
Középbirtokra esik 6,2 % ” 623418 ”    ”
Nagybirtokra esik 9,0 % ” 890595 ”    ”
Közbirtokra esik 29,4 % ” 2924071 ”    ”

(Nb.: törpebirtok: 1–5 kat. hold, kisbirtok: 5–100 kat. hold, középbirtok:
100–1000 kat. hold, nagybirtok: 1000 kat. holdnál nagyobb; a közbirtokoknál
ilyen csoportosítás nincs). 

(…) elkülönítettük a közlegelőket és a köztulajdonban lévő mezőgazdasági
területeket, mert a szociális földbirtok-politika a közbirtokosságok tulajdonát
nem bolygathatja, ha az mezőgazdasági vagy legelőterület is. Így Erdély
9947760 kat. holdnyi területe a szociális földbirtok-politika szempontjából
mintegy 5744000 kat. holdra redukálódik, ám ennek a területnek túlnyomó
része már a román földreform előtt is kis- és törpebirtokosok kezén volt. Ha
emellé még hozzávesszük, hogy az erdélyi magyarság, szászság és románság
földbirtokban való részesedésének arányszáma csaknem teljesen megegyezett
1916-ban a népi arányszámmal, akkor kimondhatjuk, hogy a román földbir-
tokreformot nyilván nem égető szociális szükséglet váltotta ki. Erdélyben csak
a magyarság birtokviszonyai voltak enyhén aránytalanok, s csak a magyarságon
belül lett volna indokolt a birtokátcsoportosítás, de nyilván ez sem mozgathatott
volna meg millió holdakat, legfeljebb százezreket.”

A szerzők a táblázatot egy hasonló adatokat tartalmazó grafikonnal is meg-
toldották. A számok azonban így is beszédesek. Tudnunk kell, hogy az 1848-
as jobbágyfelszabadítás idején 1800000 kat. hold került jobbágytulajdonba,
s ennek több mint 80%-a románoké lett. A mezőgazdaság válsága ezután kö-
vetkezett be, elsősorban az iparosodás miatt. A magyar földbirtokosok sorra
mentek tönkre, és az Astra, illetve Albina bankok mintegy 140 fiókja, az orto-
dox egyház hathatós közreműködésével (az állítólagos szörnyű magyar elnyo-
más csúcs évtizedeiben) felvásárolta és románoknak juttatta a magyar földeket.
Így alakult ki az a nemzetiségi szempontból tökéletesen kiegyensúlyozott bir-
tokviszony, amelyet Venczel József írt le.

Természetes tehát, hogy a két lépésben elkövetett, 1921-ben kezdődött
román földreform, mely végül még 3200000 kat. hold földet osztott szét, szin-
tén főleg románoknak, nem a magyar elnyomás alatt nyomorúságban tartott
románság kárpótlását, hanem a kisebbségbe került magyarság gazdasági tönk-
retételét szolgálta.

y

A gyökerek tisztelete
László Dezső: A legújabb Széchenyi-irodalom 1942/5.

László Dezső teljes keresztmetszetét adja az 1941. év – jubileumi év – alkal-
mából fellelhető Széchenyi-irodalomnak, és azt néhány rövid megjegyzéssel is
megtoldja. A Hitel ezzel egyben adózik a gyökereit jelentő Legnagyobb Magyar
emlékének.

„Magától értetődő, hogy a múlt évi Széchenyi-jubileum alkalmából a Szé -
chenyivel foglalkozó könyvek egész sorozata jelent meg. Széchenyi, míg a nem-
zet él, mindig foglalkoztatni fogja az elhívottakat és a hivatatlanokat is.
Szemlénkben vizsgálat tárgyává tesszük a közelmúltban megjelent Széchenyi-
irodalmat; nem állítjuk, hogy áttekintésünk teljesen hiánytalan, a jelentősebb
műveket azonban minden bizonnyal elolvastuk. Ezeket a könyveket két cso-
portra oszthatjuk: az elsőben maga Széchenyi szólal meg, a másodikba pedig
azok tartoznak, amelyeket őróla írtak. 

Széchényi írásai közül négy gyűjtemény válogatott. Csery-Clauser Mihály:
Széchenyi napjai – Gróf Széchenyi István élete és életműve időrendben – Ró-
zsavölgyi és Társa kiadásában jelent meg.  (…)

Az Officina kiadásában jelent meg a Magyar szabadság című munka, amely
Bethlen Miklós önéletírása és II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai
mellett Széchenyi István 1848. évi naplójának adja kitűnő magyar fordítását.
(…) Kétségtelen, hogy ez az esztendő Széchenyi életének egyik legjellemzőbb
szakasza, s mivel a magyar történelemnek is egyik legdöntőbb fordulója, helyes
volt a két másik magyarnak önéletírásával éppen ennek az esztendőnek naplóit
kapcsolni össze. A történelem minden szakában veszélyeztetett egyetlen magyar
szabadságnak milyen különböző módon és mégis egymással azonos féltése ez
a három vallomás! 

A Széchenyi-zsebkönyvtár sorozatának 2–3. számaként a Studiumnál jelent
meg Váradi József bevezetésével és jegyzeteivel gróf Széchenyi István intelmei
fiához, Bélához. István király intelmei és Kölcsey Paraeinesise után valóban
esedékes volt ennek a nevelői munkának a kiadása. A nagy nemzetnevelő nevelői
gondolatait a mű nélkül nem tudjuk megismerni. Ez az értékes írás mind ez
ideig a döblingi irodalmi hagyatékban volt befalazva. Az 1925. évi első kiadás
után ez a második kiadása Széchenyi Paraeinesisének.

A fentemlített három műnél jóval kisebb igényű és jelentőségű a dr. Péter
Ernő összeállításában közrebocsátott Széchenyi-igék című füzet. (…)

Kiemelkedik a Széchenyiről szóló könyvek közül Németh László Széchenyi –
Vázlat – című közel 200 lapos könyve, melyet a Bolyai Akadémia adott ki.
Németh László vázlata Széchenyi emberi arcának vonásait foglalja össze és áb-
rázolja a legdöntőbb Széchenyi-problémák tükrében. Nem annyira a mű, mint
inkább az ember érdekli s az emberből is inkább az idegek élete s a lélek leg-
titokzatosabb mozdulatai. Makkai Sándor a szobor elleni harcban jelölte ki az
újabb Széchenyi-tanulmányok célját, Németh Lászlónál nagyobb szobor-rob-
bantója még nem született a magyar irodalomnak. Olvasása közben néha az az
érzésünk, hogy Hegedüs Lóránd Kossuth-könyve hatott rá legmélyebben s az
abban szerte folyó gazdag életábrázolást sűríti és rendszerezi. Úgy tünteti fel
Széchenyit, mint aki valójában egy romantikus íróktól megtanult szerepet ját-
szik. Tragédiáját a szerepe és egyénisége között egyre inkább mélyülő szakadék
idézte elő. Akkor tudjuk a Németh László által fölvázolt Széchenyi-arcnak a hi-
telességét elismerni, ha ő egy másik műben meg tudja mutatni, hogy ebből a
Széchenyiből miképpen következtek életének józanul értékes megnyilatkozásai
és alkotásai. Ha Németh László ebből az emberből meg tudja vonni a Széchenyi
hatásához és műveihez, valamint szolgálataihoz vezető szerves utat, valóban
nagy lépéssel vitte előre a Széchenyi-rejtély megoldását. A mi ítéletünk szerint
azok a vonások, amelyeket ő döntő módon állít képe előterébe, valóban meg-
voltak Széchenyiben, de nem ezek állottak egyénisége központjában, mert ezek-
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ből sem hatása, sem alkotásai nem magyarázhatók. Csodálkozunk, hogy ez a
legeredetibb egyéni vonásokat felvázolni akaró Széchenyi-könyv annyira egyet-
len szellemi irányzat: a romanticizmus sablonjába akarja Széchenyit minden
áron belegyúrni. 

Nagyobb igényű, részletkérdésekben elmerülő szakmunkát hármat találunk.
Kornis Gyula: Széchenyi és a magyar költészet (Franklin Társulat kiadása, 276
old.) az örök Széchenyi képében fölvázolja a legfontosabb Széchenyi problémá-
kat, majd elénk állítja Széchenyit, a költőt, Széchenyinek a klasszicizmushoz és
romantikához való viszonyát. Párhuzamot von Széchenyi és Vörösmarty között.
Művének java részét Széchenyi és Petőfi lelki rokonságának, közös Alföld-sze-
retetének, népi szemléletének ábrázolására szenteli, majd összehasonlítja ket-
tőjük szabadságszeretetét és a forradalomhoz való viszonyát, végül a nemzet
és emberiség tükrében méri fel mindkettőjüket. Műve utolsó része a költészet
és politika viszonyának tárgyalása kapcsán az idealizmus és realizmus kapcso-
latait ábrázolja és a politikai jóslat lélektanát adja. Míg Németh Lászlónál az
ember Széchenyit a maga irracionális mélységeiben kapjuk, addig Kornis Szé -
chenyi eszmevilágában tájékoztat, s Széchenyit kora vele rokon magyarjaihoz
való viszonyában ábrázolja. Végre nemcsak a Széchenyi–Kossuth ellentétről,
hanem a Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi – Széchenyi lelki rokonságáról
is olvashatunk. A legnagyobb magyar, ha valóban az, nem lehet egyben a leg-
magányosabb is, hiszen a magyar mivolt milliók legbensőbb azonosságát jelenti. 

Éber Antal: Széchenyi gazdaságpolitikája (Franklin Társulat kiadása, 275
old.) végre összefüggő képet ad Széchenyi gazdaságpolitikájáról. A munka
fölvázolja Széchenyi korának közgazdasági viszonyait, az állami és társadalmi
rendszer hatását a gazdasági viszonyok kialakulására, s Széchenyi és kora
arra irányuló törekvését, hogy a jobbágyság és ősiség megszüntetése, a hitel,
közteherviselés, iparvédelem megszervezése által miképpen akarta az ország
ipari és kereskedelmi életét átalakítani. Nagy kár, hogy ez a komoly forrás-
tanulmányon alapuló munka csupán közgazdaság-politikai kérdéseket érint,
nem tárja föl részletesen Széchenyi mezőgazdaság-politikáját. A magyar köz-
gazdaság akkor és ma is döntő módon kapcsolódik a magyar mezőgazda-
sághoz.

Éber Ernő: A czenki földesúr című százlapos munkája (Patria kiadás) vi-
szont Széchenyit mint mezőgazdát mutatja be, elénk tárva, hogy miképpen ve-
zette a maga birtokait, s a saját földjén szerzett tapasztalatokat hogyan vetítette
ki országos viszonylatokba, hogyan valósította meg a maga birtokain kicsiben
mindazt, amit az egész országban meg akart teremteni. 

A Széchenyi-jubileum arra serkentette dr. Gesztelyi Nagy Lászlót, hogy
Széchenyivel foglalkozó csaknem harminc cikkét és tanulmányát Széchenyi –
születésének 150. évfordulója alkalmából című kötetben foglalja össze. Ő volt
az, aki 1940. november 21.-én a kultusztárca költségvetésének tárgyalásakor
mondott beszédében arra hívta föl a kultuszminiszter figyelmét, hogy működjék
közre az 1941. évi esztendő Széchenyi-jubileumi évvé tételében. (…) 

Ez a négy szakmunka kiszélesíti a Széchenyi-problémakört és megmutatja
azt, hogy a nagy embert nemcsak az teszi, ami szellemének zárt világában tör-
ténik, hanem az a széles összefonódás is, amelyben korának s az örök magyar-
ságnak más alakjaival s érdekeivel is kapcsolatba kerül. 

A népszerűsítő munkák közül messze kimagaslik Czakó Elemér: Széche-
nyi, a legnagyobb és leghívebb magyar című, képekkel pazarul illusztrált al-
buma. (…) 

Nagyjából ennek a könyvnek képanyagát adja egyszerűbb formában a Ma-
gyar Népművelők Társasága kiadásában megjelent kis könyv: Szentiváni Gábor:
Széchenyi fáklyavilága. Külön értéke, hogy a múlt évi Széchenyi-jubileum elin-
dulását és döntő fázisait is megörökíti. Sok és érdekes illusztrációval valóban
alkalmas arra, hogy a Széchenyit nem, vagy kevésbé ismerő magyarok lelki ha-
szonnal forgathassák. 

A Széchenyi munkaközösség adta ki dr. Péter Ernő: A mi Széchenyink című
összefoglalását, amely közel 100 lapon Széchenyi küldetését, az örök Széche-
nyit, az alkotó magyart, Széchenyinek Kossuthoz, a nőkhöz és a katonasághoz
való viszonyát ábrázolja, hogy végül a mi Széchenyink című záró versben meg-
nyugodjék. (…)

Az ifjúság számára két Széchenyi-könyvet adtak ki. Imre Sándor, egyik leg-
mélyebb Széchenyi-kutatónk, a magyar református középiskolások részére írt
Széchenyi – Születésének 150-ik évfordulójára – című, félszáz lapos füzete
Széchenyit kiemeli a múltból, s hivatásának, tevékenységének ábrázolásával rá-
mutat arra, hogy a mai ifjúság miként készülhet föl Széchenyi hatása alatt, hogy
igazi vezető réteggé, népünket fölemelő, tiszta lelkiismeretű, kiművelt ember-
fővé válhassék. Ez a kis munka kiegészítője és más vetületbe állítása a nemzet-
nevelő Széchenyiről írott korszakalkotó munkájának. 

Éber Antal: Mire tanít Széchenyi? című testesebb könyve párbeszédes for-
mában, Széchenyi naplójegyzeteit vagy idézeteit saját szavaival kiegészítve,
Széchenyi kortársainak szájába adott mondásokkal tarkítva, akarja az ifjúsággal
megismertetni Széchenyi egyéniségét és pedagógiailag felhasználható tanításait.
A munkát a mai ifjúság számára mesterkéltnek és használhatatlannak tartjuk,
a szerző minden jószándéka ellenére. 

A Széchenyi-jubileum alkalmával megjelent könyveket tanulmányozva, két
kérdést kell föltennünk. 1. Segítettek-e ezek a munkák abban, hogy Széche-
nyiről lényegesen újat ismerjünk meg, e könyvek nyomán világosabb-e előttünk
Széchenyi eddig kialakult képe? 2. Milyen ösztönzést adtak a jubileumi év meg-
nyilatkozásai a magyar jövendő kialakítását illetően? A magyarra fordított és
kiadott naplórészletek jelentik a legnagyobb nyereséget Széchenyi szélesebb
körű megismerését illetően. Azt azonban joggal elvárhattuk volna, hogy a nap-
lókból, vagy az eddig elrejtett hagyatékból a jubileum alkalmával több kerüljön
a szélesebb magyar közvélemény elé. 

Nem kaptunk olyan összefüggő Széchenyi-képet, amelyben maga a belső
ember és külső szolgálata Széchenyihez méltó módon nyert volna egységes és
elhihető ábrázolást. Amíg a naplók hozzáférhetetlenek voltak, emberi gyökerei
nélkül kaptuk Széchenyi eszméinek és alkotásainak hideg rajzát, a naplók s az
eddig elzárt hagyaték kiadása megindította a szobor elleni ádáz küzdelmet, be-
pillantást nyertünk Széchenyi lelkének rejtelmes világába, de élete értékének s
alkotásai megszületésének, hatásának az újabban föltárt Széchenyi-irodalomhoz
méltó rajzát még mindig nem kaptuk meg. A magyar szellem e jubileum után
is adós egy modernül megírt, minden kérdésre kitekintő, a valóságnak megfelelő
Széchenyi-szintézissel. 

(…) Ha igazán Széchenyi szellemében jubiláltunk, akkor ma hamisítatlan
képét kellene látnunk a mai magyar életnek, a mai magyar kérdések megoldá-
sának s annak az útnak, amelyen keresztül a kérdések a megoldásig elvezethe-
tők. (…) 

Széchenyi szelleme nem akkor jelenik meg és akkor hat, amikor mi dátum-
hoz kötötten, tervszerűen akarunk jubilálni, hanem amikor mélyen megdöbbe-
nünk a magyar válság ijesztő jelein, s nem szavakkal, hanem zarándoki
komolysággal indulunk nemzetünk áldozatos szolgálatára. Akkor állunk Szé -
chenyi jegyében, amikor a mai hiány, a mai cél s a mai út benső összhangba jut
bennünk s az egész magyar társadalomban. (…)” 

Azóta a Széchenyi-irodalom nagyszerű munkákkal gyarapodott, ezekből re-
mélhetőleg már kirajzolódik: „(…) a valóságnak megfelelő Széchenyi-szintézis
(…)”. Különösen fontos a nagy sikerű Széchenyi Napló kiadása; a Széchenyi–
Wesselényi Feleselő naplók; a Diszharmónia és vakság, Széchenyi István utolsó
napjainak dokumentumai; Kunszabó Ferenctől az És ég az oltár; Spira György-
től Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban, vagy a Hitelt pártfogásába vevő
Szekfű Gyulától, A mai Széchenyi és a Széchenyi igéi stb.

Széchenyi egész egyénisége, nemzetnevelő és nemzetépítő munkássága, ön-
kritikus magyarsága együtt jelentik ma a talán leginkább szükséges példát.
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Ezért tartottam szükségesnek, hogy László Dezsőnek ezt a bibliográfia jellegű
összefoglalását is kiemeljem a Hitelből. Ma már tudjuk, hogy Széchenyi István
hagyatéka hungarikumként került be a nemzet szellemi leltárába. De hogy még
közelebb hozzuk a Legnagyobb Magyart, mellékelem a Széchenyi Fórum által
ajánlott művek listáját is:
Ács Tibor: Katonaként is magyar. Széchenyi István katonaélete és hadügyi re-

formeszméi. (Zrínyi, Budapest 2009.)
Bánhegyi Ferenc: Gróf Széchenyi István. (Apáczai Kiadó, Celldömölk 2005.) 
Bozóky Mária: Széchenyi hite. (Széchenyi Társaság 1990.)
Csorba László: Széchenyi István. (Officina Nova 1991.)
Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. (Európa Könyvkiadó

1984.)
Fekete Sándor: Széchenyi István. (Móra Könyvkiadó 1968.) 
Gazda István: Széchenyi napjai. Történelmi-művelődéstörténeti kronológia.

(Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület 1991.) 
Gergely András: Széchenyi István 1791–1860. (Kalligram, Pozsony 2006.)
Gergely András: Széchenyi István. (Új Mandátum Könyvkiadó 1998.)
Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. (Szépirodalmi

Kiadó 1987.)
Kemény Zsigmond: Széchenyi István In: Kemény Zsigmond: Sorsok és vonzások.

(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1970.)
Kocsis István: Széchenyi. (Püski Kiadó 2002.)
Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben. (Magvető Kiadó 1981.)
Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. MTA Könyvtár Kézirattárának

Széchenyi iratkatalógusa.  (MTAK, 1976.)
Kunszabó Ferenc: És ég az oltár. Széchenyi István életműve. (Szépirodalmi

Könyvkiadó 1984.) 
Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. (Gondolat, Budapest 1977. Magyar

história)
Nagy Lenke: Crescence. (Danubia Könyvkiadó 1947.) 
Nőttön nő tiszta fénye. Magyar költők versei gróf Széchenyi Istvánról (Széche-

nyi Társaság, 1963.)
Oplatka András: Széchenyi István. (Osiris Kiadó 2005.)
Spira György: Széchenyiről. (Logod Bt., 2005.)
Széchenyi és kora. (Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület 1991.) 
Széchenyi István minden írása. CD adatbázis (Logod Bt., 2001.) 
Széchenyi István válogatott művei I–III. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1991.) 
Széchenyi István: Napló. (Gondolat Kiadó 1982.)
Szentkirályi Elemér: Kalauz Széchenyi István megismeréséhez. (1987.)

y

Alap és jelkép
Zilahy Lajos: Kitűnőek iskolája 1942/6.

Míg Reményik Sándor Kolozsváron tíz körömmel kapaszkodna a templom mel-
lett az iskolába, hiszen a kisebbségi magyar számára ez az életben maradás
egyetlen lehetősége, addig az anyaországban is megszólal egy hang, Zilahy La-
josé, amely az iskolát jelöli meg a jövő alapjának és egyben jelképének. 

„Feladatokat érzek népem és nemzetem sorsában, de már nem hiszek a
puszta gondolatokban. Így jutottam el a cselekedetig. Fel akarom építeni a ma-
gyar ifjúságnak azt a Kollégiumát, amely külföldi példákon okulva, de teljesen
magyarul elgondolva a magyar nép kiválasztott fiaiból vezetésre és kormány-
zatra képes nemzedéket nevel. A magyar faj, de elsősorban a magyar nép, azo-
kon a helyeken, ahol sorsát intézik, ijesztően kis arányszámban szerepel.

Egyrészt a saját hibájából, másrészt történelmi és gazdasági okoknál fogva.
Ezt a kérdést nem lehet megoldani semmiféle fajelmélettel vagy olyan intézke-
désekkel, amik az idegen vérű magyaroknak érvényesülését bármily mértékben
korlátozzák. Ellenkezne a szentistváni gondolattal, amely a legmagasabb euró-
pai gondolat. De senki sem veheti el a magyarságnak azt a jogát, hogy a saját,
gazdaságilag elesett fajtájának segítséget nyújtson, a nyílt versengésben utakat
építsen a vezetői állások felé. 

r

A romok felett áll az Iskola. Igen, már áll, mert hiszek az akarat és elhatá-
rozás erejében. Itt fog állni, visszaütő jelképéül annak, hogy ahol először vágott
az orosz bomba Budapestre, ebből a mély kráterből szökkennek fel az új ma-
gyar nemzedéket nevelő Iskola falai. A kráter vak gödre magyar fiúk csillogó
szemévé változik, a jövőbe pillantva. Mert értsük meg: erőnk csak akkor van,
ha a szirénabúgásban is a jövőre gondolunk. Ne kárpáljanak most nekem az
okosak, hogy ja, kérem most nem olyan időket élünk, hogy ilyen dologgal fog-
lalkozzunk. Az Iskola nemcsak tégla, cement és vasgerenda, hanem roppant
jelkép, amelynek munkája vigasz és önbizalom. Gyertek magyar fiúk, gyertek
napszámosoknak, építsük az Iskolát. (Zilahy Lajos: Ami a romok alatt s ami a
romok felett van.)”

Nehéz időkben jövőbe nézni tanít Zilahy. Mert aki meg akar maradni, nem
elég, ha képes a védekezésre, de harc közben is előre kell tekintenie, mert a
háború megnyerését vagy legalább egyszerű túlélését követően vár reá a leg-
nagyobb feladat: a békét kell megnyernie!

y

Út a legújabb felé
Tavaszy Sándor: Az új magyar gondolkozásmód
követelményei 1942/6.

Tavaszy Sándor a Mezőség egyik szinte tiszta magyarnak megmaradt települé-
séből – Pókából – lépett be a kisebbségi lét szellemi élvonalába. Gondolatai is
olyan tiszták, mint a gyökerek, melyekből vétetett. Nem öncélú és nem mások
ellen való új magyar gondolkodásmódért kiált, s hármas egységbe foglalja a
gondolkodásmódot, az ún. folytonos honfoglalást – amely esetében tulajdon-
képpen a hon folytonos és minden értelemben történő megőrzése – és a hon-
védelmet, ami messze nem a fegyverekről szól.

„Végre eljutottunk oda, hogy általános követelménnyé vált: a magyarságnak
meg kell újulnia. (…) Arra azonban még kevéssé jutottunk el, hogy az új magyar
életnek legelső követelménye egy új magyar gondolkozásmód. (…) s még ezt
is megelőzőleg új lelkiségre és új szellemre van szükségünk, amely gondolko-
zásunkon átsugárzik. Ez a megújuló lelkiségből fakadó és új szellemiséget
árasztó új gondolkozás tud csak olyan mozgalmakat és intézményeket, olyan
monumentális alkotásokat és beszélő falakat életre hívni, amelyek nem pusztán
magukban állanak, hanem élő, bizonyságtevő vetületei lesznek egy megújulás
útján járó népnek. És végül, magyarnak kell lennie ennek az új gondolkozás-
módnak. Nem magyarosnak, hanem magyarnak. A dekoráció még nem tesz
valamit magyarrá, de azzá teszi a belső alkat lelki szerkezete. A magyar lélek
belső alkatának szerkezeti vonásai kell, hogy kifejezésre jussanak a magyar
gondolkozásmódban (…).

Annak a korszellemnek, amelyben élünk, kétségtelenül legértékesebb jellem-
vonása, hogy egész értékrendszerünket a rögzített statikus helyzetből igyekszik
átvinni a folytonos megújulás dinamikájába. (…) Kiderült, hogy a világ és az
élet nem veszteglő hatalom, hanem szakadatlan kifejtésben élő dynamis. (…)
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Ennek a dinamikus erejű korszellemnek megfelelően kell újból értelmeznünk
minden olyan fogalmat, amely a magyar életre vonatkozik. (…) A nép nemcsak
egy faji természeti adottság, hanem sajátos lelkiségben élő közösség; a nemzet
nemcsak egy állam területén élő polgárok összessége, hanem a történet folya-
mán folyton kibontakozó eszménykép, amely szerint alakulnia kell a népnek,
hogy sajátos lelkisége mind tisztábban bontakozzék ki. Sem az egyik, sem a
másik nem fagyasztott fogalom (…) hanem élő valóságok (…) Az új magyar
életnek és gondolkozásnak megfelelően nem engedhetjük meg, hogy magyar
értékeket hordozó eszméink elraktároztassanak a puszta históriai szemléletben,
vagy nyelvünk szókincsében, hanem bennük kell élnünk azokban, hogy érvényt
szerezzünk belső tartalmuknak és igazságuknak.” 

Ha itt egy gondolat erejéig megállunk, eltöprenghetünk azon, miért éppen
ennek ellenkezője az, amit ma tőlünk elvárnának. Ráadásul úgy, hogy még el
sem raktároztassanak. Irreverzibilisen kellene mindent elfelednünk s feloldód-
nunk a nagy szürke katyvaszban. Akkor elnyerhetnénk a mai új utakat kijelölők
elismerő bólintásait. De azok már nem mi lennénk.

„Ezeknek a szempontoknak megfelelően kell újból értékelnünk a honfoglalás
fogalmát. (…) Keveset törődünk vele, hogy a honfoglalás tényének fogalmát ki
kell emelnünk a história nagy temetőjéből s az élő magyarok naponként meg-
újuló feladatává kell tennünk. A hon nemcsak egy földterület, hanem egy nép
lelkiségének kisugárzási helye; nemcsak egy élettér, hanem az a rendelt lakóhely,
amelyben egy nép értékeket termel; nemcsak szántóföld, amelyen kenyeret arat,
hanem amelybe lelki magvakat hint a lelki aratás számára. A folyton tartó hon-
foglalást tehát elsősorban abban a spirituális értelemben kell vennünk, amely
azt a végtelen, soha be nem fejezhető feladatot szabja a magyarság elé, hogy a
földet magyar szellemű honná kell tenni (…). Nem a hivalkodó nacionalizmus
különböző kifejezéseire gondolunk. Ebből éppen eleget láttunk az elmúlt évti-
zedekben. Nem kívánjuk, hogy még a templomépítés szent kötelezettségét is
egy elnyomó és gyűlölködő nacionalizmus szolgálatába állítsuk, s még az olyan
helyeket is tele tűzdeljük templomtornyokkal, amelyekhez semmi köze nincs a
léleknek, s ahol azok csak az üres imperializmusnak lehetnek a kifejezései, –
hanem azt követeljük, hogy a folytonos honfoglalás komoly jelei tünetkezzenek
minden talpalatnyi helyen, hogy kitűnjék, ebben a honban nem egy erőszakkal
uralkodó nép, hanem a szellem nemességét sugárzó, tehát valóban »úri termé-
szetű« nép az úr.”

Napjaink magyar olvasója itt ismét csak feltekint a folyóiratból s egy rész-
letkérdésnek tűnő, de annál jellemzőbb folyamatra gondol. Mit is tesz egy „el-
nyomó és gyűlölködő nacionalizmus” mostanság? Nyakra-főre építi az „üres
imperializmus” kifejezéseit. Ott is, ahol ténylegesen csak ezt a célt szolgálják,
hiszen híveknek egyelőre se híre se hamva. Bár ama hír fenyegetően közeleg.
Ezt nevezzük ma: „hagymakupolás honfoglalásnak”. 

De folytassuk Tavaszyval:
„Az új magyar gondolkozásnak az a további nagy követelménye, hogy a foly-

tonosan és naponként megújuló honfoglalás cselekvő alanya az egész magyar-
ság kell, hogy legyen. Nemcsak az államhatalom, hanem elsősorban az
államhatalomnak is alapul szolgáló egyetemes magyarság. A kisebbségi sorsot
átélt erdélyi magyar ember a visszatérés után különös megütközéssel fogadta
azt a gondolkozásmódot, amely mindent az államhatalomtól vár, de ő maga is
hamarosan ennek a lelkületnek a hatása alá került. 

A folytonos honfoglalásnak igazi magyar közösségi munkának kell lennie.
Ennek azonban az a nagy feltétele, hogy tanuljuk meg és gyakoroljuk a felelős-
ségvállalást. (…) az új gondolkozásmód megköveteli, hogy minden magyar le-
leményes és alázatos legyen, hogy a szűkre szabott területeken vállaljon annyi
és olyan felelősséget, amely lehetségessé teszi számára a folyamatos honfogla-
lásban való részvételt. Szeretni és szolgálni még a totális értelmű etatizmus ko-
rában is lehet. Lehet szeretni azt a falut vagy várost, amelyben élünk, lehet
szolgálni azt a népet, amelynek közösségébe tartozunk. (…) Sem az államha-

talom, sem a hatósági, sem az általunk támogatott társadalmi alakulatok nem
állanak az utunkba, hogy szeressük a mi földünket, hogy az honná váljék, s
szolgáljuk a mi népünket, hogy az közösséggé emelkedjék.

Az új magyar gondolkozásmód ott kezdődik: tudjunk lemondani arról,
hogy csak hősi pózba vágjuk magunkat s csak országos ügyekkel akarjunk
foglalkozni. A nagy történeti honfoglalás is lépésről lépésre haladt, mennyivel
inkább úgy kell haladnia annak a meg nem szűnő belső honfoglalásnak, amely-
ben részt kell vennie minden magyarnak, minden napon. Az új magyar gon-
dolkozásnak megfelelő magyar típust abban a gazdában, lelkészben,
tanítóban, vagy bármilyen hivatást betöltő magyarban látjuk, aki helyt tud ál-
lani ott, ahol van, cselekvő munkát vállal ott, ahol él, azok között a körülmé-
nyek között, amelyek között szenved a kicsinyesség, a tudatlanság és a
rosszindulat gáncsvetései miatt. Addig az új magyar élet meg nem születik,
míg ki nem vész sorainkból nemcsak a minden áron vezérkedni akaró magyar,
hanem a folytonosan csak a körülményeket hánytorgató magyar is. Ez a két
átkos típus a rákfenéje a magyar életnek, s így főbenjáró akadályozója az új
magyar gondolkozásmód hódításának. 

Ez az itt értelmezett új gondolkozásmód magában foglalja a helyesen értel-
mezett lokálpatriotizmus helyreállítását. Ennek a szónak az általánosan használt
értelme a szűk látókörű hazafiságot jelenti, de jelentse ezután a helyhez kötött
hazafiságot. Azt a hazafiságot, amely nem hagyja el hűtlenül ősi örökségét, csak
azért, hogy könnyebben és jobban boldoguljon, nem tagadja meg a helyi fela-
datokat és szolgálatokat, csak azért, hogy jobban érvényesüljön, és nem hagyja
üresen romladozni az ősi házat, csak azért, mert nem nyújt már elég kényelmet.
Csodálkozhatunk-e azon, hogy a középbirtokosok város után áhítozó példáját
követi a kisbirtokos is, sőt a falusi napszámos is, s mindenik kikívánkozik abból
az életformából, amelyben egyedül élhet gyökeres magyar életet? Ez a noma-
dizáló sereg mérhetetlen veszedelmet jelent az egész magyar életre és jövendőre
nézve. Ezt a karavánt csak az új magyar gondolkozásmód térítheti vissza az
egyéni és közösségi romlás útjáról. 

Tudjuk, hogy ennek a kérdésnek vannak olyan gazdaság- és földbirtok-po-
litikai okai is, amelyek döntőleg szólanak bele abba, de azt is tudjuk, hogy ha
nem szakítunk egyszer már véglegesen azzal a gazdasági materializmussal,
amely az új gondolkozásmód szellemi forradalmának útjában áll, sohasem fog-
juk tudni a gazdaság- és földbirtok-politikai kérdéseket sem megoldani. Minden
nagy külső változás kis belső változással kezdődik, s minden nagy reformnak
belső lelki reformmal kell kezdődnie. S tegyük hozzá, hogy amint minden igazi
örömnek az önmegtagadás a forrása, úgy minden nagy nemzeti-társadalmi ese-
ménynek az egyéni belső önmegtagadás a feltétele. 

A honfoglalás fogalmának a história nagy temetőjéből való felszabadítása
után következik a honvédelem fogalmának a felszabadítása. A honvédelem nem-
csak katonai feladat, hanem egyetemes magyar feladat, és nemcsak a háború
idejére vonatkozó kötelezettség, hanem folytonos, minden napra szóló erkölcsi
kötelezettség. Itt ismét a mi erdélyi filozófusunkra, Apáczai Csere Jánosra hi-
vatkozunk: »Azért mi mások példájára nem látjuk be, hogy a béke megtartásá-
nak, vagy visszaszerzésének, a háború dicsően folytatásának vagy bevégzésének
egyetlen módja az, ha otthon az államban tanult férfiak nagy számmal léteznek.
Mert keveset ér az országon kívül a fegyver, ha odahaza nincs bölcsesség –
mondja Cicero.« Apáczai szelleme szerint értelmezzük ezt a gondolatot, ha azt
mondjuk, hogy »tanult férfiakon« mi a művelt lelkű magyarokat értjük, és ha
azt valljuk, hogy az ő megállapítása igaz nemcsak a háború idejében, hanem a
béke napjaiban is. 

A honvédelem a határok védelme, de nemcsak a határok mentén, hanem a
határokon belül is, hogy a honvédők egymás mögé helyezett sűrű gyűrűje a hon
szívétől a határokig és a határoktól a központig rajozzék. (…)

A honvédelem azonban nemcsak háborús kötelezettség, hanem minden
időre szóló nagy lelkiismereti parancs, mert a béke nem csupán az ellenséges
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támadások távol tartásában van, hanem a lelkek belső egységében és a nemzeti
egyetértésben rejlik. A honvédelem kötelezettsége tehát az új magyar gondol-
kozásmódnak megfelelően abban van, hogy szakadatlanul őrködjünk afelett,
hogy a magyar becsület és hűség tisztán ragyogjon a hon felett, tehát szaka-
datlanul védelmezzük a magyar lelkiséget mindenféle ellenséges lelki ragálytól.
Fegyver tehát nemcsak a puska és az ágyú, hanem fegyver a hit, a jó erkölcs,
a nemzeti hűség és fegyelem, a tudomány és a művészet, és a nemes szellemi-
ség annyi, fel nem sorolható nagy adománya. Ezeket mind használnunk kell;
minél számosabbaknak, és végül minden magyarnak kezébe kell adnunk, hogy
ezekkel a szellemi fegyverekkel is felfegyverkezetten állandó mozgósításban
tartsuk az egész nemzetet. Nem egy frontra, vagy kettőre, vagy háromra van
szükségünk, hanem fronttá kell váljék minden talpalatnyi magyar föld és minden
magyar szív és minden magyar elme. Így lép ki rögzített, vagy fagyasztott sta-
tikus helyzetéből a honfoglalás és a honvédelem fogalma s válik a magyar élet
dinamikus tényezőjévé. 

Hátra van még gondolatmenetünkben magának a honnak, vagy a hazának a
fogalma, amelyet hasonlóképpen kell felszabadítanunk históriai-jogi kötöttsé-
géből. Ha a honfoglalás és a honvédelem folytonos követelmény, az új magyar
gondolkozásmódban a hon sem tekinthető kész adottságnak, hanem folytonos
feladatnak, amelyet az erkölcsi törvény követelményképpen állít elénk. A hon
fogalma, már csak logikailag is, egységet fejez ki, még inkább ethikailag kell
egységgé válnia. Azoknak, akik a honfoglalás folytonos aktusában élnek, és
azoknak, akik beletartoznak a honvédelem meg nem szűnő lelki hadjáratába,
szüntelenül azon kell dolgozniok, hogy a honegység mindinkább hiánytalan
egésszé váljék. 

A folytonos honfoglalásnak és honvédelemnek tehát a végső örök célja a
honegység, melyet mint áldozati ajándékot kell minden napon bemutatnunk az
Istennek, aki beleteremtett abba a nyelvközösségbe és abba a népközösségbe,
amelynek neve: magyar. A magyar név, a magyar lelkiség és szellemiség mint
acélgyűrű kell, hogy átfogjon minden magyart ugyanazon Istentől rendelt föld-
területen. Csak ebben az emelkedett légkörben és ebben a nemes szándékban
válik ez a földterület honná, amelyben az egyéni sajátosságok nem bosszantják
és mérgezik egymás életét, hanem a szeretetben fundált tisztelet illatával köl-
csönösen ihletik és éltetik egymást. Aki hisz, az nem kételkedik ebben, és aki
nem kételkedik, az már elindult a honegység szolgálatában. 

Amilyen mértékben nő, és folyton növekszik, szervesen kifelé és befelé a
honegység s válik mindinkább nagy magyar lelki egységgé, olyan mértékben
nő tovább a magyarság európai súlya; nemcsak politikai, hanem a minőségi
súlya. Európaiságunk nem valamely kultúrpolitikai program útján valósul meg,
hanem sajátos lelki egységünk szakadatlan tovább építésének útján. (…)” 

Milyen egyszerűen hangzik mindez, s milyen nehezen megvalósítható. Meny-
nyi bele- és félremagyarázásnak vannak kitéve ezek az alapvető fogalmak. Végül
itt is felbukkan az Európa iránti sóvárgás, s az a hit, hogy a kontinens akkor
fogad el minket, ha sajátosságainkat nem feladva minőséget tudunk nyújtani.
Vajon, ha Tavaszy sejti, hogy nemsokára a történelem normális menetébe annak
törvényszabályait felülíró külső erők avatkoznak be, és mindaz, amivel el sze-
rettük volna nyerni Európa viszontszerelmét, ismét csak rossz fényben tüntet
fel minket, az örökös rebellisnek kikiáltott magyarságot, miként gondolkodott
volna? S mennyivel visszataszítóbb ez a hozzánk állás, ha arra gondolunk: nem -
egyszer éppen rebellisségünk miatt tiszteltek, magasztaltak. Hogy aztán az ér-
dekek szeleinek fordultával, ismét hátat fordítsanak nekünk, sőt hátunk mögé
osonva döfjenek belénk.

y

Ez is mi lennénk
Féja Géza: Móricz Zsigmond útja 1942/6.

Talán mindig is jók voltunk abban, hogy nagyjainkat lebecsüljük, hogy legelhi-
vatottabbjaink felismerésében sorra tévedjünk. Móricz Zsigmond a maradék
ország területén született, még a csonkítást jóval megelőzve, de Erdély mintha
jó ideig erőteljesebben érezte volna magáénak. S nem csak a Tündérkert ef-
fektus miatt. Féja alapos áttekintést ad a nagy veszteséget követő első imp-
ressziók idején. Önkéntelenül ötlik fel bennem egy soha nem volt kép: Móricz
Zsigmond elképzelt kolozsvári temetése. A Farkas utcai templom mintha csak
öntené magából a Házsongárd felé induló hálás és értő magyarokat, a nagy írót
utolsó útján kísérő tömeget.

„Ágyban, lázas betegként ért a »Hitel« megtisztelő felszólítása, hogy Móricz
Zsigmondról írjak, tehát a helyzethez illő állapotban: most ismét reánk nehe-
zedik a végzet, megmutatja a kérlelhetetlen törvényt és a kikerülhetetlen fele-
lősséget. Néha azután sorsunkra biz, de jaj, ha megfeledkezünk arcáról,
intéséről, mert ez az arc egyszer csak fölemelkedik ismét. Móricz Zsigmond is
a végzet küldöttje volt, úgy kezdte, úgy folytatta és fejezte be mondandóját,
mint a névtelen, hajdani magyar pap: »Látjátok, feleim...« Nem tetszett mind -
azoknak, akiknek az élet: haladék egyéni ügyeik dús beváltására. Akik letagadják
a végzetet, a törvényt, a mezítelen igazságot, a legmagasabb rendű élnivalókat
és hazug, henye mesék, álmítoszok vigaszába ködösítik az embert. Olykor meg
is tehetik, mert a végzet szunnyad, s nem is jelentkezik mindig történelmi erők
formájában, néha egy szellemet választ kinyilatkoztatóul, mint Móricz Zsigmon-
dot. A kinyilatkoztató útja rögös, pályája szenvedés, jutalma kő és szitok, mert
a szellemi és lelki elkorcsosultakat figyelmezteti az ember eredeti társadalmi
vagy kozmikus, olykor metafizikai helyzetére, rendeltetésére. Nem tehet mást,
benne ég a jegy, nyílt és rettenetes arcával reá tekint a végzet. Móricz Zsigmond
sem tehetett másként, a papi ősök sarja maga is pap volt, a fátum papja, be-
avatottja, akinek nyomában egyelőre nem sokasodtak seregek. Sírjánál is töb-
ben voltak az elhívottak, mint a hivatalosak; többen a hívők, mint a kíváncsiak.
S mégis kevesen voltak, Budapest tanúságot tett, hogy nem az ő írója Móricz
Zsigmond. Móricz népe pedig majd csak ezután ér el hozzá. 

Tizenöt esztendős koromban történt véle első szellemi találkozásom. Ötö-
dikes gimnazista voltam és egy kisvárosban szenvedtem. Nem bírtam atmosz-
féráját, »úri társadalmát«, terheit és bilincseit. Ekkor került kezembe egy
megváltó könyv, Móricz Zsigmondnak »Az Isten háta mögött« című regénye.
Ez a regény azt a környezetet fejezte ki, melyben én is éltem, – olyan ez a mű,
mintha nem is regény, hanem óriási arányú környezetrajz volna, előkészület egy
nagy regényhez. Móricz a tiszta emberi szabadságélmény szemével nézte a fel-
vidéki kisvárost, tehát engem is megtanított: felszabadulni a nyűgei alól. Meg-
tanultam, hogy a »sötéten látó«, komor életszemléletben olykor a legnagyobb
emberi vigasz és fölény, tehát öröm rejtezik: forró tüzei elégetnek bennünk va-
lami gyehennára valót, s fölszabadulunk, elsöprődnek az élet redves kategóriái,
megnyílik előttünk a szép, szabad tér. 

Következő Móricz-élményem »A fáklya« volt, az első világháború előtti ma-
gyar értelmiség regénye. Itt már egész komor pompájában kibontakozik a »tűz-
szertartás«: üszőkké ég az eltévelyedett élet. Persze ez a tragikus »szertartás«
Móricznál puritán, kálvinista erkölcsi értelmet kap. Támadói sohase vették
észre ezt a fölötte jellemző Móricz-vonást, hanem éppen »erkölcsi oldalról« tá-
madták, mert az igazság megszállottja volt, és soha semmit sem volt hajlandó
letagadni az élet valóságából, nem osztotta azt a korszerű tételt, hogy az »er-
kölcs«: kegyes hazugság. Hozzátegyem-é, hogy felfogása a legszigorúbb erköl-
csi felfogás? Nem Móricz Zsigmondban volt a hiba, hanem a tévútra siklott
társadalom fogalmi eltorzulásaiban és természetes következményében: az ál-
próféták ijesztő elszaporodásában. Az utóbbiak pedig olykor a »hű barát«, vagy
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pedig a »megértő tanítvány« báránybőrében terjesztették a gyorsan észrevehető
farkasszagot. 

Ezután sorra olvastam a Móricz-könyveket, s midőn 1923-ban Szabó Dezső
felszólított, hogy írjam meg első Móricz-tanulmányomat, a »Sárarany« Túri
Danijában már az igazabb, valószerűbb Toldit láttam, tehát a mélyhagyomány
teljesedését. Móricz akkor támadások pergőtüzében állott, a »destrukciót«
éppen úgy reáolvasták, mint a zsidóbérencséget, egy akkor alakult előkelő fo-
lyóirat kritikai rovatának szerkesztője, aki később egyetemi tanár lett, kijelen-
tette, hogy folyóiratukban Móricz Zsigmondnak a nevét sem szabad leírni. Még
az emberek fülében csengett egyik kurzusköltőnek a verse, mely azzal vádolja
Ady Endrét, hogy fajtáját pénzért eladta a zsidóknak; a vádat megkapó egyön-
tetűséggel Móriczra is kiterjesztették. Látszólag nemzeti szellemű reneszánsz
készülődött, de nemsokára a magyar végzet legkülönb emberi mélységű meg-
szólaltatói, az Adyban és Móriczban megújhodott ómagyar hang ellen indult
meg a harc. A középréteg felszínesen asszimilált elemei tolakodtak a porondra,
hogy majd kiszorítják a szellemi életet uraló zsidóságot; természetesen nem
»szorították ki«, hanem a magyar hangot próbálták elfojtani. Mások Móricz mű-
veinek természetes társadalmi következményeitől rettegtek. A magyar realiz-
musnak csaknem minden időben ez volt a sora; főbűnnek számított: megmutatni
a valóságot, fölfedni a végzet arcát. A magyar realizmus szemben találta magát
a társadalmi korhadtsággal, s a felszínesen asszimilált elemek természetesen a
»mély zöngésű« magyar hang helyett jól felfogott gyakorlati okokból a társadalmi
korhadtságot támogatták, saját szabad tenyészetük előfeltételét. 

A húszas évek elején Móricz nagyon egyedül maradt, pedig Ady után ő volt
a »magyar vallás«. A fiatal erdélyi írók bizonyára megrónak ezért a megállapí-
tásomért, pedig minden nagy emberi megnyilatkozás mélyén vallás él. A szo-
cializmus is akkor volt erős és félelmetes, az első világháború előtt, midőn szinte
vallásos folyamattá, »európai vallássá« nőtt; 1914-ben vált nyilvánvalóvá, hogy
vallásnak mégis gyatra s az utolsó előtti lépésnél meghátrál. A szellem nagy
műveiből sem hiányzik sohasem az átlényegülés és a megváltás érzése, vagy
tudata. A fagyasztó »higgadtság«, a stílus »feltétlen biztossága« és »megrendít-
hetetlen egyensúlya«, a »ragyogóra csiszolt« racionalista okfejtés indokolatlanul
gőgös csillogása: csak egy részlete, darabkája az egész embernek. A nagy mű-
vekben és cselekedetekben pedig az egész ember van jelen. Ezért nem értik a
szűkebbre szabott utódok Ady vallását, Móricz fátumát, a nagy nemzedékben
jelentkező félelmetesen bőséges egészet. Ha Móricz Zsigmond is olyan »szű-
kebbre szabott« ember és író lett volna, mint az utódok, bizonyára szabályos
társadalmi regényeket írt volna, a történelmi materializmus és a »dialektikus
életszemlélet« korlátolt szabályai szerint. Móricz szabása azonban különb volt:
a biológiai létünk teljes átélésére és kifejezésére termett. Ennyire széles életet
még egyetlen magyar író sem élt: minden érzéke, minden pórusa állandóan itta
az életet, folyton úton volt, jegyezgető ceruzája sohasem pihent, mélységekbe
ásott, mint a régész, s elmerült a friss élet langyos, latyakos felszínébe, mint a
riporter; kofahajón hallgatta az emberi locsogást, hivatalszobákban látszólag
ártatlan csevegés közepette tapogatta ki a közélet rejtett rugóit, régi könyvek
betűi mögé oda varázsolta az elsüllyedt életet s élőkből kényszerítette ki rejtett
emberségüket. Élmények dandárai alakultak, sorakoztak benne: így jutott el a
törvényig, létünk törvénytáráig. De mi volt az ő vallása? Az, hogy álmisztériu-
mokat vert szét szellemének s műveinek a sodra, hiedelmeket és babonákat zú-
zott össze, a létezés egész misztériumát fölfedte, bevilágította s emberi
következtetéseit is bátran levonta. 

Mindig úgy éreztem, hogy művei nemcsak művek, hanem cselekedetek is,
közvetlenül beáradnak az életbe és ősi, eredeti irányvonalak felé hajlítják, mint
a vallásalapítók, az ősbölcselet papjai. Móriczról szóló első, dadogó tanulmá-
nyomban is kifejezést adtam ennek az élményemnek. Mint többektől hallottam,
írásom jól esett Móricz Zsigmondnak, még 1928-ban, öt esztendő múlva is
azt mondotta, hogy a legmegérzőbb és legmegértőbb írás róla. Véleménye tá-

volról sem szerény soraim értékét jelzi, hanem inkább arra mutat, hogy milyen
mostohán bánt vele a sajtó, a kritika, az egész magyar közélet. A »Nyugat«
hivatalos kritikusa csak a »Sárarany«-ig tudta követni őt, – így történt Adyval
is, »Ki látott engem« című kötetét már nem értették kortársai, »A halottak
élén«-t még kevésbé. A »másik oldal« pedig kíméletlenül folytatta Móricz ellen
a hadjáratot; emlékszem, az irodalomtörténet professzora Móricz-cikkem meg-
jelenése után a Ménesi úton, midőn meglátott, átment a másik oldalra. A Kis-
faludy Társaság kizárta tagjai közül, s mindmáig elfeledte a »rehabilitálást«,
kortársaim pedig minden lelkiismeret-furdalás nélkül beléptek a társaságba
anélkül, hogy (mint legügyesebb kortársam egy parasztvacsorán Móricz Zsig-
mondot szólította) »édesapjuk« rehabilitálását elintéztették volna. Ám mentsé-
gükre szolgál, hogy halála előtt, elkésve, mégis eszükbe jutott. Arra gondoltak
bizonyára, hogy utókor is létezik. A jelenkorra és szellemére mindenesetre jel-
lemző, hogy Márai Sándor az Akadémia tagja lett, de Móricz Zsigmondnak
még a neve sem merült fel. Kodály Zoltán pedig kisebbségben maradt... 

Móricz a hajszában s a kényszerű magányban mélyebbre merült: gyermek-
korába és a történelembe. A húszas évek elején jelent meg gyermekkorának
regénye, a »Légy jó mindhalálig«. Az ő igazi jósága: egy egész közösség éle-
tének, sorsának átélése volt, mérhetetlen terhek s élménytömegek vállalása.
Agyveleje szüntelenül dolgozó motor volt, megállás és pihenők nélkül »moz-
gott«, mint a természeti erők, az eleve elrendeltség benne kozmikus arányokban
jelentkezett. Semmiféle hatalom sem téríthette el eredeti útjától. Pergőtűzben
élt, de minden bántás és támadás csak annyit változtatott pályáján, hogy a mon-
danivalók olykor más sorrendben áradtak ki belőle, de kiáradt minden, semmi
sem tudta csonka emberré, csonka művésszé rettenteni őt. A húszas évek elején
nemcsak gyermekkorába merült vissza, hanem a történelembe is, és nemsokára
megszületett a »Tündérkert«, hatalmas erdélyi trilógiájának első része. Már
akkor éreztem: jóval több ez a regény Báthory Gábornak és korának ábrázo-
lásánál, a pogány kán jelenik meg itten, a keleti barbár, aki emberáldozattal
csinálja a történelmet. A keleti kánok iszonyú »elragadtatása« lobban ki lépten-
nyomon Báthory Gáborból –, a kegyetlenség nagyon kezdetleges szó belső lá-
vájának kifejezésére. S milyen messzire világított Báthory Gábor tüze, az ő
fényénél írta meg »Barbárok« című novelláskönyvét is: a pusztákra szorult vad,
keleti »pásztorerkölcsöt«, »pásztorvallást«. Az Erdély-trilógia másik két köte-
tében pedig éppen Báthory Gábor ellenpólusát teremtette meg: Bethlen Gábor
magyar humanizmusát, a földmíves és míves magyar terebélyes, tömör szelle-
mét, életérzését. 

Móricz zsenijének legfőbb bizonyítéka, hogy sohasem volt egy vágányú,
tehát agyonegyensúlyozott és »higgasztott« író. A folyam egyetlen mederben
siet a tenger felé, a folyamrendszer azonban tájakat hálóz be, s medrek özönével
megy a tengerbe. Ilyen folyamrendszer volt Móricz zsenije. Midőn az »Erdély«-t
írta, azt hitték, hogy csúcspontjára ért, de közben gyors egymás utánban jöttek
a más arcú művek: a »Boldog ember«, a paraszti hétköznapok utolérhetetlenül
gazdag költészete, a »Rokonok«, mely Tolnai Lajos óta egyetlen nagy regényünk
a középréteg életéről, a »Forró mezők«, mely »bűnügyi történet« keretében vi-
lágít a magyarság biológiai mélységébe, a »Betyár«, mely elsőnek realizálja
Eötvös József óta a betyárromantikát. Móricz a Betyár-jában a »Falu jegyzőjé«-
nek Violája támad fel újra, s mérkőzik az alig változott társadalmi viszonyokkal;
ez a műve különben a Rózsa Sándor-trilógia előfutára. Utolsó napjaiban emle-
gette, hogy Jézusról szeretne regényt írni, nem csodálkozom, bizonyára félig
készen merült fel benne egy ilyen mű terve. Források tömege szakadt fel belőle
folytonosan, és végül is: a termés, az adakozás folytonossága ölte meg. 

De a folytonos adás nélkül nem bírta volna a magyar életet. Ha egy percre
is megállott volna benne a teremtés forró, belső áradása, összeomlott volna a
reá hulló reménytelenségtől. Ady dőlte után magányos tölgyfa volt, túlságosan
dús lombú, erős és roppant volt korának. Teher volt, elérhetetlen példa, utá-
nozhatatlanul gazdag élet. Mikor hatvan esztendős lett, csak egy-két napilap
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emlékezett meg róla, a »Nyugat«, melynek a hősi időkben oszlopa volt, egyet-
len szót sem szentelt a hatvan éves Móricz Zsigmondnak, egyedül maradt mű-
veinek dandárával. Egyik magánszínházunk előadta »Kismadár« c. darabját,
legjobb színpadi művét. Megdöbbenve hagytuk el a bemutatót, bár a félreérté-
sek hona vagyunk, de ennyire még nem értettek félre magyar írót. Utóbb már
napilap sem állott Móricz Zsigmond rendelkezésére, átvette a »Kelet Népé«-t,
írta, szerkesztette és – nem az ő szégyene! – ügynökölte. Két ízben rásújtott a
betegség, az agyvérzés s közben meg kellett érnie, hogy az utána következő
nemzedék egy-két tagja máris halottként kezeli. A könyvnapon jelent meg Illyés
Gyula »Mint a darvak« c. kis munkája, melyben érthetetlenül elfogult ítéletet
mond Móricz Zsigmond népszemlélete felett. Azt írja Illyés, hogy Móricz csak
hatvan esztendős korában bírt érző szívű parasztot ábrázolni, egyben heves és
elhamarkodott ítéletet mond újabb irodalmunk népszemlélete felett is; mélysé-
gesen elítéli; egyoldalúnak minősíti; sötéten látónak, túlzottan naturalistának,
Zola-epigonságnak bélyegzi, és csattanóul: pálcát tör Móricz Zsigmond felett
is. Augusztus elején, Borszéken olvastam Illyés könyvét, onnét írtam cikket a
»Híd«-nak tévedéséről, ez az írásom utolsó tisztelgésem az élő Móricz Zsig-
mond előtt. Illyés megfeledkezett Justh Zsigmond, Tömörkény István, Gozsdu
Elek s a századforduló annyi és annyi kitűnő írójának népszemléletéről, melyben
éppen elegendő bensőség és »érző szív« akad. Kortársairól is igaztalanul ítél,
mert nem vette figyelembe a »sötét látású« Kodolányinak »Feketevíz« c. kitűnő
regényét többek között. Legigazságtalanabb mégis Móricz Zsigmonddal szem-
ben, akinek első novellája a »Hét krajcár« ugyancsak »érző szívű« népet ábrá-
zol, életműve pedig a népiségnek utolérhetetlenül gazdag tárháza. Megírta a
»Sárarany«-t, de a »Pillangó« bűbájos idilljét is. Elbeszéléseiben megtaláljuk
a magyar népegyéniségnek minden villanását. Móricz realista gazdagságához
egyedül Jókai mesebeli gazdagsága fogható, s mégis őt érte az egyoldalúság
vádja, mégpedig a saját oldaláról s egy kitűnő elmétől. A kritika tévedései és
fontoskodásai sohasem érintették mélyebben Móricz Zsigmondot, az ilyen tény-
beli »elírások« azonban fájtak neki, mert elárulták, hogy műveinek jelentékeny
részét azok feledték el, akiknek legjobban kellett volna emlékezniök és olyanok
rajzoltak elfogult torzképet róla, akiktől elvárhatta az igazság hűségét.

»Rózsa Sándor« ellen Illyés elsietett megállapításával párhuzamosan indult
meg a hadjárat. A front megdöbbentő volt: kik találkoztak a magyar igazmondó
ellen! Milyen »áthidalhatatlan« politikai, faji és társadalmi ellentétek lettek egy-
szerre áthidalhatóvá. Elkeseredett ellenfelek szövetkeztek Móricz Zsigmond vá-
dolására és elítélésére. Hol volt a nemzedék, az utódok, akiknek zárt sorokban
melléje kellett volna állaniok? A kezüket mosták valahol, mintha valamennyien
Pilátusok lennének. Móricz ismét egyedül volt, és ismét a teremtésbe menekült,
nem sokkal halála előtt mesélte nekem nyugodtan, mosolyogva, hogy milyen
lesz a Rózsa Sándor-trilógia harmadik kötete. Nem vett tudomást arról, hogy
máris görgetik az akadályokat a harmadik kötet megjelenése elé. Nem fülelt a
»szellemi harc« elfajulására, beletemetkezett a teremtés lázába, mint a pogány
áldozó: életerejének utolsó cseppjeit öntötte a tűzre, melynek »nem szabad ki-
aludni«. 

A Rózsa Sándor-harcból én is kivettem a részem, a »bombák« egy része
reám hullott, idegen érdekek lapjai, melyek sohasem bocsájtják meg, hogy saját
fajtám kegyetlen bírálata után az idegen fajt is bírálatban merészeltem részel-
tetni, alkalomnak vélték Móricz Rózsa Sándoráról írt szerény cikkeimet arra,
hogy ismét víz alá merítsenek. Úgy számoltak, hogy azóta öregebb lett a tüdőm,
s nem bírja ki oly sokáig a víz alatt. Ilyen indokok mozgatják nálunk bizonyos
szellemi csoportok »kritikáját«. Ezek az érdekcsoportok az utóbbi időben fel-
tűnően durván támadták Móricz Zsigmondot is, midőn nyilvánvaló lett, hogy
életművét már semmiképpen sem használhatják fel a maguk érdekeinek védel-
mében. Egy érdekcsoport, mely Földi Mihályt melengeti a keblén, forradalom-
mal és destrukcióval vádolta Móriczot, akár 1920-ban a másik oldal –, a
magyar géniusz elleni harc tehát oldalról oldalra vándorol. El kell mindezt most

mondanom, hadd lássuk, hogy kik verték a koporsószegeket. De el kell mon-
danom az utókor számára is, akkor talán majd akadnak magyarok, akik pirulnak
helyettünk. 

A vád az volt, hogy Móricz Zsigmond »haramiából« teremtett néphőst és
regényhőst; engem pedig azzal vádoltak, hogy »példának« tartom Rózsa Sán-
dort; egy kegyes ítész, bizonyára csupa felebaráti szeretetből azt ajánlotta, hogy
Rózsa Sándor cselekedeteiért terjesszék ki utólag reám is a bűnrészességet.
A szégyen éget most is, hogy ilyen szellemi színvonalon kell hadakozni, de Mó-
ricz friss sírjánál meg kell végre mutatnunk a teljes igazságot és fel kell vetnünk
a szellemi felelősség kérdését. Rózsa Sándort már nagyon régen, még a régi
»Nyugat« fénykorában meg akarta írni; Osvát Ernő beszélte le többízben. Ez
a mű tehát évtizedeken keresztül élt és érett az íróban, évtizedek hősége
edzette; ha silányabb plánta lett volna, régen elfonnyadt volna. Hatvanadik szü-
letésnapja előtt mesélte nekem egy bizalmas percben, a Pannónia kávéház
terraszán, hogy regényciklust akar írni 1848-ról. Tervét be is foglaltam jubile-
umi cikkembe; eleinte kedvesen tiltakozott ellene, nemsokára azonban mégis
megszületett a »Rózsa Sándor«. Móricz természetesen nem »betyárregényt« írt,
hanem a magyar jobbágyfelszabadítás korának eposzát. A jobbágyfelszabadítás
előtti időről Eötvös József alkotott nagyszabású társadalmi regényt, »A falu
jegyzőjé«-t. Miért képviseli ebben a regényben a betyárrá lett jobbágy, Viola, a
népet? Nyilván azért, mert a népsors elesettségét és reménytelenségét csakis
eltorzult hősben tudta szemléltetni Eötvös József, aki éppen úgy írói hitvallásá-
nak tartotta az igazság szolgálatát, mint Móricz Zsigmond. Eötvös Violája be-
tyársorban is ember marad, tisztább és erkölcsibb ember üldözőinél, tehát a
hatalom birtokosainál. Eötvös regénye ma kötelező iskolai olvasmány, és sen-
kinek sem jut eszébe Viola alakja miatt vádat emelni ellene. Móricz Eötvös ha-
gyományát folytatja, sőt »A falu jegyzőjé«-ben megszakadt cselekményt is.
Eötvös a jobbágyfelszabadítás előtti időket írja meg, Móricz Zsigmond pedig
a jobbágyfelszabadítás félben maradását, a múlt század derekán megindult népi
előretörés tragikumát. Nem Móricz tehet arról, hanem a történelem, hogy csu-
pán eltorzult hősben, a betyárrá lett Rózsa Sándorban szemléltethette ennek a
társadalmi folyamatnak a félben maradását, a tragikumát. 

Móricz »alulról« nézte Rózsa Sándort, a nép szemével és alakja köré építette
a múlt század népi világát. Arányérzéke, stílusa, elbeszélő modora éppen olyan
érett klasszicizmussal jelentkezik ebben a művében, mint az »Erdély«-ben.
A kritikának hónapokon keresztül ujjongania kellett volna művészi értékei felett,
ehelyett azonban Rózsa Sándor alkalom volt a hadjáratra a népi gondolat ellen,
s ugyan mit számított az, hogy esetleg áldozatul esik a súlyosan megtámadott
egészségű író. Egyik napilap még azt is olcsó gúny tárgyává tette, hogy a ba-
latonszárszói konferencián elhatároztuk: ezen az őszön országos ünneplésben
részesítjük Móricz Zsigmondot. Elhatározásunkat megírta Németh László, s
erre természetesen Móricz mellett ő lett a céltábla. És milyen érvek hullottak;
»fémjelzésükre«, meg kell említenem a következőt. Rózsa Sándorról írt cikke-
imben állandóan rámutattam arra, hogy betyársorban, eltorzulásában is megőrzi
a néphez fűződő hűségét és a magyar népet annyira jellemző emberségességet.
Megkockáztattam, hogy éppen emberség dolgában mennyire a többi kelet-
közép-európai népek hasonló »néphősei« fölé emelkedik. Móricz ezt különben
nagyszerű jelenetben érezteti: a fölkelő csapatok idegen falut foglalnak el s pré-
dálják, Rózsa Sándor azonban darab kenyeret ád egy idegen vérű s nyelvű öreg
parasztasszonynak és elmerülve nézi: miként majszolja. Nosza, megindult a
pergőtűz, hogy »eszményképnek« tartom Rózsa Sándort... 

A »Rózsa Sándor« Móricz Zsigmond félreértett művei közé tartozik, s oh,
nem az olvasó értette félre, hanem elszánt érdekszövetségek feszítették meg
erejüket, hogy félreértessék. S mindez közvetlenül halála előtt történt, holott
köztudomású volt, hogy egészsége napról napra romlik, anyagi helyzete igen
súlyos, de ekkor is csak döféseket kapott. Elmaradt a mecénás, aki üdülőhelyre
vitte volna, nem siettek ki Leányfalura híres professzorok, egyik író- s kortársam
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szinte felháborodott, midőn egynapos leányfalusi útra szólítottam fel. Pedig Le-
ányfalu az lett, ami Csucsa volt az első világégés idején: a legnagyobbnak és
legigazabbnak menedéke. Csucsa mellett is elrohantak a vonatok, a kortársak
és az események, mintha halottat őrizne a Boncza-kúria, holott azok voltak a
halál fiai, akik elrohantak mellette ... 

Ha életében hangos hadjárat folyt ellene, most majd csöndes hadjárat kö-
vetkezik, ismerjük az utóbbit is: Tolnai Lajos sorsa nagyon világosan példázza;
az is jellemző, hogy éppen Móricz Zsigmond vette fel a harcot élete alkonyán
Tolnai igazolásáért; a nyár elején kérdeztem, hogy min dolgozik, s elmondotta,
hogy Tolnai Lajost akarja rövidesen sajtó alá rendezni. Talán érezte, hogy Tol-
nai-sors várakozik az ő hagyatékára is? Műveinek egy része már most sem kap-
ható, számos írása kiadatlan, így úttörő jelentőségű irodalmi tanulmányai is,
köztük perdöntő Arany János-tanulmánya. Publicisztikai munkásságából semmi
sem jelent meg, kiadatlan novellái néhány kötetet töltenének meg, regényeket
is találhatunk fiókjában. Válogatott műveinek húszkötetes sorozata még életé-
ben elfogyott, a másik húszkötetes gyűjtemény kiadását hiába várta. Megmaradt
hívőinek azonban mindent el kell követniök, hogy összes műveinek kritikai ki-
adása mielőbb napvilágot lásson, különben ötven esztendő múlva valóban az
lesz a sorsa, mint Tolnai Lajosé. Azok, akik eddig is szemben állottak véle,
nem kímélik majd a fáradságot, hogy a köztudatból kihulljon; a mi vállunkon a
felelősség, hogy megakadályozzuk. 

Másik feladatunk, hogy mielőbb áttekintést nyújtsunk életművéről, nem-
csak méreteiről, hanem belső sűrűségéről is. Irodalmi életünk elsiklott művei
felett, a legjobb esetben: általánosságokat fecsegett róluk. Senki sem foglal-
kozott még pl. novelláinak mérhetetlen gazdagságával. Az »És akkor meghalt
a mesé«-vel, mely azt a pillanatot ábrázolja, midőn egy nép véresen és kínok
közepette kifeslik a meséből, a mítoszból a történelembe, – vagy a »Vaske-
reszt«-tel, mely néhány lapra egész századot sűrít. Tudattá kell érlelnünk ha-
gyatékát s így kell átadnunk az utódoknak. Móricz Zsigmondhoz, az élet
páratlan magyar hőséhez, nem illenek sem az összeomló gyász jajszavai, sem
pedig a csinált fájdalom krokodilluskönnyei. Követnünk, folytatnunk és szol-
gálnunk kell őt. 

A magyar realizmus benne teljesedett és hágott legmagasabb csúcsra. Az
ő realizmusát nem korlátozták indulatok, agyoncsépelt családi szövevények,
elméleti elgondolások. Nem rögződött egy tájhoz vagy társadalmi csoporthoz.
Mint a pacsirta a magasba: az egyéni esetből azonnal az egyetemesbe tudott
röpülni. Átfogta a magyar glóbust, és óriási elméje: művekké, tudattá, szel-
lemi szintézissé transzformálta. Életművének értelme nélkül csonka marad
az elkövetkezendők lelke. Érette élni: ma is, holnap is, életet és sorsot betöltő
feladat. A magyar »egészet«, teljességet belőle tanulhatjuk és taníthatjuk. Éle-
tünk egyetlen síkján sem tévedt el; támasza: géniuszának páratlan biztonság-
érzéke volt.

Nem tudok elbúcsúzni tőle. Az én halottjaim amúgy is vélem jönnek, soha-
sem látom őket mereven, kiterítve, hűlt arccal, hanem az élet melegével örökí-
tődnek meg bennem. Ha ki tudok szakadni az élet egyre terhesebb zsivajából
és egyedül maradok, rendre megjelennek, látom őket. Mióta Móricz Zsigmond
meghalt, talán egy órám sem múlik el anélkül, hogy alakja föl ne merülne ben-
nem. Most is látom: barna ruhában, fejébe gyűrt kalapban, kezében botjával
országúton megy, néha eltakarja az út pora, de folyton felvillan mindent látott,
elkomolyodó, mélybe néző tekintete. A nekrológok általában »kedvesen ravasz
tekintetéről« beszélnek, holott ez a tekintet csak védőpajzs volt egy mélyebb
szemlélet előtt. Úgy érzem, művészi és emberi lényegét látom: a legnagyobb
magyar utast, aki elzarándokolt ennek a földnek minden zugába, minden érde-
mes szívéhez, ő a magyar zarándok, aki egy nép határtalan életére méretezte
útjait és velünk lesz, mellettetek lépked mindörökké.” 

Néhány nappal ezelőtt tartottuk Leányfalun a Móricz Zsigmond Társaság
ez évi közgyűlését. A község egykori nagy lakója, háromnegyed század múltán

megkapta az irodalomtörténetben őt megillető helyet. Az író nyomait keresve,
a tisztelgők csoportja átszellemülten járta be a szakrálissá vált helyszíneket. 

Ma azonban más gond aggaszthat, hiszen egyre fogy az olvasó magyarok
száma. A magyar klasszikusokat olvasóké pedig különösen. Odáig juthatunk,
hogy megirigyelhetjük a kort, amikor – bár téves ítéletekkel küzdve –, de Móricz
Zsigmond körül az olvasó közönség és a kritikusok éles vitája, táborokat volt
képes létrehozni. 

Hol rejtőzik vajon az az új „magyar utas”, aki képes Móricz színvonalán és
tárgyilagosságával leírni a nemzet azóta bejárt útjait.

y

Gazda(g)ság és művelődés
Paku Imre: A magyar művelődés táji megosztása 1942/6.

Azokban a negyvenes években a magyar vezető értelmiség már jól látta, hogy
a megmaradás útján az egyik legfontosabb lépés a nemzeti művelődés, a nép-
nevelés, a kiművelt emberfők számának növelése, a szellemi felemelkedés. Gon-
dolta volna-e akkor valaki is, hogy fél évszázaddal később már olyan erőkkel
kell megküzdeni, amelyek a tudást korlátok közé akarják szorítani. Elég, ha a
tömeg alkalmas a termelésre és van kellő fogyasztói igénye, de szellemi hori-
zontja ne emelkedjen ennél magasabbra, ne legyen igénye arra, hogy belelásson
a világ valóságos irányításának titkaiba.

Paku Imre a negyvenes évek elejének Magyarországán vizsgálja a művelő-
désnek a gazdasággal szorosan összefüggésben levő kérdését, különös tekin-
tettel annak táji megoszlására, főváros, város, falu viszonylatában.

„Az államhatalomnak mindenkori legfontosabb érdeke, hogy minél gazda-
gabb adóalanyokat teremtsen. (…) Ha az adózások arányát települések szerint
tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy minél magasabb lélekszámú a közösség,
annál nagyobb az egy személyre eső adóátlag. Magyarországon az adózási fej-
átlag Budapesten és a városokban magasabb, mint a községekben. Budapest
és az egész magyar vidék adózó aránya még kirívóbb ellentétet mutat: »Az állam
összes egyenesadó-bevételeinek több mint 45%-át Budapest szolgáltatta. Ez
azt jelenti, hogy a fővárosi lakosság fejenként átlagosan 154 P 22 fillér
egyenesadót tud fizetni, a vidék pedig fejenként átlagosan csak 20,15 P-t.«
Nyilvánvalóan látszik ebből az arányból, hogy a fővárosi lakos hétszerte érté-
kesebb adóalanya az államnak, mint a vidéki; hasonlóképp a vidéki városi la-
kosság is majdnem ötszörte értékesebb adóalany a falusi lakosságnál. Ez a
feltűnő aránytalanság azt is jelenti, hogy a főváros hétszerte nagyobb kedvezést
élvez az állam részéről, mint az egész magyar vidék, és hogy a vidéki nagyobb
városok is ötszörte több állami juttatásban részesülnek, mint a falvak. A gaz-
dasági aránytalansággal természetesen velejáró követelmény, hogy a főbb mű-
velődési intézmények is ugyanebben az arányban a fővárosba, illetve néhány
nagyobb vidéki városba kerültek. Az állam ugyanis a legideálisabban művelődési
intézményekkel tudja meghálálni a lakosság adófilléreit; önként következik, hogy
az adóforrások nagyságához méri a művelődési lehetőségek nyújtását. Olyan
természetes következmény és követelmény mindez, hogy alóla kivételt egyetlen
kormány sem tehetett. Így központosultak a fővárosba a gazdasági erőforrások
mellé a művelődési intézmények, az utóbbi negyedszázad művelődési politiká-
jának nagyszerű felismerése és megoldása volt a vidéki nagyobb városoknak a
nemzetnevelés szolgálatába állítása, az egyetemeken keresztül. A trianoni adózó
magyarság többet kapott a művelődési lehetőségek terén, mint az előző szá-
zadban az egyetemes magyarság. Amikor a magyar művelődés táji megosztá-
sáról esik említés a következőkben, akkor a művelődés elemeinek eme
igazságos megosztását értjük, kiegészítve azzal a szellemi kinccsel, melyet a
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megadott tájon a nép szellemvilága jelent, és azzal a természeti gazdagsággal,
mely magát a tájat jellemzi és meghatározza. A művelődés táji megosztása tu-
lajdonképpen azt szeretné eredményezni, hogy a meglevő szellemi és anyagi,
gazdasági és művészeti értékek a fejlődés lendületét újból felvegyék.”

Nincsenek adataink arról, hogy az adóbevételek megoszlásának, illetve visz-
szaforgatásának arányai ma milyenek, de annyi bizonyos, hogy egészében véve
a főváros-város-falu viszony nem egyenlítődött még ki. A lakosságot a vidéki
élet előnyeinek felismerésére ösztönző kísérletek azonban felfedezhetők az
állam szándékaiban. Ezzel áll homlokegyenest szemben az a neoliberális felfo-
gás, melynek pár éve olvashattuk olyan vadhajtását, mely egyenesen a falu fö-
löslegességét hirdette volna meg.

„A magyarság gazdasági és szellemi művelődésének aránya akkor lesz va-
lóban egészséges, ha a nyugati államokhoz hasonlóan a főváros és a vidék adó-
zása fejenként átlagosan 7 az 5-höz arányt eléri (…). Csak a gazdaságilag
jól megalapozott társadalom hajlik arra, hogy egyedeiben felébressze a ma-
gasabb műveltség vágyát; illetőleg a művelődés nyomban követi a gazdasági
fellendülést – közösségi vonatkozásban is. (…)

A fővárosi és a vidéki városok azok a gyűjtő telepek, melyekben a művelődés
és a közgazdaság életerei összefutnak. Mindaddig csak pangásról, üres vege-
tálásról beszélhetünk, amíg csak az egyik van meg: önmagában a gazdasági
jólét nem boldogít, a művelődés és műveltség gazdasági alap nélkül szánandó
eltolódást eredményez az egyén és a nemzet életében. Az egyénből kiöli a to-
vábbi fejlődés vágyát, ami tulajdonképp a folytonosságot is biztosítja és nagy
belső elégedetlenséget szül: nincs szánalomra méltóbb jelenség annál, ha a mű-
velési fogékonyság nem elégítheti ki magát. Még az állameszmére is vesze-
delmes elemmé válhatik a pénztelen entellektüel. Az olyan nemzet viszont,
mely gazdasági háttér nélkül hihetetlen magas művelődési fokra emelkedett,
elveszti fenntartó erejét, védekezőképessége teljességgel legyengül, és a külső
támadás – szerinte: barbarizmus – könnyű prédájává lehet. Életerős, teljes ér-
tékű egyént és nemzetet el sem lehet képzelni a művelődési és gazdasági ered-
mények egyenlő arányú igénylése és élése nélkül. A városi polgárság a
nemzetnek az a rétege, mely a művelődés hordozója és fenntartója, sugározója
és élvezője; a falusi lakosság, leginkább a parasztság, szorgalma után megle-
hetősen vegetatív jólétnek örvendhet a mai körülmények között, semmint jobban
elmélyülhetne a művelődés valamelyik ágában. Általános nemzeti szempontból
a szellemi és gazdasági művelődés egyazon megítélés alá kell, hogy essék. (…
) Az elért eredmény az állam szempontjából az adózó alanyok értékét és számát
teszi kedvezőbbé. Tehát a művelődési és gazdasági fellendülés, együttesen,
nemzetgazdasági és nemzetnevelési tényezőt jelent (…).

A gazdasági művelődés jelentősége abban áll, hogy többet, jobbat és ha-
marabb termeljünk, mint eddig: a művelődés ebben a vonatkozásban is azt je-
lenti, hogy előnyeit minél többen és lehetőleg azonnal élvezzék. A gazdasági
műveltség a legalacsonyabb fokon a falusi parasztság körében van mindmáig.
A külterjes földművelésnek legfeljebb az eszközei cserélődtek ki. (…) Minden
magyar földművelő parasztot ki kell ábrándítani megrögzött maradiságából:
semmihez azért ne ragaszkodjék, mert ősei – az akkori követelményeknek meg-
felelően – úgy végezték, ahogy tőlük a maiak eltanulták. A nevelés, a felvilágo-
sítás és meggyőzés feladata azokra hárul, akik az időjárási és talajviszonyok
ismeretében pontosan ismerik annak a tájnak mezőgazdasági teljesítőképes-
ségét, és értenek ahhoz, hogy a termelés mennyiségi és minőségi fokozásának
módszereit közérthetővé és természetessé tegyék. A téli gazdasági tanfolyamok
hallgatását a mostani iskolázási és vagyoni helyzetnek megfelelően kötelezővé
kell tenni mindazok részére, akiknek csupán népiskolai végzettségük és legfel-
jebb húsz hold mezőgazdasági birtokuk van. A tanfolyam hallgatósága ún. ter-
melési engedélyt kap abban az esetben, ha a többszöri tanfolyamon szerzett
elméleti és gyakorlati tudásáról bizonyságot tesz, illetve közben a megadott
utasítások szerint saját földjén termelési eredményt ér el, mintegy remeklésről

tanúskodik, ahogy a céhvilágban sem képesítettek anélkül. A középiskolás pa-
rasztság addig nem termelhet, míg legalább a mezőgazdasági szakiskolát el
nem végzi. A 20–100 holdas birtokosság fiai csak akkor vehetik át és vezethetik
mezőgazdasági örökségüket, ha a mezőgazdasági középiskolát elvégzik. Min-
den nagyobb birtokosra viszont a gazdasági akadémia oklevelének megszerzése
még akkor is kötelező, ha birtoka vezetéséhez hasonló végzettségű munkaerőt
vesz igénybe. Csak így tudjuk elérni, hogy a magyar föld nem marad parlagon
(…) mintagazdaságokon szemléltetően is be kell mutatni, hogy a mezőgazda-
sági művelődés elméleti alapvetése anyagi előnyökkel jár a megvalósulás első
stádiumában: reális gondolkozású parasztságunk így azonnal megnyerhető a
modernebb gazdasági eljárásoknak, kifizetődőbb termelési ágaknak. 

Nemzetgazdasági szempontból egyáltalán nem közömbös, hogy a magyar
föld hozzáértők kezén van-e, vagy sem (…) Ha tehát más téren ragaszkodunk
a képesítéshez, százszorosan kell ragaszkodnunk a mezőgazdaság terén, mely
hazánk jellegét és értékét a lehetőségek túlsúlyánál fogva meghatározza. (…)

A magyar nép szellemi művelődésének az előbbivel párhuzamosan kell ha-
ladnia. Elsősorban saját művészi alkotásának értékéről kell meggyőzni a népet,
hogy dalai szebbek és marandandóbbak mindannál, amit a várostól kap, mű-
vészete eredetében és kifejezőségében vetekszik minden más nép művészetével;
öltözködése, életmódja természetes és emberi. Az egészségi követelmények
jelentőségéről is igen könnyű parasztságunkat meggyőzni, sőt táplálkozásá-
ról, mihelyt termelés van, önmaga észszerűen és kielégítően tud gondoskodni.
A hangsúlyt minden esetben a nemzeti öntudatra és nem az osztályöntudatra
kell helyezni, mert vigyáznunk kell arra, hogy a parasztság szegényebb rétege
újra áldozatul ne essék a nemzetköziségnek. 

A magyar parasztságnak tehát lelki önmagát kell visszaadni. A magyar pa-
rasztság érdeklődése nagyon könnyen felkelthető, fogékonysága azonnal feléb-
red. Olvasmányokkal is el lehet őket látni: az öregek ajkán élő meséket kell
először lejegyezni és kiadni füzetekben. Minden esetben az arról a tájról szár-
mazókat kell kezébe adni és csak aztán a más vidékről valókat. A mesék után
következhetnek az igazi jó olvasmányok. Napilapra, folyóiratra is szívesen áldoz
a magyar paraszt, de előbb meg kell győződnie annak reális hasznáról. (…) 

Mindent meg szabad engedni a parasztságnak, és számára mindent lehetővé
is kell tenni, csak egyet nem szabad, hogy idejét tétlenül töltse, mint eddig a
téli hónapokat. Amikor testi pihenésre van szüksége, szellemét kell foglalkoz-
tatni és viszont. Könnyen belátja, hogy minden tétlenül, kihasználatlanul eltöltött
percével csak saját nyomorúsága, gondja tartósságát és súlyát növeli. Vannak
a parasztságnak olyan egyedei, akik sem hajlamot, sem képességet nem árulnak
el a szellemi művelődés terén, az ilyeneket kézimunkára kell tanítani, de be kell
velük láttatni, hogy minden elszalasztott perc saját és a nemzet életét rövidíti.
A háziipar termékei bizonyos tájakon még ma is szükségesek és az igényeknek
megfelelnek, tehát annak kifizetőségéről meggyőzni a legtöbb falusi parasztot
percek műve. 

A parasztság szellemi művelődése érdekében könyvtárakat kell összehozni
(…). A népkönyvtárak anyaga lehet minden olyan könyv, ami a szép, a jó, az
érdekes világát nemes eszközökkel magyarán építi. 

A népművelés másik nagyon nélkülözött eleme a rádió. (…) A népművelő
előadások annak a tájnak szépségeivel, történelmi nevezetességeivel ismertetik
meg a hallgatóságot, mely, ha saját lelke szavait hallhatja, szívesen áldoz kisebb
rádiókészülékre is. Az annyira elhanyagolt népköltészet minden eddig veszen-
dőbe menő termékét meg lehetne menteni, sőt a nép alkotó, költői ösztönét is
ébren tartaná. A magyar parasztság szellemi művelésére lennének hivatottak a
falusi közigazgatási szervek mellé beosztott és e szervek támogatására utalt
népművelési előadók (…).  

A magyar nemzeti öntudat legkétségtelenebb jele: tájaiban él a magyarság,
és a magyarságban élnek a tájak. A táj és ember így nemzetgazdasági és mű-
velődési szempontból egyenlő és kiegészítő alkotó elemmé válhatik. 
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A városi magyar polgárság művelődése terén még mindig nagy feladatok
várnak a jelenre és jövőre egyformán. A helyzet itt valamivel kedvezőbb, mint
a falusi magyarságnál, de ez korántsem ad okot arra, hogy a fejleményeknek
tétlen szemlélői, az értékek kallódásának néma tanúi legyünk. A városhoz utak-
kal és művelődési intézményekkel közelebb hozott falu gazdasági megerősödése
után ontja magából a városok felé a népfelesleget. Az utóbbi húsz évben mu-
tatkozó falusi népfelesleg a fővárosba tódult, ami azt eredményezte, hogy a ma-
gyar falvak és falusias jellegű városaink lakossága fogyni kezdett, és ez a
folyamat mindmáig élénk ütemben tart. Az egyetemi városok vonzó erejére már
annak idején rámutattak illetékes helyről, ugyanakkor élesen utaltak a fogyás
okaira is. (…)

A városi művelődés lehetőségeit leghelyesebb elemeire bontani és róluk
külön szólani abban az értelemben is, hogy a magáéból mit és mennyit tud nyúj-
tani a feléje fordulónak. Így a városi művelődés körébe tartoznak: az irodalmi,
zenei, művészeti művelődés intézményei és lehetőségei. 

Előbb azonban arról kell szólani, hogy az intézmények, lehetőségek a városi
lakosság fogékonysága és érdeklődése nélkül nem sokat érnek, mindent meg
kell tehát előznie a művelődési fogékonyság, hajlam felkeltésére irányuló szol-
gálatnak. Ezt a szolgálatot elsősorban a sajtó végezheti el, továbbá a helyi te-
kintélyek buzgalma és példaadása lendítheti. (…).  

A vidéken élő művész e közönyben felőrlődik, elsorvad alkotó szelleme.
A napilapok sem nyújtanak teret és támasztékot neki. A művészet vidéken kapja
nagy, elhatározó inspirációit. A vidék meddőségére jellemző, hogy visszhangra
épp ott nem talál, ahol elsősorban kellene. Néhány művésztelep előnye önma-
gában kirívó jelenség, de eddig széles körben, a közönség felé nem tudott hatni,
nevelőleg: ízlést fejleszteni és érdeklődést kelteni. 

Az első világháborút megelőző boldog korszakban a vidéki városok műve-
lődése arra irányult, hogy az lelkivé mélyüljön. Folyóiratok alapítása, könyvtá-
rak, képtárak, múzeumok létesítése nagyjából erre az időre esik. A trianoni
évek nyomasztó gazdasági helyzete ezt a lelki művelődést elfojtotta, azóta csak
egyénekben jelentkezik vidéken a lelki művelődés vágya és szüksége, az egye-
temesség nagy horderejű megmozdulása hiányzik. Egyik-másik városban talál-
hatni ugyan kivételt, de az nem döntő jelentőségű.” 

Bár azóta a szó szoros értelmében vett parasztság eltűnt a társadalmi pa-
lettáról, de a mai gazdálkodó, a farmer, vagy nevezzük bárhogyan, illetve alkal-
mazottja szintén vidéki életet él, melyet a természet rendje, az évszakok is
befolyásolnak. Ezért az oktatással kapcsolatos javaslatok mai formára alakítva
nem tűnnek feleslegesnek. Figyelemreméltó, hogy a szerző már akkor jelzi az
internacionalizmusban rejlő veszélyt, azt, amelynek új meg új formáival ismer-
kedhettünk meg az eltelt évtizedekben.

Ami pedig az itt emlegetett rádió fontosságát illeti, e téren történt a legna-
gyobb elmozdulás, hiszen a televíziózás megjelenésével gyökeres változás tör-
tént a kulturális igények kielégítésének fogyasztói és kiszolgálói oldalán.
Amekkora veszély, legalább akkora lehetőség is ez a vidéki élet kulturális szín-
vonalának kiegyenlítésére.

„(…) A városok közművelődésének előmozdítását intézményesen megszer-
vezett előadás-sorozatokkal lehet sikeresen munkálni, ezek keretéül a különféle
társadalmi egyesületeknek kell szolgálniok. (…) Csak így képzelhető el, hogy
egy bizonyos helyi öntudat idők folyamán ki fog alakulni, olyan városi öntudat,
mely mindenkor saját érdekét és értékét tartja mérvadónak. Kívánatos, hogy
minden városban a középosztály részére világnézeti nevelés is folyjék, ennek a
nevelésnek tisztaságát és harmóniáját egyházi keretben kell biztosítani az ún.
egyházi szabadegyetemeken. 

Sokkal nehezebb és összetettebb probléma a magyar vidéki városok irodalmi
művelődésének kérdése. A művelődés elemeivel és újabb vívmányaival könyve-
ken keresztül jutunk közelebbi kapcsolatba, így első követelmény e téren, hogy
minden városban legyen jól megszervezett és szakszerűen felszerelt könyvtár.

(…) A vidéki irodalmi társaságok rendszerint csak szervezeti életet élnek, pedig
felolvasó üléseik kitűnő alkalmul szolgálhatnának arra, hogy a kezdő írók, költők
azokon bemutatkozzanak és visszhangra találjanak, a helytörténeti előadások,
a magas műveltség elemeit tárgyaló szakértekezések felolvasása szintén nem
maradhat ki a vidéki irodalmi társaságok műsorából. Természetesen, ha már a
megfelelő írói gárda felsereglett, folyóiratot és könyveket kell kiadni annak az
irodalmi társaságnak, mely feladatául tűzte ki, hogy a fővárosiakhoz mérten
mellérendelő viszonyt teremtsen, sőt versenytársként is felléphessen. Sajnos,
Kolozsvár kivételével, a magyar vidéken eddig könyvkiadás nincsen. Az irodalmi
társaságok vándorgyűléseiken saját lelkiségüket mutathatják be egy másik táj
lelkisége előtt, ez a kicserélődés ön- és hivatástudatukat erősíti. A magyar
vidék zenei művelődése úgyszólván semmi, hiszen a magasabb zene helyi, köz-
vetlen élvezéséhez a feltételek hiányoznak. Zenekarok, hangversenyek, eredeti
zeneművek bemutatása, zenetörténeti előadások szervezése a legelső teendő
amellett, hogy a zenei oktatást általánosan is intézményesíteni kell. A képző-
művészeti és színházi művelődés szintén olyan feladatokat ró a vidéki vezetőkre,
melyek hosszas halasztást nem tűrnek, és semmiféle kifogásnak teret nem
adnak, hiszen bármelyik könnyen, nagyobb anyagi megerőltetés nélkül meg-
szervezhető.

A magyar művelődés táji megosztása olyan kérdése az egyetemes magyar-
ságnak, amely fölött gondolkozni mindenkori magyar kötelesség (…) minden
javaslat a maga egészében nem akar más lenni, minthogy a magyar élet hét-
köznapjait felvidítsa, és kérdezzen és feleljen a költővel együtt: »Igaz lenne,
hogy a mindennapok szelleme alacsonyrendű táplálékot kíván? Talán nem árt a
mindennapi kenyérbe egy kis »magasságbéli manna«; ha már úgyis sivatagban
járunk...« (Babits.)” 

Zárásul, éppen Babitsra hallgatva kell megjegyeznünk, hogy az azóta min-
dent átírni képes televíziózás, mely házhoz viszi a kultúrát éppen úgy, mint a
kulturálatlan mételyt, állandó vitákra ösztönöz a nézettségi mutatókhoz igazított
műsoraival. Az anyagi érdek azt diktálja, hogy az „alacsonyrendű táplálékot”
osztogassák, és ne a „magasságbéli mannával” emeljék a majdani igény szín-
vonalát. Babits Mihály váteszi módon tapintott rá a napjaink kulturális nívóját
leginkább meghatározó ellentmondásra, mely a kultúra szolgálata és a mindent
eluraló profit között feszül. 

y

Hol nem kereskedtek a dákok
László Gyula: A Kárpát-medence népvándorláskori
kereskedelme 1942/6.

A dáko-román elmélet makacs hirdetői a vélt dák ősök és a Balkánról felszi-
várgó vlahok felbukkanása közötti közel 1000 évvel nem tudnak elszámolni.
Az erdélyi sókereskedelem európai jelentőségű volt, s ha csak ezt emeljük ki
az összkereskedelmi forgalomból, az is elég ahhoz, hogy feltegyük a kérdést:
hol voltak akkoriban a dákok? Hiszen az erdélyi sót birtokló valamennyi nép
szinte monopolhelyzetet élvezve kereskedett ezzel a nélkülözhetetlen kinccsel.
És ez csak egy a számos bizonyíték közül, olyan, amelyet nem lehet elégszer
emlegetni. Vagyis László Gyula alábbi érdekes vázlatából az mondja számunkra
a legtöbbet, ami hiányzik belőle! Azaz a dákok hiánya!

„A honfoglaló magyarság szerepét s a honfoglalás tényét és értelmét csak
eurázsiai összefüggésekbe illesztve mérhetjük le s ítélhetjük meg mind saját
magunk, mind pedig Európa szempontjából. S csupán ilyen nagy távlatokban
értékelhető helyesen a magyar föld szerepe is. Ez az értékelés sokféleképpen,
sok úton-módon történhetik. Az alábbi vázlatban tudatosan választottam egy
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rideg, szinte minden ízében mérhető tételt: a kereskedelmi utakat s ezek jelen-
tőségét. Ez a választás az elérhető legnagyobb tárgyilagosság érdekében tör-
tént, s szükségesnek tartom röviden indokolni, hogy miért nem a művészetet,
az állam- vagy hadseregszervezést, vagy éppenséggel a honfoglaló magyarság
ősi életmódját választottam akkor, amikor megkísérlem a mai ember elé állítani
a honfoglalás magyar és európai szempontú jelentőségét. Az alábbiakban nem
csupán az ismertetés vázlatszerűsége miatt nem törekszem teljes képet adni a
magyarság életének e sorsdöntő fordulatáról, hanem azért sem, mert egyetlen
életfunkcióját – a kereskedelmet – vizsgálom. 

A kereskedelmet a javak egyenletes szétosztásának szükségessége terem-
tette meg, útjait pedig a föld felületének adottságai vázolták fel. Ezek az alap-
elvek kisebb területi egységekre éppen úgy érvényesek, mint kontinentális
összefüggésekben s természetükben időtlenek. Így a mai szárazföldi forgalom
lüktetőerői ugyanazok, mint évezredekkel ezelőtt voltak. Még a politikai vagy
gazdasági hatalmi érdekkörök erőre kapásának iránya is rendszerint az ősi utak
mentén történik. A településnek és a közlekedés útjainak ezek a személytelen,
ember előtti adottságai tehát mintegy változatlan keretét adják a tőlük lénye-
gében független, de a legkisebb ellenállás irányában hozzájuk alkalmazkodó
elemi formáló erőnek: az emberiség művelődésének. Ezeknek a szinte törvény-
ként ható erőknek állandóságára csak egy közelfekvő példát említek: az erdélyi
só »életterének« változatlanságát. Az erdélyi só őskori, római kori, népvándor-
lás- és magyarkori szétáradása kisebb ingadozásokkal változatlanul ugyanazo-
kon az utakon s ugyanazokra a területekre történt, jóllehet a terület régészetileg,
majd történetileg követhető életében a legkülönbözőbb életformájú népek vál-
togatják egymást, s a legváltozatosabb népi és politikai határok és eltolódások
rétegeződnek egymás fölé. 

Tehát a kereskedelem, a maga nyers valóságában, a településnél sokkal na-
gyobb mértékben »apolitikus« alaptermészetű, s mint ilyen kiválóan alkalmas
egy-egy területnek az emberi művelődésben elfoglalt helye rangsorolására, pon-
tosabban fogalmazva: az adottságoknak és lehetőségeknek feltárására, amelyek
a szóban forgó területen az emberi alkotás számára rendelkezésre állanak. Ez
a hatalmas, szenvtelen és személytelen erő nem tűr meg gócpontjain gyenge
népeket, könyörtelen törvénye elsodorja a feladatukat megoldani nem tudókat.
Ilyenképpen vizsgálata nemcsak a területek, hanem a népek értékmérője is, s
útjain nemcsak az élettelen áru forog, hanem messze területek műveltségének
szálai is egymásba szövődnek. Mivel az ember életének ilyen elemi őstényezője,
kijátszása, öncélként való felhasználása borzalmas rombolóerőt jelent, kiépítése
viszont magasrendű emberi építőtevékenység. 

A kérdés tehát, amire alább felelni igyekszem az, hogy milyen szerepet ját-
szott a magyar föld és a magyar nép ebben a nagyszerű építésben. Ahhoz, hogy
erre felelni tudjunk, szükséges a magyar föld helyzetének és a magyarság meg-
jelenése előtti szerepének rövid megvilágítása. (…) 

Az eurázsiai szárazföld terményei és nyersanyagjai úgy oszlanak meg, hogy
a szárazföld népei történelmük folyamán mindig egymásra voltak utalva. A nyu-
gat-európai népek gyarmatosításai az újabb korban jelentősen megváltoztatták
ezt az erőhálózatot, de éppen a jelen eseményei mutattak rá kényszerítő erővel
arra, hogy a földrajzi adottságokba való beleilleszkedés természetes alap a kon-
tinens népeinek együttműködésére. 

A HUN BIRODALOM ÚTHÁLÓZATA
Tudvalevő, hogy az eurázsiai szárazföld déli részét nagy hegyek és mélyen be-
nyúló tengeröblök csipkézik, északi felét meg erdőrengetegek borítják. Így a
kereskedelem számára a legrövidebb és legkényelmesebb út a két sáv között
elterülő sík pusztaság, a steppe. Ez Kínától a magyar Alföldig szinte megsza-
kítás nélkül terül el. (…)

Ezen a sokezer kilométeres »népek országútján« óriási méretű kereskedelmi
élet folyt. (…)

Ennek a hatalmas karavánútnak számos elágazása volt a folyók mentén. (…)
Ezeken az utakon (…), nemcsak áruforgalom folyt, hanem ezek voltak egyúttal
a nagy népvándorlások útjai, a korai indogermán rajok ezek mentén vonultak
keletre, s később is ezeken húzódtak le a keleti gótok Dél-Oroszországba, hogy
a pusztai népek nagy népvándorlását ne is említsem. 

A görög és a római hódítások után ez a szárazföldi úthálózat sokat veszített
jelentőségéből, s a keleti áruk legnagyobb részét Perzsia közvetítette Bizáncon
át nyugatra, s a tengeri kereskedelem soha nem látott virágzásnak indult. (…)
Annak a közvetlen szárazföldi hálózatnak, amely vasútvonalakon keresztül ma
is fő ere az eurázsiai szárazföld életének, igazi megteremtői a steppe lakói vol-
tak. A hun hódítás korában ugyanis a Volgától a Rajnáig és a Fekete-tengertől
az Északi-tengerig terjedő egész úthálózat egy kézbe került, és az addig tapo-
gatózva meginduló kereskedelmi élet egyszerre hallatlan lendülettel fejlődött
ki. A Dél-Oroszországban, Romániában és Magyarországon előkerült nagy
hun kori kincsleletek világosan megrajzolják az Erdélyen és Pesten keresztül
a Rajnáig vezető nagy utat, s egyúttal mutatják, hogy Attila birodalma nemhogy
szétrobbantotta volna az addigi hálózatot, hanem éppen ellenkezőleg, felvirá-
goztatta. Ebben a kereskedelemben igen nagy szerepet játszottak az Attila bi-
rodalmába szervezett gótok. (…)

A hun védnökség alatt Nyugat-Európáig nyújtott és fő vonalában Pesten át-
haladó karavánúton kívül egy másik igen nagy jelentőségű átcsoportosulásnak
lehetnek tanúi az V. században. Ennek hátterében egyrészt a római birodalom
nyugati részének elerőtlenedése, másrészt a hunok és az utánuk jövő pusztai
népek mozgalma áll. A Keleti-tenger környékén megsokszorozódik az V. századi
pénzleletek száma, ugyanakkor a nyugati germán területeken megszűnik a pénz-
forgalom. Úgy látszik tehát, Bizánc kereskedői feladták a nyugati területeket,
valószínűleg éppen azért, mert helyükbe a fent vázolt kereskedelmi hálózat lé-
pett. Ezzel szemben erőteljesen bontakozik ki a Bizáncból hun védnökség alatt
a Keleti-tenger felé irányuló kereskedelem. Ebben a kereskedelemben a Fe-
kete-tenger északi partjának gyarmatvárosaiból kiinduló utak mellett igen nagy
szerepet játszott Magyarország területe. Az V. században valósággal elönti ha-
zánk területét a bizánci arany. Ennek egy része kétségtelenül évi adó, illetve
zsákmányként jutott Attila népeihez, de a legújabb leletek arra mutatnak, hogy
ez a pénzforgalom egyúttal a Duna mellett feljövő és a Duna északi mellékfo-
lyóin keresztül az Odera-Visztula vonalba kapcsolódó bizánci kereskedelem
útját is jelzi.” 

De hol vannak ekkor a dákok? Kérdések sora vetődik fel: Hol van a
Kárpát-medence belsejének aranya és sója? Kik termelik ki, kik kereskednek
vele, és ennek milyen dák nyomait találjuk a megszámlálhatatlan egyéb nyom
között?

KERESKEDELMI ÉLET AZ AVAR KORBAN
„A hun birodalom bukásával a nagy kelet–nyugati kereskedelem megszakadt,
Magyarországon levő darabját a longobárd-gepida ellenségeskedések tették
tönkre. Az észak-déli mozgás ebben a korban sem szűnt meg, hiszen a lon-
gobárdok is ezt az utat használták délre való vándorlásuk közben. A száraz-
földi bizánci út elkerülte Pestet, és a Dunántúlon, Várpalota tájékán keresztül
vezethetett a Duna északi mellékfolyóiig. 568-ban a marakodó longobárdok
és gepidák területét az avarok foglalják el. Baján birodalmának méretei kez-
detben nagyjából a hun birodalom örökségén terülnek el. Ebben az időben
védi Baján birodalmát a nyugatra félkörben letelepített szláv embergyűrűvel
s ezzel a mai Közép-Európa népi képének alapját veti meg. Az avarság elhe-
lyezkedésében és politikai történetében, különösen kezdetben, sok hasonló-
ságot fedezhetünk fel a hunokéval. A hasonlóság alapja elsősorban nyilván
az azonos földrajzi adottságok között azonos módon viselkedő nomád szer-
vezési rendszerben volt. Baján kagán magatartásában azonban arra is vannak
nyomok, hogy tudatosan úgy viselkedik, mint Attila. A nagy avar temetők va-
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lószínűvé teszik, hogy az avar birodalom első évtizedeiben már a következő
útvonalakon indult meg a forgalom: Oroszországból a Duna mentén nyugatra,
ugyancsak Oroszországból jött egy út, amely Erdélyből kijövet kétfelé ágazott,
egyik ága a Maros mentét követte és Szegeden keresztül a Dunántúlnak ve-
zetett, és bekapcsolódott az Itáliába vezető útba, a másik ága Szolnok és Pest
városán keresztül a Duna-menti útba torkollott, ez utóbbi volt az Erdélyből
Morvaországba szállított só útja, ezt használták később a bolgárok is. A Dráva-
könyöktől Győr fele vezető úton is gazdag temetők vannak, itt vezetett Itáliába
a fő útvonal, a Balaton északi oldalán. Ez valószínűleg mindenütt követte a
kitűnő római utat. Úgy látszik, az avar birodalom késői korszakában nagy
szerepe lehetett egy Pesten át Pápa és Szombathely környékén Ausztriába
vivő útnak, mert a Karoling fegyverek ennek az útnak mentén helyezkednek el.
A Duna északi mellékfolyóin keresztül vezető régi út is használatban volt. Az
utak kapuit mindenütt erős avar csapatok védték. Az Ausztria területén,
Krunglban és Hohenbergben talált avar leletek arra mutatnak, hogy a szlá-
vokat megszervező avarok itt is kezükben tartották a fontos kereskedelmi
gócpontokat.

Ezeken az utakon nagyméretű közvetítő kereskedelem bonyolódott le. A VII.
századból való, Bajorországban előkerült bizánci tárgyak és a VII–VIII. század-
ban az avarokkal szomszédos területeken forgó bizánci pénz valószínűvé teszi,
hogy a nyugati irányú kereskedelem nem csak a sót szállította. Úgy látszik,
Baján birodalma a sok háború ellenére is ismét kiépíti a kereskedelmet, sőt va-
lószínű, hogy Baján háborúinak egy részét, főként az al-dunai háborúkat, ennek
érdekében viseli. A kétségtelenül nyugatról importált tárgyak a Duna mentén
helyezkednek el, ezek közül a legkiválóbb emlék a győri aranyveretes kard. Le-
hetséges, hogy az avar Dunán helyi hajóforgalom is volt. A nyugati irányú ke-
reskedelem közvetett bizonyítéka az, hogy ugyanúgy, mint Bizáncban, nyugaton
is kimutatható, különösen a késői időkben az, hogy az avar divatot utánozzák.
Ez a kereskedelem igen jelentős lehetett, és egyaránt érdekében állott a Karo-
ling és az avar birodalomnak. Erre mutat az a tény, hogy Nagy Károly az avarok
politikai megsemmisítése után sem rombolja szét az avar kereskedelmet, csupán
fegyverkiviteli tilalmat léptet életbe. (…) 

Igen jellemző az avar településre, hogy fejedelmi törzseik az ország közép-
pontján telepedtek le. Ezen a területen vezetnek keresztül az összes fontosabb
kereskedelmi utak, tehát a fejedelmi törzs hatalmában, illetve ellenőrzése alatt
tartja az egész közép-európai kereskedelmet. Ezt az elvet látjuk majd később
megismétlődni a magyarság elhelyezkedésénél is.” 

Ezenközben pedig azt kellene elhinnünk, az ősinél ősibb dák lakosság, mely
közben már a rómaiakkal is keveredett, barlangokban és magashegyi erdők
mélyén rejtőzködve élt át közel ezer esztendőt, hogy aztán ismét felbukkanjon,
szaporodjon és birtokba vegye az „ősi földet”?  

„A bajáni avar birodalom kereskedelme tehát fedi a hun mintát s hogy a
kelet–nyugati kereskedelem ennek ellenére sem közelíti meg a hun kori mé-
reteket, annak oka, hogy míg Attila hatalma a Rajnától a Volgáig ért, addig
most gyorsan lezárulnak az avar utak kelet felé a kazár, dél felé a bolgár
állam megalapításával. Az elszigetelt avarság, úgy látszik, önálló, bizánci
mintára vert pénzgazdagságban keres kiutat, azonban a VIII. század előtt
felhagynak ezekkel a kísérletekkel, Dél-Oroszországban éppen úgy, mint ha-
zánkban. Valószínű, hogy ettől kezdve inkább helyi jellegű kereskedelem fo-
lyik nyugat és dél fele. Bármennyire is igyekezett Nagy Károly a meglévő
utak forgalmát fenntartani, az ország területét egységbe fogó avar birodalom
széthullását nagyon megérzi a kereskedelem, s úgy látszik, a zavaros viszo-
nyok közt rendet teremtő bolgár hódítás idején áll csak helyre a forgalom.
Mind az avar, mind később a bolgár, illetve Karoling korszakban Pest volt a
magyarországi közvetítő kereskedelem középpontja. Ez érthető is, mert Pest
területe természetes metszéspontja a délről északra és a keletről nyugatra
tartó utaknak.”

A MAGYAR ÁLLAMSZERVEZÉS KEZDETEI
ÉS A KERESKEDELEM
„Bizonyos, hogy a Pestre érkező magyarság forgalmas réveket és élénk keres-
kedelmi életet talált ezen a ponton, s ez egymagában is indokolta ennek a te-
rületnek kézbevételét a már Dél-Oroszországban is a világkereskedelem egyik
komoly tényezőjévé vált magyarság részéről. A kereskedelmi útvonalak meg-
rajzolásánál a magyar korban a tisztán régészeti emlékanyagon kívül a helynevek
vizsgálata is segítségünkre van. Mindezek alapján úgy látom, hogy a X. szá-
zadban a magyarság erős kereskedelmi úthálózatot épít ki hazánk földjén, sőt
az előző utak mellett újakon is megindul a forgalom. A méretekre nézve egyelőre
csak annyit említek meg, hogy a volgai bolgár kereskedőknek Pesten jelentős
kolóniájuk van, s ezzel szemben a szomszédos területek fontos gócpontjaiban
magyar kereskedőtelepeket találunk. (…) 

Váratlan az eddig alig használt Kiev–Verecke-Pest útvonal nagy fellendülése.
Ennek egyik oka kétségtelenül az, hogy ezen az úton nyomult be Magyaror-
szágra a honfoglaló magyarok zöme. (…) a X. század elején a közvetlen kelet–
nyugati szárazföldi út Magyarország megkerülésével vezetett nyugatra. Ez a
történelmi tényekből is igen jól érthető. Az állam megerősítését szolgáló ka-
landozó hadműveletek egyáltalán nem voltak alkalmasak a békés kereskedelem
útjainak kiépítésére. (…) A Duna mellett a Duna torkolatánál fekvő
Pereszljavecbe vezető út és ennek elágazása Bizánc felé, továbbá a Maros és
Olt völgyének útvonalai egészen világosan szemléltetik, hogy a földrajzi adott-
ságokat remekül kiaknázó római úthálózat még ebben a korban is fennállott s
ezeken bonyolódott le a forgalom. Ezeknek az utaknak a forgalma és jelentő-
sége a X. század folyamán erősen hullámzik, míg végre Szent István alatt meg-
kövesedik és évszázadokra megszabja a magyar kereskedelem irányát.
Nagyjából Géza fejedelem koráig aligha beszélhetünk nyugati irányú forgalom-
ról. A dirhem-leletek kb. ebben a korban szűnnek meg. Ezzel lezárul a kalan-
dozások korának kereskedelme, amely a maga teljességében keletre irányult,
és szervesen építette tovább azt a kereskedelmi hálózatot, amelybe előbbi ha-
zájában, Levediában belekapcsolódott. Tehát egészen a X. század közepéig
abba a kereskedelmi rendszerbe tartozott a magyarság, amelynek szálai Kínáig,
Perzsiáig, Permig, a Keleti-tengerig és Bizáncig nyúltak. A magyar ezüstmű-
vesség alkotásai, valamint a magyar ló és só helyébe innen kapott keleti árukat
a fényt és pompát kedvelő magyarság. Az akkori kereskedők a fontos útvonalak
egyes pontjain, rendszerint az árukicserélő helyeken, kisebb telepeket létesí-
tettek. Így tudunk pl. számos norman telep mellett, oroszországi német tele-
pesekről, bolgár, bizánci stb. kereskedőkolóniákról. Ezek rendszerint egy helyen
telepedtek le. Magyar kolóniáról tudunk Szent István korából Konstantinápoly-
ban, s a kievi magyar leletek azt bizonyítják, hogy itt is volt ilyen katonai jellegű
kereskedőtelep. (…)” 

Telik-múlik az idő, de dákjaink még mindig ama barlangokban bujkálnak.
Vajon miért, amikor tucatnyi nemzet fiai mozognak szabadon a Kárpát-meden-
cében és kereskednek.

„Az útvonalhálózat következő szakaszának története véleményem szerint
csak a magyarság vezető törzsének, a fejedelmi névadó megyeri törzsnek meg-
erősödésével érthető meg. A fejedelmi törzs letelepülését eddig főként stratégiai
szempontból vizsgálták. A fejedelmi törzs szállásterületét gyűrűként vették körül
a többi törzsek, a külső határt pedig járhatatlan gyepűvel védik meg. Ugyanilyen
elhelyezkedés jellemzi az avarokat, azzal a különbséggel, hogy természetes
gyepű helyett a maguk köré telepített szláv törzsek alkotják a külső védelmi vo-
nalat. Úgy látom, a stratégiai szempont mellett elsőrangú szerepet játszott a
magyar és a rokon fejedelmi törzsek megtelepedésénél a kereskedelempolitikai
szempont. Az Árpádok a magyarországi kereskedelmi csomópontokra teleped-
tek rá, s ez a már kezdetben is tudatos helyfoglalás különösen későbbi maga-
tartásukkal igazolható. A kalandozásokban kimerült és a Lech-mezei csatában
súlyos vereséget szenvedett határszéli törzsekkel szemben a nyugodtan fejlődő
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fejedelmi törzs hirtelen túlsúlyra jutott, s ezt az előnyt Géza, majd később Szent
István tudatos telepítési politikával használja ki. Az ő idejükben telepített me-
gyeri telepek mindenütt a főútvonalak mellett fekszenek, tehát a fejedelmi törzs
kezébe veszi az ország kereskedelmének irányítását és az ezzel járó óriási ha-
talmat. Ez természetesen még a legyengült törzsekkel szemben sem ment
könnyen, és Géza és Szent István ezt a harcot modern hadsereggel vívja meg.
A Lech-mezei csatában a nomád módra szervezett harcrendet leverte a nyugati
taktika és harcmód. Ezt a nyugati harcrendet veszi Géza és Szent István a fe-
jedelmi törzsből megszervezett új hadserege alapjául és betanítására idegen,
főleg bajor urakat hív be. Ezt a változást a régészeti anyagban a kétélű kardok
megjelenése mutatja. Lehetséges ugyan, hogy a Levediából meginduló magyar-
ságnak is volt nehéz fegyverzetű lovassága, de a könnyű, szablyával harcoló lo-
vasok mellett nem lehetett különösebb jelentősége. A kétélű kardok tehát nem
magyar műhelyből kerültek ki s így igen alkalmasak az akkori kereskedelmi
utak megállapítására. A magyarországi dirhem-forgalom megszűnéséből arra
következtethetünk, hogy a kievi út Géza fejedelem korában lezárul. Ez az oka
egyúttal annak is, hogy okleveles anyaggal dolgozó kutatóink eddig
kétségbevonták ennek a fontos kereskedelmi útnak létezését. Az okleveles gya-
korlat nálunk csak a királyság megalakulásával indul meg, s így az oklevelekben
hiába keressük az egykor nagy forgalmú kievi út nyomát. A X. század végén
fellépő hadseregszervezés tehát nem szerezhette ezen az úton a kardokat a
kievi norman kereskedőktől. Egyébként is nehezen képzelhető az, hogy a szer-
vezés munkájában részt vevő nyugati vezérek nem saját hazájuk világhírű fegy-
vergyáraiból hozatják a kardokat, hanem Kiev felől. Egy másik lehetőséggel is
számolnunk kell. Tudvalevő, hogy Szent István pénzei igen nagy szerepet ját-
szottak az európai kereskedelemben és Magyarországtól kezdve a Keleti-ten-
gerig mindenütt nagy számban kerülnek elő a földből. A Vág és a Nyitra mellett
észak felé vezető úton kerültek ezek fel ilyen messzire a már említett Odera–
Visztula vonalon. Ugyanezen az úton került Magyarországba néhány norman
készítményű díszfegyver, kard és lándzsa. A norman kereskedőkről megírják az
egykorú arab feljegyzések, hogy kardokkal is kereskedtek, s így nálunk is jó
ideig kivétel nélkül norman eredetűeknek tartották ezeket a kétélű kardokat.
Ámde az arab írók azt is hozzáteszik, hogy a normanok nyugatról vásárolják a
kardpengéket. Nyilván tehát elsősorban mint díszítő mesterek voltak híresek,
a megvásárolt pengék markolatát és keresztvasát remek iparművészettel kidol-
gozott szerelékkel látták el s így adták tovább jó áron. Ezeket a fegyvereket
nyugaton is igen sokra becsülték, de a normanok által készített kardokat si-
lánynak tartották. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, ha a magyarság is a
normanoktól vásárolja Karoling jellegű díszfegyvereit. Bizonyos, még kellőleg
fel nem dolgozott leletek arra mutatnak, hogy már az avar korban is meglevő
kapcsolatok épülnek ezzel tovább. A norman tárgyak és a Szent István-pénzek
közös útját fentebb már láttuk. Úgy látszik, hogy a magyar ötvösök is megpró-
bálkoztak a Karoling kardok szerelésével és átalakításával. Legnevezetesebb
példája ennek a már említett kievi kard. Egyébként a magyar ötvösség észak
felé is megtalálja a maga útját, s készítményei népszerűségére jellemző, hogy
nagy számban készítik el a magyar ékszerek utánzatát is nyugaton. A kétélű
kardok közül a díszesebbek útját már láttuk. A kardok zöme azonban nem ezen
az úton jött, hanem közvetlenül a Karoling birodalom fegyvergyárai szállították
azokat a magyaroknak. Olcsó vízi úton a Dunán Esztergomig, vagy szekéren a
Szombathely tájékán hazánkba torkolló úton kerültek hozzánk ezek a fegyverek.
A magyarság tehát már Géza alatt erőszakosan szétszakítja a keletre vezető
utat, a vereckei út átmenő forgalma megszűnik, s kijáratát erős kabar csapat
biztosítja. Szent István alatt a magyar kereskedelem már más úton jár. Ha a
pénzleletek elterjedését és a Szent István alatti konstantinápolyi magyar keres-
kedőtelepet nézzük és azt a rengeteg XI. századi bizánci tárgyat, amelyet ha-
zánk területén találtak, úgy kétségtelennek kell tartanunk azt, hogy a levantei
kereskedelem a XI–XII. században Magyarországon keresztül veszi útját nyu-

gatra, tehát visszatér ahhoz a szárazföldi útvonalhoz, amelyet a római birodalom
felbomlása után hazánk területén kiépített. Ezek az eltolódások mélyreható vál-
tozásokat idéztek elő Közép- és Kelet-Európa kereskedelmében. Szent István
és a nyugati uralkodók pénzei lassan kiszorítják az arab pénzeket Kelet-Euró-
pából, ez természetesen annyit jelent, hogy magát az arab kereskedelmet szo-
rítják ki. Ebben a mozgalomban, mint közvetítőnek, nagy szerep jutott a
normanoknak, akik egészen a Volgáig mindenütt átveszik az arabok helyét. Eze-
ken a területeken talált kétélű kardok nyilván norman közvetítéssel kerültek ide.
A vereckei út megszűnésével és az arab forgalom csökkenésével Kiev jelentő-
sége mindinkább alászáll. Már 969-ben azt emlegeti Kiev ura, Szvjatoszláv,
hogy inkább leköltözik a Duna torkolatánál elfoglalt Pereszljavecbe, mert oda-
hordják a görögök aranyukat, szövetjeiket, borukat és gyümölcsüket, a csehek
áruikat és a magyarok ezüstjüket és lovaikat.”

És hol vannak a hatalmas dák birodalom lakóinak Kárpátokon-túli utódai?
Nekik is nagyszerű lehetőségeik lehettek volna az egykori területeiken (mert
ha igazuk van, akkor Pereszljavec ilyen) az áthaladó kereskedelem kihaszná-
lására, hiszen jóval később Basarab Havasalföldje ugyancsak ebből gazda-
godott meg. Vagy őket leírhatjuk, ez az águk valóban kihalt, s maradtak
magnak (történészeik egy része bujdosó „népi magvakról” beszél) ama bar-
langlakók? 

„A magyar ezüstön nem nyersanyagot kell érteni, hanem ezüstből készült
ötvösmunkákat, ékszereket stb. Géza és Szent István alatt tehát kereskedelem-
politikai téren is egyre nyilvánvalóbbá válik a nyugathoz való kapcsolódás, és
az egykor forgalmas vereckei utat őserdők teszik járhatatlanná. A kereskedelmi
élet hullámzását kitűnően szemlélteti a magyar főváros Árpád-kori vándorlása,
előbb a keleti és a nyugati út kereszteződésében Székesfehérváron fekszik, majd
a nyugati út jelentőségének növekedésével felkerül a dunai hajózás akkori vég-
pontjába, Esztergomba, később, amikor a kelet–nyugati irányú kereskedelem
ismét Magyarországon keresztül veszi útját, Pestre kerül s itt is marad napja-
inkig. A kelet–nyugati szárazföldi út egykori jelentőségét nagyon csökkenti Ve-
lence tengeri kereskedelme. A magyar főváros igazi létalapját tehát a magyar
és a magyarral rokon steppei népek vetik meg azáltal, hogy a kelet–nyugati ke-
reskedelmi utat biztosító Kárpát-medencét egy kézbe fogják össze. A magyar-
ság tudatosan vállalta az ezzel ráháruló szerepet, s szívesen vette, hogy régi
szokás szerint az egyes fontosabb kereskedelmi csomópontokon a szomszédos
népek kereskedői is hozzájáruljanak a forgalom lebonyolításához és kibővíté-
séhez. Így legkorábban a volgai bolgár kereskedők telepszenek meg nálunk, a
középkor folyamán pedig francia, olasz és főleg német kereskedők járulnak
hozzá városaink felvirágoztatásához. Új lendületet adott végül a Magyarorszá-
gon keresztül lebonyolódó kereskedelemnek a Duna-szabályozás, amely a Fe-
kete-tengerrel való közvetlen vízi utat biztosította. 

A fentiekben a magyarság előtt itt járt népek közül elsősorban a politikailag
is igen nagy hatalmat jelentő pusztai lovas népeket tárgyaltam. Óriási jelentő-
ségű útépítők azonban azok a germán népek is, akik Dél-Oroszországból jőve
Spanyolországig és Itáliáig szőtték az összekötő szálakat. Jelentőségük az
európai kultúra formálásában azonban már sokkal nagyobb mértékben tisztá-
zott, mint a lovas népeké, s így az ez utóbbit megvilágítani akaró vázlatban ke-
vesebbet foglalkoztam velük. A teljes apparátussal történő feldolgozásban
azonban az ő útépítésüknek is éppen olyan jelentőséggel kell kidomborodnia,
mint a pusztai népekének, hiszen e kettő bámulatos szintézise alapján érthető
csak meg Európa keleti részének a mai napig ható erővel való kialakulása. Az
európai kultúra építésében a pusztai népek egyik óriási jelentőségű szerepe
tehát az, hogy felismerték: az eurázsiai kelet-nyugati és az európai észak-déli
irányú kereskedelem természetes keresztezőpontja a magyar föld. Ezekben a
kontinentális méretekben gondolkozó népekben tehát tetté válott az a gondolat,
amit a birodalomépítő rómaiak kisiklani engedtek kezükből: ennek a természe-
tes középpontnak természetes határokkal való védelme, s így a rajta keresztül
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áramló élet állandó biztosítása. A római, gót, gepida, hun, avar és bolgár biro-
dalmak bukásának magvát azonban, úgy látszik, egy éppen ezzel összefüggő
geopolitikai törvénynek csak részben való felismerése rejtette magában. Ez a
törvény talán legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy a magyar föld te-
rületének sem részben való bírása (gót, gepida), sem pedig a Kárpátok adta
határokon túlnyúló birodalomba szövése (római, hun, avar, bolgár) nem lehet
állandó. Itt a teljes körülhatárolt területnek, a határokon túl nem nyúló hatalom
által való megszervezése volt a szerves államélet és a világkereskedelembe
való dinamikus beleilleszkedés feltétele. Ez a sarokpontok törvénye. Ha az eu-
rázsiai szárazföld sarokpontjai erős kézben vannak, akkor a közbeeső területek
önkénytelenül alkalmazkodnak a rendhez, s az élet zavartalanul hömpölyög a
kereskedelem és a kultúra évezredes útjain. Ez a természetes határokon túl
terjeszkedni nem akarás, a terület teljes egységbe fogása az előző steppei
népek által meg nem valósított új, magyar gondolat, s tudatosságát az első
magyar század fent vázolt telepítési politikája a napnál világosabban mutatja.
Világosan kiolvashatjuk ebből, hogy a stratégiai célú telepítésen felül a keres-
kedelmi élet nagyvonalú biztosítása volt a hun utód Árpád-házi királyok nagy-
szabású politikája. A későbbi hódítások egytől egyig múló epizódok csupán.
Az államszervezés nem érzelmi dolog, hanem a legkeményebb realitás, ha ez
a realitás a terület materiális és szellemi rendjének irányában következetes,
akkor tartós és erős, ha túllépi annak határait, vagy nem ismeri fel annak je-
lentőségét, akkor a könyörtelen valóság elsodorja. Röviden érintettem, hogy
miként győzik le a személytelen geopolitikai erők a magyarságnak világnézeti
szempontból való egyirányú, Nyugat felé való fordulását. S a vereckei út fel-
adásával elzárt keleti irányú kereskedelem miként tör magának ismét utat a
már korábban megindult észak-déli irányú mozgás keresztezéséhez. Ilyenkép-
pen Budapest, amelynek helyét éppen ez a kétirányú főútvonal keresztezése
jelölte ki, valósággal jelképe lesz a magyar államiságnak. A magyarság, mint
a magyar föld törvényének első felismerője, művén keresztül az európai mű-
veltség fejlődésének egyik pillérévé vált.”

László Gyula nagyszerű gondolatai meggyőző erővel bizonyítják a magyar-
ságnak a kereskedelmi utak tanulmányozásán keresztül joggal feltételezhető
szerepét Európa műveltségének kialakulásában. Ezért a fejtegetések e hosszabb
fejezeteit hasznosnak éreztem beemelni a válogatásba.

Azonban – amire most elsősorban figyeltünk – semmiféle jele nem látható
ezekben a vitatott évszázadokban a dákok, vagy dáko-románok jelenlétének.
Amin természetesen mi nem lepődünk meg, hiszen a történettudomány és se-
gédtudományai már meggyőzően bizonyították, hogy nem is lehettek jelen, s
amikor megjelentek, akkor sem voltak dákok, s még kevésbé dáko-románok,
hanem balkáni vlahokként érkeztek az akkor már magyar élettérbe.

y

Akkor is
Wesselényi Miklós: Az alkotmány megújításának
két útjáról 1942/6.

A magyar alkotmányosság Európa szellemének egyik ékessége lehetne. Ehelyett
a mai Európa éppen annak okán támad, ami benne a legértékesebb. Hiszen a
történelmi szükségszerűség szavára megújult, de gyökereit megtagadni nem
hajlandó új magyar alaptörvény nem tetszik a magukat kontinensünk új gazdái -
nak képzelőknek. De nem tetszik a belső oppozíciónak sem. Ezért meg nem
szűnő belső és külső támadásokkal próbálja ellehetetleníteni, s természetesen
nem szakmai, hanem politikai érdekből származó meghallgatókra, tehát támo-
gatókra lel belül is, kívül is. 

A Hitel Magyar Figyelő rovata közli Wesselényi Miklós gondolatait. Lássuk
hogyan ír ő az alkotmány megújulásának folyamatos szükségszerűségéről, a
Balítéletekről című művében, 1833-ban:

„Elavultnak akkor mondhatni valamit, midőn a jelen helyzethez nem illik.
Azon polgári alkotmány van már elavulva, melynek alapjait tevő fő intézetei
már a nemzet polgári s társasági életével, szükségeivel, míveltségi állásával
s külső helyzetével nincsenek összhangzásban. Minden polgári alkotmány el-
avul, ha versenyt nem módosíttatik s nem változik a nemzet bel- és
külváltozásaival, mivel ezek mindég változnak. Leghelyesb, ha ilyen törvényes
intézetbeli újítások s változások mindég egyenlő lépéssel mennek a nemzet
lépéseivel, úgy soha hátramaradás, vagy előrerohanás nem történik; de leg-
ritkább eset, hogy az újítások egybeláncolva a nemzet lelki és értéki állásával,
szüntelen s szakadatlan folyjanak; töménytelen akadályok adják magokat elő:
vagy a nemzetbeni, vagy rajta kívüli okok kisebb-nagyobb mértékben eltar-
tóztatják az eredeti, vagy magokat később előadó s szükségesekké vált javí-
tásoktól; s így ezen arány szerint, vagy az egész, vagy annak részei, nagyobb
vagy kisebb mértékben elavulnak. 

Az ily elavultságból származó hibák eltörlésére szükséges minden javítás-
újítás két úton jöhet nemzetekre: az egyik hosszabb, de csendes és bátorsá-
gos; a másiknak mente tündöklő, célja közel látszó, de arra ritkán, többször
félrevezet.

Az első úton huzamosan s mindig munkálódó fejlődése által az észnek hoz
a nemzet önkeblébe új létet s újjáteremtő erőt, tisztán átlátván a javítások szük-
ségét, elismervén a hibák mibenlétét s fontolva a célravezető módokat, bízvást
célt ér, s a maradandó javítások gyökeret verve tenyésznek. De ezen biztos és
csalhatatlan úton csak úgy lehet elindulni és előhaladni, ha a nemzet közt értelmi
míveltség sok van és sokak közt. 

Azon esetben, ha a nemzetnek a többitől különbözőleg érző akár kevés,
akár számos, de elnyomatott része vagy erőre kap, vagy pedig nyomás által
erőhöz nyúlni kényteleníttetik, megrázkódás által történik minden javítás. Ha a
világszerte történt s folyamatba jött javítások hátramaradott s vonakodó nem-
zetet ragadnak magokkal: úgy erőszak s zavar jegyzi, s gyakran vérrel festi az
ily újjászületés lépéseit; fényesek s gyakran tettekkel s áldozatokkal gazdagok
az ilyetén drámai esetek; nem várt erők fejlenek ki, s bámulást gerjeszt a leg-
fontosabb eseteknek egymást tarkán felváltó folyása. De sokak szenvedéseivel
van összekötve, gyakran igazság s olykor emberiség szent ügye tipratik le a
váddá nőtt folyam hullámai által. 

Ezen második úton a javítás szent célja vagy nem éretik el, vagy pedig szen-
vedések, pusztítás s a visszavonás átkos következései által drágán s századokig
alig lefizethető áron vásároltatik. 

Hogy nálunk javítások, s újítások a világ előhaladásával nem tartottak min-
denben egyenlő lépést, s hogy sokban hátra maradtunk, tagadhatatlan; melyért
polgári alkotmányunk s törvényeink némely részeiben vagyon avultság. Nem
kevés dolgot találhatni köztünk, mely ha valaha jó volt is, de már most nem az;
vagy ha régen másként nem lehetett, de most kellene, sőt kell másként lennie.
A körülmények új alkatjai, változott szükségek, s az előhaladott míveltség s
terjedett értelmi erő, szóval a mostani kor szelleme nem hangzik össze némely
társasági szerzeményeink s oly intézetinkkel, melyek egészen más helyzet, nem
mostani szükségek, kevésb kifejlettség, s nem ezen kor lelkének voltak szüle-
ményei, s változatlanul maradván, vagy a gyors előnyomulást lassú lépésekkel
csak távolról követvén, a mostani időhöz nem illenek.” 

Ha valakinek kétsége támadna az iránt, hogy bár az alkotmány egy szik-
laszilád alap, de az idő és a történelem szekere halad, sőt szalad, s ezért el-
kerülhetetlenek időnként a változtatások, a fentiekből igazolást nyerhet:
amennyiben erre van szükség, akkor az nem alkotmányunk gyengéje, hanem
a kor követelménye. Nem kell csodálkoznunk azon, ha az ellenzék az oppo-
zíció álláspontjáról támadja ezeket a módosítási javaslatokat. Szokták mon-
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dani könnyedén: ez a dolguk, bár történelmünk erről szomorú példákkal is
szolgál. De – s éppen ezek a példák mutatják –, hogy amikor a nemzet élet-
ösztöne kíván ezzel elébe menni veszedelmeknek, akkor nem lehet létjogo-
sultsága semmiféle politikai, hatalmi, ellenzéki játéknak. Ez az, amit ma ismét
semmibe vesznek.

y

A feledésre ítélt barát
Albrecht Dezső: Franco Vellani Dionisi 1942/6.

A Magyar Figyelő rovatban Albrecht Dezső méltán emlékezik meg Franco
Vellani Dionisiről, aki irántunk érzett barátságát, sőt mindent felülmúló szere-
tetét életével igazolta. Ki hallott róla? Ki ismeri életét, munkásságát s ki pró-
bálja meg felmutatni ezt a valódi nemzetek feletti áldozatkészséget? Ideje lenne
méltó emléket emelni neki. Reméljük, nem akad majd olyan, aki őt is megtá-
madja és megpróbálja sárba rántani. Ugyanis fasiszta jelvényt viselt. Csak hát
mi volt valójában az az induló olasz fasizmus? S mi volt, amit általában annak
neveztek, meg mi az, amire most próbálják rásütni ezt a bélyeget. Ez ma igen
ismert gyakorlattá vált. Esetünkben nagy kár lenne, mert oly kevés az ilyen
példa, s ezért annyira szükséges ez a mostani szövetségeseket kereső korban,
újfajta veszedelmek idején!

„Egyik front mögötti városban találkoztam vele. Miként én, ő is hazulról
jött és a frontra igyekezett. Egy éjszakát töltöttünk együtt a tiszti pihenőszál-
láson. Magas, karcsú, barna ember volt, olasz főhadnagyi egyenruhában. Jó-
kedvű volt és nyugodt; látszott, hogy szereti a veszélyt és a kockázatos életet.
Mellén két sor kitüntetés. A kitüntetések felett kicsiny háromszög: a legelső
fasiszták jelvénye. A kíséretében levők elmondották, hogy részt vett minden
háborúban. Ott volt Abesszíniában, majd Spanyolországban, végül Albániában.
Jól beszélt magyarul. Felesége magyar nő, valahonnan az Alföldről való. Még
nem láttam idegen nemzet fiát, aki úgy szeretett és ismert volna bennünket,
magyarokat, mint ő. Különösen Erdélyért rajongott. Úgy ismerte Erdély tör-
ténelmét, mintha kisebbségi sors s az erdélyi irodalom nevelte volna. Belső
szégyenkezéssel kellett megtudnom tőle, hogy már 1934-ben, – jóval meg-
előzve Aldo Dami híres munkáját – írt egy kis könyvet az erdélyi kérdésről.
Mosolyogva tette hozzá, hogy a könyv megjelenése idején éppen Romániában
tartózkodott, ahonnan sietve kiutasították. Nem ismertem, sajnos, azt a másik
munkáját sem, melyet a bécsi döntés után írt s melyet éppen most fordítanak
németre. Este – a csillagos ég alatt – együtt néztük a repülők párviadalát s jól
emlékszem, – mikor a katonai beosztásunkról beszélgettünk – határozottan
kijelentette, hogy ő máshova, mint az első vonalba, nem megy. Azóta eltűnt
szemeim elől. Tegnap este, a parancskiadáskor találkoztam vele. A vigyázzba
feszült század előtt olvasta fel a parancsnok, hogy »Franco Vellani Dionisi fő-
hadnagy, roham közben átvéve egy parancsnokát vesztett magyar század ve-
zetését, halálos lövést kapott és hősi halált halt«. Franco Vellani Dionisi
emlékét minden erdélyi magyarnak szívébe kell zárnia. Mert Ő valóban – Beth-
len Gábor híres jelmondata szerint – arte et marte: tudománnyal és fegyverrel
egyaránt küzdött érettünk. Barátunk volt, a szó nemes és igazi értelmében.
Ápolója az évszázados olasz–magyar fegyverbarátságnak, melynek valósága
mellett a legnagyobb bizonyíték, hogy mindig, újra és újra akad a két nemzet
fiainak legjobbjai közül, aki életét áldozza érette. S ha az olasz szabadság-
harcban vértanúhalált halt Tüköry Lajos emlékét utca, kaszárnya és szobor
őrzi Palermóban, illenék, s úgy is lesz bizonyára, hogy a felszabadult Erdély
fővárosa – méltó formát választva – megőrzi az utókor számára Franco Vellani
Dionisi emlékét.”

Mennyi jó és szép dologról nem tudunk. S ha tudjuk, mennyi szép és jó
dolog szenvedi meg a tárgyilagos történészi munka elmaradtát, s válik poli-
tikai játszmák, uszítások áldozatává. Ismét megismertünk egy ilyen történetet.
Teendőnk is akadna véle!

y

Nemzetépítő ötlet
Vita Sándor: A Györffy István kollégium 1942/6.

Közismert a Györffy István kollégium története. Sikertörténete. Nagyszerű ma-
gyarok sorát adta a nemzetnek. Vita Sándor rövid megemlékezése ma is figyel-
meztető lehet. S bár már nem a parasztságból remélhető az új magyar
tehetségek kiemelkedése, mert ez, mint olyan, gyakorlatilag eltűnt, de a tehet-
séges és nem elég tehetős magyar fiatalok kiemelkedésének támogatása kor-
szerű feladat maradt.

„Sajtóban, közéletben, magántársaságban hosszú esztendők óta a magyar
jövendő sarkalatos kérdését, a magyarabb magyarság fogalmában állapítottuk
meg. Az, hogy milyen magyar életet tudunk itt építeni, végeredményben ezen
dől el. A múlt század nagy eszméi egy homogénnek alig nevezhető rétegben
eresztettek gyökeret, amely a hatalmi és vagyoni helyzetében meggyöngült ne-
mességből s az újonnan feltörő, javarészt idegen vérségű polgári osztályból ala-
kult ki. Ez a hirtelen fejlődő s különböző elemekből összetett városi társadalom
nem hozott magával egységesen kialakult hagyományt s műveltségét nem tudta
szilárd magyar alapokból kifejleszteni. Egy nép sajátos jellegét hagyományainak
ápolása s a fölöttük való éber őrködés biztosítja. Középosztályunkból hiányzik
a hagyományőrzés tudata, műveltsége nem szerves, határozott elvek alapján
kialakult magyar kultúra, s ez az oka, hogy magatartása is oly sokszor bizony-
talan, naponta változó, kapkodó. Évtizedek óta látjuk, érezzük ezt, s azt is tud-
juk, hogy az áhított magyarabb magyarság felé az utat csak a vezető rétegbe
emelkedő s azt életérzésével, ösztöneivel, műveltségével, hitével megújító pa-
raszttársadalom nyithatja meg. Történtek is kísérletek ebben az irányban, de
sajnos, a parasztságnak magasabb társadalmi osztályba lépő fiai igen sokszor
megtagadva a népük iránt kötelező hűséget, asszimilálódtak a középosztályhoz.
Értékeik elsikkadtak a polgári élet formái között, és sajátos szellemi, lelki al-
katuk bélyegét nem tudták rányomni a vezető társadalomra. Sok vitatkozás után
most végre olyan cselekedethez érkeztünk, amely komoly reményekkel biztat.
Évekkel ezelőtt néhai Györffy István vetette fel a gondolatot, hogy Budapesten
otthont kell létesíteni a népi származású tehetséges főiskolai hallgatók számára,
akik egy ilyen közösség keretében nem adnák fel hazulról hozott hagyománya-
ikat, ősi örökségüket és érintetlen ösztöneiket, hanem azt a műveltség legma-
gasabb fokáig eljutva, érvényesítenék a közéletben, mint népük valódi vezetői,
irányítói. Györffy István terve most elsősorban Zsindelyné Tüdős Klára érdeme
folytán megvalósulóban van. A kollégium ágyalapítványainak lejegyzése ország-
szerte nagy sikerrel fejeződött be, s a Györffy István nevét viselő parasztkollé-
gium pártfogó testülete a napokban tartotta alakuló ülését. Pozitív feladatok
eredményes megoldásáról van itt szó, nem pedig romantikus parasztimádatról.
Elsősorban arról, hogy a vezető rétegnek ilyen értelmű felfrissítése egyben az
egyetemes magyar kultúra megújításának kérdése is. Természetes, hogy ez
semmiképpen sem jelenti a magasabb műveltségről való lemondást, hanem el-
lenkezőleg, átfogóbb magyar szemléletet, gazdagabb magyar kultúrát s így nem-
zeti öntudatunk erősödésének biztos zálogát. A népi hagyomány és műveltség
nagy nemzetfenntartó erején kívül továbbra is szükségünk van a magasfokú nyu-
gati művelődés minden vívmányára. A néphagyományoknak Györffy csupán azt
a szerepet szánta, hogy minden vonalon alapjául szolgáljanak a magasabb rendű
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művelődésnek, annak ne csak színt, hanem belső tartalmat is adva. Vallotta,
hogy gondolatvilágunk, szellemünk gyökerei mélyen belenyúlnak a népi kultúra
talajába, s ha művelődésünk megújulásáról beszélünk, elsősorban a néphagyo-
mány nagy nemzeti megújulást jelentő forrásaira kell gondolnunk. Erről még
az európai művelődés csúcspontján sem mondhatunk le, mert Európa is arra
kíváncsi, mivel gazdagítottuk a magunkéból az európai kultúrát.”

Napjaink szomorú tapasztalata állítja meg itt az olvasót. Mert ez az Európa
nem az, ahová 1000 évig igyekeztünk, s már nem is kíváncsi ránk, és semmi
sajátosra, amivel egyes nemzetek gazdagították valaha is. Európa megroppant,
Európa már nem a szó európai értelmében vett vezetés alatt áll, ami nem jelenti
azt, hogy ne lenne szükség az alábbiakra:

„Tehát nemzeti egyéniségünk tudatos kifejtésére van szükség, a magyarság
lényegének és ősi értékeinek kibontakoztatására. Ebben pedig különösen azoknak
lehet szerepük, akikben még sértetlenül, a maga eredetiségében élnek ezek a sa-
játos magyar értékek. De a népi felemelkedés szempontjából sem kisebb a jelen-
tősége a parasztkollégiumnak. Amikor a tehetséges falusi fiúk életútját egyengeti,
egyben olyan vezetőket nevel népünknek, akik ismerik annak életét, feladatait,
érdekeit, s így azt is tudják, mit és hogyan kell érdekében cselekedniök. A népi
reformok keresztülvitelének legnagyobb biztosítéka, ha a népből kerülnek ki ve-
zetésre alkalmas emberek. Minden vezető réteg bizonyos időn túl kivénül, eler-
nyed, hivatása betöltésére alkalmatlanná válik. A vezető réteg tehát állandó
felfrissítésre szorul. Ha ez a felfrissülés igen lassan megy végbe, a társadalom
életében súlyos válságok állhatnak be. Meglazul a tömegek s a vezető réteg közötti
bizalom, s a tömegekben a bizonytalanság érzése s ezzel együtt a kalandokra
való hajlam lesz úrrá. A vezető réteg felfrissítése tehát létkérdése minden nem-
zetnek, s nem kevésbé jelentős az is, hogy az utánpótlás mindig olyan rétegekből
teljék ki, akikben a nemzeti sajátosságok, ösztönök, hagyományok a legtisztábban
élnek. Ilyen értelemben tehát nálunk az szükséges, hogy az ország legtisztábban
és legmélyebben magyar rétege vegyen részt az ország vezetésének dolgában.
Nem arról van szó, hogy a jelenlegivel szemben egy új társadalmi rétegnek biz-
tosítsuk a vezetést, hanem arról, hogy a legérintetlenebb, tehát legmagyarabb
társadalmi réteg hozzon felfrissülést szellemiségben, életlátásban, öntudatban,
erkölcsben. A legmagasabb fokú műveltségben kifinomult magyar népi ösztönök
és életérzések – a mai elit vezetési gyakorlatával kiegyensúlyozva – érvényesül-
jenek a magyar életben. A Györffy-kollégium neveltje meg fogja őrizni lelkében
a népi kultúra ősi kincseit, s ezeket alkalmazza mindennapi magatartásában, mun-
kájában, s ezzel megvalósítja életünk nagy követelményét: a jobb, igazabb és min-
den idegen sallangtól mentes élet föltételét.”

Vita Sándor reményei nem voltak sem csalfa, sem pedig vak remények.
A Györffy István-kollégium neveltjei közül még ma is dolgoznak, működnek,
kiváló aktív magyarok. E sikernek arra kellene ösztönöznie minket, hogy ha-
sonló próbálkozásokkal vegyük fel a küzdelmet a felsőoktatásban is elhatalma-
sodott neoliberális, tehát a nemzetit lebecsülő szellemmel. A demokrácia
szabályai szerint szabad utat illik engedni az említett szellem (félre)nevelő igye-
kezetének, tehát ugyanennek a demokráciának a jegyében van jogunk a nemzeti
gondolatot hordozó tehetségek megsegítésére is.

y

Jelenetek a győztesek múltjából
Tóth Zoltán: Román élet nyolcvan évvel ezelőtt 1942/6.

A románság iránt megnyilvánuló gyér érdeklődés kérdéskörének taglalása e né-
hány oldal fő erénye. Tóth Zoltán mintegy kiinduló pontnak szánja dr. Orosz-
hegyi Jósa: A mai oláhföld és népe természeti, történeti, közéleti, vallási, erkölcsi,

forgalmi, szokási s társadalmi viszonyainak rajza c. írását, amely 1867-től he-
vert – mint első ilyen magyar összefoglaló – az Erdélyi Múzeum Egyesület le-
véltárában kiadatlanul. Pedig már ezt megelőzően számos európai nagyobb
nemzet is érdeklődésre méltatta a román fejedelemségeket, noha azok nem vol-
tak szomszédos nemzetek. S mint utóbb kiderült, nekünk életveszélyes szom-
szédságot jelentettek. Az írást 1942-ben dr. Bíró Sándor rendezte sajtó alá az
Erdélyi Ritkaságok sorozatban, dr. Jancsó Elemér szerkesztésében. 

„A magyarság a középkorban és az újkor elején szoros érintkezésben élt a
Kárpátokon kívül fekvő román fejedelemségekkel, Havaselvével és Moldvával. A
kapcsolatok politikaiak, gazdaságiak, sőt népiek voltak. A történelmi együttélés,
illetve egymás mellett élés érzékelése a XVIII. században kezdett erőteljesen
csökkenni, főként Erdély osztrák uralom alá kerülése óta. A személyforgalmat
nagymértékben korlátozták a pestis behurcolásától való félelemből, de meg az
»élő kincstár«, a »vivum aerarium« eltávozása miatti félelemből is. Gondoljunk
csak a román jobbágyok folytonos ki- és beköltözésére, a székelyeknek ősidők
óta folyó gyászos kivándorlására a hegyeken túlra. A magyar közvéleményben
a XIX. században a dunai fejedelemségekkel szemben a lebecsülésnek, a ki-
csinylésnek egy neme fejlődött ki. Parlagi árnyországnak, a műveletlenség sö-
tétségébe rogyott vidéknek látta ezeket a területeket, sok szempontból elég
joggal. Magyar részről csak a legritkább esetben nyilvánult meg érdeklődés e
vidékek iránt. Nincs is valamirevaló útleírásunk vagy országismertetésünk róluk,
holott ugyanekkor német, francia, sőt angol és olasz nyelven igen értékes le-
írások jelentek meg róluk. Ürmösy Károly kolozsvári református lelkész 1843-
ban megjelent »Elbújdosott magyarok Oláhországban« című könyvecskéje az
érdeklődés felébredését jelzi a Kárpátokon kívüli vidékek iránt, igaz, mind
ebben a műben, mind Jerney János »Keleti utazásá«-ban (1851) nem a ro-
mánság, hanem a körében élő magyar elem van a megfigyelés előterében. Egész
románságképet nem kapunk ezekben a szórványmagyarsággal foglalkozó írá-
sokban. Az első magyar nyelvű, a románságról teljes képet adó mű a Bíró Sán-
dor gondos kiadásában most megjelent Román élet, melynek kézirata nyolcvan
esztendőn keresztül várta a közlést. Bizonyára nagyon sokat tett volna ez az
írás a román nemzetnek megismertetésére Erdélyben, ahol – a románság tő-
szomszédságában, vagy egyenesen kellős közepén – oly keveset tudtak róla.
A szomszéd népek végzete, hogy egymásról sokat tudhatnak, de kevésbé is-
merik egymást, mint akár a távolabb élő népeket, mert látásukat előítéletek kö-
dösítik el. A magyarról nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem ismerte elég jól a
románt. Az erdélyi magyarság nagyobb része még a közelmúltban sem látott
meg annyit a románság igazi lényéből, amennyit ezelőtt száz évvel egy Wesse-
lényi már oly világosan kifejezett. Ennek a különös vakságnak fő oka a sokszá-
zados úr-jobbágy viszony volt a magyar-román közt, meg az, hogy a románság
műveltségileg és társadalmilag igen alacsony fokról indult neki történelmi útjá-
nak ezelőtt mintegy két évszázaddal és a magyar alig tudta elképzelni, hogy ez
a helyzet hamarosan megváltozhat. Mire észrevette, egy hosszú és alig észrevett
történelmi folyamat lezárult. A magyar nehezen tágít megszokott nézeteitől, és
egy reform keresztülvitele talán sehol sem ütközik annyi makacs ellenállásba,
mint nálunk. Van ebben sok hátrány, de sok megtartó erő is. Megmaradásunkat
is ennek a makacsságig fokozódó állhatatosságnak köszönhetjük. Így maradt
vak a magyar nemzetiségeivel szemben, így történhetett meg az a furcsa jelen-
ség, hogy a hazai nemzetiségek részletes történetét még nem írta meg senki,
hogy ez iránt az érdeklődés alig a világháború után kezdett ébredezni, a tettek-
hez pedig csak a közelmúltban fogtunk hozzá. Ha nem ismertük nemzetisége-
inket, csak természetes, hogy még kevesebbet tudtunk déli és délkeleti
szomszédainkról. Nyugat felé fordultunkban még csak érdemesnek sem igen
találtuk e tájak felé nézdelődni. Pedig honfitársaink közül, különösen a széke-
lyek, de meg az 1848–49-i mozgalmak menekültjei és száműzöttei közül is
szép számmal telepedtek meg az európai fejlődés legelső lépcsőfokaihoz elér-
kezett román fejedelemségekben. A székelyek gazdasági kapcsolatai ezekkel a
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vidékekkel hamarabb is, később is a legélénkebbek voltak. Oroszhegyit nyugtalan
vérmérséklete, újat, kalandot kereső természete ösztönözhette arra, hogy Ro-
mániában megtelepedjék. Mint gyakorló orvos előbb Bukarestben, majd Sós-
Rimnikben (Râmnicul-Să rat) és Foksánban működött állami szolgálatban.
Bukarestben a Koós Ferenc alapította Bukaresti Magyar Közlönynek volt egyik
szerkesztője. Annyi sok magyar iparos, kézműves, kereskedő, művész, értelmi-
ségi sorában foglalt helyet, akik munkaerejüket a szomszéd népnek bocsátották
rendelkezésére. Oroszhegyi életéről, romániai tartózkodásáról, az ottani magya-
rok életéről, valamint a Román élet kéziratának sorsáról Bíró Sándor gondos
tanulmányban számol be. Magyar szempontból az érdekelhet bennünket legin-
kább Oroszhegyi művében, hogy mennyire járulhatott volna hozzá a magyar köz-
vélemény felvilágosításához a románság lényegét illetőleg. Mint említettem, a
magyar közvélemény románságképét egyoldalúan a hazai jobbágysorból elindult
román jelenségek határozták meg, és így az átlag magyar ember el sem képzel-
hette, hogy a románok a magyar állameszmére nézve valaha is komoly vesze-
delmet jelenthessenek. A hegyeken túli románság állami léte erősen kérdéses
lehetett a korabeli magyar ember szemében, tegyük hozzá, elég joggal, mert az
orosz »protektorátus« és a török »szuverenitás« mellett legfeljebb a nemzet olyan-
féle belső, lelki élete fejlődhetett ki, mint amilyen az erdélyi magyar értelmiség
javáé volt az elmúlt megszállás idejében. 1848–49 megtaníthatta az erdélyi ma-
gyarokat, hogy a románban komoly és veszedelmes ellenfelet is lehet látni. Csak-
hogy a látás tisztaságát nagyon elhomályosította az a hiedelem, hogy a román
mozgalom csak a bécsi intrika következménye. Oroszhegyitől ezért elsősorban
azt várnók, hogy ebben a kérdésben mondjon világosító szavakat az erdélyi ma-
gyarságnak. Ebben azonban sorsszerűen egy jellegzetes magyar tulajdonság, a
lovagiasság gátolja. A vendéglátó országról nem akar kényes politikai természetű
megjegyzéseket tenni. Ennek a figyelemnek következménye, hogy a román irre-
denta szerepéről igen keveset tudunk meg tőle. Maga is csak mosolyogta a dáko-
román nagyravágyókat, akik Erdélybe, a Bánságba és Bukovinába akartak
bevonulni, mert a magukénak tartották. Nem ide tartozik részletesen fejtegetni,
hogy a dáko-román gondolat mennyire hatotta át a román társadalmat a hegye-
ken túl, elég lesz annyit megjegyezni, hogy a gondolat az értelmiség és a bojárság
körében már a század negyvenes éveiben elterjedt. A sajtóviszonyok javulásával
párhuzamosan a legszélesebb román társadalmi rétegekbe is leszivárgott. A szá-
zad végére már mindenki vallotta tanítását. Azt hisszük, mind Oroszhegyi, mind
Bíró tévednek, amikor a román közvéleményt Cuza fejedelem korában a ma-
gyarral szemben általában kedvezőnek feltételezik. Egy-egy magyar művész,
vagy színtársulat romániai vendégszereplése alkalmából mondott és írt udvarias
megjegyzések csak kivételek, a vélemények zöme változatlanul kedvezőtlen. Nem
is lehetett másként, mert a hangadó réteg jórészt már örökölte a magyarokról
vallott ellenséges nézetét. Érdemes volna komolyan foglalkozni a magyarnak a
románról és a románnak a magyarról vallott felfogásával. Meglepő egyezésekre
találnánk. Egymást kölcsönösen műveletlennek, barbárnak, tehetségtelennek
tartják. A hatvanas években a dáko-román gondolkodásmód már teljesen álta-
lános volt, és jellemző volt nemcsak a legszélsőségesebb »vörös« Romanulura,
hanem a többi lapokra is. Oroszhegyi romániai pályafutását is az törte derékba,
hogy Koós Ferencnek az aradi Alföldbe álnéven írt leveleit a román sajtó Orosz-
hegyinek tulajdonította, és ellene éles harcot indított. Nagyon sokat mond az is,
hogy erre az indítást az aradi románok adták meg, akik a »szabad« Romániával
élénk szellemi kapcsolatokat tarthattak fenn. Nagy kár, hogy ilyen körülmények
közt Oroszhegyinek nemigen volt kedve a román politikai életről részletesen nyi-
latkoznia, holott éppen ilyen irányú tanúságtételét tarthattuk volna a legértéke-
sebbnek. Oroszhegyi művének igen tekintélyes része irodalmi emlékekre
támaszkodik. Meglepően sok román és más író munkájának nyoma van kézira-
tán. Kogălniceanu, Laurianu, Bălcescu, Boliac, I. Ghica, D. Gusti, I. Voinescu,
Genilie és Margot munkáit éppúgy felhasználta, mint Vaillant, Ubicini stb. a fe-
jedelemségekre vonatkozó francia nyelvű történelmi és topográfiai műveit. A tör-

ténelmi és földrajzi rész nem is tartozik Oroszhegyi művének értékesebb részé-
hez. A legjobbat ott nyújtja, ahol egyéni tapasztalatairól számol be, pl. Buka-
restről, ámbár a nyugati útleírók megfigyelésein túlmenően itt sem mond sok
újat. Dicséretére legyen mondva, hogy meglátta a románban a jót is, nemcsak a
rosszat, pedig ez még a nyugati íróknál is csak elvétett ritka jelenség. A román
erkölcsi élet fogyatékosságának rajza arra vall, hogy a mai korban megismert
román korrupció igen régi eredetű, ennélfogva ezután is nehezen kiirtható. Az
Erdélyi Múzeum-Egyesületnek felajánlott kézirat 1867 óta eleget várhatott, amíg
most az Erdélyi Ritkaságok érdemes sorozatában napvilágot látott. A Román
élet értéke nem eredetiségében, értesültségének vagy irodalmi formájának kivá-
lóságában rejlik. Ma már nem túlsokat mondhat számunkra, de kegyelettel gon-
dolunk szerzőjére, aki önzetlenül és önfeláldozó szorgalommal gyűjtötte össze
adatait a szomszéd nép megismertetésére. Legnagyobb érdeme, hogy egyálta-
lában megírta ezt a fejedelemségi románság egészéről szóló első összefoglaló
magyar művet. Ha a sors mostohasága nem akadályozta volna meg idejében
való megjelenését, a Román élet jótékonyan hatott volna az erdélyi magyar köz-
véleményre a román nemzet valószerűbb megítélését illetően. Egy nagy tanul-
ságot ma is levonhatunk belőle, azt, hogy szomszédaink megismerése fontos és
el nem hanyagolható kötelességünk.”

Kiemelendő és tanulságos megállapítás a bennünk ma is élő hajlam a szom-
szédok lebecsülésére, az a hozzáállás, melyet nem ment az, hogy ők is hason-
lóképpen viszonyulnak mihozzánk. Esetünkben a románság lebecsülése oly
erősen élt a magyar tudatban, hogy el sem tudták képzelni e kulturálatlan tömeg
már lezajlóban levő gyors felzárkózását, melyben tragikus és tagadhatatlan
módon éppen a magyarok játszották az egyik legfontosabb szerepet. A veszély-
érzetet az is hagyta aludni, hogy nem ismerték, s ha igen, megmosolyogták a
dáko-román ősiség hitére felépített román nemzeti tudatot. Ennek – mint a
szerző is jelzi – 1848 táján már mély gyökerei voltak, a század végére pedig a
legalsó néposztályokig is elért. Mondanom sem kell: nem spontán! Hogy ez a
hamis alapokra épülő, de mégis erős tudat mire volt képes, az ortodox vallás
által szakralizálva, arról már mint veszteseknek volt alkalmunk meggyőződni, s
van alkalmunk új meg új tapasztalatokat szerezni nap mint nap.

y

Erdély a figyelem középpontjában
Szemle: Magyar írók Erdélyben 1942/6.

„Erdély északi felének hazatérése után, Kazinczy és Petőfi nyomain járva, el-
látogattak a mai magyar írók is miközénk. Eljöttek, hogy lássák a maguk sze-
mével e sokat szenvedett földet és megismerkedjenek a néppel, amely ezt a
földet szülőanyjának hívja. Jöttek múltunkban elmélyedt lélekkel megismerni az
izgalmas jelent és elmerülni csak távolról ismert életünk hétköznapjaiban. Út-
jukra emlékező cikkeikből válogattuk össze az itt közölt szemelvényeket.” 

A következő írásokat azért lenne hiba kimazsolázni, mert csak teljes egé-
szükben, csonkítatlanul adják vissza azoknak a gondolatoknak a mélységét és
hangulatát, amelyeket alkotóikban a visszatért Észak-Erdélyben tett látogatásuk
ébresztett.

MÓRICZ ZSIGMOND:
REÁLPOLITIKA, AZ ERDÉLYI LÉLEK ALAPVONÁSA
„Nagyon bonyolult metafizikai problémát iktattak be az erdélyi írók a magyar
köztudatba, mikor valami külön és sajátos erdélyi lélekről beszélnek. 

Én elfogadom ezt az erdélyi lelket, vagy inkább a lelkiségnek egy erdélyi
irányát s működési formáját s ezt a politikus magatartást a politikus munkavál-
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lalás és végzés, a reálpolitikához az alföldi magyarénál jobban értő szellemi-
ségben találom meg. 

Erdély történetét a kettéhasadás óta ismerjük. Úgy látszik azonban, hogy már
az Árpádok alatt s a későbbi korban, pl. Mátyás alatt is más volt Erdély élete,
mint az alföldi magyarságé. Azonnal zárttá vált, talán a Királyhágó miatt, talán
az eredet, a faji összetétel és a távolság miatt, amiben a királyi udvartól éltek.

De a mai erdélyi lelket, vagyis a reálpolitikát Martinuzzitól lehet keltezni.
A barát még őszintén ingadozó volt, ami becsületességére vall. Az ő mozdulatai
mindig a meggyőződésből s a jobb kereséséből állottak. Ahogy lehet! Ha már
elviselhetetlen volt a helyzet, átcsapott az ellenkező oldalra. Ha ott vált lehe-
tetlenné a sors, megint vissza. Nem ingadozás volt ez sem: csak keresés, ta-
pasztalathiány, bizalom a bizalmatlansági állapotokban a jobb iránt. 

Martinuzzi teremtette meg az egyetlen lehető erdélyi módszert: a kettős ál-
láspontot. Utána Báthory, Bocskai, Bethlen és Rákóczi hajszálfinoman követik,
s már nagyobb művészettel gyakorolják a technikát: egyiket a másikkal tartatni
sakkban.

Erdélyben soha más lehetőség nem volt, csak a reálpolitika. 
Oly rendkívüli erőkkel állottak szemben, amikhez hozzá sem lehetett mérni

saját mivoltukat. Hogy vegye fel a kis Erdély a versenyt s a harcot akár az auszt-
riai világbirodalommal, akár a keleti török világbirodalommal. Mind a két ha-
talom, bármikor kiállíthatott akkora hadsereget, amely sokszorosan
felülmúlhatta Erdély egész lélekszámát. S mégis voltak idők, mikor Erdély fel-
vehette velük a harcot s dicsőséggel. 

Ha Martinuzzi még képtelen volt a nyílt és egyenes harcba szállásra, ezért
csak elpolitizálni igyekezett, csak stratégiai felállításokkal parírozta ki, amit kel-
lett s ha Báthory István még kikerülte a nyílt törést, hiszen neki hamar keletre
kellett felállania nagyobb erőpróbákra, ezért itt nem tehetett mást, csak óvatos
politikára intette s kényszerítette helyetteseit: már Bocskaival megkezdődött a
másik fordulat, erőt az erővel, kardot a karddal, a kiélt birodalmi állapotokat a
friss ifjúi vérrel zúzni össze. Ugyanezt Bethlen Gábor építette ki két oldali mér-
leg politikára: a törökkel a németet, a némettel a törököt tartani féken. Minden -
esetre ez volt a legnagyobb, amit Erdély produkált, s utána I. Rákóczi György,
mint tanítvány és kismester, híven követte nagy elődje lépteit és a következő ti-
zenkilenc év békéje még a Bethlen ajándéka volt Erdély népeinek. 

Ha tovább nem is adatott Erdélynek ekkora nagyságú vezérelme, mint ezek
a négyek voltak, nem lehet nem látni, hogy maga az erdélyi nép közben bele-
szokott, beletanult és tudta is ugyanazt a politikai munkát folytatni, mind a mai
napig, amit ama nagyok diktáltak neki. 

Emberi életnek alapja a közös nyelv, a közös kultúra és a közös hagyomá-
nyok. 

Ezt érzem folyton, ha erdélyivel találkozom. 
Mennyire más, mint mi. Mennyivel óvatosabb és mégis vakmerőbb. Mennyi-

vel okosabb és mégis vállalkozóbb. Szervezettebb s jobban őrzi egyéniségét.
Alkalmasabb az üzletre, a vállalkozásra, a kísérletre: a kézfogásra. 

Ezek a képességek viszik őket előre sorainkban. Mindig azt mondom: in-
kább a székely hódítson meg bennünket, mint idegen fajok. 

Ő tanítson meg bennünket arra, amivel oly sok századon át éli életét a bér-
ces kis hazában: a reálpolitikára. 

Mert hiába prédikálunk itthon, hiába ájulunk és ujjongunk: Itt lehetetlen lán-
gokat gyújtani. Itt még két generációnak kell születni s végig élni az életét, míg
oda jutunk, hogy csak meg is értsük az erdélyiek reális politikáját. Nálunk még
azt sem tudja senki, mi a politika. 

Nálunk a politika annyit jelent: benne lenni egy pártban, avval együtt sza-
vazni, egy-két éljent elkurjantani s akkor rábízni a pártra, hogy helyettünk dol-
gozzék. Nálunk a politika napi politikát jelent. Személyek politikáját.
Magánembereket hagyunk előre állani, hogy a saját egyéni hasznukat szolgálják.
Fizetést, nyugdíjat, donációt keres itt az ember, aki politikai pályára megy. 

Erdélyben is megkeresi minden egyén a maga megélhetését, de soha nem
felejti senki, hogy az együttesért kell dolgozni, sem azt, hogy neki nagyon ke-
ményen kell dolgoznia, ha meg akar élni. 

Én ott láttam az erdélyi és az alföldi élet között a fő különbséget, mikor azt
láttam, hogy az erdélyi főúr, a román uralom alatt, tíz- és ötvenezer holdról
300 holdra leszorítva, azonnal hozzáfog gyümölcsöst telepíteni, s az erdélyi
kisember román szomszédjával a legbizalmasabb tanácskozásban tud élni, ha
gazdasági dolgokról van szó. S végül, hogy az erdélyi főúr folyton ott van az
erdélyi törpebirtokú s munkás magyarok közt, mint valami szervező, ügynök,
vagy intéző, akinek az a természetes dolga, hogy ebből éljen meg s evvel mentse
meg magát is. 

Nem valószínű, hogy ez most megváltozzék. 
Nem hiszem, hogy az erdélyiek a rájuk szakadt szabadságban a mi hibáink

után rohanjanak. Bár bizonyos, hogy a csábító hibák jobban asszimilálnak, mint
a zordon erények. 

Mindenesetre van egy elem már idehaza is, amely számon tartja, hogy a ha-
zajöttek mit csinálnak. S vélük szemben is ellenzékbe húzódik, ha nem azt ta-
lálja meg, amit várt tőlük. 

Ez azt jelentené, hogy már a magyarság ifjú generációiban is van hajlam s
talán némi képesség is a reálpolitikára. (Kelet Népe, 1941. február 1.) 

CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
MÁTYÁS BÖLCSŐJE, JÓSIKA SÍRHELYE
A régi helyemen ülök, a New York-terasz sarkán, szemközt a piaccal s a temp-
lommal. Akkora ez a templom, mintha Noé bárkája körül csapolták volna le az
özönvizet. Úgy is szálltak rá az események, mint a galambok s a vércsék az
Egyetlen Hajó peremére. Itt oldotta fel Izabella királyné a magyarokat a hűség-
eskü alól, mondván a legenda szerint, hogy a korona soha többé nem száll vé-
rükből való királyra, itt olvasták fel Bocskai végrendeletét, melyet egy állhatatlan
nép bűnei és bűnhődései diktáltak a tollába, itt lépett a korán öregedő Bethlen
Gábor a választók elé. Egész életéről számot adhatott magának ez a számadós
ember, amíg átjutott a roppant piacon. 

Akkorára szabták ki ezt a teret, mint máshol egy várost. Amikor felmérték,
Spalato még kb. belefért Diocletian palotájába s Arles egy római arénába.
Évszázadok múlva, Párizsban mertek ilyen terekre gondolni. S a vakmerő
arányérzék nemzedékről nemzedékre szállt, a csoda szívósan megismétlődött.
A dédunokák óriás temploma méltó volt a dédapák óriás teréhez. Ülök a te-
raszon s káprázva szoktatom magam a méretekhez. Ez a Piazza hiányzik
Pestről. Pest, a főváros, sose merte eltanulni az előkelő nagyvárosi fellépést
Kolozsvártól. 

Elzörög egy szekér Monostor felé. A rácson kívül megállnak az első kolozs-
vári jóbarátok. 

– Látom, jól érzed magad – mondja az egyik. Nem tudja, milyen nagyot
mondott. Én elégszer voltam boldog, de nagyon ritkán éreztem jól magam. Va-
lószínűleg más is így van vele. Arra az időtlen, érdektelen, komoly, indulat nél-
küli, szélcsendes érzésre gondolok, amit – ha filozófus volnék – a spirituális lét
örömének nevezném. Leginkább a gyerekek érzik s leginkább akkor, amikor
maguk alkotta, láthatatlan és felnőtt barátaikkal társalognak a »maguk« orszá-
gában. Én felnőtt koromban nagyon ritkán éreztem. Pontosan emlékszem a he-
lyekre: a kassai dómban, a párizsi Odéon könyvállványos árkádjai alatt, a quai
Voltaire-en, egy kis téren a Frari előtt, a firenzei Trinità hídon s a római Piazza
Navonan. Úgy emlékszem, sehol máshelyt. S talán Kínában érezném, egy tudós
házában. S mindig érzem Kolozsvárt, az első fél órában, szemközt a piaccal s
a templommal. Olyan méltók egymáshoz, mint egy bölcs fejedelem s egy bibliás
fejedelemasszony.

r
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Az Erdélyi Kör s a Hitel szerkesztői kerekasztal-beszélgetésre hívták a ma-
gyar írókat. Legtöbbjük Kolozsváron találkozott életében először. A magyarság
tartása itt is meglazult a felszabadulás óta, de Pesthez, sőt az egész külhazához
viszonyítva, Erdély még mindig az összetartó tűzhely jelképe. 

Körülnézek a szobában. A megviselt magyarországi arcok közt üdén viríta-
nak az erdélyi arcok; egy gyanútlan idegen hamarább keresne kisebbségi em-
lékeket Féja kihűlt kráter arcán, vagy Márai keserű Watteau maszkján, mint az
idevalósiakon. Csak Veres Péter sima, harmonikus arca illik e szenvedésben
kisimult, élénk erdélyiek közé. Pedig ő a gondolatait még láthatólag nehezen
szoktatja ehhez a világhoz. Kérdései mögött mindig ott vigyáz az alföldi pa-
rasztlét, a feleletekben viszont mindig ott feszül a nemzetiségi kérdés: a puszta
nemzeti lét. Kérdés és felelet barátságosan és szeretettel, de majdnem mindig
elkerüli egymást. Az egyik – a kérdező – nagyüzemi termelésben él, s abban
gondolkozik, a másik – a felelő – a kézműves kalotaszegi vagy székely gazdál-
kodást ismeri, ami az alföldinek csak szép játék; az egyik felé fenyegetőn kö-
zeledik az embertelen nyári munka, a másiknak most került le torkáról a kés;
az egyik – a kérdező – a paraszt nagyüzemmel akarja fölemelni a nemzeti létet,
a másik – a felelő – győzelmes szaporasággal akarja megmenteni. Kérdés és
felelet esetlen szeretettel csúszik el egymás mellett s közben megerősít egy régi
gyanúmban. Mindnyájan csak egy darabot látunk a haza sorsából. Veres Péter
a balmazújvárosit, Darvas József az orosházait, Márai, amit a kassai boltívek
alatt, én, amit a kolozsvári lábasházakban tanultunk s láttunk. A népi és urbánus
címszavakból kipergett az értelem, szemérmetlenül vigyorog ki mögüle a ki-
adói érdek és a nézők heccelő kedve. Ki a tehetséges? Hol a mű? Ez a kérdés.
A többi a haza dolga, amely egyszerre és egyforma szeretettel néz ránk, ha
nem akar ámokfutó szektákra szakadni. 

Márpedig nem akar, nem akarhat, éppen most nem akarhat. Minden nemzet
óriási ellentétek szerencsés egyensúlya: mi még csak most kezdjük betömni a
szakadékokat a megrögzött és önvédelembe merevült életformák közt. Azt foly-
tatjuk, amit 1526-ban abbahagytunk. Évszázadokig szinte emberenként külön
nádasban védekeztünk, a magány mentett meg minket, az egyenként magunk
köré vont vizesárok, az »életmentő tunyaság«. Legalább egy fél évszázad kéne
ahhoz, hogy úgy összeálljunk, mint a nyugati nemzetek. Mert nemzetnek hívjuk
ugyan magunkat, de ez a nemzet csak most töltődik fel a magyar szigetek közt.
Négyszáz évig éltünk egy hol csonka, hol ép magyar államban, itt az ideje, hogy
csakugyan elkezdődjön a nemzet: a közös életforma nagy Demokráciája. Ad rá
időt a történelem? Ad rá elég kiválasztott embert az Isten? Egyelőre az írókat
adta előfutároknak a talán megváltó áldozatoknak. Jó másfélszáz esztendeje a
látnok írók ennek a népnek az egyetlen igazi realistái. Azért fizettek annyi té-
bollyal és korai halállal a dölyfös álmodozók közt. 

r

Kigyúltak a lámpák a Mátyás király diákházban, s elkezdődött a legnyo-
masztóbb írói feladat: a nyilvános felolvasás. Az első sorokban Bánffy Miklós,
Kemény János, Tamási Áron, Wass Albert, Kovács László: az itthoniak, a há-
zigazdák. »Látogatott« emberek ezek nagyon, hogy a régi sírkövekkel szóljak.
A közönség udvarias, figyelmes és kissé tartózkodó, Magyarország leghidegebb
s legnehezebb közönsége. Azzal az átöröklött gőggel vizsgáztat, hogy övé volt
az első erdélyi magyar nyomda, az első magyar színház, az első magyar ope-
rabemutató s az első magyar Shakespeare-előadás. Mindenben részt vesz, de
ritkán lelkesedik. Kár előre megdolgozni: nagyon mélyről ítél, veszedelmes biz-
tonsággal céloz. Már majdnem az est közepén tartunk, Márai következik. Egy-
szerre mintha megnyílna az ég: felcsattan s végigdörög a taps. Az író
meglepetten áll az asztal előtt, egy jó percig várnia kell. Ismerem ezt a várost,
aligha tévedek. A taps nem az új akadémikusnak szól, hanem a meghajszolt
írónak. S jólesik a taps, úgy érzem, egy pillanatig helyrebillenti az egyensúlyt e
kiváló író körül, aki akaratán kívül nagyon divatos író lett, s ugyanakkor – vagy

talán éppen ezért – a legdivatosabb céltábla népi és nem népi, zsidó és anti-
szemita mesterlövészek számára. 

Hajnalig aztán a barátság hullámai ringatnak Tamási Áron puritán házában.
Móricz Zsigmondról beszélünk, azzal a szinte szégyenkező alázattal, amivel ki-
sebb-nagyobb címét és rangját mentegeti a fiatalabb író a cím és rang nélküli
szabad Óriás előtt. Az ég lassan kivilágosodik, felmegyünk a tetőre elköszönni
az utolsó csillagtól. Ugye holnap is visszajöttök mind egy szálig e ház fölé? Ta-
mási a Szamos-híd közepéig kísér. Ott elköszön, a halk búcsúszavakba már be-
leszólnak a madarak. (Magyar Csillag, 1942. augusztus 1.) 

DARVAS JÓZSEF:
ERDÉLYI SZELLEM – KOLOZSVÁRI SZELLEM
Az első tapasztalatok, amelyeket a kolozsvári szellemi emberekkel való talál-
kozásokon szereztem, bizony nem voltak valami vigasztalók. Lehet, hogy ben-
nem is hiba volt, mert talán túlzottan magasra fokozott igényekkel jöttem ide,
s amivel találkoztam, azt minden pillanatban a magamban eleve kialakított
képpel mértem össze s így természetesen pillanatonként értek a kiábrándu-
lások. Ez bizonyosan hiba volt, de hát az ember, hacsak a lelke gyökeréig
nem cinikus, mindig szeret magában valami eszményt dédelgetni. Így voltam
én eddig Erdély szellemi embereivel is, mert csak a szellemet ismertem –, az
írásokat, a különböző megnyilatkozásokat, s arra nemigen gondoltam, hogy
az emberek nyilván itt is, mint mindenütt, sokfélék, és emberi gyengeségeik,
gyarlóságaik semmivel sem kevesebbek, mint bárhol. Budapest szellemi éle-
tében már megszoktam, hogy ott bármerre lép az ember, újra meg újra intri-
kákkal, gyanúsítgatásokkal, mérges marásokkal találkozik, még azok között
is, akiket az avatatlan »külvilág« egy táborba soroz. Végeredményben ez is
csak megszokás dolga s idővel úgy hozzá lehet edződni, mint a kivándorlónak
a merőben más éghajlathoz. Ám ide mégis azzal a reménykedéssel jöttem,
hogy itt, ebben a tekintetben is más szellemet találok: olyan tisztát és egész -
ségeset, mint a hegyi levegő... Annál nagyobb volt a meghökkenésem, mikor
már az első tapogatózó lépések után arra jöttem rá, hogy innen bizony alig
menekülök meg nagyobb baklövés nélkül, ha nem szerzek valami »idegenve-
zetőt«. Valami idegenvezetőt, kalauzt, aki nem a város rejtett szépségeire hívja
fel figyelmemet, hanem arról tájékoztat, hogy ha valakihez elmegyek, kiről
nem szabad kérdeznem, kit nem szabad megdicsérnem... Mikor egy-egy em-
bertől vagy egy-egy társaságból eljöttem és kiértem a Mátyás király térre –
itt, Kolozsváron minden út ide vezet – mindig gyanakodva néztem meg a ki-
szögezett útmutató táblát és rajta a felírást: Budapest 408 km. Mintha nem
is Kolozsváron, de Budapesten lettem volna. Én csak a mai helyzet néhány
jellemző vonását láttam meg, s nem tudom, hogy mi volt itt régen, tehát nem
tudok összehasonlítást tenni. Vajon most olyan belső erők és indulatok keltek
itt föl, amelyek a kisebbségi sors nyomása alatt a mélyben maradtak, s várni
kell, míg a felszabadult mérges gőzök elszállnak, tovatűnnek? Talán ezek a
gőzök csak melléktermékei annak a nagy erjedésnek, ami természetesen vele
jár az olyan hatalmas átalakulással, amin az egész erdélyi magyarság most
keresztülmegy? Ezekre a kérdésekre nem lehet ilyen rövid szemlélődés után
választ adni, de én szeretném hinni, hogy így van. A szellem világában mindig
voltak, mindig lesznek elvi ellentétek, harcok, s ezekkel mindig vele járnak a
kicsinyes egyéni marakodások is, de hogy ezeket fel lehet oldani a közös cél
magasabb egységében, arra éppen ők, az erdélyiek mutattak példát, a Vá-
sárhelyi Találkozóval. Vagy ehhez a kisebbségi sors közös terhe szükséges?
Nem tudom elhinni, hogy így van. S különben is Németh Lászlóval együtt,
aki a télen Kolozsváron tartott előadásában »kisebbségből kisebbségbe« hívta
az erdélyi szellem embereit, én is csak azt tudom mondani, hogy az alku nél-
küli népi gondolat emberei nálunk is kisebbségben vannak: álljanak hát ide
egységesen az erdélyi népi szellem szép hagyományaival, tanulságaival. Ha
csakugyan kovász szeretnének lenni, ne vegyék át, ami nálunk is rosszul van...
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A kép azért, amit megrajzoltam, így meglehetősen egyoldalú és igazságtalan
lenne, mert voltak itt olyan élményeim is, amelyek vigasztalást adtak a szo-
morú tapasztalatokért. Az estét pl., amit a »Hitel« folyóirat néhány vezető
emberével töltöttem együtt, sokáig nem fogom elfelejteni. Vitatkoztunk és
sok mindenben nem értettünk egyet, de a szavak, amiket Erdély sorsáról
mondtak, ma is visszhangzanak bennem. Hibáztattam bennük, hogy arccal
túlságosan s egyoldalúan csak az erdélyi dolgok felé fordulnak, s szemléletük
kissé parciális, ám el kellett ismernem, hogy számukra ez a föld itt az alap,
s nem nézhetnek messzebb, míg a megoldatlan feladatok dandárja áll itt előt-
tük. Tőlük legalább nem hallottam személyi áskálódásokat, de hallottam ter-
veket arról, hogy hogyan látják megoldhatónak a szórvány magyarság ügyét,
a székelység gazdasági fölemelését, a nemzetiségi kérdést. Nem helyeseltem
mindenben az elgondolásukat. Ám minden szavukból éreztem, hogy céljaik,
szándékaik tiszták – és bennem még mindig van annyi »idealizmus«, hogy ezt
keressem elsősorban. Folyóiratukból már idéztem előbbi cikkemben ezt a meg-
állapítást: »Az erdélyi magyarság kisebbségi sorsban mindig nemzetpolitikát
folytatott, s ezért még ma sem tudja egészen beleélni magát a pártpolitikai gon-
dolkozásba...« Majd a jövő dönti el, hogy nemzetpolitikai elgondolásaikkal ho-
gyan tudnak elhajózni a napi politika zátonyai között... (Kis Újság, 1941.
október 3.)” 

MÁRAI SÁNDOR: ERDÉLYI EMLÉK
„A kolozsvári napok legerősebb emléke maradt számomra az a másfél óra,
melyet az Erdélyi Kör és a Hitel nevű folyóirat tagjainak és szerkesztőinek
meghívására erdélyi és budapesti írótársaim társaságában eltölthettem. Elő-
ször is: a régi kolozsvári ház bolthajtásos szobáiban olyan társaság gyűlt
össze, amilyent Budapesten lasszóval is nehéz lenne összeterelni: »népiek«
és »urbánusok« békés egyetértésben szemléltük egymást, s a találkozás való-
sága megint egyszer meggyőzött arról, milyen mesterséges az a távolság, me-
lyet az irodalompolitikai és világnézeti harcok szakítanak az írók között.
Kolozsvárott találkoztunk, s egyszerre megértettük, hogy vitaanyag lehet köz-
tünk, de személyi ellentét nincsen: ugyanannak a sorsnak viselésére kötelez
a közös feladat, a magyar irodalom művelése, a szellemi és társadalmi alap-
fogalmak tisztázása. A másik meglepetés: az erdélyiek válasza az anyaország-
beli írók kérdéseire. A sorsközösség, melyet mindenki érez, aki ma
Kolozsvárott a magyarság problémáiról vitatkozik, az erdélyiek szavában kü-
lönös valóságérzékkel nyilatkozik meg. A székely, az erdélyi magyar, aki húsz
esztendőt töltött el kisebbségi sorban, megtanulta a dolgokat igazi valósá-
gukban látni. Elméleti kérdésekre mindig gyakorlati választ adnak. Programok
helyett a legközvetlenebb valóságot hajlandók csak nézni és megvitatni: azt,
hogy mit is lehet a ténylegesen rendelkezésükre álló eszközökkel társadalmi,
gazdasági, irodalmi téren megvalósítani? Húsz nehéz esztendő kemény taní-
tásának eredménye ez a szűkszavú és világos okfejtés, mellyel a mai Erdély
fiai minden felmerülő kérdést megvizsgálnak. 

Ez a húsz esztendő megérlelt az erdélyiek lelkében egyfajta kemény és
erős bírálati hajlamot, mely minden jelszót megvizsgál és megmér igazi tar-
talmára. Erdélyben jelszavaknak nincs talajuk. Oly sokat szenvedtek, oly néma
megalázottságban éltek, annyi erővel, okossággal, csendes és szívós ellenál-
lással kellett megmenteni magyar lényüket, nyelvüket, földi javaikat, irodal-
mukat, másféle életformájukat, hogy most, mikor életüknek e természetes
föltételeit megint korlátozás nélkül birtokolják, nincs helye közöttük semmiféle
jelszavas politikának: az erdélyi ember megismerte a valóságot, kitanulta a
gyakorlat szabályait, s akárki akármit tálal fel neki, pillantásán, szaván érezni,
hogy minden jelszót rögtön megvizsgál a valóság választóvizében. Ez a ma-
gatartás, szemlélet, ez a kérlelhetetlen, csendes és szívós valóságérzék az a
képesség, melyet nem árt eltanulni tőlük a Királyhágón innen is. A magyar
szívében, szemléletében, igazi természetében mindig realista; az erdélyi kö-

telességszerűen az. Nagyon jól tudják, hogy megmaradni és megtartani min-
dig nehezebb, mint tervezni és szerezni. Nemcsak húsz éve tanulják ezt,
hanem történelmük századain át. S még valamit megért, aki e hónapban oda-
lenn jár: megérti, amit Kállay miniszterelnök mondott most Székelyföldön
arról, hogy minden lehetséges eszközzel »fokoznunk kell hadseregünk ütőké-
pességét«. A magyar nem imperialista, s egyetlen olyan falut nem akar a vi-
lágtól, ami nem volt évezreden át az övé. A mi hódításvágyunk más területen
sugárzik: a szellemi és alkotó munka örök földrészeit akarjuk meghódítani.
(Pesti Hirlap, 1942. június 17.)”

ILLYÉS GYULA: NAPLÓJEGYZETEK
„Tavaly karácsonykor jártam életemben először Kolozsváron. Igazánból azért
jöttem, mert diákkorom óta be nem vallott vonzódást érzek a városok iránt,
amelyek végén a t ma is még – nem soká, hisz már én sem merem kimondani
– helyragot jelent. Megszálltam egy kis tiszta-zöld szállodában, senki ismerőst
nem kerestem fel. Ha volna valami rangom, úgy mondhatnám, három napig
rangrejtve jártam a várost, félcipőben, térdig érő hóban. Egy életre ott tudtam
volna maradni. Elbűvölt, hogy nincs benne villamos.

Pehelyhullásban, szánon hajtattam be most is az állomásról. A durva és sür-
gető csengőverés helyett finoman, szinte álomba illően csengett-bongott a hó-
fehér város. Egy év óta azon szűzi tisztán és karácsonyfa-zajosan őrizte magát.
Attól tartok, egész életemben Erdélyt már ilyen fehéren, hóba öltözötten fogom
látni. Mátyás vasszobrán gyönyörű hermelin palást lobog.

Egész éjszakai utazás után kora reggel érkeztem. Nem volt türelmem lefe-
küdni, az álmosság amúgy is egyre kiröppent a szememből. Épp csak megbo-
rotválkoztam, megmosdottam. Okos magyar kifejezés ez: nyakába veszi a
várost. Elindultam hazulról. Testhezálló egy város, gondoltam. Úgy mozogtam
benne, mint meghitt ruhadarabban; úgy szedtem magamra. Eleget szedhettem,
mert nyílegyenesen Tamási lakására indulva, a második saroknál végérvényesen
eltévedtem. Bedugtam nyakamat egy utcai trafik kis ablakán, tájékozódni akar-
tam. Egy torzonborz, nagy szakállú, nagy hajú, hatalmas öregember ült benne
s felvilágosítás után jó törköly szagú hangon, keresetlenül »drágá«-nak nevezett,
mint valami idegen testbe varázsolt tündér. »Köszönöm, drága« volt már a szá-
mon a felelet, mert igyekszem mindenütt elsajátítani a bennszülöttek nyelvét,
de még időben elröstelltem magam: nem leszek csempész. Hordta a szél a
havat, öt lépésre sem lehetett látni. Báthory Zsigmond szánkós menete minden
pillanatban elővágtathatott volna a Monostori úton, ha ugyan az volt a Monos-
tori út.

Alig láttam valamit belőle, de éreztem a várost. Nem tagadom, egy kicsit
meseszerűnek éreztem. Megálltam egy sarkon, a hófúvás, akár egy hatalmas
függöny, egy pillanatra félrecsapódott a székesegyházról. Ilyesmit utoljára Pá-
rizsban és Kölnben láttam és... szóval magyar szemem hozzászokott már, hogy
ilyet, tüneménynek is jó templomot, csak ott lássak, ahol fülem ízelítőnek sem
kap magyar szót. Legalább ezer kilométerrel nyugatabbra éreztem magam ha-
zámtól. A sarkon túl az utcán fát vágtak, a kerékfűrész visítva ette a hasábokat,
egy legény egyenletes gyorsasággal sulykolta szét a tuskókat. Ez már egy darab
Andersen volt nekem, a messziről jöttnek ott a hóban. Aztán két tehén tűnt fel
s tűnt el azonmód a hóban. Közben közel és messze állandóan szóltak a csen-
gők, állandóan és varázslatosan; nem lepődöm meg, ha a hóesésben felettem
valóban elszáll végre az angyal, akit gyermekkoromban annyit lestem, kezében
az üde-zöld fenyőbokorral.

Városban éreztem magam s próbáltam megtalálni ennek a titkát. Pesten
csak rettentő háztömeget érzek magam körül, kővel és malterrel mérföldhosszat
meg-megsértett természetet. Itt könnyűséget, nyugalmat és rendet éreztem.
Mert tere van a városnak? Azt hiszem, azért, mert tere van és rajta egy pontosan
odaillő székesegyház. A történelem ilyesmivel rajzszögez le Európa térképére
egy-egy tervet, szándékot, feladatot; egy várost. Nem biztonság, nem otthon,
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nem város az, aminek legalább fele nem szemmel látható múlt. Amerikában
nincsenek városok, gondolom, mikor Tamási keresésében harmadszor is a fő-
térre lukadok ki. Ilyen a jó központ, vonz, gondolom, s harag nélkül folytatom
a felfedező utat. A városok úgy keletkeztek, magyarázza Ortéga, hogy az em-
berek féket vetettek az alaktalan űrnek s újra teremtették. A természet végtelen,
kaotikus teréből embernek való teret vágtak ki, szinte megszelídítették. Ez van
annyi, mint egy műalkotás: egy jó szobor vagy jó dráma; ember kell hozzá, sőt
emberek. Pestet annak idején egy raj újgazdag gyúrta föl, a maga lelkületére.
Kolozsváron igazánból öt-hat évszázad férfiainak lelkét érzem; tiszteletremél-
tónak és méltóságosnak érzem őket szerénységükben is, csak azért, mert múlt-
juk van; hadd mondjam is úgy, hogy Kolozsvárott.

r

Kolozsvárnak van szelleme, az első órában elárasztja és megpezsdíti a fejet.
Van szelleme Debrecennek, Kassának is. Milyen üdítő s nyugtató van Maros-
vásárhelynek! Pécsé most alakul. Szegedé egy kicsit zavaros: Klebelsberg ne-
hezen vegyül a halászlével, a neobarokk Tömörkénnyel s Rózsa Sándorral.
Akkor inkább Makó s Hódmezővásárhely áraszt valami tiszta illatot, ha
szerényet is. Pozsony egy rázkódással meg fogja találni a maga sajátos szelle-
mét. A múlt persze sokat számít, a kövek hangosan beszélnek, ha hitet kell val-
lani. Székesfehérvárnak még csak helye van a szellemre, de az aztán kitűnő.
Szekszárdnak mindene lehetett volna, és semmije sincs, elszalasztotta a pilla-
natot, amit a történelem Babitscsal kínált neki; Esztergom óriási szagos mise,
többet mutat, mint sugall. Nagyvárad sajnos olyan volt, mint az aesopusi béka:
felfutta s elpukkasztotta magát. Kaposvár, Szombathely, Sopron, Veszprém, Ér-
sekújvár, Győr... mint ágon a még zöld gyümölcs, úgy ülnek s érnek seregestől
városaink: a most következő század dönti el, íz s szellem költözik-e beléjük,
kikerekednek-e vagy féregfúrtan földre hullnak-e. Sok függ kertészkedésünktől.
Milyen zamatos kereszteződést ígér Szabadka, Ungvár, Brassó, Segesvár. Ígér
azért Pest is, némi nyesés után.

Legyünk tárgyilagosak: a város fő ütőerei kísértetiesen rondák, a pokolba
vezető tornác lehet olyan, mint a büszkeség, a Rákóczi út; az Andrássy útról
már a bennszülöttek is tudják, hogy iszonyatos gipszpanoptikum, a körutakon
egy negyedórai gyaloglás után a szaharai sivárság lelkiállapotába érkezik az
ember. Szép helyet még nem tettek nagyobb buzgalommal tönkre. A tündéri
halmok ott a méltóságos nyugati folyam és a keleti puszta találkozójánál egy
ideig készségesen barátkoztak az emberi akarattal: a kétféle táj egyforma bi-
zalommal kínálta város alá magát. Aztán egyszerre, mintha egy iszonyú istenség
végighányta volna őket; a pénz, a haszon istensége adta ki rájuk, ami a gyom-
rában volt. A régi városból már csak roncsok látszanak ki. A folyam s a
halomsor sokáig ellenállt a sértésnek. Dacolnak ma is. De milyen város az,
amelyben az a szép, ami nem emberi mű? Milyen város az, amely annál szebb,
minél messzebbről látszik; annál szebb, minél kevésbé látszik, vagyis este és
éjjel, sokat sejtető lámpáival? Megértjük, hogy aki teheti, rémülten menekül ki
innen a pannon hegyek és bokrok közé, amelyek szerencsére lépésnyire meg-
közelítették a reménytelen hangyabolyt.

r

A híres erdélyi furfangról és életrevalóságról kérdezősködnék Cs. Szabótól:
éppen a temetőben járunk: a környezet nekem ilyen gondolatokat sugall. Az
egyik kripta bejáratán szabályszerű ügyvédi táblát látok, szokásos zománcosat;
látszik, hogy a városi lakás kapujáról szerelték át ide. Így hát nem kérdezőskö-
döm. Aztán nézzük Bölöni Farkas síremlékét, csak a karcsú, magas oszlopot,
mert a tetején lévő mellszobor benyúlik a fák lombjai közé, a levelekkel becézteti
magát; tán ez a legszebb síremlék, amit eddig láttam. Aztán már lefelé menet
egy kis tűnődés az igazi, a hamisítatlan balkániasságon, azon, ahogy a város
átmeneti urai a főútvonalakon eltávolították a régi száz esztendős sírokat, és a

maguk hangos síremlékeit rakták oda. Megindító, mint minden félresikerült,
ízléstelenségbe csúszott naiv erőfeszítés. Mennyire megmutatja az embert. Sze-
gény Laforgue tollára való parvenu halottak. Majdnem könnyet ejtek értük: ott
sincs pihenés?

r

A Farkas utcából kiindulva már harmadszor járjuk be Cs. Szabóval, Márai -
val, Kereszturyval a várost. Igen, meg van ez érve, mint egy szép tajtékpipa.”
(Erdélyi Helikon, 1942. augusztus 1.)

Az Erdélyből anyaországába érkező máig ezeket az értő és megértő hango-
kat keresi. Többnyire hiába. Nem tudják vagy szándékukban sincs megismerni?
Vagy ma már ez túlságosan nagy elvárás? Örül, ha nem nevezik románnak.
Pedig csak akkor hatna az a még ma is létező vérátömlesztés a magyar tudatba,
ha ismeretekkel társulna. Majd talán a ma már támogatást élvezve utazó fiata-
labb nemzedék? – remélem.

A fenti szerzők keresik, s mintha megtalálnák az erélyi lélek kulcsát, és rá-
találnak a hamisítatlan magyar múltra, Kolozsvár utánozhatatlan, s még köveiből
is sugárzó szellemére. A városra! Arra az emberléptékűre, amilyennek én még
ismertem. Elbűvölve olvasom ezeket a kis villanásokat, s legyőz a személyes
érintettség, a leküzdhetetlen nosztalgia. S feltör bennem a kolozsvári Hitel kép-
zeletbeli hangulata. Az itt megjelent írások szerzőinek a Hitelesekkel lefolyt ta-
lálkozásai szülőházamban – ott ahol járni tanultam s ahonnan apám megpihent
testét a Farkas utcai templomba vittük felravatalozni – és az Erdélyi Kör anyám
által berendezett szobáiban. Istenem!  Hová lett mindez?

y

Beköszöntő
Márton Áron: Műveltek hűtlensége 1942/7.

A magyarok püspökének minden szavára figyelni kell!
„Sajnos, nem szólam, hanem komor ítélettel terhes szomorú tény, hogy né-

pünk művelése és nevelése az Árpádok korával lezáródott. Egyetemes szán-
dékú, tudatos és nagyvonalú népművelés az országépítő Árpádok merész
terveinek akaratos valósítása óta nem volt. Körülményeik nehézkessége mellett
is tömegek átfogása felé kinyúló népművelést utoljára ők végeztek. A szerze-
tesrendek, melyeket egymás után telepítettek be és nagy kiváltságokkal láttak
el, nemcsak igét hirdettek, a káptalani és plebániális iskolák, melyeket kemény
törvények kényszere tartott, nemcsak betűvetést, és számolást tanítottak,
hanem a földművelés, ipar, művészet fogásainak ismertetésével az élet- és nép-
fenntartás durva, primitív formái helyett megmutatták a könnyebb, szebb, em-
beribb élet útjait. 

Történelmi végzet, utóbb a nálunk torzultabban jelentkező korszellem rö-
vidlátása húzott le a haladás szekeréről. Történelmi sorsunk arra ítélt, hogy
testünkkel világerők ütközését fogjuk fel és egy félévezredes szakaszon át idegen
szándékok igáját vonjuk. A hozzánk csökötten érkezett hangos szabadelvűség
pedig sűrű jelszavaival csak felszínen dolgozott, az igazi kultúrával sem mély-
ségben, sem szélességben nem vette társadalmunk rétegeit megmunkálás alá.
Az egyházat elgáncsolta s az ő elemi iskolája beérte a beutalt gyermekek néhány
évfolyamának nevelésével, a falai közül kibocsátottaknak többet nem nézett
utána. A középiskola pedig környékéről, a népi talajból felszívta elsősorban a
tehetségeket, hozzásegítette egy felsőbb, zárt réteg előnyösebb életéhez azért,
hogy a néphez többé igaz együttérzéssel, segítő szándékkal ne térjenek vissza
soha. Nálunk nyersebben következett be, mint másutt, hogy az életmód, mű-
veltség, érzés és gondolkozás különbözősége és nagy távolsága miatt ugyanan-
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nak a népnek kebelében külön népek keletkeztek, amelyek sokszor nemcsak
egymás fájdalmát, de még egymás nyelvét sem értik meg. (Márton Áron gyu-
lafehérvári püspök gondolataiból.)”

Újra meg újra a liberalizmus. S milyen találó szavakkal magyarázza meg
mibenlétét: „csökötten érkezett és hangos”. Ez a neoliberalizmus előszele,
amely akkor még szerényebb formában működött, de Márton Áron már érzé-
kelte veszedelmét. Így keletkeztek aztán azok a „külön népek”, s vált az egység
vágyálommá.

y

Egy magyar sors tanulságai
Benda Kálmán: Bethlen Miklós kancellár 1942/7.

Már láthattuk, hogy a Hitel ez idő tájt igen sokat foglalkozik történelmi kér-
désekkel. Nem véletlenül, erről már több ízben szóltunk előző írások kapcsán.
A kiragadott korszakok minden esetben meghatározó fontossággal bírtak abban
a folyamatban, amely a jelen állapotokig vezetett. Ebben az írásban is egy ilyen
korszakot ismerhetünk meg.

„Háromszáz esztendeje, hogy a XVII. század második felében lefelé buk-
dácsoló, haldokló Erdélyország legműveltebb koponyája, a századforduló egyet-
len erdélyi államférfia, minden idők egyik legtragikusabb sorsú magyarja,
Bethlen Miklós megszületett. Élete öreg Rákóczi Györgynek a »nagy fejede-
lem«-től örökölt békés és hatalmas országában fogant, de még gyermek, amikor
Erdély romlása megindul, s két emberöltővel később, amikor egy hosszú élet
hiábavaló küzdelme után sírba száll, az önálló fejedelemség sincsen többé. Sze-
mélye és élete egy félszázadot fog egybe: a törökkor csatáiból a felszabadító
és kuruc harcokon át Bécs uralmáig vezet; s míg életében alig van egy nyugodt
perce, fegyver és vér veszi körül, halála idejére minden elcsendesedik: a ma-
gyarság kezéből kihullott a kard, s a letörött kuruc zászlók fölött ragyogva kél
föl a Habsburgok napja. 

Életét egyedül járta. Erdély nem méltányolta képzettségét, rátermettségét,
politikájában nem állt mellé –, kiutat kereső, remény és kétségek között őrlődő
tragikus világa mégis közös Erdély és a királyság minden magyarjáéval, az egész
nemzettel. Lelke a mélyben háborgó magyar világ fölé szárnyalt, látóköre mesz-
sze túlért a fejedelemség határain –, mégis minden érzése, minden gondolata
ehhez a földhöz kötötte, az erdélyi problémák megoldására sarkallta, s életében
ezer meg ezer vonással tükröződik a magyar sors. Képességei vezetésre, pa-
rancsolásra rendelték volna, de a belső erdélyi ármánykodások, a külső erők
fölébe kerekedtek, s őt is meg a fejedelemséget is maguk alá temették. 

Bethlen Miklós élete elválaszthatatlan Erdélytől, s egyéni tragédiája mögött
ott sötétlik az egész fejedelemség, az egész magyarság szomorú sorsa.”

Vajon mi lehet a titka annak, hogy a magyar nem hajlamos felismerni s tá-
mogatni igazi vezérlő csillagait, s ha mégis, akkor szép számmal akad annak
ellenzője, tagadója, tiltója. Pedig mindenkor voltak időtlen magyarok, kiknek
szavára hallgatva akár boldogabbak lehettünk volna. De mi a titka annak, hogy
Erdélyben mégis élt, s talán pislákolva ma is él egy olyan szellem, amely tehet-
séges embereket sarkall arra, hogy minden erejüket e hányatott sorsú, elszakí-
tott hazára összpontosítsák? Egy olyan szellem, amelyet ha fellobbanthatnánk
az összmagyar éjszakában és milliónyi lélekben élve felsorakozna napjaink ve-
zéregyéniségeihez a veszni látszó esély akár győzedelmessé izmosodhatna.  

„1642 szeptember első napján született a kisbuni várkastélyban, öreg Rá-
kóczi György magyarországi hadjáratának készülődései közepette. Családja, a
Bethlenek kiterjedt főnemesi nemzetsége, nemzedékek óta a fejedelemség élén
járt vagyonban és hatalomban egyaránt. Nagyapja szamosújvári kapitány, a fe-

jedelemség főgenerálisa volt, apja pedig, ekkor még csak fiatal tanácsúr, ha-
marosan udvarhelyszéki főkapitánnyá, majd ország kancellárjává emelkedett.
Anyai részről már a nagyszülői nemzedékben polgár ősökkel találkozunk: az
erdélyi társadalom egyes rétegeit ekkor még nem választotta szét merev, át-
hághatatlan fallal a Nyugaton már kifejlődött címek és rangok sokasága. Bethlen
Miklós később, kancellár korában sem talált semmi takargatni valót rajta, hogy
ősei közül a főkapitányok és tanácsosok között az egyik »kereskedő ember volt«,
s ármálisát is csak a maga életében szerezte. És bár az apai házban büszke
gőggel hivatkoztak az előkelő ősökre, ez korántsem vont közéjük és a köznemesi
réteg közé olyan válaszfalat, mint később, a barokk főúri udvarokban. Része
volt ebben a társadalom kicsiny voltának is (szegről-végről szinte mindnyájan
atyafiak voltak), de része volt a kálvinizmusnak is, mely puritán, szigorú elveivel
ekkor még gátját szabta az elkülönülő, fényűző életnek.” 

Figyeljünk erre a rövidke összefoglalójára annak, ami sokáig, akár a szoci-
alizmust építő évekig, meghatározta az erdélyi magyar társadalom gondolko-
dásmódját, egymáshoz való viszonyulását, közösségi szellemét s általa
ellenálló-képességét. Valami, ami mindenkor megkülönböztette e hegyek közé
zárva nevelkedett világot a földrajzi okokból, s Bécs közelségéből fakadóan
nyugat felé kitárulkozott nagyobbik hazától. Olyannyira így volt ez, hogy ha
kissé jobban megfigyeljük az ott és az anyaországban szocializálódott magyart,
még felfedezhetjük ennek nyomait. A kommunikációs határtalanság új korszaka
most kezdi végleg kimosni ott is a lelkekből és fejekből ezt a valamit.

Hogy azért ez Erdélyben sem volt – s ma sem – általánosítható, arról szintén
Bethlen Miklós sorsának megismerése fogja meggyőzni az olvasót.

„Erdély ez idő tájt a nyugalom és a béke fellegvára volt. A Portának megfi-
zette évi adóját, belül pedig önállóan építhette a maga magyar világát. Földjén
évtizedek óta nem járt ellenség; a századforduló pusztulását eddigre kiheverte,
gazdag, számottevő állammá fejlődött. Ereje akkora volt, hogy nyugati nagy or-
szágok szövetségében a Habsburgokkal is szembeszállhatott, s éppen ezekben
az években kényszerítette fegyverrel a császár-királyt, hogy a magyar királyság
alkotmányos jogait és vallásszabadságát tiszteletben tartsa. A szemét nyitogató
Bethlen Miklós első emlékei ezt a magabízó, büszke országot mutatták, mely
glóriás fényben látta saját hivatását és bizalommal nézett a jövőbe. 

Neveltetése, taníttatása a legjobb volt, amit csak Erdélyben kaphatott. A Beth-
len nemzetségnek ebben az ágában hagyományos volt a magasabb műveltségre
való törekvés: könyvforgató, Erdély történetét írogató apja és nagyapja magasan
fölötte álltak a politika mellett csak a harccal és vadászattal gondoló nemesi
átlagnak. »Az erdélyi állapothoz képest tisztességes tudományú ember volt« –
mondja apjáról Bethlen Miklós is önéletírásában. Tőle örökölte ő is tanulásra,
tudásra vágyó lelkét, minden iránt érdeklődő fogékonyságát. 

Egy ideig Keresztúri Pál, a híres pedagógus tanította a tudományok alap-
jaira, de tizenkétéves korában már Gyulafehérvárra megy, »skólába«, majd
hamarosan Kolozsvárra adják Apáczai János keze alá. Tanulmányai elsősorban
a vallás dolgaiban mélyedtek el, a »solida theologiá«-ban, de sem Keresztury,
sem Apáczai nem feledkeztek meg a mindennapi élet szükségleteiről, a világi
tudományról sem. Bethlen Miklós kancellár korában is hálás szívvel emléke-
zett vissza nevelőire, kiktől nemcsak tudást kapott, de akik lerakták világné-
zetének alapjait is. Nemcsak világot hoztak az elméjébe, s rendbe hozták a
káoszt – írta –, de hitet oltottak belé, állandó önnevelésre, egyházához való
törhetetlen hűségre buzdították, s felébresztették benne a tudományok sze-
retetét. (…)

A politikai események azonban hamarosan döntően szóltak bele tanulmá-
nyaiba. Még 16 esztendős sincsen, amikor 1658-ban, II. Rákóczi György len-
gyelországi hadjáratában az erdélyi sereg tatár fogságba kerül, a török pedig
rábocsátja bosszuló hadait engedetlen vazallusára. A fejedelemség földjét gyil-
kolva, rabolva szelik keresztül-kasul a török–tatár hadak, a gondtalanul, béké-
ben élő ország máról holnapra harctérré válik. A kolozsvári iskola diákjai

yy
478

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 478



széjjelfutnak, Bethlen Miklós is fegyverrel cseréli fel a könyveket. Hónapokon
át bujdosik szakadatlan lovaglásokban, erdők mélyébe, mocsarak közé húzódva,
néhány szolgával oltalmazva beteg anyját és kis testvéreit. Apja – Rákóczi krak-
kói őrségparancsnoka, ki háromezred magával egyedül tért haza Lengyelor-
szágból a nagy seregből – elszakadt családjától, Barcsai fejedelem mellé áll,
birtokait Rákóczi elkoboztatja. 

Ez a világ nem kedvezett a tanulásnak. Bethlen Miklós még később, öreg
korában is keservesen emlékezett vissza »ez időbeli idő veszteségeire«, a poli-
tikai viszonyok miatt kényszerű pihenőire. Legalább »azt a meglévő kis tudo-
mánymagot« akarta konzerválni, s csodálatos kitartással szedte elő régi
könyveit, »remélvén s vágyódván az akadémiákra, hogy ott az Isten megszapo-
rítja, megneveli s érleli.« Nem is volt otthon nyugta. Megragadta a legelső le-
hetőséget s 1661-ben, zsebében Kemény János fejedelem ajánlólevelével,
nekiindult »peregrinációjának.« 

Hollandiába, a leydeni egyetemre ment, ez volt az első útja az erdélyi kál-
vinista diákságnak. Egy évig maradt itt s theologiai tudását itt mélyítette el
világi ismereteinél sokkal nagyobb mértékben; ez a Hollandiában szerzett mű-
veltség avatta őt egész életére a XVII. századi kálvinizmus jellegzetes képvise-
lőjévé. De nem elégítette ki Hollandia. Elment Heidelbergbe, bebarangolta a
Hanza városokat, majd átkelt a csatornán s az oxfordi egyetem haladó szelle-
mével, Angliával ismerkedett meg. Visszafelé Franciaországot járta végig, meg-
csodálta a napkirály pompázó udvarát, ismeretséget kötött előkelő francia
körökkel, s mindvégig valóságos lázas sietséggel tanult. (…) 

De lelkének, gondolkozásának Erdélyben kiformálódott arcát lényeges vo-
násaiban ez a három év nem változtatta meg. A hazulról kapott útravaló, Apáczai
János öröksége sohasem fogyott ki tarsolyából. Megcsodálta a Nyugat nagy
műveltségét, a tengerparti nemzetek fejlett életét, de Erdély emléke nemhogy
halványodott volna benne, egyre erősebbé lett. Fiatalságát meghazudtoló érett-
séggel mérlegre vetett mindent, amit látott, s egyik nemzet kultúrájának sem
vált szolgalelkű hódolójává, rajongójává. Egészséges, gyakorlati életösztöne
mindjárt azt kutatta: hogyan valósíthatná meg ezt otthon is, a fejedelemségben. 

Sokkal mélyebben gyökerezett az erdélyi légkörben, annak szelleme sokkal
erősebben rányomta bélyegét, semhogy akár a holland, angol vagy a francia vi-
lágban felolvadhatott volna. A holland egyetem teológiai felfogása természetesen
kapcsolódott műveltségéhez, azt szinte vérébe itta. A rationalizmus itthon alig
hallott eszméi megragadták őt, elgondolkozott Grotius új jogi tanain, de az ate-
ista tanokkal már szembeszállt, s a régi magyar prédikátorokra emlékeztető
tűzzel védte és bizonygatta Isten létét. 

Heves vérmérséklete ellenére nehézkes természet volt, lassan mozdult, az
egyszer elkezdett útról nehezen tért le. Látóköre kitágult, műveltsége elmélyült,
tudása megnövekedett, holland teológiai ismereteket, franciás gondolkozást és
barokk ízlést hozott magával, de mindezt az erdélyi magyar szellem formálta
benne egységessé; lelkének, szellemének alapvonásait nem törölhették le az
akadémiák és peregrinációk. 

Három évi távollét után 1664 nyarán ért vissza Erdélybe, de éppen hogy
csak megpihent néhány hétig, és már újra fölkerekedett: Magyarországot akarta
megismerni, kitanulni. Zrínyi Miklóshoz indult Csáktornyára, keleti Magyaror-
szág protestáns fia a nyugati végek katolikus magyarjához. Útjában, végig a
Felvidéken, először nyílt alkalma egybevetni a töröktől elpusztított vidékek ki-
etlenségét a nyugati tengerpart »nyájasságával« s először került személyes érint-
kezésbe a királyság magyarjaival. Elkeseredett, forrongó hangulat csapta meg
mindenfelől. A csak imént kötött vasvári béke, mely az ország testéből újabb
jókora darabot engedett át a pogánynak, a király leghűbb magyarjaiban is meg-
ingatta a hitet, s az uralkodó elleni elkeseredés itt-ott már leplezetlenül hangot
kapott. 

Zrínyi mellett alig pár napot tölthetett: a bán életét vesztette egy vadászaton.
Bethlenben azonban ez a rövid együtt töltött idő is mély emléket hagyott, esz-

ményei megtestesítőjét, legnagyobb magyar példaképét ismerte meg benne.
»Bethlen Gábortól fogva máig sem volt, sőt talán ezután sem lesz hozzá ha-
sonló. Igen tudós, vitéz, nagy tanácsú, nemzetéhez buzgó, vallásban nem ba-
bonás, képmutató s üldöző« ember volt.” 

Milyen kár, hogy a kor két nagyszerű elméjének, hű magyarjának ez a talál-
kozása, nem lehetett hosszasabb. Ki tudja, milyen gyümölcsöket teremhetett
volna. Mert Bethlen felismerte Zrínyi zsenijét, s mivel beszélgetéseikben ezek
szerint ő erre alkalmat adott neki, minden bizonnyal maga is észlelte beszélge-
tőtársa értékeit. Két nagy magyar elme és szív, s egyik osztályrésze a testi halál,
másiké – adottságainak kihasználatlansága miatt mondhatjuk – a mellőzöttség
élve eltemetettséggel felérő állapota.

„Harci iskolájának így vége szakadt, s tudásának ezt a fogyatékosságát ké-
sőbb sem sikerült pótolnia: Bethlen Miklós nem volt katona. A fegyverforga-
tásnál, vitézi életnél jobban is érdekelték a tudományok, művészetek; most is
Csáktornyáról hirtelen elhatározással Olaszországba ment. Velencét, az
északitáliai városokat járta be, a déli, katolikus világ azonban nem érintette
meg lelkét, nem talált vele közös vonást. Majd egy évi utazgatás közben meg-
tanult olaszul, s 1665 végén ért haza, nagy tervekkel, lelkes elhatározásokkal. 

Erdély horizontja nagyon leszűkült, élete nagyon megcsendesedett azalatt,
míg odajárt. Rákóczi György halála, Rédei, Barcsai, Kemény János fejedelmek
harcai, török és tatár pusztítás után a fejedelemség néhány év alatt visszasüly-
lyedt oda, ahol Básta korában volt. Csak emberben 70 000 főt veszített, né-
pességének egy tizedét. A fejedelmi székhely rommá lett. Várad, Lugos,
Karánsebes, Jenő, az ország végvárai s velük a medencét övező gazdag részek
török kézre kerültek, falvak százai, egész vármegyék omlottak hamuvá –, mind -
az, amit egy félévszázad gyűjtött, épített, az ellenség prédájává lett. 

Régi erejét a béke évei sem hozhatták többé vissza. Apafi Mihály, az új fe-
jedelem, akit a török úgy kényszerített a trón elfoglalására, nem termett vezér-
ségre, lassú észjárású, tehetetlen, akarat nélküli ember volt. A közügyek nem
érdekelték, az uralkodást tehernek érezte, s elkeseredését borba fojtotta: estére
már többnyire részeg volt. Politikai céllal, elgondolással alig találkozunk udva-
rában, az ország csak tengődött egyik napról a másikra. Az ügyek vezetése a
fejedelemasszonyra, az erélyes Bornemisza Annára, majd a Részekből szár-
mazott kisnemesre, rokonára, Teleki Mihályra maradtak; Apafi mindent rájuk
hagyott: »Lássa az úr, Teleki Uram, amint őkegyelmének tetszik, úgy menjen
véghez a dolog.« A központi hatalom gyöngesége züllesztően hatott az államra.
A vezető családokat nem volt ki féken tartsa: klikkekbe, pártokba tömörültek,
egymás ellen szövetkeztek, s perlekedve és áskálódva, hízelgéssel és rágalma-
zással törtek egymás eláztatására, a fejedelem kegyének elnyerésére s így az
áhított hatalomra. Apafiban évek során naggyá nőtt hatalmának féltése, s elég
volt, ha valakiről azt suttogták, hogy trónjára tör: borközi állapotában nem is-
mert kegyelmet. A nótáztatások száma felszökött, senki sem lehetett nyugodt
élete és vagyona felől. 

Ebbe a kicsinyes, áskálódó világba tért meg Bethlen Miklós nagy álmaival,
merész terveivel. Ahogy egykor mesterét, Apáczai Jánost, kit »mint atyját«, úgy
tartott mindig, s kinek példája később is sokszor jutott eszébe –, őt is a kicsiny
Erdély fölemelése, a magyar világ megjobbítása nem hagyta nyugodni. Lelkében
egy új Erdély képe élt, mely hatalmas és művelt lesz egyszerre, s melynek a fe-
jedelem oldalán ő lesz a legfőbb vezetője, hiszen származásánál, műveltségénél
fogva ki lehetne erre nála méltóbb. »Csináljunk Erdélyből egy kis Hollandiát,« –
írta Misztótfalusi Kis Miklósnak, a nyomdásznak, álmaiban tragikus osztályos
társának. A még futkosó kisgyermek emlékei keveredtek benne azzal, amit az
ifjú Nyugat-Európában látott: Bethlen Gábor, a Rákócziak török szövetségben
németre kitámadó hatalmas fejedelemsége képzeletben kezet nyújtott Hollandia
és Franciaország szellemének. Ifjúi lelkesedésében mindezt egyszerűnek és
megvalósíthatónak gondolta; nem ismerte az embereket, nem ismerte a viszo-
nyokat –, keservesen kellett fizetnie érte. 
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Élete a rendes mederben indult. Származása, műveltsége előkelő helyet biz-
tosítottak számára a fejedelmi udvarban. Apja nyomán ő is egykettőre udvar-
helyszéki főkapitánnyá lett, bekerült a nagyobb fejedelmi tanácsba s így szóhoz
jutott az országos dolgokban. Meg is házasodott; apja kiadta jussát, maga gaz-
dájává lett. Valósággal belevetette magát a politikai életbe, s éveken át lanka-
datlan hittel, meg-megújuló munkakedvvel dolgozott. Terveket szőtt, szervezett,
buzdított és korholt. Francia stílusban, saját tervei szerint megépítette
bethlenszentmiklósi kastélyát, mintegy az új nyugati szellem hírnökéül. Érint-
kezést keresett a magyarországi elégedetlenekkel, tárgyalt Wesselényi nádorral,
terveket kovácsolt a császár és generálisai ellen. Új életre akarta kelteni a fe-
jedelemség magyar küldetését, hogy a császárral való harcban célt szabva az
ország elé, a lelkesedés lángjával emelje ki az embereket a tespedtségből. Fel-
szólalt a tanácsban, vitatkozott a rendekkel az országgyűlésen –, nagy terveiből
mégsem valósulhatott meg semmi sem. A tanácsosok lehurrogták ifjú lelkese-
dését, tapasztalatlanságát megmosolyogták. Meg sem értették, mit akar. 

Jó egynéhány év keserves próbálkozásaira volt szükség, míg rádöbbent az
erdélyi valóságra: a megfogyott, létért küzdő ország belső tehetetlenségére,
politikusainak rövidlátására. Fel kellett ébrednie álmaiból, hogy megláthassa:
az uralkodó tekintélye, a fejedelemség súlya semmivé lett, nagy megmozdulást,
lendületet hiába vár tőlük. Telekinek, a mindenható miniszternek külpolitikájá-
ban csak következetlen, számára érthetetlen, gyáva taktikázást látott, a taná-
csosok beszédjében összevissza, rövidlátó és önző megalkuvást. »A szegény
fejedelem erőtlensége és az uraknak ezzel az erőtlenséggel való visszaélések«
a tanácsosok egymás elleni áskálódásai visszariasztották, a tivornyákban kime-
rülő, szellemtől és műveltségtől elrugaszkodott udvari élet különben sem volt
az ő világa. Nem tudott közéjük keveredni. 

De ekkor még hitt benne, hogy egyszer maga alá gyűrheti őket. Hitt külde-
tésében s úgy érezte, hivatása, Isten előtti felelőssége nem engedik, hogy meg-
hátráljon, meg kell mondania véleményét. Pedig tudhatta, hogy az udvarnál
nem szeretik a szókimondó embereket: Bánffy Dénest, Erdély leghatalmasabb
főurát éppen akkor ítélték halálra Telekiék galád hazugságokkal, mert szembe-
helyezkedett velük. Mindez nem rettenthette vissza. Isten úgyis eleve kiszabta
sorsának végét, s ő, a gyarló ember, azon nem változtathat, hiába szaladna
előle, az csak utolérné. 

Kényszerűségből megalkuszik a sorssal, belátja, ebben a légkörben, ilyen
viszonyok között nem gondolhat tervei valóra váltására. De még fiatal, még
nem hagyja magát. Szembefordul a pártokkal és klikkekkel, az udvar politikai
rövidlátásával. Ahogy később maga mondotta: mi mást tehetett volna, amikor
»a haza, amint igazán megaláztatva maradott vala is, teljességgel fölfordula.« 

A megoldhatatlan belső problémák mellé azonban hamarosan még súlyo-
sabb külső kérdések csatlakoztak a fejedelemség szomszédságában, Magyar -
országon. A törökön már a vasvári béke engedékenysége sem segített,
hanyatlása többé nem volt feltartható. A Habsburg-császár hatalma egyre erő-
södött, s az elkeseredett magyarság próbálkozása Wesselényi vezetésével, hogy
sorsának intézését a maga kezébe vegye, csak ürügyet szolgáltatott a királyság
teljes elnyomására. Felfüggesztették az alkotmányt, megszűnt a vallásszabad-
ság, az országot elözönlötte az idegen katonaság: a magyarnak hallgass volt a
neve. Megindultak a kivégzések, birtokelkobzások, fellobbant a protestánsok
elleni hajsza, s a nemesség elleni irtóhadjáratot méltón egészítette ki a zsoldo-
sok garázdálkodása a falvak népén. 

A nemzeti élet lehetősége is megszűnt. Pallost függesztettek a magyarság
legjobbjainak feje fölé, s egyre nagyobbra nőtt a bujdosók száma, kik minde-
nüket elvesztve menekültek otthonukból, s árva, elnyomorodott életüket csak a
császár elleni lángoló bosszú táplálta. Segítséget kérő szavuk Erdélybe is el-
hallatszott s Teleki melléjük állt. Hiszen a fejedelemség létjogát egy fél évszá-
zadon keresztül az adta meg, hogy fegyverrel is megvédte a magyar
szabadságot. De hova lett eddigre a nagy fejedelmek erős, hatalmas országa.

A tehetetlen, belső bajokkal küzdő állam, magát sem védhette, hogyan tudta
volna a császárt térdre kényszeríteni. Teleki mégis megpróbálta. Francia bizta-
tásra kardot rántott, hadai feldúlták északkeleti Magyarországot, de ennél
többre nem jutott, csúfos kudarccal vonult vissza. 

Erdély nem teljesíthette többé magyar hivatását, méltatlanná vált a nagy kül-
detésre, mit Bocskai formába öntött, majd Bethlen Gábor valóságra váltott, s
az erdélyi vezető rétegek egyre jobban megtagadták apáik emlékét. Teleki had-
járatának kudarca után az önző hangok kerekednek felül: Erdély ettől kezdve
csak magával törődik. A fejedelemség öncélúvá lesz a nemzet szemében, létéhez
görcsösen ragaszkodnak. Lipót magyarországi uralma rémként üli meg a lel-
keket: senki sem kételkedik benne, rájuk is ugyanaz a sors várna a császár jo-
gara alatt. Féltik önkormányzati életüket, alkotmány- és vallásszabadságukat,
féltik a maguk egyéni érvényesülését, országintéző jelenüket. 

A fejedelemség önállóságát minden áron biztosítani kell: ebben valameny-
nyien egyetértettek, de a követendő útra vonatkozóan megoszlott véleményük.
A túlnyomó többség – Teleki Mihállyal az élén – az évtizedes hagyomány foly-
tatását, a törökbarát, németellenes politika fenntartását javallotta, s csak keve-
sen voltak, kik Béldi Pál, a hatalmas székely úr, meg Bethlen Miklós köré
csoportosulva esztelenségnek vélték az ország sorsát továbbra is a törökhöz
kötni. A rendek zöme nem vette észre az európai erők nagy eltolódását, a po-
gány hatalmának végzetes gyöngülését. Az ősi hagyományokba belerögződve,
vakon mentek a régi úton, s Bethlen Miklós korábbi németellenességét egybe-
vetve mostani pártállásával, viselkedésében nem a józan ész felismerését látták
meg, a reális politikai állásfoglalást –, árulást, köpönyegforgatást szimatoltak
viselkedésében, s egyesek jó ürügynek vélték, hogy eltegyék az útból. Az áská-
lódások, rágalmak kiújultak, Teleki is a »német párt« ellen fordult, s Béldit meg
Bethlen Miklóst Apafi elleni lázadás, összeesküvés vádjával börtönbe vetették.
»Mellé rántának a vádban – írja később Bethlen –, azt mondván, én vagyok Bél-
dinek esze, pennája, kardja, mindene.« Fiatalsága megmenti ugyan az életét  –,
Teleki nem tartotta őt vetélytársnak, hiszen egy nemzedékkel volt mögötte –,
de egy esztendeig raboskodik, s szabadulásakor súlyos feltételeket kell magára
vállalnia. 

Igazságtalan rabsága, ha meg nem is törte, elkedvetlenítette, megnövelte
elkeseredését. Felesége hosszas betegsége, majd halála, kisgyermekeinek egy-
más után való pusztulása csak súlyosbította a rászakadt sorsot, s a korábban
világi hatalomról, dicsőségről álmodozó lelkes, tüzes ifjú magába fordult, töp-
rengő, elmélyedő, mindent százszor is megfontoló óvatos férfivá lett. Mind töb-
bet gondolkozik a vallás dolgain, – mély hite vezette át a megpróbáltatás súlyos
napjain is – s lassankint egyetlen vigaszává, örömévé a Szentírás lesz. Istenhez
menekül a kitaszítottság, reménytelenség közepette, s éveken át egyháza az
egyetlen hely, hol szabadon munkálkodhatik, jótékonykodhat, építhet. 

A politikai élettől nem húzódik vissza, de régi hevességét hiába keresnénk
már. Lelkében még él régi vágya, hogy »a bárdolatlan, tudatlan magyar nemzetet
mind politikai, mind az ökonómiai dolgokban reformálja, excolalja«, – de földi
dicsőségről, országvezetéséről egyre kevésbé ábrándozik. A »világi becsület«
helyett ő már csak »az Úr tisztességes dicséretének reménységét« keresi. 

Apafi Erdélyországának sikerült egyik legnagyobb fia szárnytollait megmet-
szenie, s ha nem is zuhant le a magasból, lendülete lelassúdott, életereje pedig
egyre morzsolódott – eredmény nélkül. 

Erdély pedig megmaradt a török oldalán. A nagyvezér parancsára Apafi
még Bécs ostromához is elindult hadaival 1683-ban, Teleki csak későn jött rá,
a császárváros felmentése után, hogy rossz oldalra állt. De határozni még min-
dig nem mert, semmit sem csinált, veszteg ült, s elszalasztotta a pillanatot.
Pedig nagy szolgálatot tehetett volna a császári csapatoknak, és mindenekelőtt
a magyarságnak, ha beleveti magát a pogányellenes küzdelembe. Valósággal
hátába kerülhetett volna a török csapatoknak és két tűz között azokra gyors és
biztos pusztulás várt volna. De Bethlen Miklósnak s a »német párt«-nak nem
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volt szava, a többiek pedig még mindig nem akarták meglátni, hogy a félhold
leáldozóban van.” 

Benda Kálmán – röviden és Bethlen Miklós életútjához csatolva – leírja azt,
amit nem volt szívem lerövidíteni, mert a Magyarországot, a magyarságot, a
nyelvet és hagyományt megmenteni képes Erdély csodájának kicsinyes szé-
gyenbe hanyatlását nagyszerűen foglalja össze. A magyar Erdély a maga módján
egy európai hatalommá nőtt, s Európa történelmi színpadán képviselte a ma-
gyarságot, hogy aztán a történelmi szükségszerűség: egy terjeszkedésre ala-
pozott nagyhatalom elkerülhetetlen zuhanása, s a Habsburgok ügyes
ármánykodása magával rántsa azon a lejtőn, amely fokozatosan vezetett annak
a magyar Erdélynek az elvesztéséhez. Hiszen a magyar hegemónia hanyatlása
ekkor fordult véglegesre. 

„Az egész Európából egybesereglett csapatok közben megkezdték győzel-
mes hadjáratukat Magyarországon. 1684-ben már Budát ostromolták. Thököly
északmagyarországi fejedelemsége összeomlott, a bujdosók csatlakoztak a csá-
szári hadakhoz, s Erdély itt maradt egyedül, tehetetlenül, pénz és hadsereg
nélkül, kiszolgáltatva a sors kényére, kegyére. 

1685-ben Dunod generális a császár nevében tárgyalásokat kezdett Apafi-
val, méltányolva a fejedelemség önállóságát, a kísérlet azonban nem vezetett
eredményre. Erdély vezető politikusai nem akartak immár Bocskai szavaira em-
lékezni, hogy a fejedelemségnek csak addig van joga önálló léthez, míg Ma-
gyarország területe török megszállás alatt van, nem kívántak Magyarországgal
semmilyen kapcsolatba kerülni, s a való helyzetet annyira félreismerték, hogy
azt hitték, a császárral szemben ők vannak felül, a feltételeket ők diktálhatják.
Megkötötték magukat, álláspontjuktól nem tágítottak. 

Pedig még meglett volna a lehetőség Erdély külön életének biztosítására.
Bécsben nem voltak tisztában a fejedelemség belső viszonyaival, s tisztelettel
viseltettek Bethlen Gábor egykori állama iránt. A Dunod tárgyalásai után
Bécsbe utazott Haller Istvánnak sikerült is a helyzethez képest kedvező diplo-
mában biztosítani Erdély különállását, alkotmányát, Apafi székét, – de a rendek
ezt sem fogadták el. Nem tudták elviselni, hogy Kolozsvárra és Désre német
őrség szálljon, és hogy a császáriakkal régi ellenségük, Csáki István is vissza-
térjen. A tanácsban viharos jelenetek közben tettek hitet függetlenségük mellett,
amelyből egy jottányit sem engednek –, s világért sem hitték volna el, hogy os-
toba makacsságukkal éppen az ellenkezőt érik el.

»Én látván szörnyű tudatlanságukat, elkeseredve mondám, félek én, nem
akarunk tisztességes vazallusok lenni, de bizony rabok, jobbágyok leszünk« –
emlékezett ezekre a napokra később Bethlen Miklós –, de véleményével magára
maradt. Hiába magyarázta, hogy ez az utolsó lehetőség Erdély külön létének
megmentésére, hogy legénykedésükkel csak maguk alatt vágják a fát, mert se
hatalmuk, se katonájuk nincs –, nem hallgattak rá. 

Jóslata aztán nagyon hamar igazolódott: 1687-ben Lotharingiai Károly her-
ceg hadai téli szállásra már Erdélybe húzódtak. Nem kértek rá engedélyt, a fe-
jedelemség pedig nem is gondolhatott rá, hogy megakadályozza: Erdély máról
holnapra a császár hatalma alá került. Bezzeg kellett volna mostan a halleri
diploma, kedves lett volna Bethlen Miklós tanácsa –, de többé nem volt kivel
egyezkedni. A hangulat a fennhéjázó legénykedésből egyszerre fejvesztett, ijedt
alázkodássá fajult, a rendeken kétségbeesés lett úrrá. »Jó volna most ha hadunk,
jó generálisaink és officéink volnának – kesergett Bethlen Miklós, maga elé
idézve a múlt nagy mulasztásait –, mindenik hatalmas szomszéd becsüllene
most minket, nem fognának bé, mint az ökröt, nem tartanának favágó-tőkének,
bizony félek én, maholnap fizetünk mi a nekünk parancsoló idegen hadnak,
mint a mi parancsolatinktól függő olyan szolgáknak fizettünk volna. Bizony
reánk esik amaz régi mondás: nec pacem ferre, nec bellum gerere scimus.« 

Pedig Lotharingiai Károly ellen még nem lehetett panaszuk, a fejedelemség
belső életével nem sokat törődött. Utána azonban újabb és újabb generálisok
jöttek, kiskirálynak képzelték magukat, s Erdéllyel meghódított tartományként

bántak. 1688-ban az eperjesi vérengzéseiről közismert Caraffa generális ér-
kezett meg császári biztosként. A korrupt közállapotok, csúszó-mászó főurak
és áskálódó klikkek hamarosan elétárták a fejedelemség »nincstelenségét, és
hogy Erdély nem diplomára, nem fejedelem, tanács és ország nevekre, hanem
járomra méltó és alkalmatos.« Egybehívatta az országgyűlést és kimondotta:
»Erdély visszatér Magyarországhoz, melytől az irigy sors és némelyek gonosz -
sága egykor elszakította.« 

Ettől kezdve a tragédia gyorsan haladt előre. 1690-ben meghalt Apafi Mi-
hály, s a török megpróbálta maga mellé állítani a fejedelemséget. Alig néhány
hét múlva Thököly Imre török segítséggel betört az országba. Zernyestnél le-
verte az egyesült erdélyi és császári sereget – , a csatában az öreg Teleki Mihály
is ottmaradt. A zsoldos hadak pusztulásán elkeseredett ország szabadítóként
fogadta; az országgyűlés törvényt hozott, hogy »az német nemzetet és annak
birodalmát ejuráljuk in perpetuum, sub anathemate« – politikai tehetetlensé-
gükben azt hitték, ezzel mindent meg is oldottak. De Thököly néhány hét alatt
kiszorult Erdélyből Badeni Lajos hadai elől – s a fejedelemség visszakerült
Lipót hűségére. A császáriak bizalmatlansága immár teljessé vált a magyarság
iránt. A generálisok nyíltan becstelennek, gazembernek szidalmazzák a tanács-
urakat, szemükbe vágják, hogy elárulták szavukat, hogy török pártiak, hogy lá-
zadásukkal eljátszották Erdély minden jogát. Bethlen Miklós aggodalma valóra
vált. Úgy látszott, ütött Erdély végórája. 

Teleki halála után nincsen többé valamirevaló politikusa Erdélynek Bethlen
Miklóson kívül; a vezetés akarva-akaratlanul rászáll. Negyvennyolc éves korá-
ban, sok megpróbáltatás, szenvedés után beteljesült ifjúkora nagy vágya: kezébe
vehette az ország sorsának intézését. Huszonöt évig kellett várnia, míg ezt el-
érhette, huszonöt éven keresztül háttérbe szorították olyanok mögött, akik sem
tudásban, sem látókörben nem léphettek nyomába. Hallgatnia kellett, amikor
tudta, hogy neki van igaza, tehetetlenül nézte, hogyan vezetik az országot a
biztos romlásba. Most pedig, amikor már minden mindegy, amikor az ország
összeomlott, s hosszú évek kétségbeesése, tehetetlensége felőrölték az ő ener-
giáját is, világi terveit eldobta és nyugalomra vágyik, odaállítja a sors a romok-
hoz: építsd föl újra. A magyar tehetségek annyiszor megismétlődő tragédiája
ez: igazságukat, képességüket csak akkor fedezik fel, amikor már késő.”

Olvassuk újra a fenti mondatot: „A magyar tehetségek annyiszor megismét-
lődő tragédiája ez: igazságukat, képességüket csak akkor fedezik fel, amikor
már késő.” 

„Régi terveinek megvalósulása helyett ideérkezett, álmainak keleti Hollan-
diájából egy megnyomorodott, kiszolgáltatott tartomány élére, mely örül, ha
máról holnapra eltengetheti életét. Bethlen Miklós nagyságát mi sem mutatja
jobban, minthogy vállalta ennek az államnak a vezetését –, pedig de könnyű
lett volna kitérnie előle. »Feltettem magamban – írja önéletírásában –, hogy a
hazának ágens orátora lészek, valamíg egy falat kenyerem lészen és hitelem
lészen Bécsben.« 

A császárvárosban megbecsülték őt nagy műveltségéért, széles látóköré-
ért, reális ítéleteiért, s hajlottak szavára. Erdélyt meg kell elégíteni, – mondta
nekik –, mert különben örök tűzfészek marad a Birodalom hátában. A fejede-
lemség utolsó száz évét nem lehet kitörölni az erdélyiek emlékezetéből: nyuga-
lom csak akkor lesz, ha meghagyják önállóságát, régi szokásait, törvényeit.
Hosszas tárgyalásokban sikerült igazával meggyőznie az udvart, s Lipót császár
1690 végén nagy diplomájában elismeri Erdély különállását. Meghagyja a val-
lások szabadságát, a három nemzet, az országgyűlés eddigi jogszokásait. Nem
idegenkedik a fejedelmi családtól sem, de Apafi fiának nagykorúságáig elha-
lasztja a trónkérdés rendezését, s az ország kormányzását az országgyűléstől
választott guberniumra bízza. A várakban német őrség marad, német parancs-
nok vezetése alatt, de a közigazgatásba nincsen joguk beleszólni. 

A diploma rosszabb a hallerinél, megszerzése mégis amannál sokkal na-
gyobb diplomáciai győzelem volt: az elbukott, tehetetlen országot az egy Bethlen
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Miklósnak sikerült szabadságra, önkormányzatra, levegőre juttatnia. Jelentősége
első pillanatra nyilvánvaló: századokra kiható érvénnyel rendezte Erdély jogál-
lását, 1848-ig megszabta életét. Bethlen Miklós államférfiúi tehetségének pedig
hatalmas emléket állított: mit teremthetett volna, ha korábban kezébe adják a
vezetést.”

Felmérhetetlen az a veszedelem – örökös belháború, császári terror, nagy-
mértékű magyar fogyatkozás – amely Erdélyre várt volna, ha Bethlen tehetsége
nem villan még egy utolsót. 

„Az erdélyi udvar korrupt szellemét, főurainak rosszindulatát, politikai és
műveltségbeli fogyatékosságait azonban semmiféle diplomával nem lehetett or-
vosolni. Az áskálódások, személyi ellentétek továbbra sem csillapultak, s igen
sokan rövidlátó egyéni érdekből még most is ellene szegültek a nyugati irány-
zatnak. Bethlen Miklós őszinte békülő érzéseivel megnyerhette Bécs bizalmát,
de nem nyerhette meg saját honfitársaiét. Ott fönn becsülték képességeit, Er-
délyben meg éppen azért haragudtak rá, mert több volt legtöbbjüknél, fölöttük
állt és nem csatlakozott egyik párthoz sem. 

Gubernátorrá sem választották meg, csak kancellárrá tették, s fölé kor-
mányzónak a huszonnyolcéves, tehetetlen Bánffy Györgyöt választották, ki mel-
lett apósának, Bethlen Gergelynek, a generálisnak atyafisága diktált és
érvényesült. A Bánffy–Bethlen Gergely klikk tolta előtérbe Apor Istvánt is, s
Bethlen Miklós élete legkeserűbb perceit ettől kezdve az ellenük vívott állandó
harcban töltötte. Apor a protestantizmusnak volt esküdt ellensége, Bánffy pedig
teljesen rokonsága érdekeit nézte, az ország jövőjével alig gondolt. A kancellár
akarata ellen elvétették Bethlen Gergely másik lányát a kiskorú fejedelemmel,
s ez a házasság nemcsak Apafinak került trónjába (a császár haláláig Bécsben
internáltatta), de nem lévén összhangban a diploma szerzőinek céljaival, meg-
fosztotta Erdélyt uralkodóházától, a teljes beolvasztás egyik legnagyobb aka-
dályától. 

Az, hogy ekkor fel nem borult a megegyezés, egyedül Bethlen Miklós érdeme
volt. Ahogy valójában minden tárgyalás a császáriakkal, minden diplomáciai
munka és annak felelőssége továbbra is az ő vállaira nehezedett. Kezét lépten-
nyomon megkötötték, mégis minden bajért őt okolták. Megtörtént, hogy a gu-
bernátor még a császári hadak parancsnokával is összefogott ellene, s ő
mindenkitől elhagyatva kellett, hogy felvegye a harcot nemcsak a császári önkény,
de az ország kormányzója ellen is. Rágalmazói, ellenségei ellen senkitől sem
nyerhetett elégtételt, s Erdély megmentőjének szégyenszemre a császár oltalma
alá kellett menekülnie saját honfitársai, a magyarok goromba támadásai elől.”

Láthatjuk, emberi gyarlóságban azért Erdély sem szűkölködött!
„Egy ideig »a felséges udvar igen kegyelmesen és csendesen bánt Erdéllyel,

és az új diplomát igyekezte megtartani.« De aztán látva a felborult világot, a
generálisok egyre nagyobb szóval léptek föl. 1693-ban Rabutin generális ér-
kezett a fejedelemségbe, – Erdély szomorú emlékei egy évtizeden át az ő ne-
véhez fűződnek. 

Francia származású volt a generális, »de Franciából a paráznaság és gyil-
kosság űzte ki, Bécsben a tisztességtelen házasság és kerítés promoveálta min-
denre« – most pedig fogyatékos erkölcsi érzékével, magyargyűlöletével és
kulturátlanságával rászabadították a fejedelemségre, ő maga szabott törvényt,
jogot, a guberniumnak csak üzeneteket küldött, hogy »úgy viseljék magukat, ő
bizony akármelyiküknek elütteti a fejét.« »Bizony irtóztunk hivataljától, beszéd-
jétől, izenetétől – írta Bethlen Miklós. – Ha lehetett volna a papíroson és szóval
mennykövet, pestist, bacilust hányt volna.« Sóhajtottunk, sírtunk, nyögtünk, írja
máskor, de nem volt mit tenni, tűrni kellett az ország érdekében. 

Rabutin kertelés nélkül Erdély megalázására tört, de minduntalan a kancel-
lárba ütközött, ki néha még a gubernátort is sorompóba állította ellene. »Mind
te dolgod ez –, förmedt rá ilyenkor tajtékzó dühvel a generális – te a többit or-
ránál fogva hordozod; mind bolondoknak, csutakoknak, tőkéknek tartod.« Beth-
len azonban nem bírhatta a harcot. Ellenei egyre élesebben támadták, még

Rabutinnál is bevádolták, hogy zsarnokoskodik, maga akar parancsolni, s a
diploma feldöntésén jártatja eszét, a császárral való szép békesség megrontá-
sán, »sokat vitat, disputál, mindent egyedül akar igazgatni.« Sikerült is annyira
befeketíteniök, hogy a generális írt a császárnak, adjon engedélyt elfogatására,
»mert Thököly Imre sem nagyobb ellensége Őfelségének, mint Bethlen Miklós.«
Ütköző volt két ellenség között: s mindkét oldalról csak ütést kaphatott. Az er-
délyi főurak jó része egyéni érdekeinek biztosítására már Rabutinhoz járt kéz-
csókra, s ha baj volt, a kancellárral takaróztak. Ahogy a generális meg is
mondta neki egyszer: »Mindenik az udvarnak hízelkedik és tevéled menti magát;
te nyomod a zsákot, tekered a sajtót, tiéd lészen a malota, övék lészen a must.« 

Valóban, nagy ellensége, Rabutin tisztán látta sorsát: neki jutott a tusakodás,
a munka, a megpróbáltatás, de fáradozásának gyümölcsét mások élvezték. 

A világ körülötte egyre rosszabbodott, a dolgok intézésében szava egyre ki-
sebbedett. A császári katonaságot megzabolázni nem volt törvény. Szinte a
Gubernium szeme láttára feldúlták Enyedet, az ő kedves kollégiumát, melynek
javára annyit adakozott –, s ő tehetetlen volt. »Professzort, papot, deákot mind
levágták, – kesereg – kit bizony, mint egy gyermek úgy megsirattam«. 

Lassan belefárad az állandó, eredménytelen harcba, kedvét, reményét veszti.
A keserű jelen, a vigasztalan jövő egyre jobban a múltba fordítja, gyermekkora
élményeihez, s eltűnődve Erdély nemrég még nagy és hatalmas voltán, a meg-
szépítő messzeségen át az önálló fejedelemség emléke hajtja varázsa alá. Most,
amikor Erdély már tehetetlen, amikor a végromlás szélén jár, a nagy fejedelmek
visszajáró, ködös emléke kísérti lelkét, s elfeledkezve a Magyarországért vívott
hosszú harcokról, Bocskai, Bethlen tanításairól, az öncélú, csak saját magáért
élő fejedelemség eszménye mellett tesz hitet. 

Közben Rákóczi Ferenc Kelet-Magyarországon kibontja a fölkelés zászlaját,
Bethlen Miklós azonban erről már alig vesz tudomást. Nem bízik a kurucok
fegyverében, ő, aki egy életen át mindig tusakodott, már nem látja értelmét a
fegyveres ellenállásnak. A magyarországiakban különben sem bízik. A fejede-
lemség múltjának képe az erdélyi ember magasabb rendűségéről beszél neki,
s a transsylvanizmus ekkor érlelődő gondolatának egyik legelső megfogalma-
zójává avatja. Rákóczira, nem erdélyire, nem bízza fejedelemségét. 

A nyugati, tengerparti nagy nemzetek jutnak ekkor az eszébe, akiket még
ifjan egy életre a szívébe zárt. Azok segíthetnének Erdélyen, ha akarnának; és
vén fejjel nekiül, hogy megírja röpiratát: »Olajágat viselő Noé galambja, avagy
a magyarországi és erdélyi gyulladásnak eloltására és a németekkel, magya-
rokkal, erdélyiekkel, törökökkel, oláhokkal és moldvaiakkal való örökös és tö-
kéletes békesség megszerzésére készített korsó víz.« Tudja, hogy a császáriak
előtt már eddig is csak hajszálon függött az élete, hogy vigyáznia kellene ma-
gára: de valami belső erő kényszeríti, hogy elmondja, ami a szívét nyomja.
Ahogy írta: »Nem nyugodhattam sem éjjel, sem nappal, míg el nem készítém.« 

A röpiratban – melyet a holland követhez akart eljuttatni – már egészen az
önálló Erdély mellett tör lándzsát. (…) 

Szükség van tehát az önálló fejedelemségre, de ez az új Erdély többé ne a
szultán, hanem a császár parancsára hallgasson. Valamelyik német protestáns
fejedelmi családból kellene uralkodót választania, elvehetné valamelyik Habs-
burg kisasszonyt s így rokonságba kerülve a császárral, nyilván nem vétene a
köteles hűségben. Nem fordulna szembe a birodalom érdekeivel, de Erdélyt
mégis megtartaná függetlennek és önállónak, törvényei, szokásai, a három nem-
zet továbbra is élhetné a maga megszokott életét. 

(…) Az írás azonban nem éri el a holland követet: Rabutin kezébe kerül.
Ez pedig nem hagyhatta megtorlatlanul a kormányzása csődjéről szóló szavakat,
s mivel igazolva látja Bethlen elleni régi gyanúját, elfogatja őt. Az erdélyi rendek
országgyűlése szolgalelkűen halálra ítéli érdekeik egyetlen szószólóját, a császár
kegyelme azonban életfogytiglani börtönre változtatja ítéletüket. 

Szebenben őrzik éveken át, egy kis szobába bezárva, semmi kényelmet, a
legkisebb mozgást sem engedélyezve törődött testének. Ágya fejénél és lábánál
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éjjel is egy-egy strázsa őrködik, hogy meg ne szökhessék, s óránkint hangos
»abgelőst« kiáltással váltják egymást. »Nem téntával, hanem az én feleségem,
gyermekem és magam könnyhullatásommal kellene az én és az ő szenvedéseiket
leírni« –, mondja visszaemlékezéseiben. Kicsinyes rosszindulattal keserítik meg
minden percét. »Azt is tiltották, hogy a könyvolvasásban az ablak felé arccal ne
forduljak, hogy a durva, rossz, apró üvegtányéron által ne nézzek.« 

1708-ban végre hosszú utazással Bécsbe viszik. Öregedő, csendes ember
már, nem kell tőle félni, s a császár kegye enyhít börtönének szigorán. Cseléd-
séget tarthat, s megengedik, hogy »ténta, papíros, posta és minden írás, izenet,
levél jövése-menése szabados legyen.« De ablakára vasrácsot szerelnek, és
házát nem hagyhatja el. Politikával sem foglalkozhatik, ezt azonban már nem
nagyon bánja. Ami fáj neki, hogy prédikátort nem engednek hozzá, s bár sok-
szor kérte, nem vehet úrvacsorát. 

(…) Küldetését befejezte, a harcot már megharcolta, s családjától távol,
békés öregségben éri utol a halál 74 éves korában 1716 októberében. 

Sírjánál alig álltak páran, Erdély már régen elfeledte. A történelem pedig
csak lassan és késve szolgáltatott igazságot neki, félénken emlékezve emberi
és államférfiúi nagyságára. Mintha csak igazolni akarta volna Bethlen Miklós
önéletírásának keserű szavait: »Az uraságnak nincs remeke, céhmestere, hanem
csak az Isten.«” 

Tragikus, hogy a tehetségében rejlő erőt övéi nem tudták, nem is akarták
felismerni, netán saját érdekükben használni, csak külső ellenfelei jöttek rá,
hogy mire lehetne képes. A kicsinyes egyéni és csoportérdek pedig máig aratja
kétes értékű sikereit. Napjaink komprádorai ugyanezt teszik. S ha a hazát
mentő tehetség a politika zegzugos útjain ország ügyében előre jutni próbálko-
zik, minduntalan van alkalmuk a félremagyarázásra, rágalmazásra s érdekelt
füleket bőven találnak annak meghallgatására, a tudatlanságát fel nem ismerő
tömegben és a saját érdekek vezérelte külső világban egyaránt.

y

Folytatása következett
Makkai László: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben
1942/7.

A szülőföldjére, Erdélybe visszatért fiatal Makkai László, a Hitel egyik kiötlője
hallatlanul érdekes és kalandos szellemi utazásra hívja az olvasót:

„Az elmúlt két évtizedre ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt kor-
szakra gondolunk vissza, öröksége azonban minden idegszálunkban tovább
reszket, s meghatározza szellemi magatartásunkat, töményített változatában
pedig mint súlyos, élő valóság kísért tovább az új határokon túl, a kettészakított
Erdély déli felében. Közelmúltunknak ez a sajátos kettőssége határozza meg a
visszaidézésnek, számadásnak mikéntjét is: elég közel van még, hogy ható erejét
és tanulságait égetően időszerűeknek érezzük, viszont a történelmi események-
nek elég mély szakadéka választ már el tőle, hogy ne csak egyének mindennapi
küzdelmeit, erényeit és fogyatkozásait szemléljük benne távlattalan zűrzavarban,
hanem megpróbáljuk kihámozni belőle azt, ami igazán és időtállóan történelmi
jelentőségű: az erdélyi magyar nemzetközösség szellemi Odysseiáját. Annál
vonzóbb s egyben sürgetőbb ez a feladat, minél több oldalról emlegetik, sőt
számadoltatják azt a bizonyos erdélyi szellemet s minél inkább szaporodik az
egymást kiegészítő, de néha egymásnak ellentmondó visszatekintések száma.”

A Makkai által javasolt tennivaló azóta megsokszorozódott fontossággal áll
előttünk. A „szellemi Odysseija” már vesszőfutássá vált. Tervek szerint pedig
ennek halálos véggel kellene zárulnia. A román homogenizációs vágy a világ és
Európa mai helyzetében még mindig erősebb, mint a mai világesemények kö-

zepette nagyon indokolt és aktuális életösztön! Azt mondják, hogy a koncért
harcoló eb nem érzi a fájdalmat s a vele járó veszélyt. 

„(…) Nem célunk itt bibliográfiai teljességben felsorolni azokat a könyveket,
cikkeket, előadásokat, megnyilatkozásokat, melyek a maguk módján mindezt a
válságos és termékenységében ma még őserdei zűrzavarnak látszó két évtizedet
idézik, mindössze három igen jellemző, a kisebbségi erdélyi magyar élet három
különböző síkját megvilágító könyvvel kapcsolatban szeretnők a kor szellem-
történeti erővonalait felvázolni (…).”A három könyv: „Mikó Imre: Huszonkét
év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusz-
tus 30-ig. Budapest, »Studium«, 1941. 326. old.– Ligeti Ernő: Súly alatt a
pálma. Egy nemzedék szellemi élete 22 esztendő kisebbségi sorsban. Kvár,
Fraternitas, év nélkül. 216 old. – Tusa Gábor dr.: Harcunk Erdélyben magyar-
ságunkért. Húsz év jellemrajza. Kvár, Minerva, 1942. 96. old.)  

(…) Az említett három könyv önként kínálkozott erre a célra, mert kölcsö-
nösen kiegészítik egymást. Mikó és Ligeti a kisebbségi élet két élharcos csa-
patának, a politikusoknak és az íróknak küzdelmeit adják elő, Tusa a mindennek
alapot és értelmet adó társadalmi hátteret domborítja ki. (…) A három könyv
elolvasása után tisztán áll előttünk a választási kényszer: vagy emberek, vagy
eszmék történetét kell megírni, a kettőt együtt ma még aligha lehet. Nincs talán
egyetlen szereplője az elmúlt húsz évnek, akinek életművében és eszmevilágá-
ban ne fonódnának össze szinte szétválaszthatatlanul azok a különböző eredetű
és célú világszemléleti irányok, melyeknek együtt hatása első pillantásra olyan
tarka és zűrzavaros benyomást ad a korról. Kétségtelen, hogy azt a két oldalt,
mely már az első években felsorakozott egymás ellen, hogy az erdélyi magyar
szellem nagy belső háborúját megvívja, megkísérelhetjük a háború előtti Ma-
gyarország politikai életének jobb- és baloldalával azonosítani, de ha közelebb-
ről megvizsgáljuk az egyes személyek szellemi vegyképét, igen sokról nem
tudjuk eldönteni, vajon az ún. jobb- vagy baloldalhoz tartozott-e, s kérdésessé
válik az is, hogy vajon mindenki azon az oldalon állott-e, ahova meggyőződése
valóban hajtotta? Az élet és a szellem gyakran galádul megtréfálják egymást, s
ezt tudomásul kell vennünk, mikor az erdélyi magyarság szellemi pályáját ele-
mezzük. (…)

Ha tehát egyesek ingadozásaitól és a jobb- és baloldal eszmekincsét minő-
ségben és mennyiségben meghaladó szellemi gazdagságától eltekintünk, meg
kell maradnunk amellett, hogy »kezdetben vala« Erdélyben két polarizáló hatású
szellemi magatartás: a millenniumi Magyarország életét zökkenő nélkül folytatni
akaró »quieta non movere« álláspont s egy másik, amelyik közvetlenül 1918
októberéhez akarta kapcsolni az erdélyi fejlődést. Az első a magyar politikai
és társadalmi hagyományok ezer éves tekintélyére, a másik a népszövetségi
Európa közhangulatára, a világdemokrácia és a humanizmus igéző jelszavaira
épített. Az első években meglehetősen hangos küzdelem tombolt a két tábor
között, főleg azért, mert az egyik magatartásból természetszerűleg a politikai
passzivizmus, a másikból pedig az aktivizmus következett. Az erdélyi magyar
politikai élet kialakulása során a jobboldal kétségbevonhatatlan fölénybe került
s ezáltal megmenekült az erdélyi magyarság attól, hogy egy esetleges aktív be-
kapcsolódás következtében sorsát a román »politicianizmus« háborgó tengerére
dobja. Magyar–román viszonylatban politikai és társadalmi síkon mindvégig a
merev elzárkózás és a kétségbeesett védekezés maradt a magyar magatartás,
mely következetességben és elszántságban semmivel sem maradt mögötte a
Bach-korszakbeli passzív rezisztenciának. Visszatekintve, ma is csodálkoznunk
kell azon, hogy milyen szinte légmentes elszigeteltségben élt egymás mellett
két évtizeden keresztül magyarság és románság, mert azok a szórványos és
kényszeredett »közeledési« kísérletek, melyek magyar oldalon gyakran sok jó-
hiszemű optimizmussal és használni akarással, a túlsó oldalon azonban mindig
pillanatnyi propagandisztikus hasznú gesztusok mohó kikényszerítésével jártak,
csak alkalmi kirándulások voltak, a kezdeményező egyéni felelősségére és a
magyar közösség előlegezett rosszallásától kísérve. Politikai síkon egyenesen
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nemzetárulás vádját hozta magával az ilyen kísérletezés; aránylag kevesebb ve-
széllyel s ezért több látszateredménnyel folyt az irodalmi életben, de – mond-
hatni – éppen olyan csekély sikerrel, ami a lelki közeledést illeti.” 

A valamennyire is tájékozott olvasó itt elkerülhetetlenül kereshet mai pár-
huzamokat. Ma sem döntötte még el Erdély szellemi élete, hogy helyes-e sorsát
a román »politicianizmus« háborgó tengerére dobni. Ezen vagy ennek módo-
zatain folyik a megosztó vita. Természetesen figyelembe kell vennünk az idő-
közben bekövetkezett hatalmas változásokat, melyek a politika jobb- és
baloldalának viszonylatában egyaránt – zavart okozni képes – torzító hatással
jártak. 

„Az erdélyi magyarság politikai harcát tehát a jobboldal vezette s ennek
megfelelően önvédelmi harc volt, melynek fő célját az ősi intézmények lehető
megtartása képezte. (…) tévedés lenne ezt a harcot, melynek állomásait tör-
ténetírói tárgyilagossággal kíséri végig Mikó, egyszerűen a falra hányt borsó
esetével azonosítani. A kisebbségi élet méltó folytatásához elsősorban kemény
gerinc kell, makacs hajthatatlanság s ezt jelentette húsz éven keresztül az erdélyi
magyar politika, mely tulajdonképpen még olyankor is a passzivitás álláspontján
állott, mikor román pártokkal választási megegyezéseket kötött. Nem kötelezte
magát semmire s nem szállított a román propagandának értékesíthető hűség-
nyilatkozatokat. Nem sodorta a magyarságot irredenta túlzásokkal tragikus ka-
landokba sem; egy fékeit vesztett, fejetlen politikai élet közepette azt az építő
önuralmat és józanságot képviselte, melyet az ezer éves magyar államrendezési
elvnek legértékesebb örökségeként hozott magával a magyarság a kisebbségi
életbe. Érthető tehát, ha ezt a nagy erkölcsi vívmányt, a kifelé néző arcvonal
törhetetlenségét nagy erőfeszítéssel fenntartó politika minden olyan törekvést,
mely a nemzettesten belül hevesebb és nagyobb arányú társadalmi rétegeltoló-
dást idézett volna elő, fölösleges és a szilárdságot veszélyeztető erőpróbának
tartott. Vállalta tehát a baloldallal szemben a társadalmi reakció vádját, csak-
hogy a nemzetellenesség bűnébe ne essék. A baloldal a társadalom széles ré-
tegeinek az erdélyi magyar közéletben való tevőleges szerephez juttatásáért, a
társadalmi erők megszervezéséért s a magyarságnak Románia politikai, gaz-
dasági és szellemi életébe való aktív bekapcsolásáért küzdött; ennek fejében
elszántan vállalta volna a látszólagos alkalmazkodás ódiumát is. Nem vállalta
azonban a magyar társadalom, talán azért sem, mert a baloldal vezető köreiben
tevékenykedő »októberi emberek« iránt élénk bizalmatlanságot érzett, melyet a
trianoni Magyarországgal rövidesen újra felvett szellemi kapcsolatok erőteljesen
tápláltak.” 

Figyeljünk, nagyon figyeljünk Makkaira. S a folytatásban nem kevésbé! Ma
is velünk élő gond-gubancokat bogozgat!

„Végzetes dilemma volt ez, mely elé az erdélyi magyarságot főként személyi
kérdések állították: valami sajátos látási zavar folytán közmeggyőződéssé fajult
az a vélemény, hogy az erdélyi magyar társadalom belső megszervezése, a tö-
megeknek a magyar közéletbe való bevonása veszélyezteti a románokkal szem-
ben fennálló arcvonal szilárdságát. Nem sajátos erdélyi bűn ez, voltak évek
Csonka Magyarországon is, mikor a »szociális« és a »nemzeti« eszmék egymást
kizárni látszottak. A baloldaliak, októbristák és nem októbristák egyaránt, a
politikából kiszorulván, az irodalom fellegvárába vonultak vissza. Ahogy a po-
litika elhallgattatta a magukat végleg hozzákötőknek radikálisabb hangjait, úgy
az irodalomban a humanista demokrácia kísérelt meg hegemóniát szerezni, és
jelszavai a transzilvánizmusnak, az erdélyi magyar írók hitvallásának sajátos
politikai mellékízt adtak.” 

Mintha az idő megállt volna!
„Ma már nem kétséges, hogy ezt az eszményt nem szabad a politikai és vi-

lágnézeti programok mértékével mérni. Míg az erdélyi magyar jobboldal nézetei
kialakult, szinte pontokba foglalható rendszert alkottak, addig a transz szil -
vánizmus szinte minden megfogalmazójánál más és más alapgondolatokat
mutat, volt idő, mikor egyik fél a konzervativizmussal, a másik a radikalizmussal

azonosította. Ebből a szempontból igaza van Ligetinek, mikor azt mondja, hogy
a transzilvánizmus egy nép életérzése. Ami mindenkinél közös benne, az első-
sorban az erdélyi magyarság és az erdélyi föld örök egymáshoz kötöttségének
eleven tudata s az az olthatatlan vágy, hogy az élet ezen a földön a mi elképze-
lésünk szerint rendeztessék be. Aki a nemzeti, faji oldalát hangsúlyozta a kér-
désnek, a magyar adottságokat akarta érvényesíteni, aki a keresztény szeretetet
akarta irányító elvként alkalmazni, a nyugati keresztény kultúra magyarrá vált
eszmevilágát akarta uralomra juttatni, aki humanizmusról és demokráciáról ál-
modozott, sohasem gondolt arra, hogy a román áldemokrácia fogja Erdély bé-
kéjét megvalósítani. Ha volt a múltban az erdélyi népek számára »modus
vivendi«, az mindig a magyarság alkotása volt, s akik az immanens erdélyi szel-
lemet idézték, tudatosan és öntudatlanul ezt a magyar veretű szellemiséget lát-
ták maguk előtt. Ebben állott a transzilvánizmus politikai tragédiája. A
románság hazugságnak látta, mert a mindent elöntő regáti közszellemben ilyen
gondolatok nem verhettek gyökeret, a magyarság egy része bolond, önmagáról
való lemondást szimatolt körülötte, s ez érthető olyan korszakban, mikor az
»erdélyi testvérnép« a magyarság torkát szorongatta. A testi-lelki kifosztatás
éveiben egymásért hozandó áldozatokról, az otromba megaláztatás napjaiban
fennkölt humanizmusról beszélni valóban különösen hangzott. S a
transzilvánizmusnak mégis igaza volt. Nem akkor, amikor aktuális demokrata
és humanista jelszavakkal csalogatta a románságot az egy akolba, hanem akkor,
mikor szilárdan hitte, hogy az erdélyi géniuszt, a népek együttélését rendező
elvet egyedül a magyarság képes inspirálni. Az első trianoni években úgy lát-
szott, hogy Csonka Magyarország nem jelenti azt az anyagi, erkölcsi és szellemi
erőt, hogy ezt az »erdélyi«, valójában azonban »nagymagyar«, szentistváni el-
gondolást méltóképpen képviselje; Erdély ezért megalkotta a maga szentistváni
gondolatát a transzilvánizmusban. Egyfogantatású gondolat ez, azzal a régi er-
délyi öntudattal, hogy az erdélyi magyar a legmagyarabb magyar. Erdély ma-
gyarabb akart lenni az anyaországnál és szentistvánibb is, innen azok a hangok,
melyek tévesen a »schizma« vádját idézték fel a transzilvánizmus ellen.” 

Ilyen röviden és pontosan a transzilvánizmust és sorsát talán senki sem fog-
lalta össze. Érdemes újraolvasni!

„Nem érthetjük meg az elmúlt húsz év erdélyi szellemiségét, ha nem szá-
molunk azzal, hogy ez a kor szellemtörténetileg minden vonalon kimeríti a ro-
mantika ismérvét. A szűk valóságok és a határtalan ambíciók mardosó végletei
közé vetett erdélyi magyar szellem romantikus lendülettel igyekezett ezeket a
végleteket önmagában kiegyeztetni: anyagi kicsinységét szellemi nagysággal
akarta kárpótolni s a békés együttélés hirdetésével példát akart mutatni a ma-
rakodó emberiségnek. Az arányok óriási különbsége miatt ez nem sikerülhetett,
de mégsem maradt ez a nagy vállalkozás komikus vergelődés, mert ha az em-
beriségnek nem is, de a magyarságnak példát mutatott. 

A baloldalnak az irodalomba való bevonulása írástudói szempontból kétség-
telenül erőtöbbletet jelentett, s eszméi, ha azokat a maguk idői megkötöttsé-
gében szerencsére nem is vettük át, termékenyítő hatással voltak. De tehertételt
is jelentett, mert a transzilvánizmust megkísérelte idői politikai áramlatokhoz
kapcsolni, s ezzel azt érte el, hogy az erdélyi magyar társadalom olyan íróit
sem akarta szívébe fogadni, akik pedig eszményeikben közelebb álltak hozzá,
mint az igazi baloldalhoz, melynek »gyanús« törekvéseiben nem bízott; a ma-
gyarországi irodalmi élet viszont, mely akkor teljesen a baloldal eszmekörében
élt, csalhatatlan ösztönnel vonakodott ezeket az »áldestruktiv« erdélyieket ma-
gáéinak vallani, akik így a magyar irodalom klikkharcaiban két szék közt a pad
alá estek. Még az a forró fogadtatás, melyben később a csonka ország közön-
sége az erdélyi irodalmat részesítette s mely nem magyarázható egyedül egy
ügyes üzletember gátlásmentes reklámhadjáratával, sem tudta a pesti irodal-
márok fanyar hangulatát feloldani.” 

Vajon az anyagi kicsinységet pótolni igyekvő szellemi nagyság mai magyar
életünk hazai s nemzetközi igyekezetében mennyire érhető tetten?
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Az utóbbi fejtegetés az erdélyi magyar irodalom anyaországi fogadtatásáról
és annak okairól pedig, amiképpen ennek fordítottja is (hiszen most az igazi
baloldalhoz közelebb álló jobboldaliak szívünkből történő kirekesztése van na-
pirenden), mennyire idéz máig élő hangulatokat, sőt gondokat!

„Ami igazán termékeny és új volt az elmúlt húsz év szellemiségében, az két-
ségkívül sem a bal-, sem a jobboldal teremtménye, hanem annak a »közép«-
nek a bal- és jobboldali merevségek ellen folytatott harcában született meg,
amelyiket a kortársak annak idején lelkesen könyveltek hol bal-, hol jobboldali -
nak. A transzilvánizmus alapvető életérzése, a hazai földdel és a történelmi
múlttal való összeforrottság s az ezer éves magyar rendező eszme időszerűsé-
gének gyakran csak öntudatlan keresése; a székely irodalomban kibontakozó
fajszeretet; a történelmi egyházak új életre ébredése által fellángoló pozitív ke-
reszténység s a mindezekből következő társadalmi elgondolás: az osztálymentes
magyarság csak torz előképekben vagy sehogysem éltek a jobb- és baloldali
eszmevilágban, ezt az erdélyi magyarság életösztöne izzadta ki magából, mint
a fenyő a gyantát. Akik először elgondolták, leírták, megpróbálták megvalósí-
tani, mint egyének, talán több-kevesebb joggal besorolhatók egyik vagy másik
táborba, de maga az erdélyi magyar szellemiség, ahogy az az előbb felsorolt
néhány eszményben ma előttünk áll, kétségtelenül a közösség alkotása, mint a
népdal. Kisajátítani nem lehet, s aki támadja, az egész erdélyi magyarságot,
húszéves küzdelmének létértelmét támadja meg benne. 

Nem érdeme, nem is vétke, hanem egyszerűen természeti funkciója az erdélyi
fiatal nemzedéknek, mikor ezt az eszmevilágot, megtisztítva jobb- és baloldali
sallangjaitól, a magáévá tette s megpróbálta megvalósítani. A Hitel nemzedé-
kének jelentkezése történelmi pillanat volt, nem egyesek korszakos meglátásai
miatt, hanem azért, mert benne kapcsolódott össze az addig nagyrészt önállóan
fejlődött erdélyi szellem a csonkahaza megújuló szellemiségével. Évekkel a fel-
szabadulás előtt Erdély már »hazatért«, az ifjúság határokon keresztül kezet
nyújtott egymásnak. »A Hitel-csoport – írja Ligeti, egyes viszonylatokban hely-
telenül és nem minden ellenszenv nélkül, de sokban találó meglátással – már
nem hitt a demokrácia csalhatatlanságában, nem hitt az erdélyi szellem imma-
nens voltában sem...  túl volt már Szabó Dezső, Szekfű Gyula elvein is, szem-
léletének gócába bevitte a faji gondolatot, a kollektivitás új megfogalmazásával
kísérletezett, mindezt kitartó tervszerűséggel, mint aki sejti a jövőt, és a felsza-
badult Erdélyt ellenállás nélkül kívánja beilleszteni az új európai együttes csil-
lagképletébe«. Valóban, az új nemzedék nem hitt már a demokrácia csábigéiben,
melyből nemcsak a román áldemokrácia ábrándította ki, hanem melynek anyag-
elvűségével szemben élő példaként látta maga előtt apáit, akik »szociális« érvé-
nyesülésükért nem voltak hajlandók feláldozni a drágább »nemzetit« s éppen
ezért nem hathattak rá már a kommunizmus jelszavai sem, melyek pedig a nagy
világválság idején súlyos zavarokat okoztak az ifjúság lelki életében. De nem
vallotta ez a nemzedék humanistának sem magát, mert az egyházak örök for-
rásához visszatérő pozitív vallásossága megtanította arra, hogy az embert ne
becsülje túl. Az a faji gondolat, melyet szemléletének gócába bevitt, a székely
írók lángoló testvérszeretete volt, Adynak a »fajtám sorsa« felett érzett aggódása
s nem divatos elméletek majmolása. A kollektivitás új megfogalmazása alatt az
osztálytalan magyar társadalmat értette és érti, melynek vezetőit a szolgálat ke-
resztény és családi érzése köti a vezetettekhez, s mikor állítólag nem hisz az
immanens erdélyi szellemben, hisz rendületlenül az örök magyar szellemben
Erdélyben, mely egyedül tudja az ott lakó népek életét maradandó érvénnyel
berendezni. A magyar szellemtörténeti iskola ennek a nemzedéknek szeme elé
szinte földöntúli fényben rajzolta oda a középkori magyar birodalmat, s ebben
az újrateremtésre méltó keretben oldódnak fel a transzilvánizmus elkerülhetetlen
belső ellentmondásai is. Az erdélyi fiatalság tudja és vallja Tusával együtt, hogy
állam csak egy nép szellemét hordozhatja magában, de azt is, hogy az az állam,
mely a magyar nemzet szellemét hordozza, az egyedüli életforma a Kárpát-me-
dence nem-magyar népei számára is”.

Makkai nem fél hozzászólni a máig legkényesebb kérdésekhez sem, és ál-
lásfoglalása hiába ütközik ma uralkodó ideológiákkal, alapos meggondolásra
ad okot! S lényeges, hogy a jelenségek mellé nem felejti el odahelyezni az elő-
idéző okokat.

„Akik erre tanították az erdélyi ifjúságot – és hál’ Istennek voltak sokan –
azoknak nem fog ártani a kortársi visszaemlékezések egyéni értékelési módja,
de akiknek eszményei nem illenek bele ebbe a képbe, el fognak múlni, minden
személyes értékük ellenére is. 

Nem láthatjuk tehát Ligetivel az erdélyi magyar kisebbségi élet utolsó évei -
ben a hanyatlás korát, ellenkezőleg ezekben az években érlelődtek ki azok a
nagy eszmények, melyeket Erdély – amint Tusa felsorolja őket –, az új Magyar -
ország építéséhez téglákként hordoz szeretettel és szolgálni akarással. A »nem
lehet« és »ahogy lehet« kétségbeesett felkiáltásai nem ellentétei, hanem iker-
testvérei egymásnak, ezekben ébredt az erdélyi magyarság arra, hogy neki egye-
düli helye a szellemi és fizikai Magyarország határain belül van, s ettől kezdve
élete készülődés a nagy hazatérésre. A Népközösség nagy társadalomszervező
munkája, mely a fiatalság osztályellentéteket félre tevő »Vásárhelyi Találkozó«-
jának szellemében gyökerezik, már ennek a megújult erdélyiségnek első mun-
kavállalása volt, példamutatás az új magyar ház megépítéséhez.” 

Az erdélyiség és a magyarság egymástól elválaszthatatlansága mellett a ma-
gyarság és erdélyiség egymásrautaltsága, s ugyanakkor az együtt élő népekért
is felelős, de soha el nem fogadott, sőt tagadott magyar gondolat bonyolult
szellemi labirintusában tettünk nagyon tanulságos utazást Makkai zsenijének
köszönhetően. 

y

Létezik még magyar lélek, s hozzá magyar
törvény?
Bónis György: Magyar törvény – magyar lélek 1942/7.

A magam fabrikálta címmel kezdem keresni a válaszokat, s remélem, találok is
belőle valamennyit az alábbi tanulmányt olvasván.

„Törvény és lélek nem állanak olyan messze egymástól, mint első pillanatra
vélnők. A törvény, általában a jog, rendesen valami magasztos, fölöttünk álló
hatalomnak tűnik fel előttünk, mely beleszól életünk legbelsőbb ügyeibe is, de
lelki szempontokra nem néz. Mert általános rendezésre törekszik, kegyetlen-
séggel vádoljuk. Pedig ha a jog nem is viselheti külön-külön mindnyájunk gond-
ját, mégis a mienk, nagy összefüggéseiben jellemző a nemzetre, amelynek életét
rendezi. Jellemzők elsősorban eredeti intézményei, de sajátos az is, hogy mit
vesz az idegenből: legalábbis egy kor arcára élénk fényt vet az, milyen intéz-
ményeket, elveket becsült legtöbbre más nemzetek jogalkotásának terméséből.
A törvényben tehát a nemzet lelke nyilatkozik meg, ha az egész nemzet alkotja
a jogot, vagy ha olyanok vesznek részt megalkotásában, akik híven képviselik
az összesség gondolkozását. Ha viszont kevés számú, esetleg idegen érdekű,
műveltségű, vagy idegen fajtájú kiváltságos kezébe kerül a szabályok megalko-
tása, a törvény idegen lelket tükröztet vissza. 

Ilyen értelemben felvethetjük a magyar joggal szemben is a kérdést: magyar
érdekeket szolgálsz-e? a mi műveltségünkből sarjadtál-e? a mi lelkünkből szár-
mazol-e? Fel kell ezt vetnünk azért, mert az utolsó száz évben mintha nem állana
fenn lélek és törvény között az a szerves kapcsolat, amely a magyar múltban
fennállott. Márpedig a törvény nem közömbös hatalom, hanem közjogunk szerint
a nemzet akaratának kifejezése, történetünk szerint a nemzeti művelődés szerves
része. Minél több területét tölti el nemzeti életünknek a sajátos magyar szellem,
annál erősebben őrzi meg az ország egyéniségét a fajok nagy versenyében.”
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Miközben a fajok nagy versenye soha nem látott módszerekkel folyik,
egyesek szerint politikailag nem korrekt erről beszélni. Mikor pedig a magyar
alaptörvény visszakapna valamit a sajátos magyar szellemiségéből, nagy ve-
hemenciával támadják azt.

„Régen nem váltak el egymástól olyan élesen törvény és lélek, mint manap-
ság. Hiszen a törvény egyeduralma nem olyan régi keletű nálunk: ma is a tör-
vény és a törvényerejű szokás szerint kell a bírónak ítélnie, de a szokásjog
mindjobban a bírói gyakorlattal olvad össze. Ha a régi magyar jog meg akarta
volna fogalmazni ezt a tételt, a szokás és a szokás erejű törvény követését ren-
delte volna. Mai differenciált életünkben már szinte lehetetlen elképzelni, milyen
volt a középkori ember joga. A szokás, nemcsak egyenrangú volt a törvénnyel,
de azon messze felülemelkedett; a szokást nemcsak a kisszámú királyi bírósá-
gok jelentették ki, hanem nagy vonásaiban a nemzeti köztudatban élt, részle-
teiben a vármegyék, városi és földesúri székek gyakorlata alakította. Könnyű
megérteni, miért volt a szokásnak olyan nagy szerepe: a szokás szükségképpen
mindig helyenként fejlődik ki, az országos szokás is számtalan helyi szokásból
tevődik össze. A közlekedés, a végrehajtás, a kikényszerítés kezdetlegesebb
fokán a központi kéz nehezebben jutott el a vidékre, a mai összpontosításról
még álmodni sem lehetett. A helyi ügyek nem valami átgondolt elv alapján,
hanem a viszonyoknak megfelelően, természetesen kerültek a helyi hatóságok,
a helyi bíróságok elé. 

Nem hiányoztak persze a tételes jog nagy alkotásai sem. Szent István, Nagy
Lajos, Mátyás király nagy szempontok szerint, tudatosan is alakította a magyar
jog intézményeit. Tudjuk, hogy a javítás érdekében idegen gondolatokat is plán-
táltak a magyar rendszerbe, de hiszen az életképes jogélet beolvasztja és át-
formálja a neki megfelelő szabályokat, s az ő törvényeikkel is így történt. Az
uralkodó életéhez és személyes tekintélyéhez kötött törvényeken diadalmasko-
dott a sokszor emberemlékezetet meghaladó, vagy a körülmények nyomása
alatt rövid évek alatt keletkezett szokás. 

Ennek a szokásjognak a tekintélye sem volt valami csekély. Hazánkban és
külföldön számtalanszor hivatkoztak rá, de erejére legjellemzőbb, hogy Werbőczy
István »Magyarország szokásjogának hármaskönyve« címmel terjeszti javaslatát
a király és rendek elé, s a magyar jogot összefoglaló nagy művében a szokás címe
alatt sokszor oldalakon át következnek az idézett törvények. A szokásjogi fejlődés
adta meg a magyar jog folytonosságát. 

Bárhogyan vélekedjünk is a szokásjog lényegéről, abban szerepe van min-
denképpen azok meggyőződésének, akikre a szokás vonatkozik, olyan mérték-
ben, hogy ezek az esetek nagy részében a szokásjogi szabályt kövessék is.
Ebből az következik, hogy amikor a nemzeti jogéletben a szokás az uralkodó,
jog és lélek közt a kapcsolat sokkal szorosabb, mint a törvény egyeduralma
idején. Innen van a középkor századaiban kialakult régi magyar jogunk nemzeti
jellege: a maga egészében nem tudjuk más nemzetek jogrendszereihez hason-
lítani, sem idegen intézmények alapján megérteni. A hasonlóság rengeteg, a
közös gyökereket szinte már tapintani lehet, s az intézmény mégis egészen más,
fejlődése már a mi körülményeinkhez igazodott. Jog és lélek kapcsolata akkor
sem szakadt meg, amikor az idegen uralkodóház alatt a törvényalkotás gyako-
risága és kiterjedése megnövekedett a szokásjog rovására, akárcsak Európa
egyéb államaiban. A szokás a helyi bíróságok, a rendek kezében lévő országos
vándorbíráskodás, a törökjárta helyek minden felső irányítás nélkül alakult szer-
veinek gyakorlatában háborítatlanul élt tovább. Az országgyűléseken most már
nem az ország régi szokására, hanem a régi törvényekre hivatkoztak a királlyal
és tanácsosaival szemben, méghozzá év és cikkely tömeges idézésével, ami a
bécsieket nem kevéssé bosszantotta; de a magyar magánjog folytonosságát a
Mohács előtti állapotokkal mégis Werbőczy Hármaskönyve tartotta meg, és a
szokásjog, amelynek kifejezője akart lenni. 

Amikor a »török dúlás, németjárás« után az ország jogszolgáltatását új ala-
pokra fektették, a magyar szokásjog új virágzását lehetett várni. Felsőbírósá-

gaink gyakorlatának kiemelkedő emléke, a Planum Tabulare című döntvény-
gyűjtemény mutatja, hogy háború és elnyomatás nem pusztította ki a magyar
jogi gondolatot. De az intézmények maguk megérezték az idő múlását: a felvi-
lágosodás és nyomán a magyar reformkor már a haladás jegyében fordult
szembe azokkal a több százados jogelvekkel, amelyek az atyák Magyarországát
megtartották az idegen túlerővel szemben. Nekünk nem adatott meg a fokoza-
tos fejlesztés lehetősége; harcolnunk kellett, amikor szerencsésebb nemzetek
békésen kereshették az új szükségletek új útjait. Legjobb szellemeink vezeté-
sével legnagyobb nemzeti mozgalmunk törvényhozása végzett helyre nem hoz-
ható pusztítást régi jogunk testében. Az ősiség, úrbériség és a királyi
adományrendszer eltörlése korszerűekké, de élő múltunk egy nagy darabjával
szegényebbekké tett minket. 

Mi lett volna, ha az osztrák elnyomás nem fojtja el csírájában az új magyar
jog kibontakozását? (…) De ami lehetőség lett volna a forradalmi jelentőségű
törvények hézagainak kitöltésére, a méltánytalanságok elsimítására, azt nemzeti
reményeink gyászos meghiúsulása végleg elzárta előttünk. Az 1852. évi ősiségi
nyílt parancs – bár paradoxonnak hangzik – csak befejezte a magyar ország-
gyűlés művét. Így lett a korszerűsítésből származó szakadás a folytonosság és
nemzeti jelleg szempontjából nézve magyar jogunk katasztrófája. 

De még könnyebben megérthetjük a reformok lázában égő, napok alatt év-
századok munkáját elvégezni akaró országgyűlés sietségét a régi eltakarításá-
ban, mint azt a kissé homályos magatartást, amelyet az Országbírói Értekezlet
(1861) tanúsított a régi magyar jog és a ránk kényszerített osztrák polgári tör-
vénykönyv perében. (…) az ítéletet meghozták, és ezzel – mint Vladár Gábor
írja – utat nyitottak annak a befolyásnak, mely a következő évtizedekben kifor-
gatta a még megmaradt magyar jogot is sarkaiból. (…) 

A magánjog legnemzetibb részében, az öröklési jogban csak Grosschmid
fellépése hárította el a teljes tabula rasát. A külföld ilyen meghódítása – kiáltott
fel – nem uraság, hanem szolgaság, sőt valóságosabb, mint a politikai és pénz-
ügyi függés, mert önkéntes! (…)

A XIX. század mérlege a jogtörténetben is kétoldalú. Számos olyan refor-
mot, törvényt, intézményt valósított meg, melyeket a rendi korszak évszázadai
nem voltak képesek elérni. Alkotmányunk legfőbb forrása az 1848. évi tör-
vényhozás; a mai magánjogé és büntetőjogé az alkotmányos kor jogfejlesztése.
Viszont a folytonosság és nemzeti jelleg elhalványodott, a fordító módszer ural-
kodott. (…) Nézetünk szerint a környezet és az értelmi szerzők személye felelős
a jogtörténetünkben példátlan törésért. A régi magyar jogot az ország minden
részéből összesereglett követek alkották országgyűlésen, vándorbíráskodást
folytató uralkodók, nagybírák, ítélőmesterek jelentették ki mandátumaikban,
ítéleteikben, a néppel közvetlenül érintkező földesurak és megyei hatóságok
alakították székeiken. A jogszolgáltatás színhelye az egész ország, alapja az
újkor folyamán Werbőczy Hármaskönyve, mely maga is hasonlóan létrejött íté-
letekre támaszkodik, környezete a nemesek kisebb vagy nagyobb köre, akiknél
a magyar jog tudása elengedhetetlen követelmény. A szabadságharc utáni idők-
ben a főváros jelentősége túlnyomó lesz, a főváros lakossága pedig megmagya-
rosodott német, szláv vagy zsidó. A nemesség, amelyet a nemzeti becsület
védpajzsa nem védett meg a jobbágyfelszabadítást követő anyagi romlástól,
nemcsak jogaiból, de birtokaiból is kiforgatva háttérbe szorul a magyarságtól
lényegükben még idegen elemek mögött. De ne általánosítsunk könnyelműen:
azok a magyar emberek, akiket a kapitalizmus fénykorának szédülete elraga-
dott, semmivel sem voltak jobbak olyanoknál, akiknek vérében nem is élhetett
egy ősi jog atavisztikus emléke. Másrészről öröklési jogunkat éppen
Grosschmid Béni mentette meg a teljes egyenlősítéstől, a Kollonich óta idegen
joggal átjárt büntetőjogunkat Csemegi (Nasch) Károly helyezte időálló új
alapra. Itt csak azt akarjuk hangsúlyozni, hogy az a környezet, az a levegő,
amelyben az új magyar jog alkotói dolgoztak, nem volt már alkalmas arra, hogy
beléjük oltsa az ősi felfogás elveit, vagy felébressze a szunnyadó populus
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Werbőczyanus tettrekészségét. Csodálhatjuk-e, hogy amikor gazdaság, iroda-
lom, sajtó, közélet kezdett a miénktől ijesztően eltérő ábrázatot ölteni, a jog
sem maradt meg olyannak, mint azelőtt volt? 

Álljunk meg itt: a jelen század jogfejlődéséről még nem vagyunk hivatva bí-
rálatot mondani. Ha a mai jog alakító tényezőit kutatjuk, egyik tényezőnek az
előbbiek szerint a régi alapoktól való tudatos vagy ösztönszerű elszakadást kell
látnunk; a magyar jog telítését idegen elemekkel, a magyar élet vezetőinek ha-
sonló elváltozása következtében. Ez a történeti háttér ugyancsak befolyásolja a
mai kérdések megoldását: a múlt megtagadása maga is múlttá lett, s a pár év-
tizedes intézményeket a hívatlanok sokszor mint ősi alkotmányunk alapjait vé-
delmezik. A mai magyar jog másik tényezője a felmerülő szükségletek tömege
és sokfélesége. Forrongó korunkat valamikor talán egy új rend előkészítőjének
fogják tartani. Mindenesetre azok a nagy politikai, gazdasági és társadalmi re-
volúciók, amelyek a XX. században földrészünkön és országunkon átviharzot-
tak, minden más korszaknál rohamosabban változtatták meg a fennálló
jogintézményeket.” 

Manapság, elviharzott és részben feledhetetlen történelmi katasztrófákkal
magyarázható módon, de az idő múlásával egyre több elvárható tudományos
elemzést nélkülözve tekintenek közeli s régebbi történelmi tényekre. Ha akarjuk,
Bónis szempontjaira ráüthetjük a ma használatos bélyegek valamelyikét, pedig
– ha csak kicsit is félretesszük az anakronisztikus gondolkodás félrevezető oku-
láréját – rájöhetünk, hogy amikor ezeket a sorokat írta, távol tartotta magát az
akkori korszellem elvárásaitól. 

„A sok új törvény, rendelet, bírói ítéletekben megnyilatkozó jogelv láttára ismét
fel kell tennünk eredeti kérdésünket: merre vezet a magyar jog útja? Anélkül,
hogy a mai jogfejlesztésről ítéletet kívánna mondani – azt még ma nem is teheti
– önkéntelenül is aggályai támadnak a történeti szemszögből vizsgálódó jogász-
nak. Hiszen a külföldi nemzetek életében megtaláljuk a jogalkotás válságait, nekik
is vannak meglepetésszerűen felmerülő nehézségeik, rajtuk is átjár a forradalmak
levegője: de mintha akár a történeti folytonosság, akár a jelenben erőteljesen ér-
vényesülő nemzeti szellem biztosítaná ilyenkor is az állandóság, az egység bizo-
nyos mértékét.  (…) Figyeljük meg: vagy a múlt számlálatlan nemzedékeinek
egymásra épített érzésvilágával, vagy a jelen nemzedéket lelkesítő gondolatkörrel
mindegyik rendszer kapcsolatban van. Hová fejlődik azonban a magyar jog,
amelynek – tudtunkkal – sem történeti folytonossága a régi jogrenddel, sem szer-
ves összefüggése a mai generációban uralkodó eszmékkel nincsen.

Napjainkban országhatárok tűnnek el a térképről, nemzetek emelkednek fel
és hanyatlanak le. A nemzethalál víziója ismét kísért, társtalanságunkban min-
den eszközt meg kell hát ragadnunk, amellyel állami és faji különállásunkat erő-
síthetjük. A magyar jogász nagy büszkesége, hogy a Kárpátok medencéjében
sohasem voltak számottevő külön jogterületek, s még az ország szétdarabolá-
sában is összetartó erőként működött a Hármaskönyv. Legújabban sem meg-
vetendő tényezője virtuális területi egységünknek, hogy az utódállamok
jogalkotása nem tudta még teljesen kiszorítani a magyar magánjogot. De kell-e
másra hivatkoznunk, mint a magyar alkotmány sokszor csak a Corpus Jurisban
meglevő, lábbal tiport elveinek erejére a nemzeti küzdelmek során, hogy be-
lássuk, mennyire nagy jelentősége van a jognak a nemzet életében, a szorosan
vett jogi vonatkozásokon túl is? Egy nép joga életének kerete, amelyet hosszú
időre alkot magának. A múlttal és a jelennel élő összefüggésben lévő jogrend-
szer túlélhet politikai és társadalmi megrázkódtatásokat is, a régi intézmények-
től elvágott, csak mindennapi szükségleteket szolgáló jogot az elnyomó egy
rendelete hatályon kívül helyezheti. Ha Grosschmid azt mondhatta a »fordító
törvénycsinálási rendszerről«: »létjogunk serpenyőjéből van kidobva a súly, amit
így a jövendő kezéből kiveszünk«, ezt a létjogot joggal láthatjuk veszélyeztetve
akkor is, ha jogalkotásunk a hagyományokat csak alkalmi intencióinak megtá-
masztására használja fel, egyébként pedig sem ezekkel, sem valamilyen átfogó
nemzeti gondolattal nincs összefüggésben. 

Ezek szerint talán nem túlzás azt állítani, hogy jogunk önállóságának és
ezzel fajtánk fennmaradásának biztosítéka csak a jogalkotásban és jogfejlesz-
tésben érvényesülő tudatos magyar irányzat lehet. Vagyis »proprium ius« meg-
valósítására kell törekednünk. 

Látszólag joggal érhet az ellenvetés, hogy a nemzeti jelleg szempontja csak
nagyon hátul következhetik a jogalkotásban. Első a szabály gyakorlatilag meg-
felelő volta; azután az egyéni érdekek minél kisebb sérelme, a korszellemhez
alkalmazkodás, az érvényesítés lehetősége jönnek tekintetbe. Ha már magasabb
eszményre van szükség, minden jogszabály végelemzésben az igazságosság
megközelítésére kell, hogy törjön: emellett a sajátságok keresése csak különc-
ködés, vagy antikvárius szenvedély. De mi mégis inkább valljuk Grosschmiddel:
» A ius proprium, ez épp úgy, mint általában a nemzeti létel az erőkhöz képes
hol hiú ábránd, hol valósítható törekvés, de mindenkor szükséges nemzeti
aspiratio. Nem a különcség, nem az önállóskodás, de az, hogy e haza földjéből,
a haza legében a nemzeti gondolat egéből és e haza értelmén, s ne csupán a
fordító pennáján keresztül csírázzék, nőjön és fejlődjék ki az a törvény, amely
az örökjogban elevenek és holtak felett ítélni hivatva van. Nem csupán azért,
hogy már csak a teremtő működése villamfolyamától is a nemzet legyen na-
gyobb, de mert a jog is csak így lehet nagyobb.« Vannak viszont részei a jognak,
amelyekben a külföldet »hátra maradás terhe alatt követni kell«, mert a művelt
nemzetek a korszellem parancsa alatt állanak. 

Ezek a szavak évtizedekkel ezelőtt hangzottak el. Azóta az emberi haladásba
vetett bizalom erősen megrendült. Ma már nem ijeszt a hátra maradás árnya,
s ami a legfontosabb: a korszellem már nem a nemzetközi egységet, hanem a
nemzeti különállást parancsolja. Túl a múlt században a szabadelvűséggel
együtt uralkodó nemzeti elven, ma már a faj sajátságainak szorgalmas kutatása
folyik még jogi vonatkozásban is, mint azt még látni fogjuk. A körülmények ez
egyszer szerencsés alakulása folytán az az elv, amitől olyan nagyon eltértünk,
most mint az idő szava hangzik fel számunkra: a ius proprium kultusza ez egy-
szer nem a külföld utánzására késztet, hanem saját értékeinkre irányítja tekin-
tetünket. Most már nem csak arról van szó, hogy a saját jogrendszer olyan
túlsúlyt ad valamely nemzetnek, amellyel a nagy versenyben előnyökre számít-
hat, s hasonló csoportosulásokat legyőzve politikai középpontá válhatik. Nem-
csak Duna-völgyi hivatásunkról van szó, amelyben Szent István koronájának
misztikus gondolata még hatalmas segítőnk lehet. Egyszerűen arról van szó,
hogy a népek versenyében saját magunkat csak úgy erősíthetjük meg, csak úgy
tarthatjuk össze az amúgy is centrifugális erőket, csak úgy tehetjük jogunkat
valóban a magyar élet keretévé, ha nemzeti sajátságainkat tudatosan megőriz-
zük, sőt ha lehetséges, azokat megillető és elvesztett helyükre iktatjuk vissza.” 

Bónis, miközben a „ius proprium” mellett kardoskodik, azt is látja, hogy ez
már nem jelent hátra maradást. Mert az a korparancs, mely alatt ama művelt
nemzetek állnak, már nem olyan, mint amelyet helyes lenne mindenben követni.
Amint akkor nem, úgy ma sem. Csakhogy uniós keretek között ez már utópiá-
nak tűnhet. De mégis! Védeni kell a sajátosan magyart, a saját körülményekhez
és hagyományokhoz ragaszkodót. S ennek felismeréséhez, lám nem is volt kö-
telező ősmagyarnak lenni, csupán tehetség, lojalitás, a nemzethez tartozás ér-
zése volt szükséges. Vagyis érdemes mindent megtenni nemzeti sajátságaink
megőrzésére. Grosschmid érvelése erre a legfőbb bizonyíték.

„Mik az útjai ennek a jogi megújhodásnak? Szinte természetesnek tűnik fel
előttünk, hogy ha mai rendszerünk elszakadt a múlt hagyományaitól és elhajolt
a széles néprétegek életétől, akkor ennek a két erőnek a működésével kell azok-
hoz visszavezetni. (…) 

Minden népek hasonló tanulságai közül azért nyúlunk most már a mieink
felé, mert azokat a kísérleteket, amelyekből származnak, ezen a földön a mi
őseink végezték el. Ebben a választásban semmi része nincs az érzelemnek.
(…) Ha tehát egy jogszabály esetleg már többször is bevált a magyar földön,
régisége ellenére is jó hasznát vehetjük. Az élet sokszor a mi fajtánk bőrén iga-
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zolta a földrajzi és néprajzi tényezők hatását a jogalkotásra és főleg a jogsza-
bályok érvényesülésére. (…)  

Ha azonban a jogtörténettől ennyit várunk, nem szabad azt úgy elhanyagol-
nunk, mint a múltban történt. Ennek a nemzeti tárgynak a művelése nemzeti kö-
telesség. Mégpedig kétarcú mivolta, a jogi és történeti szemlélet kapcsolatánál
és állandó feszültségénél fogva kettős irányban kell a jogtörténetet kialakítanunk.
A történeti szemléletnek fel kell dolgozni a fejlődés menetét, általában és egyes
intézményekben egyaránt. Az általános történelemmel kapcsolatban szolgálhatja
ez a szorosan vett »jogtörténelem«, a nemzet magamegismerését. De emellett a
jogi szemléletet kell munkába állítani azzal a céllal, hogy régi jogunk szabályait
ne történelmi egymásutánban, hanem dogmatikusan, mint szabályrendszert tárja
fel. Ez a »régi magyar jog« névvel illethető tudományág, amelynek oktatását már
Grosschmid sürgette, mai szemmel hatolna le az előttünk járt nemzedékek jogi
gondolkozásának mély kincsestárába, hogy az egyes korok különbségének el-
homályosítása nélkül a mai jogalkotónak is útmutatást nyújtson. Itt elsősorban
a velünk közelebbi érintkezésben álló elmúlt századok megismerésére volna
szükség. Így elengedhetetlen a XVIII. század magyar bíráinak döntvényeit, a
Planum Tabularét végre mai szemmel feldolgozni, hogy az 1848 előtti idővel a
folytonosságot legalább a judikatúrán keresztül felvehessük. 

(…) De várhatjuk-e bíráinktól, hogy terhes hivatali kötelességük mellett
maguk merüljenek bele az oklevelek és törvények beláthatatlan tömegeibe? Itt
a jogtörténészeknek van nagy nemzeti hivatásuk, de erre csak akkor találhat-
nának kellő számú lelkes munkatársat, ha a régi magyar jog dogmatikus alapon
a jogtudori szigorlatok tárgyai közé tartoznék. S ez biztosítaná csak a jogász-
képzés kellő nemzeti alapjait, úgy, hogy az egyetemekről kikerülő fiatal nemze-
dék már magyar jogi kategóriákban gondolkozzék s így öntudatlanul is
átformáljon minden idegenből jövő impulzust. Tulajdonképpen a magyar jogtu-
domány »kondicionálása« a legfontosabb teendőnk, ezt pedig gyakorlat és tu-
domány a jogászneveléstől várja. (…)

A magyar jog megújhodásának másik útmutatója a magyar jogi néphagyo-
mány. Szokatlan és merész dolog a tételes jog mellett vagy az ellen fennálló,
csak a helyi szokásjogban élő rendszernek példaként felállítása. (…) Mégis
úgy vélem, hogy ezt a hagyományt megismerni nemzeti kötelességünk. S ha a
jog része a nemzet életének, a jogintézmények pedig műveltségének termékei,
a más területek eredményeinek intését nekünk sem szabad elhanyagolnunk. Az
irodalomban már száz éve addig nem is álmodott virágzást idézett elő a nép-
költészet és a népnyelv behatolása arra a területre, amelyet addig csak deákos,
németes, franciás iskolák követői műveltek. (…) Mi bizonyítja, hogy népünk
éppen csak a jog terén nem képes eredeti alkotásra? Éppen az ellenkezőjét ol-
vashatjuk jogtörténetünk lapjain. Györffy István a magyar művelődéspolitika
bibliáját hagyta ránk »A néphagyomány és a nemzeti művelődés« című munká-
jában, végrendeletül. A magyar életnek nincs olyan területe, amelyben ne kel-
lene tennünk valamit, hogy áthassuk magyar lélekkel a tőle sokszor elpártolt
kultúra termékeit. A jognak itt azért kell előkelő helyet elfoglalnia, mert népünk
életének alakításában hatalmas része van. S ha visszatér a földhöz, hogy erőt
merítsen belőle, bizonyára jobban meg fogja ismerni igazi feladatait is. 

(…) Egyszóval a magyar jog lelkiismeretes művelőjének meg kell ismernie
a nép jogi gondolkozását, hogy elveket szűrjön le belőle a jogtudomány műve-
léséhez, hogy ne legyen a jog idegen éppen azoktól, akik számára alkotják,
hogy ne tartsák úri huncutságnak, amelyből csak a fiskális gazdagodik.  (…)

Azt mondottuk, hogy a jogtörténet és a jogi néphagyomány megismerése
közelebb vezet bennünket a magyarabb jog eszméjéhez. A nemzeti jog gondo-
lata csak 1861 óta kísért, mióta az Országbírói Értekezlet részben meghagyta
hatályában az idegen osztrák jogot. Elkeseredett eszmeharcok folytak a nemzeti
jog védői és a minden áron való haladás hívei között. Ekkor írta Grosschmid,
hogy »a rómain és angolon kívül alig van még egy államiság, mely annyira nem-
zeties és a nemzeti jellemmel annyira bensőleg egybeforrt s oly jellegzetesen

kidomborodó köz- és magánjogi intézményvilágot volna képes felmutatni, mint
a mi 48 előtti államrendszerünk... Ezt úgy is lehet kifejezni, hogy a régi magyar
állam- és intézményalkotás az intézményi individualitás – proprium ius – bizo-
nyos fokát tükrözi vissza, minőt nem akármely nemzet képes felmutatni.« 

Mégsem volna hiábavalóbb vállalkozás, mint a magyar jogot egy fejlődési
fokon megállítani, vagy még inkább visszavinni egy régebbi stádiumába a nem-
zeti, népi jog címén. Régi jogunk egyik legnagyobb támadója, Széchenyi István
találóan írta: »…habár a bölcsesség serlegét legutolsó cseppig kiürítnők is –
nem fogunk hazánk javára s díszére mindent oly józanon elintézhetni, hogy azon
utóink koronkint s fokonkint határtalanul ne javíthatnának még…« 

Akit tehát a »mi a magyar« kérdése nyugtalanít a jogra és alkotmányra nézve,
az örök értékek megtartásának és a korszerű változtatásnak őrlő kövei között
vergődik. (…) Utópia tehát a magyarabb jog eszméje? Korántsem. De megva-
lósítását jogon kívüli tényezőkben kell keresnünk. Az átvett intézmények és sza-
bályok akkor válnak magyarokká, ha illenek a mindenkori magyar társadalom
állapotához és a mindenkori magyar észjárás elveihez. (…) A magyar élet kér-
déseire ma már minden gondolkozó magyar csak egyféle választ adhat; jól tud-
juk, mi az a válasz. Tennünk, alkotnunk kell, mint alkottak Szent István, Nagy
Lajos, Mátyás és Werbőczy. A magyarabb jogot is ez az új magyar gondolat-
rendszer fogja megteremteni, s ez egészen más lesz, mint bármelyik régi jog-
rendünk, de mégis magyar lesz, mint Szent Istváné, Lajosé és Mátyásé. Ebben
a nagy alkotásban munkát kér, mint szerény segítőtárs, a jogtörténet és a jogi
néphagyomány.” 

Aki tehát avitt bölcselkedést akar látni mindebben, vagy elítélendő eszmék
újramelegítését, figyeljen a végkonklúzióra, mely szerényen s reménykedve csak
arra figyelmeztet, hogy a jogalkotás adjon helyet segítő társként a jogtörténet-
nek és a jogi néphagyománynak. 

Nem sok ez, de esetleg megoldhat olyan gondokat, mint a napjainkban tá-
tongó és a társadalmunkat izgató hézag jog- és igazságszolgáltatás között. A
magyar törvényt pedig – még a környező világ ismeretében is – magyar lélekkel
kellene alkotni. Hogy sok ez vagy kevés, reális elvárás, vagy már utópia? Döntse
el az idő.

y

Tapintatos vélemény egy véleményről
Entz Géza: Szász író Erdély történelméről 1942/7.

A szász nemzet, a Szent István-i gondolat jegyében befogadott több népcso-
portból ötvöződött azzá, amit aztán erdélyi szásznak neveztek. Bár a Habs-
burg-idők és a XX. század tragikusan megtévesztő nagynémet eszméi arra
terelték őket, hogy németnek tartsák magukat, ez valójában nem így van. Ők
Európa egy különálló nemzeteként éltek a Szent Korona országában, saját
nyelvvel, saját fejlett kultúrával és eltűnésük – mert ezt ma már sajnos kije-
lenthetjük – a kontinens utóbbi évezredének egyik, akár befejezettnek is te-
kinthető – etnikai katasztrófája. Csak ezt senki sem mondja ki. S azt sem, hogy
bizonyos részben öngyilkosság volt. Bár a Romániához való csatlakozást ki-
mondó medgyesi nyilatkozat már román katonai megszállás alatt született! 

A 800 éves fejlődés és gyarapodás a magyarsággal karöltve, s nem kis rész-
ben annak oltalmát élvezve, feledésbe ment. Sőt, erős ellenszenvek dúlták a
szász kebleket, olyanok, amelyeket még a Ceauşescu-éra első éveiben is sze-
mélyesen tapasztalhattam meg. De ugyanakkor 80 év – az általuk mai ismere-
teink szerint kívánt, vagy legalábbis választott – román uralom alatt
eltűnésükhöz vezetett. Épített nyomaikat ma, mint a román kultúra emlékeit
mutogatják naiv turistáknak.
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Érdekes tehát elolvasni, hogyan látják a szászok Erdély történelmét, s benne
saját történetüket 1942-ben, amikor még hátra volt az őket végleg megsem-
misítő fél évszázad, tehát a felismerés lehetőségének keserű évtizedei. Erről a
könyvről (Siebenbürgen und seine Wehrbauten. Leipzig, 1941. a „Die blauen
Bücher” című sorozatban.) tudósít Entz Géza írása. Fontos megismerni ezeket
az erdélyi szász gondolatokat, melyekkel igen kevés alkalom adódik foglalkozni,
de amelyek maguk is hozzájárultak Erdély tragédiájához és saját nemzeti ka-
tasztrófájukhoz. Ezért a szokottnál több, látszólag részletkérdést emelek be a
válogatásba.

„A nemzeti gondolat erőteljes újjászületése korunk egyik legfőbb jellemvo-
nása. A kisebb és nagyobb népi közösségekben egyaránt feltör az összetartozás
tudata. Az egyes népeket egybefonó távolabbi szálak természetesen ezáltal meg-
lazultak, a belső vonzás viszont megsokszorozódott. Az így kialakult egységek
nem elégszenek meg a jelen állapot egyszerű tudomásvételével és további szi-
lárdításával, hanem eszméikhez és eredményeikhez a múltban is alapot keres-
nek. A tudomány és lelkesedés számtalan gyökérszálával fúrják be magukat a
történelem mélységeibe, ahol mindenhez hozzátapadnak, ami jelenlegi nemzeti
tudatuk igazolásául szolgál. (…) A történelem tehát életünk egyik legkomo-
lyabb, legidőszerűbb tényezője lett: olyan alap, melyre úgyszólván minden te-
vékenység épül, mely mindent magyaráz, megértet és szentesít. A nemzeti
öntudat e nagyszabású kiszélesedése nemcsak a nagyokat ragadta magával,
hanem a kisebbeket is. A politikai határok esetlegessé váltak, s helyettük
igen gyakran a lélek határai alakultak ki, hol szűkítve, hol bővítve az állam
kiterjedését. Ezáltal az államon belül erőkereszteződések álltak elő, a vonzás
és taszítás, igenlés és tagadás legkülönbözőbb mértékű és irányú küzdelmei.
A feszültség természetesen annál erősebb, minél több magát önállónak tartó
népcsoport él egy-egy állam keretén belül. Innen magyarázható, hogy az imént
vázolt rendkívül érdekes és jellemző folyamat talán sehol nem jelenik meg oly
színes változatossággal, mint éppen a Kárpátok medencéjében. Hazánk föld-
rajzi, gazdasági, műveltségi és történeti egységének eszményi érvényesülését
nemzetiségeink öntudatának megizmosodása bizonyos mértékig keresztezi. Mi
ezt a jelenséget azon a síkon kívánjuk vizsgálni, ahol a szellem és gyakorlat
egybe forranak: a történelmi tudat síkján. A várható eredmény igen érdekesnek
ígérkezik, mivel kutatásunk tárgya: az erdélyi szászság éppen az a népcsopor-
tunk, mely nemzetiségeink között kezdettől fogva a legpregnánsabb öntudattal
rendelkezett. Zillich Heinrich Erdélyről szóló új könyve (…) az előbb jellemzett
dinamikus történetszemléletnek kitűnő és tanulságos példája annak minden eré-
nyével és hibájával. Benne az erdélyi szászok története ragyogó stílussal eleve-
nedik meg. Nem lesz érdektelen e történetszemlélet érvényesülését végigkísérni
Zillich művében és e szemléletből folyó tételeit a magyar történeti állásponttal
összevetni.” 

A Trianon utáni nemzetállamok nagy igyekezettel próbálják kitalálni azt a
saját történelmet, amely a legalkalmasabb egy nélkülözhetetlen nemzettudat
megalapozására. Entz Géza találóan mondja: „(…) mindenhez hozzátapadnak,
ami jelenlegi nemzeti tudatuk igazolásául szolgál”. A nagynémet sikerek idején
különösen felerősödő szász igény is megjelenik erre. Talán éppen az általuk vá-
lasztott új haza, Románia okozta csalódásaikban keresnek gyógyírt a nagynémet
birodalmi gondolatban. Az ezt hordozó, sajátjuknak érzett hatalomhoz való
csatlakozással remélnek megoldást találni gondjaikra, s meg akarnak felelni
annak egy fényesebbre álmodott közös múlttal.

„Zillich könyvén két alapvető gondolat húzódik végig. Szerinte a Kárpátok
medencéje minden szempontból szorosan összetartozik a német birodalommal,
annak mintegy várudvara. Erdély pedig ennek az előtérnek messze Kelet felé
kiugró bástyája, melynek falán a szászok állnak őrt s benne ők teremtik és tart-
ják fenn a nyugati szellemet és műveltséget. Ez a két tétel voltaképpen a biro-
dalmi és a népcsoporti szemléletből fakad és valami egészen csodálatos módon
keveredik egymással. Ugyanakkor pl., midőn hangoztatja, hogy a Kárpátok tá-

voli zugába előretolt szászság fajtestvéreivel állandó egységet alkotott, s ennek
az egységnek határozott formába öntését kívánja, ugyanakkor legmerevebben
áll szemben minden olyan, akár német részről is kiinduló kísérlettel, mely a
szász »universitas« zártságának megbontását jelenti. A birodalmi gondolat sza-
kadatlan hangoztatása nem akadályozza meg Zillichet abban, hogy II. József
éppen birodalmi szemléletből fakadó közigazgatási újításait élesen el ne ítélje.
A császár az országot Erdéllyel együtt a megyék és kiváltságos területek teljes
figyelmen kívül hagyásával kerületekre osztotta. Ez az intézkedés az egységes bi-
rodalmi kormányzás szempontjából lehetett bármilyen üdvös, a szászok ősi jogait
sértette, egységüket veszélyeztette, tehát fenntartás nélkül elítélték. A nagy- és
kisnémet gondolat így bogozódik össze Zillich szemléletében. Ezzel kapcso-
latban még egy jellemző részletre hívjuk fel a figyelmet. Mikor a múlt század
60-as éveinek porosz–osztrák összeütközéséről beszél, ezt írja: »Poroszország
az ellenségeskedések tartama alatt felvette az érintkezést a magyar emigrán-
sokkal; magyar önkéntesek Klapka vezérletével az ő oldalára állottak. Sőt Bis-
marck hajlandó volt a magyar alkotmánytervezetet a békeszerződésben
biztosítani. A kisnémet gondolat győzött; Ausztria annyira meggyengült, hogy
egész Magyarországot kénytelen volt a magyaroknak átadni«. Bismarck, mint
a kisnémet gondolat képviselője egészen meglepően hat. Ezt az ítéletet pedig
az a tény magyarázza, hogy az 1867-es kiegyezés következtében a szászok
végleg elvesztették évszázados kiváltságaikat. A nagy látószög így zsugorodik
össze, mikor a szászság részérdekei azt megkívánják.” 

Érdekes tehát megfigyelni, hogy miközben a birodalom fényének árnyékába
kapaszkodnának, amint saját ősi jogaik csorbulnak, felhorgad bennünk az el-
lenkezés. Az azonban nem kap elismerést e könyvben, hogy kiktől kapták ezeket
a jogokat, s kik biztosították 800 éven át azokat. Sőt a kiegyezéssel járó ész-
és korszerű módosítások – melyek nem jelentettek jogfosztást és inkább kul-
turális téren nyilvánultak meg – számukra felháborító és felejthetetlen veszte-
ségként jelentkeznek. Éppen az, ami igazolja, hogy évszázadokon át mennyire
nem kellett jogfosztástól tartaniuk a Szent Korona védelme alatt. Erről azonban
szót sem fogunk hallani.

„Zillich szemléletének még egy lényeges vonását kell kiemelnünk: a mai
gondolkodásnak következetes és feltűnő visszavetítését a múltba. Bár ez a je-
lenség szinte minden korban és minden történetírónál, ha sokkal enyhébb for-
mában is, de megismétlődhetik, mégis a dinamikus történeti felfogásra
elsősorban jellemző. Mondhatnók, természetes következménye a jelen és múlt
szoros tartalmi egybeforrasztásának. A XII. századi szász telepeseket így jel-
lemzi: »Bármi is késztette őket a költözésre, mindegyikük tudta, hogy Európa
első népéhez tartozik. Ezt a meg nem művelt keleti országgal (ti. Magyaror-
szággal) való találkozás első pillanatában kettőzött erővel érezték. Nem is le-
hetett másként, mint hogy a telepesek német otthonuk, szokásrendjük és
műveltségük, valamint Magyarország lakói között fennálló ellentét fényénél
azonnal felismerjék azt az értéket, amely miatt a királynak (II. Gézának) őket
oly távolról kellett behívnia, hogy a vadont virágzó talajjá varázsolják, amire a
magyar nép nem volt képes«. Noha az erdélyi szászok öntudata valóban mélyen
gyökerezik, mégis e nagyon is mai ízű megállapítások a XII. és XIII. századi
emberre semmiképpen nem alkalmazhatók. Más helyen a frankfurti parlament
eljárásán csodálkozik, hogy a szabadságharc magyarjaiban elvbarátokat látott,
és »nem tudta felfogni, hogy a felkelés a németség és a keleti német hatalmi
helyzet ellen irányul«. A 40-es évek Európájának szabadság iránti rajongásába
Zillich nem tudja magát beleélni s rossz néven veszi, hogy akkor nem úgy gon-
dolkoztak az emberek, mint most. Írónk előadásának módszere is igen érdekes.
A történés folyamán mindig csak azokat a mozzanatokat emeli ki, melyek szem-
léletét alátámasztják. Adatai általában helytállóak, de mivel egész sor lényeges
dologról szó sem esik, az elénk rajzolódó kép teljesen egyoldalúvá válik. Ennek
az a következménye, hogy aki pl. a magyar történelemmel nincs tisztában, a
könyv elolvasása után halvány fogalmat sem kap arról, hogy a Kárpátok me-
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dencéjében a magyarok is játszottak valamiféle aktív szerepet. Királyaink egye-
düli érdeme a szász értékek felismerésében és erejének gyarapításában állott.
A magyarság tevékenysége pedig kizárólag a nyugati kultúra jobb-rosszabb át-
vételében merült ki. Erdély mindent a szászoknak köszönhet, akik az erdélyi
öntudatnak és műveltségnek egyedüli letéteményesei. Az, hogy a magyaroknak
a honfoglalás óta bármikor lehettek önálló célkitűzései vagy lehetett saját hiva-
tástudatuk, minderre a könyvben a leghalványabb célzás sem történik. A ma-
gyarság történeti szerepét a következőképpen állapítja meg: »A magyar állam
léte mindig a birodalomra támaszkodott. Egy, a német központtól teljesen el-
választott Magyarország hódítóknak, mint később a törököknek, esett áldozatul.
Felszabadításra ismét csak a birodalom volt képes. Ebben a viszonylatban fe-
jeződik ki a Duna-medencének, mint a birodalom erődjének jelentősége s ebben
rejlik egyszersmind a magyarok belső függőségének magyarázata«. Az adatok
egy szempontból történő csoportosítása és az előre felállított elméletbe bele
nem illők tökéletes mellőzése természetszerűen vezet erre az eredményre.”

Bár Zillich csak egy a történészeik közül, mégis a fenti mondatokban benne
rejlik az a szellem, melyben nevelkedett a szászság, s amely meghatározta vi-
szonyulását a magyarsághoz. A románokhoz fűződő viszonyt, akiket a magya-
roknál is jobban alábecsültek, az a tévhit uralta, hogy éppen ezért bármilyen
körülmények között föléjük tudnak kerekedni. Emellett befogadásuk és 800
éves fejlődésük bizonysága számukra nem ért fel egy népgyűlésen elhangzott
balkáni ígérgetés súlyával. Nagy tévedések voltak ezek, s kiinduló pontjává vál-
tak végzetüknek. 

„Most pedig röviden tekintsük át a Zillich rajzolta magyar és erdélyi törté-
neti fejlődést. Részletekre nem terjeszkedhetünk ki. Csak a főbb mozzanatok
kiemelésére törekszünk. 

Erdély honfoglalás előtti történetét vizsgálva Zillich arra az eredményre jut,
hogy a bérces haza a Kr. e. VI. századtól kezdve rövid megszakításokkal germán
törzsek szállása volt. Előbb a bastarnok, majd körülbelül háromszázados dák
és római uralom után nyugati gótok és gepidák telepedtek meg benne. A hunok
és avarok betörése csak rövid ideig tartó közjáték. Feltűnő, hogy a dáko-román
elmélettel könyvünk határozottan szembeszáll s a magyar kutatás érveivel uta-
sítja vissza. Állásfoglalásának magyarázata nagyon egyszerű: előadásának tö-
rekvése világosan arra irányul, hogy Erdélyben a germán folytonosságot
bizonyítsa. Ennek megfelelően tökéletesen megfeledkezik a szkíták és kelták
jelentős és hosszú szerepléséről. A hunokról azt állítja, hogy semmiféle szellemi
nyomot nem hagytak maguk után s a honfoglalást szinte közvetlenül megelőző
háromszázados avar birodalomról is alig hallunk valamit.” 

Ismét bizonyítékát nyerjük, hogy mennyire szubjektív lehet a tudomány, ha
nemzeti érdeket akar szolgálni. Először a román történetírókon csodálkoztunk
el, majd háborodunk fel, ezúttal alkalmunk van ezt a szászok esetében tapasz-
talni. Ha beleolvasunk a legtöbb – sőt valamennyi – szomszédos nép történet-
íróinak tanulmányaiba, beleértve újabban az ukránokat is, ugyanezt találjuk.
De mit szóljunk, ha hozzájutunk a magyarok történetét összefoglaló uniós anya-
gokhoz. Amit ebből ismerünk, az minősíthetetlen.

„Kétségtelen, hogy Erdély és Magyarország területén a magyarok megtele-
pedése előtt jelentős szerepet játszottak a különböző germán törzsek. A foly-
tonosság feltételezésére azonban semmi alapunk nincs. Hazánk területe,
különösen a népvándorlás korában, népek országútja volt, melyek folyton vál-
tották és minden faji együvé tartozás ellenére állandóan marták egymást. (…)
Abban az időben csak egyetlen határozott öntudat volt: a római birodalomé,
mely még hanyatlásában is csodálattal és tisztelettel töltötte el a barbárokat.
(…) A népvándorlás viharai ide-oda korbácsolták a törzseket még Nyugat-Eu-
rópában is. Ez a cseppfolyós állapot a Kárpátok medencéjében csak egyszer-
egyszer szilárdult meg, hogy rövid idő múltán újabb hullám elsöpörje az előző
népeket és eredményeiket. Ilyen körülmények között bajos feltételezni Erdély-
ben germán folytonosságot. Arra, hogy a XII. század közepén betelepülő szá-

szok itt germánokat biztosan nem találhattak, kétségtelen bizonyítékot nyújta-
nak a helynevek, melyek között germán eredetűt hiába keresünk. Kniezsa István
kutatásai világosan tanúskodnak arról, hogy a X. és XI. században Erdélybe
nyomuló magyarok csak szláv és török településeket találtak, azokat is szét-
szórtan. Ha a germán folytonosság és Zillich által hangoztatott földművelő kul-
túra állandósága fennállna, elképzelhetetlen, hogy ez a helynevekben semmiféle
nyomot ne hagyott volna. De írónk maga is ellentmondásba keveredik e kérdést
illetően, midőn a szászok betelepedése előtti Erdélyt »a bizonytalanság terüle-
tének« nevezi. Márpedig másfél évezredes germán kultúrával átitatott vidékről
ezt talán mégsem lehetne állítani. 

Ezzel rögtön áttérhetünk a szászok betelepülésének kérdésére. II. Gézának
e lépését a szász történetszemlélet majdnem egyöntetűen úgy magyarázza, hogy
a telepesek behívásának kettős célja volt: egyrészt a »vadon« termővé tétele,
másrészt a honvédelem komoly megszervezése a Kárpátok délkeleti könyök-
hajlatában. A királyok ezenkívül a magas kultúrájú szász városokban az egyre
hatalmasodó nemességgel szemben erős támasztékot találtak. Zillich emellett
nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az erdélyi magyar nemességnek »a kitartó
kulturális munkára hiányzott a képessége. Ezt csak szabad és alkotó emberek
tudták megvalósítani: parasztok, kézművesek és városlakók, akiknek az egyéni
és közösségi életről tisztább fogalmaik voltak«. E felfogás szerint tehát vég-
eredményben Erdély gazdasági, honvédelmi és műveltségi kérdéseit csakis a
szászok tudták megoldani s az ő általuk mutatott példát utánozták úgy-ahogy
a magyarok és románok. Hatalmas fölényüket a szász falu települési formái,
valamint a ház beosztása is bizonyítja, amennyiben bennük gyökerezik az erdélyi
falu- és háztípus. 

Ezek az állítások az újabb kutatások fényénél némi módosításra szorulnak.
Mindenekelőtt a szászok betelepülése nem egyszerre, hanem lassankint történt
s valószínűleg a XIII. század első feléig elhúzódott. Eredetileg csak a nagysze-
beni, újegyházi és nagysinki dékánságok egy részét szállották meg s csak az
1200-as évek folyamán terjeszkedtek tovább. Arra, hogy a mai szász földnek
jelentős része azok bevándorlása előtt magyar település volt, csattanós bizo-
nyíték az a tény, hogy a székelyek egy része éppen Sebes, Orbó és Kézd vidé-
kéről költözött 1200 körül a mai Háromszékbe. Erre a gyepű kitolása és a
határnak a Kárpátok gerincén történő végleges megszilárdítása adott okot. Ezu-
tán léptek az ő helyükre a szászok. (…) A szászok tehát nem valami őserdőbe
telepedtek, hanem nagyobbrészt olyan területekre, melyeken a magyarság leg -
alábbis másfél század óta életlehetőséget teremtett. Az erdélyi honvédelem a
gyepűrendszer és határőri szolgálat alapos megszervezése révén a szászok be-
településekor már régen megoldottnak volt tekinthető. Ami pedig a szász mű-
veltséget illeti, hangsúlyoznunk kell, hogy hiba lenne a középkorvégi magas
városi színvonal meglétét már a betelepülés idejében feltételezni. A szász váro-
sok megerősödésének ideje a magyar városokéval esik egybe s IV. Béla, vala-
mint az Anjouk, Zsigmond és Mátyás városfejlesztő politikájával függenek
össze. Mindezzel nem akarjuk tagadni a szászok gazdasági, hadi és műveltségi
érdemeit, csak arra szeretnénk rámutatni, hogy ezek nem kizárólagosak. Ha a
magyar fejlődés mindezen szempontokból sokat köszönhet a szászoknak, úgy
ez fordítva is áll. Az erdélyi falu- és háztípusnak a szász példából való levezetése
nyilvánvalóan túlzás. Erről bárki meggyőződhetik, aki akár egymás mellett lévő
magyar és szász falut valaha is látott. (…) 

A német lovagrendnek 1211-ben történt betelepítését és 14 évi barcasági
tartózkodását Zillich hangsúlyozottan kiemeli. Sajnálja, hogy a rendet II. Endre
elűzte. »Aki a rend óriási poroszországi eredményeit szem előtt tartja, könnyen
elképzelheti, micsoda fejlődés indult volna meg Erdélyben, ha sikerült volna ott
lábát tartósan megvetnie. E ténynek egyenesen általános európai hatása lett
volna. Szilárdabban, mint valaha, német kézbe siklott volna Délkelet-Európa,
sőt talán a Duna-medencét török beütések soha nem érték volna«. Hasonló
élénk képzeletre valló költői túlzást sokhelyt találhatunk könyvében. Ilyen az is,
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hogy a tatárjárás után csak a németek értették meg a várépítés és városerődítés
szükségességét. Pedig tudjuk, hogy IV. Béla kezdeményezésére a királyi birto-
kokon országszerte folyt a várépítés. Ebbe a munkába a főnemesség is bele-
kapcsolódott. Úgyszólván minden magyarországi vár eredete legalább a XIII.
századra megy vissza, ha nem éppen továbbra.” 

Az akkor jelentős kiterjedésű Magyarországot a királyfölddel összetévesz-
teni, több mint szándékosság. Ennél a szerző lehetett volna óvatosabb.

„A sok vidékről lassankint betelepült germán csoportokat egységes néppé
a magyar királyi akarat forrasztotta össze. Ennek kifejezője a számukra 1224-
ben kibocsátott híres Andreanum. Királyaink az adott kiváltságokat mindig
tiszteletben tartották.” 

Entz Géza szavai ezek, és az egyik legfontosabb szempontot rögzítik a szá-
szokkal kapcsolatos tudnivalókból.

„Az Anjouk, Zsigmond és a Hunyadiak városfejlesztő politikája hatékonyan
segítette a szász telepeket. A XIV. század folyamán indult meg erőteljesebben
a kimondottan városi élet. Nagy Lajos birodalma valóban sokat köszönhet a
városok gazdasági és műveltségi izmosodásának. Ez a lendület éppen a király
politikai éleslátásának következménye s ezért a központi hatalom kezdeménye-
zésének legalább annyit köszönhet, mint a kialakuló városi polgárság buzgósá-
gának. Már csak emiatt is teljesen elhibázott az a nézet, hogy a XIV. századi
Magyarország hatalma kizárólag a városokon nyugodott volna. Ezzel kapcso-
latban Zillich könyvéből egészen meglepő dolgokat vehetünk tudomásul. Min-
denekelőtt nyomatékosan rámutat Magyarország lakosainak erősen vegyes
fajiságára. A magyar nemesség és jobbágyság futólagos említése mellett rend-
kívül jelentős német szabadparaszt réteget állapít meg. Hazánk Anjou-kori szí-
nes társadalmi rétegződésének e könnyed leegyszerűsítése után a városokról a
következőket olvashatjuk: »A városok szinte kivétel nélkül németek voltak. Ezál-
tal a magasabb életszínvonal az iparral, kereskedelemmel és iskolával együtt a
németség alkotó erejéből fejlődött ki, valamint az általuk nevelt nemesség vé-
kony rétegéből, ők építették ki az államot (!!), ők álltak mindenütt a szellem és
áru útjain. S mivel ez nemcsak Magyarországon, hanem minden kelet-európai
államban így történt, az ő közreműködésük nélkül nem állhatott fenn megala-
pozott és fejlődésképes királyi politika. Ők voltak a titkos német birodalom (!!),
amelyre támaszkodva Nagy Lajos Magyarországot uralkodása idejére hatalma-
sabbá tette, mint valaha«.” 

Nem szükségesek túl nagy történelmi ismeretek ahhoz, hogy ezeknek a már
megalománnak is nevezhető állításoknak a képtelenségét érzékeljük. Az olva-
sónak az az érzése támad, hogy – tapintatosan fogalmazva – a birodalmi gon-
dolat a szerzőt itt már túlságosan elragadta. 

„Tudjuk, hogy a XIV. századi Magyarország Európa akkor talán legrende-
zettebb állama volt, mely a központi hatalom összetartó ereje és a társadalom
szervezettsége folytán példátlanul állott Európa egykorú, bizony meglehetősen
zavaros viszonyai között. A gazdasági és kulturális fellendülés, valamint a vá-
rosok megerősödése a magyar hatalmi politikának következménye s eredmé-
nyeinek csak egy része. Hazánkban a városi polgárság soha megközelítőleg
sem emelkedett olyan jelentőségre, mint Nyugat-Európában. Rendként is csak
a XV. század elejétől kezdve szerepel. Az állam ragyogó hatalma már csak azért
sem indulhatott ki belőlük. Hiszen a városok a központi hatalom függvényei
voltak és korántsem fordítva. 

Még néhány szót hazánk városainak kizárólagos német voltáról. Bár a né-
metség városaink kialakításában kétségkívül jelentős szerepet játszott, a szász
városok kivételével minden magyarországi városban jelentékeny magyar réteg
lakott. Alföldi, dunántúli és székely városaink a különleges magyar fejlődésnek
tanulságos példáit nyújtják. Az, hogy nem alakultak tisztán nyugati módra, még
távolról sem jelenti, hogy nem lehet őket városoknak tartani. De határozott
adatokat is felhozhatunk. Így például Brassó megalapítói magyarok voltak, ők
építették a pogány szentély fölé a XI. században a Szt. Lénárd-templomot. Ko-

lozsvárt pedig éppen most tárták fel a Zápolya utcában a nagy kiterjedésű
honfoglaláskori temetőt. A főtéren XI. századi temetkezési leletre bukkantak.
Egy Mika Sándor által Párizsban felfedezett XIII. századi kézirat így emlékezik
meg Kolozsvár tatárjárás-kori pusztulásáról: »Egy várban, melyet Clusa-nak
neveztek, végtelen sokaságú magyar esett el.« Különben Kolozsvár alaprajzának
kettőssége is világosan mutatja a város kettős eredetét. A legrégibb óvári tele-
pülés szabálytalan, természethez igazodó szerkezetével szemben az új közpon-
tot jelentő főtér szabályossága teljes mértékben megfelel a tervszerű, friss
német településnek, mely a tatárjárás után indulhatott meg. Teljesen téves tehát
Zillich beállítása, midőn azon kesereg, hogy Kolozsvár a régi szász elvekhez
hűtlen lett, mivel befogadta a magyarokat. Az igazság az, hogy a négy évszá-
zados magyar múltra visszatekintő Kolozsvár falai közé telepedtek be németek,
kik csak a XIV. század végére tettek szert nagy hatalomra. A magyarság XV.
századi előretörése azonban véglegesen biztosította Kolozsvár magyar jellegét.
A nemrég megindult településtörténeti tanulmányok sok más városunk magyar
eredetére is kétségtelen bizonyítékokat kutattak fel. Kiderült, hogy a Szepesség
városainak és falvainak legnagyobb része eredetileg a magyar gyepűrendszer
települései voltak, s ott a szepesi szászok csak a tatárjárás következtében meg-
ritkult vagy elnéptelenedett helységeket szállottak meg a XIII. század közepe
táján. (…) 

Zsigmond uralkodásától kezdve mind jobban előtérbe lép a fenyegető török
veszedelem. Erdély előretolt bástya jellege valóban ekkor alakult ki. A százados
harcra jól fel kellett készülni. Az erdélyi erődrendszer természetszerűleg kivált
a szász és székely területen épült fel. A Hunyadiak korában az ország egész
népessége kivette részét a küzdelemből. A XV. század hadi eseményeit a ma-
gyar támadó szellem jellemzi. A háborúk súlyát elsősorban a harcedzett ma-
gyarság viselte. Erre nemcsak katonai erényei, hanem kétségtelen számbeli
fölénye is predesztinálta (az ország lakosságának mintegy 75–77%-a magyar).
Zillich minderről megfeledkezik. Úgy tesz, mintha legalábbis Erdély védelme
kizárólag a szászokra hárult volna. A küzdelemben »a fő súly természetesen
azokon nyugodott, akik elegendő eszközzel rendelkeztek arra, hogy ilyen be-
láthatatlan megpróbáltatásban is megállják helyüket. Ezek a németek voltak, a
várak, megerősített falusi templomok és városok urai«. Természetes, hogy a
szászok is kivették a maguk részét a török elleni harcokban, de hogy ők lettek
volna a derékhad, azt már lélekszámuk sem tette lehetővé. Polgári életformájuk
is inkább a békés magatartásra volt alkalmas, mint a katonáskodásra. A szászok
valóban főleg védekezésre rendezkedtek be, amint ezt nagyszabású erődítéseik
bizonyítják. A támadó harcmodortól a magyarokkal ellentétben idegenkedtek.
A kereskedő és iparoselem inkább pénzzel járult hozzá a közös veszedelem el-
hárításához, mint vérrel. Falvaik védelmét éppen katonai célból betelepített szé-
kelyekre és románokra bízták. Maguk legszívesebben váraikba és erődjeikbe
zárkóztak. Éppen ez a magatartás magyarázza a törökök gyakori és alapos
szászföldi pusztításait. Mindezek alapján kétségtelen, hogy a török elleni küz-
delem fő mozgatója csakis a magyarság lehetett. Még csak annyit szeretnénk
a mondottakhoz hozzáfűzni, hogy a magyarok az egész déli határon várrend-
szert szerveztek, melybe a sajátos megoldású székely templomerődök is bele-
tartoztak. A szász erődítések a maguk egyéni és a magyartól könnyen
megkülönböztethető megjelenésükkel az ország védőövezetének csak szerves
részét alkották, de távolról sem az egyetlen védőövezetet.”

Ez a képzelődések határán túli Zillich állítás, mely szerint Erdély védelme-
zése kizárólag a szászokra hárult volna, már a román történetírás túllicitálha-
tatlanságának elsőbbségét feszegeti. 

„A XVI. század végveszélybe sodorta a középkori magyar birodalmat. A török
hatalom kiterjedése, a vallási villongások, a belső egyenetlenkedések végzetes
csapással törték derékba a Mátyás korában fejlődni kezdő, újkori magyar álla-
mot. A mohácsi vész utáni kettős királyválasztás betetőzte a bajt. Az ország
felfordult állapotában minden esetlegessé vált. A politikai tájékozódás is a pil-
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lanatnyi helyzettől függött. Bár írónk a szászságot az egyetlen Európát védő,
sziklaszilárd bástyaként tünteti fel, melynél »már akkor a lét minden területét
fedte a népiség«, a valóság az, hogy a szászok éppoly tájékozatlanul álltak a vi-
harban, mint a magyarok, sőt a válságokkal küzdő s az azokban újjászülető
egész Európa is. Először Zápolyához csatlakoztak, majd Ferdinándhoz pártol-
tak. A Fráter György szervezése nyomán életre kelt Erdélyt ők is helyeselték,
de röviddel utána a császári seregek után áhítoztak, bár Castaldo és később
Básta garázdálkodása nyomán keservesen kellett érezniök a Habsburg-hatalom
beavatkozásának következményeit. 

Rendkívül érdekes megfigyelni, mennyire nem érti Zillich az erdélyi fejede-
lemség történeti hivatását és tényleges szerepét. Rögtön a tordai egyezség után
így jellemzi a három népet: »Az új államalakulat sajátos alkotmánnyal rendel-
kezett; a nemesség, mint addig, szabadon parancsolt a megyéknek és azok job-
bágyságának, mialatt az ott lévő, eléggé jelentéktelen városoknak bizonyos
jogokat biztosított; a székelyek maguk irányították szabad paraszti, saját nemesi
rétegük által csakhamar igen korlátozott életüket, ezt a primitív vidéki közös-
séget; a szászok uralkodtak a magas műveltségű királyföldön és tulajdonaikon«.
A szász vezető szerepet még inkább kidomborítja egy másik merész kijelentése.
Megállapítja, hogy a birodalomtól Erdélyt a pogány elvágta s – bár az ozmán
tenger mindenfelől körülölelte – még sem kebelezte be. A törökök ezt soha ko-
molyan meg sem kísérelték. Megelégedtek azzal, hogy csekély (!) évi adót kap-
tak, és nem merték a hegyek által koszorúzott erődöt ténylegesen meghódítani,
hiszen ebben az esetben – efelől biztosak voltak – a vég nélküli harcokban a
német várakba és városokba tört volna foguk«. Kétségtelen, hogy a töröknek
nem volt szüksége Erdély elfoglalására, mert mint hűbéres tartományát hely-
zeténél és hatalmánál fogva állandóan a legszigorúbban ellenőrizhette. Vala-
hányszor Erdély nem az ő szája íze szerint cselekedett, keservesen kellett érte
szenvednie. Ha a szultán nem foglalta el a kicsi bástyát, az elsősorban a feje-
delmek politikai érzékének volt köszönhető. A szászoktól való félelem ebben
igazán semmiféle szerepet nem játszott.”

Ez esetben már a hamis román történetírás nagy mítoszteremtőivel azonos
szöveget olvashatunk. Ezek éppen napjainkban értekeznek arról, hogy a török –
Európa e térségében egyedül – a román fejedelemségeket nem hódította meg,
s erős szigetként élték életüket az ellenségtől körülvéve, Európát védelmezve!.

„Az erdélyi fejedelemség kialakításában és életében a szászoknak tulajdo-
nított vezetés teljesen légből kapott. Írónk, úgy látszik, maga sem akarta e kort
bővebben tárgyalni s megelégedett a meglehetősen rövid és színtelen leírással.
A fejedelmeket Bethlen Gábor és I. Rákóczi György kivételével nagyon leszólja.
Bocskai uralkodását pl. jelentéktelennek minősíti. A hibákat fennen hangoztatja,
de hogy Erdélynek magyar küldetése miben állt, hogyan felelt meg ennek éppen
a magyarság közreműködésével, mit jelentett a hihetetlen nehéz politikai és
gazdasági viszonyok között Bethlen és Rákóczi korának konszolidált állapota
és aránylag nagy cselekvőképessége, minderről semmit sem hallunk. Ehelyett
a magyarok török-barátságáról beszél és csodálkozik azon, hogy nem siettek
egyesülni a Habsburg-birodalommal. A szászságról viszont megtudjuk, hogy e
területen ők a nyugati gondolat egyetlen hordozói s a török egyetlen engesz-
telhetetlen ellenségei. Zillich e részben keveri legfeltűnőbben a kis- és nagyné-
met szemléletet, mikor az erdélyi fejedelemséget kizárólag a birodalom nagy
és a szászság kis látószögéből ítéli meg. Eszébe sem jut, hogy az általános és
sajátos helyi viszonyokat is tanulmányozza. A szász városok falain túl az első,
amit meglát: Bécs. Afölött, ami a kettő közé esik, elszáll tekintete. 

Könyvünk találó megállapítása szerint Magyarország a Habsburg-birodalom
várudvarának szerepét játszotta. Ez az elnevezés főleg a török időkben véres
valósággá vált. Bécs hazánkat gyepűelvének tekintette, melynek kötelessége
volt az ellenséget állandóan lekötni és feltartani. A segítség rendesen csak
addig a feltétlenül szükséges mértékig jutott ki, hogy a meggyengült és ezer
bajjal küszködő ország ennek a feladatának még éppen képes legyen megfe-

lelni. A birodalom különösen a harmincéves és a francia háborúban Nyugat felé
volt lekötve. A Kelettel csak akkor törődött, mikor erre a körülmények rákény-
szerítették. Ennek a magatartásnak beszédes bizonysága a fényes szentgott-
hárdi győzelem után kötött, szégyenletes vasvári béke (1664). A megvert
törökök ekkor kebelezték be a legnagyobb magyar területet. Birodalmuk határa
Nagykanizsán, Érsekújváron túlcsapott. Nem csoda, ha ennek hatása alatt a
magyarok bizalma a császári segítségben megrendült, s a Wesselényi-féle ösz-
szeesküvés után jó fél századon át hosszabb-rövidebb megszakításokkal fellán-
golt a kuruc–labanc háború. Lipótot csak Bécs 1683-i ostroma és diadalmas
felszabadítása után tudta XI. Ince pápa és Sobiesky János nagy nehezen rávenni
arra, hogy a meggyengült félholddal komolyan szembeszálljon. Másfél évtizedes
győzelmes hadjárat, melyben a magyarok is bőségesen kivették részüket, végre
kiszorította Magyarország területéről az ozmán uralmat. A császári sereg azon-
ban úgy bánt a felszabadított területtel, mint egy meghódított tartománnyal.
Castaldo és Básta után a szászok ismét tapasztalhatták a bécsi vezérek súlyos
barátságát. Brassó sorsa és 1697. évi égése elég keserves lecke volt számukra.
Maga Zillich mondja a császári zsoldosokról: »Sokan nem láthattak bennük
semmivel sem jobbat azoknál a hordáknál, melyek röviddel azelőtt Erdélyt fosz-
togatták«. A magyarok reakciója a Rákóczi-szabadságharcban robbant ki. Köny-
vünk e nemzeti megmozdulásunkról így ír: »Ez volt az utolsó jelentékeny kísérlet
arra, hogy a Duna-medencét Nyugattól elszakítsák. Mert európai szemszögből
nézve ez volt a felkelés célja, bár Rákóczit később magyar nemzeti hőssé kiál-
tották ki, tökéletesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy győzelme esetén Ma-
gyarország a töröknek ismét ki lett volna szolgáltatva. Mint Ottó császár idején,
a magyar nép ekkor is a császári kard által mentetett meg, ez alkalommal kettős
értelemben. Egyrészt a töröktől, másrészt, mint azelőtt, saját kaotikus erőik
érvényesülésétől. Ezek képviselője, Rákóczi, bécsi neveltetése ellenére sem volt
képes a nyugati közösséget felfogni. Leveretése után igen jellemzően Törökor-
szágba menekült és ugyanott halt is meg.« Rákóczi nemes, legmagasabb érte-
lemben vett európai egyénisége, céljai és erőfeszítései annyira közismertek,
hogy ezt a furcsa jellemzést nem is érdemes cáfolni. Csak annyit jegyzünk
meg, hogy Rákóczi győzelme aligha adott volna a meggyengült török biroda-
lomnak alkalmat arra, hogy az ország visszafoglalására komoly kísérletet te-
hessen. A Rákóczi-szabadságharcba Nyugat-ellenességet belemagyarázni csak
a tények teljes nem ismerésével vagy félremagyarázásával lehet.”

Ilyen mérvű elfogultság láttán, az olvasó már-már feleslegesnek is érezheti
a megfelelő reagálást. Csakhogy ez a könyv máig közkézen foroghat, főleg né-
metországi körökben. És mintha visszhangra talált volna az említett uniós be-
mutatásunkban, melyben – úgy hírlik – csupán a Habsburg-birodalom egyféle
appendixeként szerepelünk.

„»A kétfejű sas uralma alatt ismét visszatért a béke, mely a Duna-medencét
külső ellenségtől 1914-ig megóvta«. A XVIII. és XIX. századot Zillich mint
Magyarországnak a Habsburg-birodalomba való szoros belekapcsolódása és
az eredményes építő munka korát ünnepli. Nagy elismeréssel emlékezik meg a
tekintélyes számú sváb telepesekről, kik a magyar ugart ismét feltörték, és az
elmaradott nemzetet újra okszerű gazdálkodásra tanították. Természetesen arra
már nem tér ki, hogy a svábok kivétel nélkül olyan ősi magyar települések
helyére kerültek, amelyek a török pusztítások következtében tűntek el a föld
színéről. 

Érdekes megfigyelni, mennyire nem tetszik a szászságnak, midőn a XVIII.
századi Habsburg-uralkodók valóban birodalmi politikát űznek. Mária Terézia,
de különösen II. József abszolutisztikus törekvései a szászok részéről is szívós
ellenállást váltanak ki. Pedig a birodalmi gondolatnak éppen az a lényege, hogy
az egész érdeke előbbre való a részek érdekénél. E ponton ismét határozottan
kitűnik Zillich szemléletének kis látószöge. Ezenkívül a szászokat az erős ka-
tolikus szervezkedés is érzékenyen érintette. Bár a birodalmi egység Zillich fel-
fogása szerint helyreállt, a királyföld a Habsburg-uralom alatt távolról sem
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töltötte be azt az előkelő gazdasági és műveltségi hivatást, mint a középkor
magyar királyai idejében. 

E helyütt még egy fontos szempontra kell röviden kitérnünk. Zillich a magyar
és szász viszony tárgyalásában állandóan a mai szemléletet vetíti vissza. Pedig
a két nemzet között a történelem folyamán távolról sem volt olyan elzárkózás,
mint ahogyan azt könyvünk alapján feltételeznünk kellene. Bár a szászság a
magyar befolyást mindig távol tartotta magától, törekvéseik és magatartásuk
gyakran egyezett az erdélyi magyarságéval. Mást se kell említenünk, mint a
hazai protestantizmus helyzetét, mely a fejedelemség idejében, de különösen a
XVIII. században a szász és magyar célokat párhuzamosította. A katolikus
Habsburg-törekvések a két népet nemegyszer találják egy táborban. A százados
egymás melletti élet is sok ponton talált érintkezési lehetőségre. A szászoknak
imponált a magyar úri gondolkodás és viselkedés. Teutsch Frigyes híres művé-
ben ezt maga is elismeri, midőn Kornis Mihály grófról, Brukenthal ellenfeléről
megemlékezik. Kornis jellemzése után így ír: „A magyar főnemességre a szász
guberniumi tanácsos is bizonyos tisztelettel tekintett. Nemcsak a gazdagság
hatott reá, hanem »a magyar nemzet szabad, tettetés nélküli gondolkodásmódja
is.« Házasság útján közéjük kerülni kívánatos lett... ”. 

Röviden: az a történész, aki csupán arról értekezik, ami elválaszt két egymás
mellett élő nemzetiséget, nem nevezhető hitelesnek és tárgyilagosnak. 

„A Metternich-korszakot írónk a német megerősödés idejének nevezi,
»melynek csendes éveiben a magyarok szellemi csatlakozása a Nyugathoz be-
fejeződött«. A XIX. század egyre hatalmasodó eszméi azonban hamarosan fel-
kavarták a látszólagos nyugalmat. A magyarok uniós és nyelvi törekvései
felháborítják Bécset és a szászokat egyaránt. Zillich nyíltan kimondja, hogy az
ország lakosságának felét is alig kitevő magyarságnak egyáltalán nem volt joga
a maga nyelvét más nemzetekre ráerőszakolni. Jellemző ez a felfogás, mely
megütközik azon, hogy egy nemzet a saját országában a saját nyelvét óhajtja
vezető szerephez juttatni, méghozzá a nemzetiségek nyelvének tiszteletben tar-
tásával. De hát e törekvés és a demokratikus eszmék hangoztatása között fenn-
álló »ellentét egy újonnan öntudatra kelt nép előtt, mely először érezte magát
Európa szellemi áramlataiban, nem állhatott tisztán«. Eltekintve e megállapítá-
sok egyéb vonatkozásaitól, kissé meglepően hat számunkra az a beállítás, hogy
a magyarság csak a XIX. században jutott az európai eszmék sodrába. Zillich
sajnálatosan összetéveszti szláv és román nemzetiségeinket a magyarsággal.
Pedig még azok európai kapcsolatai is mélyen belenyúlnak az előző századokba.
A magyar nemzeti álláspont a hazai németséget is magával ragadta. »A ma-
gyarországi németek százezrei, természetesen a politikailag élesen látó szászok
kivételével, tragikus elvakultságukban szintén a magyarok nemzeti céljait tá-
mogatták. Ennek következménye, hogy a tulajdonképpeni Magyarország német
polgársága rövid évtizedeken belül nagy részben a magyarosítás áldozatává
vált«. E fogalmazás is világosan mutatja, hogy a német polgárság saját akara-
tából és meggyőződéséből lett a »magyarosítás áldozata«. Mindebből az követ-
kezik, hogy az akkor száz-százötven éve betelepült német elem lelkét teljesen
átitatta az a magyar közösségélmény, amely a hétszáz éve közöttünk lakó szá-
szok számára idegen és ismeretlen maradt.”

És ebben őket soha senki nem akadályozta! Tőlük ezt senki el nem várta!
Rajtuk ezt számon nem kérték!

„Jellemző az a néhány sor is, mely a magyar szabadságharcról szól: »A nyu-
gat-európai háborúk a XVIII. és XIX. században nem érték el a Duna-meden-
cét, mely, belső zavargásoktól megkímélve, 1848–49-ben csupán egy magyar
felkelés pusztításától szenvedett.« 

A kiegyezés utáni idők erős megpróbáltatásai ellenére is bevallja szerzőnk,
hogy a századforduló táján a magyarok és szászok közötti viszony »feltűnően
megjavult«. A világháború közös küzdelmei után azonban nagyot fordult a
kocka. A szászok az 1918. december 1-i gyulafehérvári gyűlés román határo-
zataiban bízva »és az alapos változás felismerésében, kinyilvánították Romániá -

hoz való csatlakozásukat«. A nyugati eszme és európai öntudat századokon át
tántoríthatatlan bajnokai a kényszerítő körülmények hatása alatt így illeszkedtek
bele önszántukból a keleti ortodoxia által elég kétségesen biztosított állami ke-
retek közé. 

A román és magyar viszonyok közti különbséget azonban maguk a szászok
is érezték. Erről Zillich könyvében is olvashatunk néhány tanulságos megjegy-
zést: »Most tehát Erdély egy olyan fiatal államhoz tartozott, melyből hiányoztak
azok az alkotásra képesítő hagyományok, melyek Magyarországot is formálták.
Fájdalmasan érezték a szászok a keleti uralkodási módot azoknak a hivatalno-
koknak a viselkedésében, akik rövidesen megjelentek körükben. Gyakran hiá-
nyos képzettségük és tudásuk következtében, ingadozó jogi szemléletük és
megvesztegethető hivatalvezetésük folytán a jól berendezett életbe az a balkáni
szellem tört be újkori enyhített formában, amely a török időkben már egyszer
körülvette Erdélyt. Amit hivatalnokok és zsandárok, politikusok és pecsenye-
szimatolók a következő két évtizedben túlkapásokban véghez vittek, mindabból
csúnya és bőséges fejezetet lehetne összeállítani«. 

A legújabb eseményekre nem térünk ki, csupán a befejezés egy mondatát
kell még kiemelnünk. Miután Zillich a szászok érdemeit és eredményeit utoljára
elismétli, Erdély egymás mellett élő népeit így jellemzi: »Kialakulatlan, balkáni
életforma, felületes városiasság néhány unalmas, történelem és színvonal nélküli
helységben, régi értékes polgárság a német városokban, kezdettől fogva rend
a várakban és községekben... ezek mozgatják itt az életet.« Hadd idézzük fe-
leletképpen a Besztercei Hírlap ez évi július 25-i számának vezércikkét: »Hogy
Erdélyben Kolozsvárunk és Marosvásárhelyünk is van, hogy kisebb városaink-
ban is tisztes szellemi élet pezseg  –, hogy az erdélyi magyar irodalom európai
viszonylatban is büszkeségére válnék bármely népnek –, hogy pl. székely falva-
ink vagy Kalotaszegünk tisztaságban, rendben, színvonalban semmivel sem
alábbvaló egyetlen nép falvainál sem, és mégis ízig-vérig különbözők a mi sze-
münkben rideg szász falvaktól –, erről és ezer hasonlóról bizony egy szó sincs
a könyvben, mely így Erdélyről beszél – Erdély nagyobb része nélkül.« 

Egy könyvről, mely a szászok történeti szerepét és hivatását tárgyalja, ter-
mészetesen nem lehet a magyar viszonyok aprólékos taglalását kívánni. A nem-
zeti történetírás elsősorban a szóban forgó nemzetről ad képet. Kifogásaink
ezért Zillichnek csak a magyar történelemben való tájékozatlanságát illetik.
A Duna-medencében lakó egyetlen nép sem feledkezhetik meg arról, hogy itt
államalkotó és egységbe kovácsoló nemzet a magyar volt. Ennek a ténynek el-
hallgatása vagy elferdítése nemcsak a magyarságról nyújt szükségképpen hamis
képet, hanem az illető nemzetiség értékéről, eredményeiről és történeti jelen-
tőségéről is. El kell ismernünk, hogy Zillich magatartását sokban magyarázza
egy általános, magyar és szász részről egyaránt elkövetett hiba: az, hogy egy-
másról eddig nemigen vettünk tudomást. A két népnek a múlt század óta fel-
lendült történettudományi kutatásai legnagyobbrészt csak a saját nemzetük
múltját vizsgálták és az érintkezési felületeket legfeljebb csak futólag érintették.
Az újabb törekvések e szempontból is az előrehaladás reményével töltenek el.

Kétségtelen, hogy Zillich véleménye nem azonosítható a németség vélemé-
nyével. Mégis kettős meggondolás késztetett arra, hogy könyvének megállapítá-
saival foglalkozzunk. Az első az, hogy a gyönyörű kiállítású, kitűnő stílusban
megírt könyv a népszerű »Die blauen Bücher« sorozatban jelent meg, tehát ol-
csósága és nagy példányszáma (20 000) következtében sokak kezébe jut el, akik
többsége nem otthonos a Kárpát-medence történetében és különleges viszonyai -
ban. Ezek számára veszedelmessé válhatik e könyv, mert annak egyoldalúságait
észre nem veszik, s így az egész magyar történelemről ferde kép rögződik lel-
kükbe. A másik ok az a tisztelet és nagyrabecsülés, melyet mi magyarok a hazai
és birodalmi németség iránt érzünk. Ez a tisztelet és barátság megengedi, sőt
megkívánja az őszinteséget, melynek a két nép életéből minden félreértést és ne-
hézséget ki kell küszöbölnie. Csak ilyen becsületes nyíltsággal küzdhetünk igazán
eredményesen és felelősséggel a közösen áhított új Európáért.”
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Milyen érdekes, hogy miközben a legtöbbet szenvedett, a legtöbb áldozatot
hozó magyar nemzet kitermeli a transzilvánizmus szellemét, nemcsak a döntő
fölénybe került románság, de a végveszélybe került szászság is elzárkózik ettől.
Természetesen más-más okból. De amikor saját történelmét próbálja kitalálni,
ugyanazokba a hibákba esik. Hasonló, a képtelenség határait meghaladó, olykor
már-már nevetséges legendává silányítja a történetírást, s ezzel megfosztja
magát az igazi és egyáltalán nem szégyellnivaló történelmétől. Hogyan lehetett
volna a kis létszámú és katonáskodásra nem hivatott szászság a török elleni
védelem bástyája? De a kultúrában játszott szerepének eltúlzása s a jelenből
visszavetített vélemények és ítéletmondások szintén hiteltelenné teszik szász
történészünket. 

Az, hogy Entz Géza igen sok tapintattal szól a könyvről, nagy valószínűség-
gel csupán azzal magyarázható, amit maga is felhoz az ismertető végén. És ez
az írás megjelenésének időpontjában ismert magyar–német viszony. 

y

Első kézből
II. Rákóczi Ferenc emlékezései szabadságharcának
megindulásáról 1942/7.

A Magyar Figyelő rovata első helyen közli a fejedelmi emlékezést, a nagy pró-
bálkozás kezdeteiről.

„Javaslataim nehézkes tárgyalása között telt el lengyelföldi bujdosásom két
esztendeje. Míg ezek így folytak, a magyar népet zsarolták, nyomták és az
adók hihetetlenül növekedtek. Parancs ment, hogy a vármegyék tizenkétezer
katonát állítsanak ki; ezeket Itáliába és a birodalomba vetették volna. Az or-
szágban bőven van só; árát a vámokkal mégis úgy felemelték, hogy a szegény
nép kénytelenségből sótlanul ette kenyerét. A kemény bánásmód mellett szám-
talan fajta visszaélés és sikkasztás tenyészett. A só- és vámhivataloknál egyre
szaporították az őröket. Ezek olyan nagyon kegyetlenkedtek, hogy a rendeletek
áthágói erdőkbe, hegyekbe rejtőztek, elannyira féltek és riadoztak a kínzástól
és büntetéstől, irgalomra reményük se lehetett. Számukat szaporították mun-
kácsi hercegi uradalmam jobbágyai is. Ennek az esztendőnek tavaszán érkez-
tek Lengyelországba első küldötteik, megtudakolni, élek-e még: Bige László
nevezetű, meg egy orosz pap. A határvidéken bolyongtak, mígnem kósza hírből
hallották, hogy Brezánban vannak néhányan magyarok. Ide indultak hát és a
hosszas keresés végén mégis rám akadtak. Elmondották, hogy a nép végső
nyomorúságba került. A kétségbeesés fegyvert ad kezükbe, csak szánjam meg
állapotukat s ígérjek nekik valamiféle segítséget. Hiszen az országban, a hely-
őrség kivételével, csekély számú császári csapat van. A Montecuccoli ezred is
már parancsot kapott, indul Itáliába. Csak valami kis segítséget kellene ígér-
nem, akármilyet, a népet könnyű lenne fegyverre hívni. A nemesség bizonyára
csatlakozik, a megyék által kiállított csapatokkal együtt: ezek most szerte kó-
borolnak az egész országban, hogy ne kelljen elhagyniok hazájukat és tűzhe-
lyüket, mert erőszakkal vitték őket katonának. Nyomban fel kellene szítani a
szabadulás reményét, hogy a fegyverbíró emberek ne kényszerüljenek az or-
szág elhagyására. Ezt javallotta a nép. Valamennyire hebehurgyaság volt, erre
hagyatkozni oktalanság lett volna. De teljességgel elvetnem se volt szabad.
Ezért tanácsot tartva Bercsényi gróffal, elhatároztuk, hogy beküldjük egy em-
berünket, bizonyosodjék meg a híradás valóságáról. Különösképpen pontosan
tudakolja ki a tiszántúli nép hangulatát és titkos mozgolódását. A grófnak egy
lovászát szemeltük ki erre a célra. Fiatalember volt, értelmes, jó természetű,
hűséges. Hitet kellett tennie a nép előtt arról, hogy még élek, közel vagyok és
készen állok segítségükre, ha bizonyságom lenne az ő készségük, engedel-

mességük, közreműködésük és hűségük felől. A legény két hónap alatt bejárta
jószágaim nagy részét s a tiszántúli vidéket. A nép Pap Mihályt adta mellé kí-
sérőtársul. Alig tudta elmondani, a szeretet és lelkesedés milyen megnyilat-
kozásaival fogadták mindenütt. Egyéb se kell már, csak parancsot és zászlókat
küldeni, hogy a fejetlen sokaság sorakozzék. Egy részük már úgyse győzte a
nyomorúságot s a várakozást a késedelmező váltságra: elvonult a hegyekbe s
parancsot vár. Az ügy annyira nekilendült s a nép hangulata oly kedvező volt,
annyi lelkesedést mutatott, hogy úgy ítéltük, cselekednünk kell, amíg a lelkek
hevülnek. Néhány lobogót készítettünk s küldötteinket igazolásul kiáltványokkal
láttuk el. Én meg Bercsényi gróf írtuk alá s segítséget ígértünk ezekben. Szi-
gorúan meghagytuk, addig ne bontsanak zászlót, míg újabb parancsot nem
kapnak. Ne prédálják a nemeseket. Hadicsellel azonban kerítsenek kézre né-
hány pontot, melyet a németek rosszul őriznek. Szükségesnek láttam, hogy
Bercsényi gróf menjen rögtön Varsóba, ha kell, onnan Danzigba, tárgyaljon
de Bonac márkival (Franciaország képviselőjével), közölje vele, mit végeztünk,
és beszélje rá, segítse valami nagyobb pénzösszeggel fontos vállalkozásunkat,
melynek nagy kihatásai lehetnek. Körülbelül tizenöt nappal Bercsényi gróf tá-
vozása után – értesültem, hogy több magyar nemes érkezett Lembergbe. Fél-
tem, hogy jöttük híre elterjed, hát rögtön Drosdovicére hívattam őket.
Jelentették, hogy küldötteink érkeztén s a lobogók láttára, pártfogásom re-
ményében az egész nép úgy fellobbant, hogy tovább nem tartóztatta magát.
Fegyvert fogott s egy lélekkel összesereglett, hogy az idegen járom alól fel-
szabadítsa hazáját, családját. Majos volt a fejük, ki újdon jött Pap Mihállyal.
Vitéz, de szegény nemesember volt. Jelentette, hogy többezernyi népség,
megfegyverkedvén, a határon várja jöttömet. Nevükben kérnek engem, ne
hagyjak el ekkora sokaságot, melyet a segedelembe vetett reménység bizodalma
ösztönzött a végső lépésre. Nincsenek híján bátorságnak, vitézségnek, hogy tel-
jesíthessék, ami parancs: vezér kell csak nekik, aki parancsoljon tüzükkel, lelke-
sedésükkel. Számuk napról napra nő és tovább tétlen nem maradhatnak. Ezért
jött el társaival, hogy elkísérjen, vagy vigye újabb parancsaimat. Íme, ezt üzente
küldötteivel a nép. Nem helyeselhettem a kifejezett parancsom ellenére kezdett
zagyva vállalatot. A lengyel országnagyok által ígért segítség még késett. Pénz-
nek szűkében voltam s vajmi kevéssé bíztam a reménységben, mellyel a francia
követ tartott. E tekintetben tehát mindenfelől nehézségek mutatkoztak. Hely-
zetem bizonytalan volt. Minden indulásom ellen szólt. A halogatás azonban
veszéllyel járt amiatt, amit a nép állapotáról jelentettek. Tudtam, hogy a nép
heve nem tarthat sokáig, s ha az első tűz lelohadt, a második nem lobban olyan
magasra. Megfontoltam: ez a nép segítségembe vetett hittel kelt fel. Oktalanul
cselekedett és parancsom ellenére. Mégis, ha szétverik – nem saját oktalan-
ságának fogja tulajdonítani. Engem vádol majd, hogy cserben hagytam szükség
idején. Döntöttem: hívságos dicsőség, szabadság- és hazaszeretet, nagylelkű-
ség vezérelt s a lelkiismeret szava. Ügyem igazságába és Isten oltalmába vetett
bizalommal, könnyek és ölelések közt búcsúztam barátaimtól.”

A történelemben nehéz kérdés a: mi lett volna ha? Rákóczi szabadságharca,
a kuruc–labanc háborúságok évei sokakat késztetett utólagos okoskodásokra.
Hiszen pusztult a magyar. Ugyanakkor az elhullott vér mintha legalább annyi
magyar lelket öntött volna a török kiűzése után elnemzetietlenítésre ítélt társa-
dalomba. Hiszen a Habsburgok, semmibe véve a Szent Korona törvényeit, annak
a koronának a szellemét, mely őket is kötelezte volna, az országot meghódított
területként kezelték. A Rákóczi által leírt állapotok ezt tükrözik. A török időkben
megroppant nemzetre mintha még nagyobb veszedelem várt volna. Rákóczi
döntése tehát – legalábbis az időpont szempontjából – kényszerdöntés volt,
egészében azonban a megmaradás érdekében tett elkerülhetetlennek látszó
lépés.

Milyen különös, hogy az, amit ma Habsburg-szellemnek nevezünk, a hozzánk
viszonyulás tekintetében ott él a szomszédos Ausztria politikai, sőt nemegyszer
társadalmi gondolkodásában. Tetten érhető ez a várvidék elrablásának leleplező
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tényétől egészen a napjainkban történtekig. Mintha a gyarmatokat nélkülöző
egykori birodalom kis maradékának gondolkodásmódjában máig élne egy felénk
sugárzó fölényes birodalmi szellem. 

y

Fejtörőnek
Heszke Béla: A francia–angol viszony Luchaire könyvében
1942/7.

A rövid ismertető igen tanulságos megállapításokkal gazdagíthatja ma is állandó
titokfejtésre kényszerített gondolkodásunkat. Mert miközben nyilvánvaló, hogy
a német megszállás alatt írott és azt a valóságtól eltérő színben feltüntetni óhajtó
munkáról van szó, a szigetország és a kontinens viszonylatában tartalmazhat
részigazságokat. 

„A most dúló háború azt a történelmi folyamatot viszi előbbre, amely meg-
megújulóan a Nagy Károly birodalmát szétforgácsoló verduni szerződés óta
Európa politikai és szellemi egységesítése felé halad. Nehéz lenne ennek a
folyamatnak a történetét megírni, mert az európai történelem során nem nyil-
vánulhatott meg mindig gáttalanul ez a törekvés. Ámde a mai háborúból és
annak mérhetetlen kihatásából teljes világossággal bontakoznak ki előttünk
a megvalósulás felé haladó európai egység körvonalai. Az egység kialakulá-
sának mindeddig legfőbb kerékkötője Anglia volt, hegemóniára törő és esz-
közeiben nem válogatós magatartásával. A százéves háború óta Angliának
legfontosabb törekvése abban merült ki, hogy megakadályozza az európai
egységtörekvések megvalósulását. E cél érdekében minden eszközt felhasz-
nált: hol a fegyveres erőt, hol a diplomáciai fondorlatot, hol pedig az államok
gazdasági és tekintélyi versengését. A Horatiusok és Curiatiusok régi takti-
kájával megszerezte riválisai legszebb és leggazdagabb gyarmatait, és össze-
zúzta az V. Károly uralkodása alatt félelmetesen megnövekedett spanyol
hegemóniát; halálos csapást mért Napóleon már-már valósággá váló európai
birodalmi törekvéseire; akadályokat gördített a cári Oroszország terjeszke-
dése elé, meggátolta a francia gyarmatbirodalom kialakulását, s vigyázott
arra, hogy Olaszországnak se sikerüljön a nyugat-afrikai gyarmatbirodalom
megteremtése. Az első világháború kirobbantásával pedig a német terjeszke-
dési szándékon kívül az európai egységtörekvések újabb megnyilatkozását
fojtotta vérbe s e törekvések érvényesülését a megalázó békediktátummal két
évtizedig késleltette. Világhatalmi törekvéseit a »felszabadítás« hangzatos cé-
gérével álcázta, s így idézte elő Dunkerquet, a második Compiègnet és Dakart
s azt a szörnyű romlást, amelynek árnyékában most lelkiismeret-vizsgálatot
tart az európai művelődés egyik letéteményese, sugallója és hordozója: a fran-
cia nép. Ennek a nagy lelkiismeret-vizsgálatnak megrendítő eseménye az
angol–francia viszony leplezetlen és őszinte feltárása. A kérdésnek már egész
irodalma van. Kiadványai közül ezúttal Luchairenek »Az angolok és mi« című
könyvét vesszük vizsgálat alá. (Jean Luchaire: Les Anglais et nous. Édition
du Livre Moderne. Párizs, 1941.) Luchaire, aki Briandnak, az európai fö-
derációs egység gondolatvivőjének volt belső munkatársa, megrendítő módon
számol be könyvében arról a szerepről, amelyet Anglia a versailles-i békekö-
téstől Laval megbuktatásáig vitt. A francia író a következő, őszintén kimon-
dott és rögtön történelmileg bizonyított tételre építi könyvét: »Anglia hatalma
és politikája mindenkor az európai államok szétforgácsoltságára és azok egy-
más közti versengésére alapozódott és erre alapszik a jelenben is.« Határo-
zottan állítja: »annak, hogy a balsikerű versailles-i békeszerződést nem
helyesítették egy európai egységesítő politikát szolgáló paktummal, egyedül
Anglia merev ellenkezése az oka«. Rövid történelmi visszapillantást ad Anglia

európai egységellenes mesterkedéseiről, majd szó szerint közli egy tanulmá-
nyát, amely 1929-ben jelent meg a Notre Temps című folyóiratban. Ennek a
tanulmánynak az érdekessége az, hogy a szerző meglepő éleslátással előre
jelzi benne, hogy mi lesz a következménye Anglia Európa-ellenes politikájá-
nak. »Anglia ismerte fel először, hogy a politikai és katonai egyeduralomnál
sokkal fontosabb, sőt egyedül üdvözítő a gazdasági egyeduralom. Aki gaz-
daságilag nélkülözhetetlenné tudja tenni magát a nagy emberi közösség szá-
mára, azé a hatalom. London a XVII. század óta rendszeresen alkalmazta ezt
az elvet. Ezért nagyobbodott és erősödött az angol birodalom s omlott össze
a spanyol s vesztette el Franciaország leggazdagabb gyarmatait. Érdekszülte
kapcsolatok keletkeztek a domíniumok és Anglia között, miközben a mester-
ségesen keltett érzelmi és politikai kötelékek megszakadtak Madriddal, Pá-
rizzsal. A XIX. században Anglia fénykorát élte. Az angolok a föld
kihasználható területeinek legnagyobb részét magukévá tették. A világkeres-
kedelem háromnegyed részét ők tartották a kezükben, és ők hiteleztek a leg-
több európai államnak. London volt a világgazdaság középpontja. Az
1914-es háború alapjában rázkódtatta meg ezt az évszázados gazdasági ha-
talmat« – írja Luchaire. Ezután vázolja az első világháború döntő jelentőségű
kihatásait Anglia könyörtelen gazdasági hegemónia-politikájára. Megállapítja,
hogy Versailles után »a gazdasági, tehát a politikai tengely Londonból New-
Yorkba tolódott át, Ázsia lassankint elhárítja magától az európai befolyást,
Anglia pedig szembetalálja magát egy új világgazdasági hatalommal, az Egye-
sült Államokkal, amely már kicsavarta az Empire kezéből a hatalom zálogát,
a tengerek feletti korlátlan uralmat«. És Anglia ahelyett, hogy az európai egy-
ség szolgálatába állította volna megnyirbált tekintélyét s látszólagos győzel-
mével járó konszolidáltságát, előbb aknamunkát indított a növekvő német
jóvátételi igény ellen, majd behálózva Franciaországot a »német veszedelem«
állandó hangoztatásával, 1939 szeptemberében, a francia nép többségének
szavazata nélkül, háborúba kergette a készületlen Franciaországot. »Ma már
mindenki tudja – írja Luchaire – a vichyi nemzetgyűlés nyilatkozatából, hogy
a háborút nem szavazták meg az 1875. alkotmány előírása alapján.« Ezután
az 1939. augusztus 28-tól szeptember 2-ig lezajlott sorsdöntő napok hiteles
történetét írja meg Luchaire. Ebből kitűnik, hogy Laval, Marcel Déat és
Gaston Bergerey mindent megpróbált, hogy Franciaországot megmentse a
háború borzalmaitól. Chamberlain, Halifax és az angol kormány, továbbá
Coulandre nagykövet hajthatatlansága miatt azonban a katasztrófa megkez-
dődött. A többit már minden újságolvasó tudja. Ismeretes az is, hogy az ösz-
szeomlást követő napon, amikor már egy angol katona sem volt Franciaország
területén, az angol kormány azt a javaslatot tette Franciaországnak, hogy
mondja ki az egyesülését Angliával, mert így még »megmentheti magát«.
Pétain azonban a Németország felé lengetett fehér zászlót választotta. »El-
határozó tett volt. Egy megvetésre méltó múlttal való szakítás és egy új jövő
felé való elindulás jele volt ez a fehér zászló. Franciaország talán még fel sem
mérte ennek a tettnek a jelentőségét. De azok, akik egy több százados nem-
zeti élet útjába beleilleszteni igyekszenek egy történelmi nap jelentőségét és
értékét, azok gondolkozhatnak ezen a napon. És meg fogják érteni, hogy mit
jelent 1940. június 16.«. Az utolsó »békebeli« július 14-én, a franciák nagy
nemzeti ünnepén, a Champs Elysées tankoktól hemzsegő s angol gárdisták
menetelésétől hangos sugárútján, a francia és angol himnusz egybekomponált
hangjaira vonult fel a világhatalmi maffia németellenes hangulatában látszólag
testvérré s az angolok »örök barátjává« kikiáltott francia hadsereg... Majd ki-
tört a háború, s a »barátság« hajótörést szenvedett a dunkerque-i tengerparton
s az ámításról lerántotta a leplet Compiègne. Azóta egy nép a jobb jövendő
formálásán dolgozik. Felméri, újraértékeli múltját és őszintén szembenéz »örök
barátaival«. Luchaire könyve egy ilyen őszinte pillantásból fakadt.” 

Hogy az a pillanat mennyire volt őszinte, soha nem derül ki. Mai ismereteink
birtokában nyilvánvaló, hogy a német hegemóniát igazolni óhajtó és érthető
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módon angolellenes műről van szó, de ne öntsük ki a fürdővízzel a csecsemőt,
mert az angol politikáról írottakra azért érdemes figyelni, különösen most a
brexit nagy zűrzavart kavaró idején.

y

Német világban
Szabó István: Az európai sorskérdés német megfogalma-
zása 1942/7.

Az 1942-ben leírt sorokat mindenképpen az akkori idők szellemének ismere-
tében kell olvasnunk, a háborús körülmények és a német megszállás figyelem-
bevételével. Ha képesek vagyunk kivonni magunkat az anakronizmus ma erősen
érezhető csábítása alól, érdekes összehasonlítást tehetünk az akkori és a mai
„német megfogalmazások” között.

„Az élet nagy tanítómestere, a történelem eleve és feltétlenül igennel felel a
kérdésre, hogy lehet-e európai sorsról beszélni? Oly európai sorsról, amelyben
eredőinél fogva valamennyi európai nép részes. Múlt, jelen és jövő alkotja min-
den sorskérdés sarkpontját. Ebből a szempontból semmi sem kívánkozik any-
nyira önkéntelen módon vezető elvül, mint Burckhardt híres mondása:
»Tapasztalat útján nem annyira okosak (a következő eshetőségre), mint (min-
denkorra) bölcsek akarunk lenni.« 

Megjelenési módjában és lényegében az európai emberiség természetesen
végtelenül sokféle, mégis lényeges vonások különböztetik meg minden más föld-
részt lakó embertől. Mai német felfogás szerint (Weber Wilhelm) ez a tagadha-
tatlan tény bizonyos biológiai előzményeknek tulajdonítható. Amint minden
életnek vannak azonos szervi folyamatai sokszor egyéb lényeges különbségek
ellenére is, úgy az európai népek életharca, növekedése, fejlődése, virágzása,
aláhanyatlása, majd talpra állása, megfiatalodása és megerősödése az élet szervi
folyamataihoz hasonlóan folyik le az európai térben. Ha igaz, hogy a csataterek
nevei oly gyakran ismétlődnek a történelemben, ez csak azt bizonyítja, hogy a
népek életterei már korán és élesen elhatárolódtak, tehát immanens erők rejlenek
a térben, amelyek a kisebb körökön belül a népek életét, s a nagy európai térben
az európai életet előbbre viszik vagy akadályozzák. Van tehát ebben a térben
egy kétségtelenül tapasztalható felső egység, egy közös európai életfolyamat.
Nem véletlenül törtek ki pl. az európai forradalmak is sokszor egymástól messze
eső helyeken – egy időben. Az attikai hatalom kifejlődésétől a római imperializ-
mus világbirodalmának kiteljesüléséig bizonyos szabályosan ismétlődő hullám-
zást, könnyen érzékelhető ritmikát figyelhettünk meg. Wagemann Ernst
megállapította, hogy »Európa konjunkturális fejlődésében« az utóbbi 250 év alatt
oly »50–60 éves időközökben lezajló hullámszerű mozgás ismétlődik«, amely
viszont »átlagosan nyolcéves időtartamú, rövidebb ciklusokra oszlik«. Ezek sze-
rint nem is tűnik túlságosan merész vállalkozásnak a hatalmas európai életfo-
lyamatról, mint egységesről beszélni, sőt a folyamaton belül megnyilvánuló
különbözőségeket is ugyancsak erre az egységre vezetni vissza. 

Egységbe torkolló sokféleség jellemzi tehát az európai teret, amelynek déli
szeletét a görög geográfusok nevezték először Európának a VI. évszázadban.
Ez a földrész-szelet a déli országoktól, Herakles oszlopaitól a Kaukázusig ter-
jedt, az egykori görög fogalmak szerint. Az európai földrész ez ismert részének
egységét már a görögök az akkori emberiség tudatába emelték, s ezzel volta-
képpen potenciálisan már megteremtették a földrész egységét is, éles különb-
séget vonva közte és Ázsia között. (…)

A közös európai műhöz és sorshoz, az északi vérhez és nyelvhez, a keleti
életforma görög változatához bizonyára sok tetézéssel járult hozzá Róma. Aka-
rata megteremtette az egyetemes impérium elvét és alakját. A középtengeri

világ urává vált, s középhelyzetében rejlő hivatásából kifolyólag életformát és
életegységet teremtett mindenfelé a jogara alatt álló területeken. Átvette, fej-
lesztette, sokrétűen át is alakította a görög szellemiség hagyományát és örök-
ségét, de el is fecsérelte azt. Fejlődése, virágzása és hanyatlása a közös és
törvényszerűen ismétlődő európai életfolyamatnak egyik fázisa.” 

A továbbiakban Szabó István a germán szerep német értelmezését tárja
elénk.

„Négy évszázaddal az északi kelták Róma elleni támadása után, a teutoburgi
erdőben a germánok megmentették szabadságukat, tisztán maradhattak meg
népiségükben, s ez magyarázza meg, hogy ismét négyszáz évvel később Róma
Alarik gót király kezére jutott. Megkezdődik a germán feltörés és megerősödés.
Cézárnak a felső Rajnáig nyúló, s Augusztusnak még a cseh–morva részekre
is kiterjedő uralma óta a germánok Kelet felé is kiterjeszkedtek és visszasze-
rezték a régi indogermán életteret egészen a Krimi-félszigetig. Pedig jutott ger-
mán elem bőségesen a római birodalomba is. Telepesek, katonák, tisztek voltak
ezek, de soraikból nem egy került fel a legmagasabb parancsnoki tisztségig.
Ezek életformája természetesen megváltozott és közössé vált az uralmon levő-
vel. A germánságnak bizonyos fajta osztódása ment itt végbe, mely sok újabb
kori jelenségre szolgáltat magyarázatot. Tény, hogy a szabad germánság meg-
tartotta régi szokásait és erkölcseit, s ebben az érintetlen népiségben levő erő
juttatta világfordulatokon át önmaga megtarthatásához és erejének mindig új
lendülettel való kifejtéséhez. A hun támadás megfosztotta ugyan a germánságot
életterének egy darabjától, de Krímben még ezután is gótok ültek meg, száza-
dokon át. Majd megindult a nagy germán előretörés Róma ellen. A világbiro-
dalom nyomán új államok alakultak ki, s a népiségüket a hosszas római uralom
alatt is megőrző kelták ismét egyesülhettek a germánokkal. Ez az újbóli egye-
sülés okozta, hogy a germán és római világ közti nyelvhatár alig egy évezrede
áll fenn, s valójában nem más, mint az alemánok és a (germán) burgundok
közti települési határ. (Franciaországban a langue d’oui és a langue d’oc, ma is
erre az egykori választóvonalra utal.) Ez a germán elem mentette meg tehát
Franciaországban a kelta múltat, az idősebb népet az alámerüléstől, de hasonló
folyamatnak nyomai fedezhetők fel Spanyolországban és Olaszországban is,
bár a közreműködő germán csoportokat később el is nyelte a többség. A közös
európai sors német szemlélete szerint tehát részben germán vérből nőttek ismét
naggyá a római nagyság romjain keletkezett államok. Itt ismételten egy elöre-
gedett, elmúlás felé hulló világot alakított újjá a közép népének ereje. Véghez-
vitte a Nyugat megfiatalítását. A megfiatalítás pedig biológiai értelemben
veendő: ismeretes, hogy a modern német történetszemlélet nem egy jelenség
okát kutatja és fedezi fel a vérség biológiai fogalmában. 

E történelemszemlélet szerint – az időben egyet ugorva – nem a pápaságnak
a lelkek feletti uralomra jutása, s nem is a késő antik kultúra mentette meg Eu-
rópát, hanem a német erő munkája révén végbement megfiatalodás. A világ új
korszakának ez az első alkotó ténye. Erre indult meg Franciaországban először,
majd Olaszországban és Spanyolországban is sokban ellentétes, sokban pedig
rokon vér kereszteződéséből az új, néppé alakulás folyamata. Ezek a kialaku-
lóban lévő népek és nemzetek természetesen mindenütt ki voltak téve a déli
kultúra késő formája és a keresztyénség hatásának, amely végül is teljes alka-
tukat átjárta. Weber Wilhelm egy előadásában kifejtette, hogy a germánság
már ebben a korszakban felismerte, hogy a nyugati vezető szerepre hivatott.
Teoderik már szövetségben egyesítette a germán királyokat, s míg a frankok a
bizánci ellenhatalomra féltékenykednek, addig a germán nemesség Nyugat-Eu-
rópa népei egyesítésének legerősebb erjesztője. Ez a germán vér ma is jelen
van Európa majd minden uralkodóházában és még ma is akad sok olyan német,
földműves, katona, polgár vagy tudós, akinek ezzel a régi nemességgel való vér
szerinti összeköttetése kimutatható. A népből támadt és az élet örökös körfor-
gásának törvénye szerint a néphez tért vissza. Ha az északi és északnyugati
kelta–germán népeknél az írásbeliség legalább oly korán, mint a déli népeknél,

yy
496

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 496



a szóbeli hagyomány helyébe lépett volna, ma sokkal átfogóbb betekintést nyer-
hetnénk az európai életközösség legmélyebb alapokaiba. Mikor azonban az
izlám meghódította Észak-Afrikát és Spanyolországot, egyben véget vetett a
középtengeri életegységnek is. A keresztyénség ekkor Észak meghódítására
tört, végűl 1000 körül elérte Izlandot is; ezzel szétszakította Északot és Délt,
az akkor fellépett dualizmus napjainkig fennáll. Nagy Károly még egyszer meg-
teremtette a középhatalmat, mely a déli életrendnek, a romanitásnak győzelmét
jelentette a germanitas felett. A Nagy Károly-i hatalom összeomlása után azon-
ban Nyugat végleg »francia« lett, Kelet pedig »német«. Természetesen ez a
német Kelet sok mindent vett át Déltől és Nyugattól. Elsősorban is a városi
életformát, a kőépítést, a plasztikus látásmódot és művészetet, s a keresztyén
hitet. Mélyében és lényegében azonban nem változott meg ezáltal a németség
lénye. Belső életében majdnem olyan folyamat ment végbe, mint a görögökében
és a rómaiakéban: minden sokfélesége ellenére is kiépült a közös vérből szár-
maztatható erős belső közössége, mely egyként áthatotta az egyes embert és
a különféle tájat. 

Ebből az élet- és közösségi érzésből született meg a gótika, a kő megzené-
sítése, a súlyos tagok feletti könnyű szárnyalás, az ősgermán erőből származó
dinamikus életérzés, merész ívelés a germánság és a romanitás érintkezési te-
rületén, fel a szabadság felé, küzdve a folytonosan megújhodó világ egységéért.
Később pedig, mint ahogyan Keleten nemzeti egyházak jutottak uralomra a lel-
kek felett, s védelmezőivé váltak a török és tatár betörések ellen, ahogyan Nyu-
gaton előállott a gallikanizmus és az anglikanizmus, úgy lépett fel a
németségben Luther és Zwingli forradalma, a protestantizmus. Az újjászületés
mozgalma ismét csak erősítette a sokféleségben megnyilvánuló európai egy-
ség-jelenségeket. Erősítette és sokasította. A nagy felfedezők kitágítják az em-
beri látás és érzékelés határát. A közép hatalma azonban gyenge. Olaszország
kisállamai aggódva őrködtek az erők egyensúlyának mesterséges rendszere fe-
lett. Ekkor tanította Machiavelli: Mért ne lenne az állam minden jog ősforrása?
S mért ne lenne a fejedelem mindezeknek hordozója? A már kialakult európai
államrendszer teljesen helyettesíti az egykori teokratikus kötöttségű egységet.
Mielőtt azonban megérne ez a helyzet, még egyszer visszatér az egyetemes bi-
rodalom képe és valósága, V. Károlynak nem annyira háborúkból, mint inkább
házasodási politikából összerótt világbirodalma. Egy időre úgy tetszett, hogy
ebben a napkeltétől napnyugtáig terjedő birodalomban még egyszer és sokkal
hatalmasabban tért vissza Nagy Károly, sőt a cézárok hatalma. De Károly csak
a Nyugatot egyesítette, s nem Európát. Utódai hasonlóképpen. A birodalomnak
tehát össze kellett omolnia. 

Sokkal később ismét egy középhatalom felemelkedésének vagyunk a tanúi.
Nagy Frigyes újra egybekovácsolja Északot. Fáradozását a középnémet zene
fellendülése kíséri, az északnémet bölcselet meghódítja az egyetemes szellemi
világot, s a német költészet új szellemi formákat alkot – a nagyhatalmak egymás
elleni háborúja közben. Napóleon végigvágtat a világon a Földközi-tengertől
Keletig, ő mondta ki először, hogy a politika: sors. Hegel a világlelket látta
benne, Fichte, mint a »nagy ember« megjelenéséről tanított róla. Napóleon
pedig még szerencsecsillaga hanyatlásakor is Indiára gondolt, mert Angliát Eu-
rópa ellenségének tekintette és nem szűnt meg soha megdöntéséért dolgozni.
A florenci és longobárd törzsből és vérből származó Napóleon, a visszatért
Konstantin, újra kísérletet tesz Európa egyesítésére saját uralma alatt. Áthidalt
majd minden örvényt, amíg Moszkváig elért. Itt azonban le kellett aratnia a for-
radalom vetését. A szabadságot óhajtó kontinens fegyvereivel Anglia javára és
hasznára leverik. Anglia átveszi, sőt túl akarja szárnyalni a napóleoni művet:
örökös fáradozása arra irányul, hogy megtartsa az európai hatalmi egyensúlyt.
Szabadságot és egyenlőséget hirdetve uralta a tengert és építette már-már a
mérhetetlenbe oromló hatalmát, Róma mintájára. Közben Oroszország meg-
nyeri a Távol- Keletet, Franciaország kiépíti gyarmatbirodalmát, a kis népek
kialakítják saját államaikat, Németország és Olaszország, a közép hatalmai

késlekednek még és egységüket legutolsónak építik ki. Szellemiségben azonban
már jóval korábban vezettek. A német dinamika szellemi és anyagi téren is új
utakat vágott és mutatott, s ha Anglia az ipari forradalomban meg is előzte,
mindaz amit a kontinensnek adott, danaidák ajándékának bizonyult. Liberaliz-
musa szabadságot hirdetett és a régi kötöttséget szilárdította meg. 

Ezalatt a porosz sereg kivívta az 1870. évi győzelmet, rendet, világosságot
teremtett, felelősségre és áldozatkészségre nevelt. Bismarck újraéledt birodalma
természetesen szálka volt Anglia szemében. Minél szomjasabban kaparta össze
magának a világ javait, annál erélyesebben fordult a németség és birodalma
ellen. A világháború Anglia javát látszott szolgálni, mégis talán ekkor vérzett
először annyira, hogy a háború után is szenvedett miatta. És még sokkal inkább
Franciaország. A középponti hatalom azonban széttört, Oroszország bolsevi-
zálódott. Így akarta Kitschener, az európai sors hanyatlásának öldöklő angyala.
Az európai közösség minden alapja elpusztult. A germánság másfélezredes
életfolyamata ért véget. Oroszországban és Németországban végbement a meg-
lévő formák teljes szétverése. De alámerültek lényegében az ún. győztes álla-
mok is. Tömegnyomor, a születések számának visszaesése, általános elöregedés
lépnek fel itten, mint ismertető jegyek. A politikában és az életben jogtalan-
sággal és erőszakkal összekötött üres szólamhullám borít el mindent, sóvár
szenzációhajszolás, üresség és kiéltség. 

Ezután következett a Népszövetség korszaka. Európa a koldusok földré -
szévé változott. Briand páneurópai terve Franciaország szekere elé akarta fogni
a népeket, s azzal végződött, hogy 1940-ben az angol kormányzat meghívta,
hogy tagozódjék bele a brit világbirodalomba. 

Ezenközben a németség, mint a közép népe, helyzetének és lényegének is-
mételt és helyes felismeréséből származó akaratból megtért a saját legbensőbb
lényéhez, a belső zártságához, erőben és súlyban kifejeződő dinamikájához.
Feltámad most már a kérdés: mért nem volt Anglia belátóbb? Mert, hogy el-
számította magát, most már egészen világos. Egyéni megítélés tárgya lehet,
hogy Anglia mai helyzete véletlen-e, vagy a kiszámíthatatlan sors műve? Az új
Európa kialakulása mindenesetre megkezdődött, s a kialakítás munkájában a
németség ereje dönt és vonja meg az elhatározó vonalakat. Az egyensúly rend-
szere megdőlt, a dimenziók az új lehetőségekhez mérten összezsugorodtak,
Európa 500 milliót meghaladó embertömegével kicsivé vált. Az elszegényedés
és elpusztulás veszedelme fenyegette az utolsó óráig, míg legjobbjai feladatukra
nem eszméltek.” 

Az eddigiekben érdekes összefoglalóját látjuk a kontinens történetének, a
germán szerep hol jogos, hol túlzott kiemelésével, és Anglia bűneinek kiemelt
hangsúlyozásával. Érthető, hiszen ekkor már folyik a második világháború.

„De ismét felülkerekedett az európai szellem, ismét virágzik, nagy gondo-
latokat termel és nagy műveket alkot. A végső kiteljesülésig semmi egyébre,
mint elhatározottságra, rendre, erőre és készségre van szükség az európai élet
egészének érdekében. Ez az érdek éppen most, a sorsdöntő órákban nem tűr
meghátrálást. Európai sors és egyetemesen jobb sors egyet jelent, s ez a sors
a történelem minden eddigi európai közösséget formáló és egybekovácsoló kí-
sérleténél többet és maradandóbbat ígér. Van tehát közös európai sors és a je-
lenben az érte folyó küzdelmet vívjuk.”

Ez pedig már a folyamatban levő háborút vívó germánság önigazolásáról
szólt. 

„Nagy egyéniségek élete, sorsa, alkotása tükrözi leghívebben népük, nem-
zetük életét, sorsát, teljesített vagy teljesítetlen feladatát, a vívódást, az akaratot,
amellyel maguknak és közösségüknek utat jelölnek, s azt szerencsés vagy sze-
rencsétlen véggel bejárják. Ezek a próféták (gondoljunk a mi Ady Endrénkre)
eddig soha nem hallott igéket kiáltanak ki, szavuk sokszor enyészik el, hogy
csak jó idő múltán találjon visszhangot. De mindenképpen megjelölik az utat,
s az utókor döbbenettel eszmél rá szavukra, hogy egyszeri létük az időben,
örökre megtestesítse a népek önnön lényegére való ráébredését. 
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A németség mindmáig legnagyobb és legegyetemesebb szelleme, Goethe
mondta 1813-ban, alig három hónappal a lipcsei csata után: »A német nép
jövőt ígér és van is jövője. A német sors azzal, hogy Napóleonnal szól, még
nincs beteljesülve. Ha nem lett volna egyéb betöltendő feladata, mint az, hogy
szétzúzza a római birodalmat, s hogy új világot teremtsen és rendezzen, már
régen elpusztult volna. Ereje és rátermettsége azonban tovább vitte, s vélemé-
nyem szerint nagy jövő vár rá. Hivatás, amely sokkal nagyobb, mint a római
birodalom szétverésének műve és a középkor kialakítása volt. Az időt, az al-
kalmat emberi szem előre nem láthatja, emberi erő nem siettetheti. Ezért mind-
nyájunknak, mind egyeseknek az a feladatunk, hogy tehetségünkkel,
hajlamunkkal, helyzetünkkel részt vegyünk a nép képzésében, minden irányú
erősítésében, hogy más népek mögött vissza ne maradjon, szelleme el ne sat-
nyuljon, de friss és vidám maradjon, ne váljék csüggedtté és kicsinyessé, hanem
legyen rugékony a nagy cselekedet, a dicsőség napjának elkövetkezésére.« 

Goethe szavai profetikus erővel szólanak a sajátosan mindig önmagát és
környező világát megújító, átalakító, folytonos fausti, szárnyaló alkotásban élő
és rendező német sorsról. Ennek a sorsnak legvalóságosabb és legemberibb
szemléletéhez azonban nemcsak a másajkú kutatót, de magát a németséget is,
legnémetebb szelleme, Nietzsche élete és alkotása vezeti el. Nietzsche műve
az igazi és sajátos német kultúra megvalósulása. A német lényeg »heraklitikus«
és »dionysikus«, élettörvénye a szakadatlan változás és fejlődés. Ebből magya-
rázható a német kultúra zenei és lírai alapvetése, mely a görög szellemhez teszi
hasonlóvá és élesen elkülönbözteti a római szellemtől. Ezekhez a németséget
meghatározó jellegzetességekhez csatlakozik a metafizikai kiteljesedés iránti
hajlam, az érzékfeletti látás, a gondolatköltészet. Mindezek a jellegzetességek
tökéletesen feltalálhatók Nietzschénél, akinek számtalan megnyilatkozása el-
árulja azt is, hogy életsorsában az egész németség sorsát megélte, s népe jövője
feletti aggodalmának műve számtalan helyén adott kifejezést. Ő beszél először
arról a sajátos német sorsról, amely egyben elhatározó jelentőségű Európa sor-
sára nézve is. Hirdetője volt annak a német hivatásnak, amely minden más nép
hivatásától eltér, ezért kutatja és idézi kortársai előtt az igazi, eredeti német
erényeket. Nietzsche mindvégig nemzetileg érzett, mivel azonban többször nyi-
latkozott az eljövendő európaiságról, ezt a vonását, művének ezt a részét sokan
tüntették fel különös előszeretettel kozmopolitizmus gyanánt. 

Ez a nagy gondolkodó valójában és igazán nemzetileg érzett, s – itt kap-
csolódik az ő német sorsához az európai sors – két utat látott Európa előtt. Az
egyik az internacionálé, amely a nemzeti sajátságok és nemzeti feladatok ki-
egyenlítésével és elnyomásával egy színtelen, demokratikus Európát szeretne
megalkotni. Ezzel a jövővel és ennek a jövőnek emberével szemben hirdeti
Nietzsche a »jó európai« embertípusának eljövetelét. A »jó« ebben a kitételben
pedig éppen azt jelenti, hogy igazi, eredeti; ez a típus igenis nemzetileg áll
szemben a nemzetközi emberrel. A jó európai éppen az, aki legkiválóbban kép-
viseli nemzetét, annak sajátságait, erényeit és törekvéseit. A jó európaira példát
is mutat a németség soraiból: Goethét és Beethovent. Magáról pedig ezt
mondja: »Nem kerül fáradságomba az a törekvés, hogy jó európaivá váljak.
Máskülönben is talán inkább vagyok (örök) német, mint mai német.« A kis be-
tűvel írt melléknév és a naggyal írt főnév fordításban nehezen érzékelhető kü-
lönbsége ismét csak azt jelenti, hogy jó európai csakis az lehet, aki saját
nemzetének legjobb tulajdonságait már eleve magában hordozza, s ezt viszi
magával a nem program szerint, de az életből adódó és majdan előálló egységes
Európába. E tételeinél fogva tekint különös becsüléssel a szomszéd népek felé
is, a sovinizmust »szarvasmarha-nacionalizmusnak« bélyegezve. Eszerint min-
den népnek egyenlőképpen be kell töltenie a maga feladatát, hogy megfelel-
hessen – mert csakis így felelhet meg – az európai közös feladatnak. Ha most
a német sors kérdését ebbe a nagy keretbe ágyazzuk, és a filozófust kérdezzük,
azt feleli: a németség sorsa fiatalnak maradni, s Európát a változásokon átmen-
teni, bár ez a sors feszültséget, szenvedést és harcot is jelent. Mert aki ifjú akar

maradni, annak az idők szélsőségeit és ellentmondásait nem szabad tagadnia,
hanem egyesítenie kell önmagában, hogy feloldásukat megkísérelhesse. Ez volt
Nietzsche egyéni életsorsa is, ezért tűnik műve és megpróbált élete szimbolikus
jelentőségűnek a német sorsra nézve is. 

Korán felismerte, hogy a német lelket is két szélsőség tartja feszültségben:
a goethei Weimar és a frigyesi Potsdam. Azonban szerinte sem a goethei ember,
sem a porosz katona egymagában nem érhet el a nemzet kiteljesedéséhez, s
nem érheti el a kultúra célját sem: egyszerűnek és természetesnek lenni. Csakis
a két pólus közti feszültségből teremtődhetik meg az új forma, amelyhez mind-
két összetevő egyaránt szükséges: harci szellem, hűség és fegyelem, s a goethei
ember egyetemes lelke és szárnyalása. Veszedelmet lát mind az egyik, mind a
másik oldal, vagy tulajdonság megkövesedésében, s a kettő szintézisében akarja
megtestesülve látni – mint ahogy művében szellemi síkon meg is teremtette –
az európai távlatoktól nem elkülönítve, de abba szervesen beletagozódva, népé -
nek és nemzetének, a németségnek sorsát.” 

Vajon a goethei jóslat mit ér ma, hiszen a németség mintha saját sírját ásná
nagy buzgalommal. Az első nagy háború, melynek folytatása volt a második,
előkészítője lett ennek a különös harmadiknak. Mindez beilleszthető a
globalizmus minden áron erőltetett folyamatába. Nietsche, aki a német sorsot
összeköti Európáéval, nem tévedett, csak az a kérdés, hogy napjaink kései ger-
mánjai jó vagy rossz sorsukba fogják a kontinenst magukkal rántani? Képesek
lesznek-e ama két oldal szintézisére? S ha igen, ez elég lesz-e a megmaradást
jelentő megfiatalodáshoz? Európa – a fentiekben is leírt módon – sok verej-
tékkel s még több vérrel építette fel sokszínű s mégis közös önmagát, hogy
aztán elárassza a világot megannyi jóval és rosszal. Mára pedig megszabta az
emberiség közös glóbuszának fazonját is. 

De…Most itt áll érdemeinek tudatával, megbocsáthatatlan bűneit feledni
akarván és rohamosan gyengülve. Szellemi gyermekei – elsősorban az új világ
– mintha túlnőtték volna, és az elöregedett kontinenst, akár a kényelmetlenül
vénülő öreg szülét, idősotthoni gondozás alá akarnák helyezni. A fentiekben
bemutatott germánok vélt vagy valós fontosságával egyetemben. Marad a kér-
dés, hogy a – hol építő, hol meg pusztító öntudatukat veszett – mai germánok
elég erősek lesznek-e, vagy inkább elég gyengék, a közös sír megásásához? Pil-
lanatnyilag, mintha gyanútlanul mélyítenék a gödröt. Hogy meddig? Az ezután
fog kiderülni.

A tanulmányt elolvasva rájöhetünk arra, hogy ennek a történetnek a folyta-
tásában élünk, teljesen függetlenül attól, hogy azt 1942-ben hogyan értelmezték
német „megfogalmazásban”.

y

Beköszöntő
Illyés Gyula: Két falu egymás mellett 1942/8.

„Egy magyar falvat nézek, mely egy más nyelvű faluval határos. Népe minden-
nek nevezhető, csak béketűrőnek nem, de a szomszédos faluval meglepően tü-
relmes, sokkal türelmesebb, előzékenyebb, mint az ő vele. Más fajtákkal s
nemzetiségekkel valóban olyan türelmes a magyar, mint amilyennek hirdetik,
azok is, akiknek ártalmára lenne, ha nem volna? Nem vagyok feltétlen híve a
türelmességnek, főleg azért, mert tapasztalatom szerint magam végtelen türel-
mes vagyok s elégszer ittam a levét; legtöbbször merő butaságból voltam az. 

Ezt a türelmes falut 1848-ban majdnem felégette egy nemzetiség. Nem
egy nemzetiségi katonaság, hanem egy szomszédos falu kisebbségi lakossága.
A bosszúra később nyílt volt alkalom, izgatottan keresem a nyomát. Nem, ma-
gyarjaink a fülük botját sem mozgatták. Gyorsan végigtekintek a falu történel-
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mén, már ameddig az én szemem ellát. Hozzávetőlegesen elég messze, a falu
már egy Szent István korabeli oklevélben is szerepel. Aztán jobbra-balra, már
az egész nép történelmét nézem; a kiragadott példa után az általánosat. 

És nézhetek akármeddig, nem találok egyetlen esetet, mikor egy magyar
falu lakossága önszántából rátámadt csak azért egy másik falu lakosságára,
mert az más fajtájú, vagy nyelvű volt. Nem háborúról beszélek; akkor a nép ve-
zetést és amellé rendszerint indulatot is kap: hanem a földmívelő nép érzelmei -
nek spontán kitöréséről, adódó alkalommal. Holott alkalma, oka is lett volna
rá elég, hisz – hogy csak ezt említsem – a betelepültek jelentékeny részét nem
lakatlan vidékre, hanem az őslakosság nyakára ültette egy-egy magyarbarátnak
egyáltalán nem mondható hatalom. Holott, mint a példának felhozott falu ese-
tében is, a többi nemzetiség, sőt a később betelepültek is tettek tanúbizonyságot
a nemzeti érzelmek ilyen türelmetlen megnyilvánulásáról. Hogy azok a magyar-
ban legtöbbször az urat támadták? Nem csak azt támadták. A magyar még urát
sem támadta ilyen alapon, pedig mentsége rá neki is lett volna annyi; ha nem
több. 

Felsorolhatnám e magatartás hátrányait is, találnék tán kevésbé nemes in-
dítóokokat is, de jobban esik érdeménél elidőznöm. Némi elégedettséggel te-
kintek körül: valóban ilyenek volnánk? Helyemet lelem a magyarságnak ebben
a magaviseletében, el tudok nyújtózkodni benne, magamhoz illőnek érzem. S
magát a magatartást erénynek ismerhetjük el, ne nyugtalankodjunk eredete
miatt. (Illyés Gyula: Magyarok. 387. old.)” 

De saját tapasztalatát is említi, mely szerint volt úgy, hogy megitta a levét
türelmességének. Sajnos azonban az a szomszéd településen lakó nemzetiség,
amely annak a meg nem nevezett Szent István korabeli magyar falunak a fel-
égetője volt 1848-ban, s amely azóta már minden bizonnyal azt a magyar falut
is belakta, ma országnak-világnak saját s idegen nyelveken hirdeti a fordítottját.
Olvassuk csak el a hírhedt kolozsvári emléktáblát a Petőfinek is szállást adó
egykori Biasini szálló falán. Ott az áll, hogy a magyarok irtottak ki 40 000 ro-
mánt és égettek fel 230 román falut.

Egykor volt tiszttartónk 90 éves leánya csak most árulta el nekem szülőfaluja
nagy titkát, amiről a megmaradt néhány magyar lakos soha nem mert beszélni.
Ezt az akkor még tiszta magyar falut is 1848-ban irtották ki, rettentő kegyet-
lenséggel, ahogy ma mondanák: civil kezdeményezésből. Még a két világháború
között is emberi csontokat forgatott ki az eke birtokunkon, az elhallgatott tö-
megsírok helyén, de a tiszttartó szólni sem mert erről. Leánya mostanig őrizte
a titkot. A faluban ma egyetlen magyar sem él!

És eszembe jut az a holokauszt is, melyet szintén ők hajtottak végre. Évekkel
a hitleri előtt. Német megszállás és deportálás nélkül. Saját módszerekkel, ne-
megyszer az akkoriban újra gyakorlattá vált civil kezdeményezéssel (pl. itt is a
szomszédok). És a saját országukban kezdve, majd a megszállt területeken
folytatva, a 400 000 főt meghaladó eredménnyel!

y

Tragédia után
Mikó Imre: Kormányzó és kormányzóhelyettes 1942/8.

Sok vitát okozott akkor, és sokszor kárhoztatták később az ún. „dinasztikus”
törekvéseket. Mikó tisztázó írásából erről és sok egyébről is valós képet kap-
hatunk.

„Az idegen megszállás huszonkét éve alatt kevés kérdés állott olyan távol
az erdélyi magyarság új nemzedékének érdeklődésétől, mint a magyar alkot-
mány világháború utáni fejlődése. (…) Erdélyben felnőtt huszonkét új korosz-

tály,  mely az állami iskolákban csak azt tanulta, hogy az alkotmány Magyaror-
szágon a feudális osztályuralom hatalmi eszköze. De nemcsak ellenségeink,
hanem mi magunk is nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy közjogunk hitelét a
magyarság gondolkozó rétege előtt lerontsuk. A kiegyezési kor nagy közjogi
küzdelmeinek ellenhatásaképpen Trianon után közmeggyőződéssé vált az a na-
gyon tiszteletreméltó álláspont, hogy a dualizmus békés évtizedei alatt elmu-
lasztottuk a magyarság tudatos faji és gazdasági megerősítését és helyette
»meddő közjogi viták« kötötték le a kormány, az országgyűlés és a nemzet fi-
gyelmét. Ennek a tételnek az első része tökéletesen megállja a helyét s az ál-
lamhatalomtól megfosztott erdélyi magyarság huszonkét éves harca kisebbségi
sorsban éppen arra irányult, hogy átmentse az erdélyi magyarság szellemi és
vagyonállagából mindazt, ami a liberalizmus nagy értékpazarlása után még meg-
maradt. A tétel második részével azonban könnyen úgy járhatunk, mint a bába,
aki a fürdővízzel a gyermeket is kiönti. 

Való igaz az, hogy a kiegyezés értelmezése körüli jogi szőrszálhasogatás a
közérdeklődést sokkal fontosabb kérdésektől vonta el s a hadsereg fejlesztését
az obstrukció a vezénylési nyelv körül folyó vitákkal akadályozta meg, ami vi-
szont a világháború alkalmával vezetett szomorú eredményekhez. De a közjogi
gondolkozás elfajzásai és túlzásai miatt meddőnek bélyegezni és elvetni mindazt
az értéket, ami a magyarság kitűnően fejlett jogérzékében rejlik, éppen olyan
rombolás volna, mint megnyitni az ország kapuit a kivándorló magyarok szá-
mára. Jogász nemzet vagyunk, bár ezt a megállapítást újabban inkább gúnyos
formában szokták használni. De ez a jogászkodás történelmünk folyamán gyak-
ran az egyetlen szellemi erő volt, ami a nemzetet össze tudta tartani. Mohács
után Werbőczy Hármaskönyve biztosította a jogegység útján a kettészakadt or-
szág szellemi egységét. Világos után Deáknak az ősi alkotmányban gyökerező
közjogi konstrukciói emeltek védőgátat az idegen abszolutizmus ellen. A magyar
szokásjog és tételes jog éppen olyan sajátos terméke a nemzetnek, mint az iro-
dalom, művészet vagy tudomány, és milyen szükség van ezeknek a nemzeti kü-
lönlegességeknek a kihangsúlyozására éppen a mi századunkban, amikor az
európai újjárendezésekkel járó uniformizálást csak az éli túl, ami a népek széles
rétegében és távoli múltjában mélyen benne gyökerezik. Ha a mi történelmi
alkotmányunk az – Teleki Pál szavaival élve –, ami a törvényekből a nép vé-
rébe átment, akkor alkotmányos érzésünk nemzeti öntudatunknak is fokmé-
rője. A második ezredév küszöbén álló magyar államiságnak egy akármilyen
Európában is csak addig van átütő ereje, amíg a nemzet kitart a szellemében,
kultúrájában, alkotmányában rejlő sajátos egyénisége mellett, s ezt a keveset
mindenkivel szemben megvédi, »ahogy lehet«. 

Ezek a gondolatok foglalkoztatnak akkor, amidőn a magyar alkotmány sar-
kalatos intézménye, a kormányzóság s az ezt kiegészítő kormányzóhelyettesi
intézménynek napjainkban annyira időszerű kérdéseit tesszük vizsgálat tár-
gyává. Amikor a kormányzói intézmény új formájában megszületett, Magyaror-
szág, ha jogilag nem is, de ténylegesen már elvesztette az utódállamok által
megszállt területeket. Még magyar fennhatóság alatt álltunk, mikor IV. Károly
király híres eckartsaui levelében 1918. november 13-án kijelentette, hogy min-
den részvételről az államügyek vitelében lemond. Csak éppen a trónról nem
mondott le, amihez különben az 1867: III. tc. szerint az országgyűlés hozzá-
járulása is szükséges lett volna. Az országgyűlés képviselőháza három nap
múlva kimondotta feloszlatását, a főrendiház pedig – sokkal óvatosabban – »ta-
nácskozásait berekesztette«. A törvényhozás két tényezője, a király és az or-
szággyűlés tehát félreállt az útból, és szabad folyást engedett az eseményeknek,
amelyek a »népköztársaság« és »tanácsköztársaság« viszontagságain át a belső
szétzüllés és az ellenséges megszállás felé sodorták az országot. A proletár-
diktatúra bukása után az ország király, törvényes kormány és országgyűlés nél-
kül állott, s Friedrich István ad hoc miniszterelnök saját magát jelölte meg az
egyedüli jogforrásnak. Ebben a kényszerhelyzetben a kormány a nemzethez
fordult, mint az állami élet ősi forrásához s a rendeleti úton életbe léptetett ál-
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talános és titkos választójog (5984–1919. M. E. sz. rendelet) alapján nem-
zetgyűlést választottak, mely az 1927-ig terjedő átmeneti időre az országgyűlés
szerepét vette át. 

A nemzetgyűlés, mint »a nemzeti szuverenitás kizárólagos törvényes képvi-
selete«, legelső feladatának az alkotmányosság helyreállítását és az államfői ha-
talom gyakorlásában beállott hiány pótlását tekintette. Az államfő kérdésében
a nemzetgyűlés elvileg ragaszkodott az ősi királysághoz, de a gyakorlatban nem
tudott szabadulni attól a hatástól, amit a nyugati demokráciák győzelme Európa
új és újjá alakuló államaira gyakorolt. Az e tárgyban hozott 1920:I. tc. indoko-
lása hangsúlyozza, hogy a IV. Károly király eckartsaui levele olyan kérdéseket
vet fel, amelyeknek az alkotmányjogi és külpolitikai következményeit a nemzet-
gyűlés kellő megfontolás után csak akkor vonhatja le, ha a megszállott területek
képviselői is megjelenhetnek. Mivel azonban addig is, amíg a nemzetgyűlés az
államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét végleg rendezi, gondoskodni kell az
államfői teendők ellátásáról, a törvény kimondja, hogy a nemzetgyűlés a magyar
állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ. (…) az a körülmény,
hogy a kormányzót a törvényszentesítés joga nem illeti meg, hogy a nemzet-
gyűlést nem napolhatja el és csak akkor oszlathatja fel, ha munkaképtelenné
vált, hogy hadat csak a nemzetgyűlés előzetes hozzájárulásával izenhet, hogy
nemességet nem adhat, a főkegyúri jogokat nem gyakorolhatja, általános ke-
gyelmet nem adhat, s végül, hogy a kormányzót a nemzetgyűlés felelősségre
vonhatja, inkább a köztársasági elnök jogkörére emlékeztet. A külföldi szemlélő
joggal vethette fel a kérdést a magyar titokra vonatkozóan: »république ou
royaume?« Találóan mondja Csekey István, hogy az 1920. évi törvényhozó
mint egy »m. kir. köztársaságot« teremtett. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának személye
és az államot a felemelkedés útján elindító országlása kétségtelenül nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy az 1920:XVII. tc., az 1926:XXII. tc., az
1933:XXIII. tc. és az 1937:XIX. tc. a kormányzói jogkört szélesen kiterjesz-
tette. A kormányzó ma már nemcsak elvileg, hanem gyakorlatilag is a legna-
gyobb részben a király jogkörét gyakorolja azzal a különbséggel, hogy a
törvényszentesítési jog helyett a törvényt kétszer visszaküldheti az országgyű-
lésnek; fenyegető veszély esetében az országgyűlés utólagos hozzájárulásával
is izenhet hadat; nem adományozhat nemességet; nem gyakorolhatja a főkegyúri
jogot, s csak a minisztereknek és az állami számvevőszék elnökének nem ke-
gyelmezhet meg. (…) az első világháborút követő rendkívüli időkhöz idomulva,
alkotmányunknak egészen sajátos, sui generis intézményévé fejlődött ki. (…)

Közjogi törvényhozásunk tehát tervszerűen kiépítette a kormányzói intéz-
ményt –, Tomcsányi Móric szerint az ősi alkotmány által megengedett legszél-
sőbb határig –, csak a kormányzó helyettesítéséről nem gondoskodott olyan
mértékben, amilyenben a király helyettesítése alkotmányunkban intézményesítve
volt. (…) Az 1937:XIX. tc. a helyettesítésről mindössze arra az időre – rendes
körülmények között nyolc napra – gondoskodott, ami a kormányzói szék meg-
üresedésétől az új kormányzó eskütételéig terjed. (…) A törvény azonban nem
intézkedett a kormányzó helyettesítésére vonatkozóan abban az esetben, ha a
kormányzó távollét, betegség vagy fáradtság miatt jogkörét, vagy annak egy ré-
szét nem tudja gyakorolni. 

A király helyettesítése történelmünk folyamán többféle módon történt. Már
az Árpád-házi királyok korában a szláv mintára szervezett ifjabb királyság in-
tézménye oda vezetett, hogy a trón várományosa az ország egy részén az állami
főhatalmat önállóan gyakorolta, sőt az öreg király ellen hadat is viselt, mint az
ifjú István és apja IV. Béla, akinek a halálával különben az ifjabb királyság véget
is ért. A király helyettesítésére szolgált a női uralkodóink által létesített kor-
mánytársi intézmény. (…) Maga a kormányzói intézmény is eredetileg a király
helyettesítésére alakult. Kezdetben a király rendelt kiskorú utóda mellé gyám-
kormányzót (…) később azonban az országgyűlés választott gyámkormányzót
(…). A király helyettesítésének azonban a nádorságban korán kialakult az a

törvényes formája, amihez a nemzet mindig ragaszkodott, valahányszor a kirá-
lyok a politikai érdeknek megfelelően helyetteseik megválasztása tekintetében
ad hoc megoldáshoz folyamodtak. 

A szláv nadvorspan és a német Pfalzgraf mintájára nálunk is meghonosult
nádorispáni tisztség alkotmányunknak egyik legősibb és legállandóbb intézmé-
nyévé fejlődött ki. Az 1485. évi ún. nádori cikkekben bontakozott ki a nádor
teljes jogköre, s azóta törvényeink úgy emlékeznek meg a nádorról, mint aki a
király után a legfontosabb közjogi méltóságot viseli. A nádor a király állandó
helyettese, a helytartótanács, a főrendiház és a kir. Kúria elnöke, közbenjáró a
király és a nemzet között, az országos hadak főkapitánya, a jászkun kerületek
főkapitánya és főbírája s Dalmácia bírája, ő teszi a hercegprimással együtt a
koronázáskor a király fejére a koronát. A király távollétében a végrehajtó hatal-
mat ő gyakorolja, mint helytartó, a kiskorú király mellett pedig mint gyámkor-
mányzó a teljes királyi jogkör birtokába lép. Nagy kár, hogy a kiegyezéskor e
közjogi intézményünk folytonossága megszakadt, s az 1867:II. tc. a nádorvá-
lasztást elhalasztotta mindaddig, amíg a nádori méltóság hatáskörét a felelős
kormányzat elveivel összhangba nem hozzák. Ez pedig a mai napig sem történt
meg. A nádori intézmény felújítását az első világháború után közjogi irodalmunk
állandóan sürgette. Egyed István már 1920-ban a király helyettesítésére a ná-
dorság felélesztését javasolta. A kormányzói jogkör reformjáról Csekey tanul-
mánya nyomán meginduló vitában Tomcsányi a nádorságot a régi alkormányzói
intézmény formájában kívánta életre kelteni, Ottlik viszont azt hozta javaslatba,
hogy a mostani kormányzót válasszák meg nádornak, s ebben a minőségében
a kormányzó-nádor királyi jogokat gyakoroljon. 

Amikor a kormányzó helyettesítésének kérdése már nemcsak közjogászaink
körében képezte vita tárgyát, hanem eljött a politikai szükségessége annak,
hogy a helyettesítésről gondoskodás történjék, a törvényhozó az előtt az al-
ternatíva előtt állott, hogy e célra felújítsa-e valamelyik történelmünk homá-
lyába vesző jogintézményünket, vagy pedig önálló megoldást keressen az
egyre sürgető probléma megoldására? A király helyettesítésének módjai közül
a kormánytársi intézmény néhány jellegzetes vonását felhasználták a kor mány -
zó helyettesi intézmény megalkotásánál, anélkül azonban, hogy a törvényjavaslat
indokolásában erre utalás történt volna. A nádori intézmény felújítása elől azzal
tért ki a javaslat indokolása, hogy ennek a felelős kormányzat elveivel való ösz-
szeegyeztetése olyan messzemenő alkotmányjogi változtatásokat igényelne,
hogy arra a mai forrongó idők nem alkalmasak. A nádori intézmény egyébként
a kormányzói méltósággal nem összeegyeztethetetlen, mert Hunyadi Jánosnak
is volt nádora, előbb Hédervári Lőrinc, majd Garai László személyében, s a
nádor jelölésének joga mai kormányzónkat is megilleti. A kormányzó helyette-
sítésének példáit sem méltatta sok figyelemre az indokolás, pedig a kormányzói
intézmény kísérő jelenségeként történelmünk folyamán többször is találkoztunk
az alkormányzói tisztséggel (…). A kormányzóhelyettesről szóló 1940:II. tc.
javaslatának indokolása (…) abból az alapjában véve helyes elgondolásból in-
dult ki, hogy mivel a mai kormányzói intézmény sem azonos a történelmünk
folyamán előforduló kormányzóságokkal, a kormányzó helyettesítéséről is sui
generis intézmény útján fog gondoskodni. 

Bárdossy László miniszterelnök az országgyűlés képviselőházának és fel-
sőházának 1942. évi február 9-i ülésén terjesztette be »a kormányzó helyet -
tesről« szóló törvényjavaslatot, amit a két ház a sürgősség kimondása mellett
február 15-ig általánosságban és részleteiben letárgyalt és el is fogadott. El-
lenvélemény csak a képviselőházban hangzott el a jobboldali ellenzék részéről,
mely a törvényjavaslatban az államfői hatalom megosztását látta, a mai ország-
gyűlést pedig összetétele miatt illetéktelennek jelentette ki ilyen nagy horderejű
kérdés tárgyalására. A miniszterelnök a képviselőházban előadta, hogy a javas-
lat időszerűségét kormányzó urunk magas életkora adja meg, s bár a kor-
mányzó ereje és egészsége töretlen, a nemzetet nem lehet kitenni annak, hogy
esetleges betegség idején váratlan helyzet előtt találja magát. Hangsúlyozta,
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hogy a kormányzóhelyettesi intézmény fakultatív jellegű s a javaslatban gon-
doskodás történt az iránt, hogy a kormányzóval teljes összhangban működjék. 

Az 1942:II. tc.-ben létesített kormányzóhelyettesi intézmény a kormányzó-
nak csak szükség esetén működésbe lépő és minden tekintetben alárendelt
szerve. Az országgyűlés csak a kormányzó kívánságára választ helyettest s ha
a kormányzó ajánlási jogával élt, csak az általa jelölt, legfeljebb három személy
közül. A kormányzóhelyettes megválasztásához a kormányzó megerősítése
szükséges, és a kormányzóhelyettes esküjében a kormányzónak hűséget fogad.
A kormányzóhelyettes jogkörét is úgy igyekezett megállapítani a törvényhozó,
hogy az államfői hatalom gyakorlásának egységét megőrizze, de ugyanakkor
szükség esetére a helyettesnek komoly hatáskört biztosítson. A törvény ki-
mondja, hogy a kormányzóhelyettest az alatt az idő alatt, amíg a kormányzót
tisztének személyes ellátásában távollét, betegség vagy más ok akadályozza,
úgyszintén a kormányzói tiszt megüresedése esetében, amíg az új kormányzó
az esküt le nem teszi, a kormányzói hatalomban foglalt jogoknak a kormányzó
nevében való alkotmányos gyakorlása megilleti, kivéve az utódajánlási jogot.
(…) az új kormányzó eskütételéig a kormányzói jogkört a kormányzóhelyettes
gyakorolja. De az 1942:II. tc. azt is megengedi, hogy ha van kormányzó és
nincs távol, sem pedig nem beteg, akkor is a miniszterelnök ellenjegyzésével
megbízhatja a kormányzóhelyettest, hogy a kormányzói hatáskörbe tartozó
egyes tennivalókat a kormányzó nevében elvégezhessen. (…) Az új kormányzó
megválasztásával a kormányzóhelyettes tiszte is megszűnik. 

(…) A kormányzóhelyettes hatáskörére vonatkozó rendelkezések a kormány-
társ szerepére emlékeztetnek, aki a király megbízásából, annak akadályoztatása
esetében is gyakorolhatott bizonyos királyi jogokat, de hatalma szintén csak a
király életének idejére szólt és az ő tetszéséig tartott (1741:IV. tc.). 

(…) A kormányzóhelyettest az országgyűlés választja meg, éppen úgy, mint
a kormányzót. Az országgyűlés keze azonban itt jobban meg van kötve, mert
amíg az új kormányzó megválasztásánál mind a régi kormányzó, mind az or-
szággyűlés három-három személyt jelölhet, addig kormányzóhelyettes-jelölési
joga csak a kormányzónak van, s az országgyűlés ebben az esetben legfeljebb
annyit tehet, hogy vagy megválasztja, vagy nem választja meg a kormányzó je-
löltjét. Előfordulhat természetesen, hogy a kormányzó nem él ajánlási jogával,
mint az az 1942. február 19-i választás alkalmával történt, s az országgyűlés-
nek csak ebben az esetben áll módjában jelöltet állítani, tehát mindössze
subsidiárius jelölési joggal rendelkezik. (…) Egyébként a nádort is a király je-
löltjei közül választották a karok és rendek. 

(…) a kormányzóhelyettes megválasztását bizonyos minősített többséghez
köti. 

(…) Ha a kormányzó ajánlási jogával élt, az elnök csak akkor jelenti ki
kormányzóhelyettesnek az ajánlott személyt, ha az igen szavazatok száma az
összes szavazatok felét és egyben az ülés megnyitásakor jelenlevő tagok szá-
mának kétharmadát meghaladja. Az 1937:XIX. tc. szerint a határozatképes
együttes ülés általános többsége is elegendő a kormányzó megválasztásához. 

Ha a kormányzó által ajánlott személy, vagy több személy ajánlása esetében
ezek közül valamelyik az ismételt szavazáson sem kapja meg a törvény által
előírt szavazatszámot, a kormányzóhelyettes-választást meghiúsultnak kell te-
kinteni. (…) a kormányzóhelyettes-választást azonban az országgyűlés súlyo-
sabb következmények nélkül elháríthatja magától, ha nem tartja időszerűnek.
(…)

(…) A másik biztosíték, amit a törvény a kormányzóhelyettesi intézménnyel
kapcsolatban a nemzetnek adott, a miniszterelnök ellenjegyzése. A kormány-
zónak a kormányzóhelyettes személyére vonatkozó ajánlását a miniszterelnök-
nek kell ellenjegyeznie. (…) 

Végül a kormányzó és kormányzóhelyettes jogállása abban is különbözik
egymástól, hogy míg a kormányzó felelősségre vonhatóságát az 1937:XIX. tc.
megszüntette, a kormányzóhelyettes ellen bírói vagy más eljárást lehet indítani,

de amíg a kormányzót helyettesíti, csak az országgyűlés, egyébként pedig a
kormányzó felhatalmazásával. Különben a kormányzóhelyettest, tekintet nélkül
arra, hogy a kormányzói hatalmat gyakorolja-e vagy sem, ugyanaz a büntetőjogi
védelem illeti meg, mint a kormányzót. A kormányzóhelyettes is viseli a főmél-
tóságú címet. 

A kormányzóhelyettesi intézmény kiegészíti és alátámasztja a kormányzói
intézményt, amelyhez a magyar haza felemelkedése és többszörös meggyara-
podása fűződik. A trianoni békeparancs elvette az ország területének három-
negyed, lakosságának kétharmad részét, de visszaadta Magyarország
függetlenségét, és véget vetett az idegen uralkodócsalád több évszázados ural-
mának. A magyarság érdeklődésének és erejének jelentékeny részét évszáza -
do kon át a királlyal és a kamarillával folytatott küzdelmek kötötték le. Trianon
után ez a közjogi vita tárgytalanná vált, mert a nemzet megkapta méltó vezetését
a kormányzói intézményben, amelynek a jogkörét önként terjesztette ki, s az
európai fejlődésnek megfelelően, alkotmányunkra annyira jellemző rugalmas-
sággal a kormányzót a köztársasági elnök alárendelt szerepéből az ország va-
lóságos tekintélyurává emelte. Ezt az alkotmányos fejlődést tetőzi be a
kormányzóhelyettesi intézmény s vitéz nagybányai Horthy István kormány zó -
helyettessé történt megválasztásával nemcsak nemzeti kormányzóságunk, de a
saját vérünkből választott elöljáró elve is újabb megerősítést nyert. Ha igaz az,
hogy minden intézmény lelkét az azt képviselő személy adja meg, akkor a kor-
mányzói és kormányzóhelyettesi intézmény is éppen olyan szerves részévé vált
alkotmányunknak, mint amilyen kitörölhetetlenül a két Horthy – az egyik éle-
tével, a másik halálával – belevéste nevét a magyar történelembe.” 

A kérdés régen nem aktuális, az elméleti vita mégis gyakran fellángol, főleg
akkor, amikor a korabeli rezsim bűneit taglalják. Ismerjük a lovas tengerész di-
nasztiaalapító vágyáról szóló történeteket. Pedig éppen a neveltetése mond
ennek ellent, amiképpen elkövetett hibái – melyek bizonyos kérdésekben ta-
pasztalt alkalmatlanságában vagy mondjuk úgy, hogy korszerűtlenségében nyil-
vánultak meg – szintén ezzel magyarázhatók. Ilyen volt pl. a kiugrási kísérlet
körüli hezitálás és a kivitelezés ügyetlenkedései, a szövetségesi hűséghez való
viszony merevsége stb.

Hogy ifj. Horthy István milyen kormányzóhelyettes, majd adott esetben mi-
lyen kormányzó lehetett volna, marad az örök kérdőjel mögött álló örök HA
közismerten tudománytalan kategóriájában. A Mikó által felvezetett indokok
azonban azt igazolják, hogy ilyen sok kérdőjelet és kockázatot magában hor-
dozó időkben kormányzóhelyettesre igenis szüksége volt az országnak.  

y

Ahogy a magyar tette
Zathureczky Gyula: A magyar nemzetiségi politika 1942/8.

A nemzetiségi kérdés a magyar szállásterületek elfoglalásától kezdődően való-
ban a magyar bel- és külpolitika egyik sarkalatos pontja lett. Sőt azt is mond-
hatjuk, hogy sarokköve! 

Míg a magyar állam történetének első évszázadaiban eredményesnek volt
mondható, hiszen a befogadásnak és az ezt gyakran követő természetes beol-
vadásnak vagy integrálásnak inkább előnyei mutatkoztak meg, a soknemzeti-
ségű államot annál nagyobb feladat elé állította a nemzeti öntudat kialakulása
utáni időszak. A helyzetet tovább bonyolította, hogy ez egybe esett azzal a bi-
rodalmi törekvéssel, amelyet az országunkat ekkor irányító Habsburgok
homogenizációs szándékai jellemeztek. Ezt az igyekezetüket részben a
germanizációs gondolat, de talán elsősorban az egységes birodalmi kormányzás
és a nagy színvonalbeli különbségek kiegyenlítésének óhaja vezették.
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A magyar nemzeti önvédelmi harc egy adott pillanatban eltakarta annak fon-
tosságát, hogy saját aspirációinkhoz hasonlók felmerülhetnek a nálunk honos
nemzetiségeknél is. Erre alkalmunk, tehát a hiba elkövetésére lehetőségünk,
igazán a kiegyezés után volt.

A felismerés későn érkezett, és a napjaink gondjait megalapozó világten-
denciák által kiváltott és megvívott első világháború, a hozzá szorosan köthető
békediktátumokkal, pontot tett a szerencsétlen folyamatra. Feldarabolásunkkal
egészében, de részleteiben is úgy, hogy minden vonatkozásban a magyarság
legyen a vesztes. Ugyanakkor a nyertesek, váratlan nagy sikerükhöz, megkapták
a féltenivaló birtoklásával járó neurózist.

A mai helyzetet nagyon nagy vonalakban ez határozza meg.
Az első és a második bécsi döntés után Magyarországnak ismét lehettek

nemzetiségpolitikai tennivalói. Ez is oka annak, hogy a kérdés napirendre került,
saját feladatként, s már nem csupán a határokon túli magyar kisebbségről való
gondoskodás formájában.

„A nemzetiségi kérdést méltán nevezhetjük minden magyar politika sark-
pontjának és próbakövének. Nemzetiségi politikánk legmagasabb megfogalma-
zásában európai küldetésünk lényege is benne rejlik: megteremteni a békés
együttélés lehetőségét Délkelet-Európa különböző népei között. Ez a feladat
azonban rendkívül bonyolult és súlyos következményű, mert nemcsak a jelen-
legi, hanem a szentistváni magyar határokon is túlnyúlnak olyan etnikai határ-
vonalak, amelyeknek népei a határokon túl önálló államot alkotnak. Akármelyik
égtáj felé fordítjuk szemünket, mindenütt ugyanezt a jelenséget látjuk. S tisz-
tában kell lennünk azzal, hogy részünkről valamely népcsoport számára a nem-
zetiségi jogok legteljesebb státusának megadása sem közelítheti meg azt a
teljességet, amelyet a saját nemzetiségű állam biztosít. Az utolsó száz esztendő
nemzetiségi harcai Magyarországon – a hazai német népcsoportok kivételével
– nem annyira kisebbségi jogokért folytak, mint abból a célból, hogy az elnyert
új keretekben felerősödve annál könnyebben biztosíthassák az egyesülés lehe-
tőségét a magyar határokon túl, de a velük összefüggő etnikumban élő állam-
alkotó testvéreikkel. A nemzetiségek politikájában tehát mindig meghúzódott
és ha arra lehetőség nyílott, nyíltan kifejezésre jutott az irredenta. A magyar
nemzetiségi politikának így az ország határain belül élő nemzetiségek és az ál-
lamalkotó magyar nemzet szimbiózisának megteremtése mellett állandóan az
ország integritásának megőrzésére is gondolnia kellett és kell ma is. A nemze-
tiségi kérdés rendkívül összetett volta és a nemzetiségi politika kényszerű ket-
tőssége – eltekintve olyan külső hatótényezőktől, mint amilyen pl. a bécsi udvar
bifurkáló politikája volt – Magyarország számára rendkívüli mértékben meg-
nehezítette ennek a kérdésnek megoldását. Különösen a gyakorlati megvalósítás
körül, amelyek tiszta elvek alapján történtek, merültek fel állandóan nehézségek,
hiszen a nemzetiségek végső célja irredenta törekvéseik elérése, azaz az or-
szágtól való területi elszakadás volt, és így szükségképpen elégedetlenek kellett,
hogy legyenek, vagy legalábbis elégedetlenséget kellett, hogy mutassanak a ma-
gyarság még oly bőkezűségével szemben is, amellyel számukra a jogokat és
életlehetőségeket biztosította. 

A jelenlegi helyzetet csak a múlt ismerete alapján ítélhetjük meg helyesen,
ezért rövid pillantást vetünk a nemzetiségi kérdés fejlődésére. 

A magyarság, mint valamennyi vele egysorsú rokonnép, a nagyobb nyomás
elől Nyugat felé haladva meghódította az útjába kerülő népeket és szolgálatába
állította azokat. Nomadizáló, pásztorkodó életmódja mellett, ami gazdasági
életformáját jelentette, a meghódított népeket nem igázta le, hanem vezetőikkel
szövetséget kötött, és az alantasokat gazdasági szolgálatokra kényszerítette,
anélkül, hogy szokásaikban, erkölcseikben, vagy nyelvükben háborgatta volna
őket. Az ilyen meghódolt népek a maguk értékeit magukkal hozva, rendszerint
felolvadtak a hódító népben. Amikor a magyarok jelenlegi hazájukat elfoglalták,
itt olyan népelemek nem éltek, amelyek mint nemzeti kisebbségek számításba
jöhettek volna. Különböző szláv népszilánkok éltek elszórtan az országban, és

miután olyan vezérük vagy fejedelmük nem volt, akikkel a magyarság az ázsiai
szokásokhoz és hagyományokhoz híven megegyezést köthetett volna, ezek az
apró népi szilánkok egyenként hódolva be a magyaroknak, felszívódtak a ma-
gyarságban éppen úgy, mint a később betelepülő besenyők és kunok, akik a
tatár népek nyomása elől menekültek az országba és kértek vendégjogot a ma-
gyar királyoktól. A kun és besenyő szokásjog még a XIII., illetve XIV. században
is érvényben volt, és a besenyőkkel kapcsolatban még Nagy Lajos király is hi-
vatkozik »besenyő törvényeikre«. 

Ennél a magatartásnál természetszerűen tekintetbe kell venni azt, hogy a
X–XIII. században számottevő nemzetiségek nem éltek az országban. A hon-
foglaláskor itt talált apró néptöredékek akkorára már teljesen elmagyarosodtak
és csupán néhány elszórt német, vallon és francia teleppel találkozunk. A Balkán
felől a Kárpátok vonulatán előnyomuló oláhokról a XIII. században történik elő-
ször említés, amikor a délkeleti Kárpátok peremén nagyobb számban jelennek
meg. A középkori magyar nemzetiségi politikára nézve talán a legjellemzőbb
az, hogy míg az Erdélybe települő szászok számára készséggel megadta az ön-
kormányzati jogok teljességét, mert értéket jelentettek az állam számára, addig
a kiváló katonai szervezettel rendelkező és messzelátó politikai vezetés alatt
álló német lovagrend veszélyét felismerve, hogy azok államot fognak maguknak
alakítani: fegyverrel űzte el őket a végekről. Mint ismeretes, a német lovag-
rendnek ugyanez a nagymestere vonult lengyel fennhatóság alá és ott alakította
meg lovagrend-államát, amelynek megalapítása Erdély szélein nem sikerült.
Ennek a magyar magatartásnak a tanulsága, Szekfű Gyula szerint: »A magyar-
ság elősegítette idegenek autonóm életét, de nem saját kárára és veszélyére.« 

A középkori magyar államban kétféle okból nem beszélhetünk nemzetisé-
gekről. Az egyik az az ok, hogy a középkor mai megfogalmazásában nem is-
merte a nemzetiségi kérdést, a másik, hogy a középkorban Magyarország
területén nem éltek nagy számban kisebbségek. A X. és XI. században Magyar -
ország úgyszólván teljesen magyar etnikumú volt és idegenek legfeljebb a
hospesek voltak, majd a tatárjárás és az azt egy évszázaddal követő, három
esztendeig tartó pestisjárvány után történt betelepülések sem jelentettek prob-
lémát, mert a magyarság az országban közvetlenül a mohácsi vész előtt is még
80–85%-os számarányban volt képviselve az ország lakosai között. A mohácsi
vész, az azt követő török hódoltság, állandó háborúk és a céltudatos Habsburg
telepítések következtében zuhant le a nagyhatalmi Magyarország nemzetiségileg
olyan viszonyok közé, hogy a magyarság a különböző nemzetiségekkel szemben
kisebbségben maradt az országban. 

A török korszak után a magyarság mérhetetlenül megfogyatkozott számá-
ban. A törökdúlás pusztítására nézve jellemző, hogy míg 1552-ben Dél-Bihar
öt járásában 42 000 magyar lakott, a századfordulóra már csak 5000 lakos
maradt. Ezzel a nagyarányú pusztulással kapcsolatban azonban nem szabad a
magyarságot illetően hamis szemléletbe esni, amelynek ellenérveit Szekfű Gyula
»Rövid nemzetiségi történet« című művében a következőkben sorolja fel: »Aki
a nemzetet népszámlálási statisztika >néptalaj<- nagysága vagy letöredezése
és hasonló materiális eszközök közvetítésével szemléli, az tényleg azt hihetné,
hogy a magyarság e korban árnyékká vált, kitörlődve az európai reálitások
közül. A valóságban a török kor századaiban sokat szenvedett, sokat vesztett,
de ahelyett, hogy elpusztult volna, a keresztény népek sorában oly magasra há-
gott, mint talán korábban sohasem. Történetünket és benne nemzeti nagysá-
gunkat nem lehet a >népiség< kategóriáiba belegyömöszölni, nagyságunkat
mindenkor a lélek s benne a politikai és műveltségi érték adta, mely ezekben a
századokban sem tört meg, inkább soha nem látott virágokat hozott, mégpedig
nemcsak a legmagasabb műveltség körében, Zrínyiben és Rákóczi Ferencben,
nemcsak vallási téren Pázmányban és Melius Péterben, Dávid Ferencben, akik
mind külön színt jelentettek Európa spektrumában, hanem a Balassa Bálint ve-
zette utolsó végvári katonában, s a török iga alatt vért izzadt jobbágyban is,
aki nemzetiségét s annak hagyományait akkor sem hagyta el. Virtus és
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honestas, religióval együtt, annak a kornak európai ideáljai ott tündököltek
ebben a magyarságban, melyet mély és magas kultúrára, népiségre és attól el-
szakadt idegen felső rétegre osztani lehet ugyan, de aki ezt megteszi, az nem
fogja megismerni saját nemzetének igazi nagyságát. Jelen témánkat illetően az
itt a lényeges, hogy a magyarság elvesztve sok mindent, önmagát megtartotta,
önmagához hű maradt és ezzel lett szám- és területbeli veszteségein felülemel-
kedve kis és gyenge népből nagy nemzetté.« 

Ennek a Szekfű által jellemzett heroikus kornak az emlékei és hagyományai
nemcsak a magyarságra nézve megszenteltek, hanem magukkal ragadóak voltak
a nemzetiségekre, elsősorban a hazai németségre nézve. A hősiességet, a sza-
badságot, az uraságot azonosították a magyar fogalommal. A XIX. században
jutnak ezek a más fogalmakat takaró fogalmak egyre élénkebben kifejezésre és
hatnak azután egyre erőteljesebben a nemzetiségekre. A nagy francia forrada-
lom szabadságeszméinek hullámverésében Délkelet-Európában a magyarság
az, amely Béccsel szemben a szabadságért küzd. Ugyanezekben az időkben a
magyar nemesség az a társadalmi fenomén, amely az osztrák, morva és cseh
beamterekkel szemben az úri mivoltot képviseli. A magyarság ezekben az idők-
ben a nemzet, amely képes és kész fegyvert fogni szabadságának kivívásáért,
ő az, amely egy új korszak szellemét hirdeti és berendezkedését sürgeti, ő sza-
badítja fel a jobbágyságot és tárja szélesre a polgárság előtt a társadalmi és
gazdasági érvényesülés kapuit. A XIX. század második felében a rokonszenvek
felébredése a magyarság iránt nagymértékben onnan származott, hogy a sza-
badságharc idején a magyarságra nemzetiségek kénytelenek voltak azt tapasz-
talni, hogy szolgálataikért ajándékképpen ugyanazt kapják Bécstől, mint amit
büntetésből a magyarok kaptak. A későbbi fejlődés azonban nem engedte meg,
hogy a németeket kivéve a magyarság valamennyi nemzetiségével megtalálhassa
a testvéri együttélés lehetőségeit. De ha ezekre az időkre gondolunk vissza,
úgy nem csodálkozhatunk a sujtásos magyar dolmányban járó kokárdás néme-
teken, nem csodálkozhatunk azon, hogy a derék budai sváb polgárok, kézmű-
vesek és kiskereskedők, csakhogy valamiben hasonlítsanak a magyar úri
rendhez, »von«-t akasztanak a nevük elé. Éppoly kevéssé csodálkozhatunk azon
is, mint azon, hogy a magyar szabadságharcban német nemzetiségű tábornokok
és főtisztek vettek a magyarság oldalán részt, és készek voltak mártírhalált halni
a magyar szabadságeszmékért, mint ahogy lelkes bécsi diákok küzdöttek a hon-
védek oldalán a császár seregei ellen. Ezek az eredői annak a folyamatnak,
amelyet magyarosításnak neveznek. 

A múlt század végéig a vezető rétegek jelentették a nemzeteket éppúgy, mint
a nemzetiségeket, míg ma minden nemzeti politika a nép széles vállaira épül.
Merőben új helyzettel, új törvényszerűségekkel és lehetőségekkel kell számol-
nunk a jelen pillanatban, mint amelyekkel akár még az első világháború előtt is
számolni kellett és lehetett. A szabadságharc után a magyarság a legkomolyab-
ban nézett szembe a nemzetiségi kérdéssel, mint ahogy az 1848. évi nemzeti-
ségi törvény, amelyet a felelős magyar minisztérium nyújtott be és a független
magyar parlament emelt törvényerőre, szintén a legnagyobb nyíltkeblűséggel
foglalkozott ezzel a kérdéssel. A magyar országgyűlés 1861. július 6-i felirata
a következőket mondja: »Mi teljes jogegyenlőség alapján akarjuk kifejteni és
biztosítani alkotmányos életünket. Akarjuk, hogy a polgári jogok teljes élveze-
tére nézve sem vallás, sem nemzetiség a hon polgárai között különbséget ne
tegyen, s akarjuk, hogy más nemzetiségű honfitársaink nemzetiségi igényei min-
denben, mi az országnak politikai szétdarabolása s törvényes függetlenségének
feláldozása nélkül eszközölhető, törvény által is biztosíttassanak.« 

A magyarság abban az időben a nemzetiségi kérdésnek kétféle megoldását
látta. Eötvös József, aki Magyarország nemzetiségi politikáját, illetve annak
alapelveit talán évszázadokra szabta meg, a következőkben fogalmazta meg e
kettős lehetőséget: az első megoldás szerint a nemzetiségi kérdést úgy lehet
megoldani, ha minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvényben szabatosan
meghatároztatik; a másik megoldás, hogy a haza minden polgárának egyéni

szabadsága, valamint másban, úgy nyelvök és nemzetiségük tekintetében telje-
sen biztosíttassék, vagy más szavakkal, hogy a kör, melyben az egyes nemzeti-
ség mozoghat, ne a törvény által határoztassék meg, hanem az egyének szabad
akaratától függjön. Eötvös megállapítja, hogy az első elv csak abban az esetben
volna keresztülvihető, ha az »a birodalom egész körében, – sőt ezen túl is – ke-
resztül nem vitetett, azaz míg az országok oly felosztása nem sikerül, amely
mellett minden egyes népfajú nemzetiség külön határokat nem nyer; s ezen elv
szép, nagyszerű lehet, sőt talán kivihető is, de olyan, mely ha valaha életbe lép:
csak az osztrák birodalom romjain ülheti diadalát«. Eötvös fejtegetései során
ahhoz a végső megállapításhoz jut, hogy a nemzetiségi kérdést egyedül az
1848. évi törvények becsületes végrehajtása útján lehet megoldani. Ezt a tételét
a következőkben fogalmazza meg »A nemzetiségi kérdés« című, 1865-ben
megjelent művében: »Midőn az 1848-i törvények által a nemesi kiváltságokat
megszüntettük, s az ország polgár s politikai jogait az ország minden lakóira
oly cenzus mellett terjesztettük ki, melynek következésében e jogok az ország
egy részében olyanok által gyakoroltatnak, kik többségben nem a magyar nem-
zetiséghez tartoznak, a nemzetiségi egyenjogúság praktikus kivitelére csak az
1848-i törvények végrehajtása, s az kívántatik, hogy közigazgatási szerveze-
tünkbe az önkormányzás elvéhez, avagy azon formákhoz ragaszkodjunk, melyet
hosszú múlt s a nemzet erkölcsei és szokásai egész létünkkel összeforrasztották.
A jogegyenlőség elvét fenntartva s ragaszkodva közigazgatási szerkezetünkhöz,
az állás, melyet az egyes nemzetiségek az országban elfoglalnak, csak saját
akaratuktól s azon szabadságtól függ, mely a helyhatósági életnek hazánkban
biztosíttatik: s e feltételek alatt a nemzetiségek teljes kielégítése csak az idő
kérdése lehet, mely midőn a szenvedélyeket lecsillapítva s az egyes követelése-
ket azon mértékben redukálja, melyben azok az ország érdekeivel és mások
méltányos igényeivel megférnek: egyszersmind meg fogja győzni e haza minden
nemzetiségeit, hogy mindent mi ezen határok közt elérhető, elérhet.« Az 1868.
évi ún. nemzetiségi törvény ezeknek az elveknek az alapján készült el, és hiá-
nyossága talán csupán annyi, hogy a nemzetiségek nem elégedtek meg mind -
annak elérésével, »mi ezen határok között elérhető«. A dualizmus korának
nemzetiségi problémái az irredenta területeire csúsznak át és okozóivá lesz-
nek az 1918. évi tragédiának és az azt követő trianoni békediktátum rendel-
kezéseinek. 

Ilyen elvek alapján indult útjára a magyar nemzetiségi politika, messze meg-
előzve a kort, amely a világháború után megteremtette a kisebbségi jog elveit
és statútumát. Az 1868. évi tc. biztosította a nemzetiségek számára mindazokat
a jogokat, amelyek keretében szabadon élhetik nemzeti életüket. Az alsófokú
közigazgatási hatóságok előtt meg volt adva a szabad nyelvhasználati joguk, és
az alsó- és középfokú iskolákban a törvény biztosította számukra az anyanyelven
történő oktatást. Hogy a törvényben szentesített elvek mégsem hajtódhattak
maradéktalanul végre és hogy a magyarság és a nemzetiségek között egyre fe-
szültebb és ellenségesebb lett a viszony, annak más okai is vannak. Bécsi körök
a kiegyezés után sem változtatták meg a magyarsággal szemben táplált érzel-
meiket, úgy, hogy a magyarság kénytelen volt megindulni az ún. közjogi harc
sok energiát felemésztő és kevés eredményt hozó ösvényén. A nemzeti
szuverénitásra irányuló törekvés súlyos áldozatokat kívánt a magyarságtól, de
a nagyobb kár onnan származik, hogy a magyarság valóságérzete a jogi parag-
rafusok és alkotmányos tételek között megkopott és olykor teljesen elsikkadni
látszott. A XVIII. század barokk formái lettek úrrá annak belső tartalma nélkül.
Magától értetődik, hogy ilyen körülmények között a magyarság számos politikai
hibát követett el a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban és a gazdasági fellen-
dülés közepette politikai vonatkozásokban is vétkes illúzióknak engedte át
magát. A lelkeken a magyar imperializmus eszméje lett úrrá, amely ellen hiába
küzdöttek a nemzet legkiválóbbjai. A németből asszimilált Rákosi Jenő napi-
lapja, a Budapesti Hírlap, volt a magyar imperializmus eszméjének legfőbb szó-
csöve, amely a magyarságnak kizárólag fényoldalait mutatta be, s azt hirdette,
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hogy iskolákon és magasabb rendűségi jelenségein át asszimilálni tudjuk vala-
mennyi nemzetiségünket, így hirdetve meg a harminc milliós magyarság álmát,
addig másfelől állandó támadásokat intézett a németség ellen, és ezzel hozzá-
járult a német Schulverein által megindított sajtópolémia kiélezéséhez, anélkül,
hogy bármi pozitívumot tudott volna elérni. Ennek a kornak szellemisége azt
hitte, hogy a harminc milliós magyarság valóság, és az mindenki mástól füg-
getlenül tudja megoldani a kérdéseket. Ezeknek a problémáknak fejtegetésére
azonban csak később térünk rá és most csak annyiban említettük, amennyiben
közvetlenül befolyásolták a magyar nemzetiségi politikát. A közjogi harc és a
magyar társadalom belső torzulásai mellett a nemzetiségi politika helye s kifej-
lődésének és sikerének legnagyobb akadályát mégis Bécsben kell keresnünk a
természetes és alapvető akadály: a nemzetiségek feltétlen irredentizmusa mel-
lett. Legfőképpen Ferenc Ferdinánd politikája vágta el minden lehetőségét
annak, hogy a magyarság megegyezésre juthasson a nemzetiségekkel. A nem-
zetiségek, amelyek a századforduló óta egyetlen lépést sem tettek Bukarest,
Belgrád, Prága előzetes beleegyezése és tudta nélkül, a konopisti kastélyban
találták meg a legerősebb támogatást törekvéseikhez. Ferenc Ferdinánd
trialisztikus elképzelései és népi autonomista tervei messzemenően egybevágtak
a nemzetiségi törekvésekkel és a helyzetet még súlyosabbá tette a trónörökös
elfogult és féktelen magyargyűlölete. 

Ugyanabban az időben, amikor Bismarck a legerélyesebb eszközökkel foly-
tatta a germanizálás munkáját keleten a lengyelekkel szemben, a liberális Ma-
gyarországon nem találnak visszhangra Grünwald Béla szavai, amelyekkel a
német nemzetfilozófia elveit átvéve, megfújja a riadót a szlovák terjeszkedés
ellen, a következőket írja: »A magyar nemzetiség uralma az országban lakó
többi népfaj felett nemcsak nem áll ellentétben az emberiség érdekeivel, hanem
midőn saját nemzeti érdekeit érvényesíti s az önálló nemzeti fejlődésre képtelen
s az alatta álló kis népfajokat asszimilálja s egy magasabban álló népfajba ol-
vasztja, az emberiségnek szolgál, mint a civilizáció bajnoka.« ... »Valóban – írja
Szekfű Gyula Magyar Történetében – mikor egész Európa a Nemzeti Erőszakot
alkalmazta, mi erre gyengék voltunk, mi csak az erőszak látszatát keltettük fel.
Ez volt igazában nagy hibája a kiegyezési kor nemzedékeinek.« Amikor a ma-
gyarországi nemzetiségek irredenta törekvései már régen valóságot és pozitív
politikai formákat öltöttek, amikor vágyaikat nemcsak a Monarchia bukására
leső idegen hatalmak, hanem a Monarchia leendő uralkodója is táplálta, akkor
a magyarság azt hiszi, hogy névmagyarosítás útján, iskolák segítségével asszi-
milálni tud idegeneket, és amikor az idegenek feltöltik népileg és birtokba veszik
gazdaságilag az országot, akkor fantáziálnak magyar imperializmusról túlhabzó
frázisok hangoztatásával, Budapesten. Ha egy nemzet történetében van tragikus
korszak, úgy minden bizonnyal közülük az a legtragikusabb, amelyben önmaga
okozza a tragédiát. A dualizmus korát magyar szempontból ilyen korszakok so-
rába iktathatjuk. Mentsége azonban ennek a kornak és nemzedékeinek, hogy
egy széthullásra érett birodalom tagjaiként voltak kénytelenek élni életüket, és
nem csoda, ha Ferenc József »aranykorában«, nem tudták és nem merték elhinni
a vég közelségét. 1918 tragédiájával szemben értetlenül és dermedten állott a
nemzet, mert vezetői és főleg hangadói nem ismerték fel a tragédia bekövet-
keztének okait és összefüggéseit. A tragédia nagy meglátóját, Ady Endrét Rá-
kosi Jenő bélyegezte nemzetárulónak és zárta ki a nemzeti közösségből a
Budapesti Hírlap hasábjain. 

Az 1868. évi nemzetiségi törvénynek Deák Ferenctől javasolt szövegében
az országgyűlési törvénykezés és államkormányzás nyelvéül a magyar állapít-
tatik meg. Ugyancsak Deáktól származik az a rész, amely szerint: »Magyaror-
szág összes honpolgárai politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, egy
osztatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely
nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.« A politikai nemzet keretében
tehát, amely nem más, mint a rendi világból származó »natio hungarica« kor-
szerűsített mása, mindenki teljes egyenjogúságot élvez, mint ahogy a rendi nem-

zetben is voltak nem magyar nemesek, de mindannyian ugyanazon magyar ne-
mesi náció egyenrangú tagjai. A század nagy magyar szellemei, Széchenyi, Eöt-
vös és Deák nem voltak etatisták, az állami fegyelmet nem elnyomás, hanem
művelődés eszközeként akarták használni, össze akarták egyeztetni az emberi
szabadság liberális tanával. Amíg azonban a politikai nemzet fogalmának alap-
ján beszéltek és írtak az országban tót–német–román–szerb nyelvű magyarok-
ról, addig a tótok ragaszkodtak az 1861-i túrócszentmártoni nemzetgyűlés
határozatához, s a tót nyelvterületből felvidéki szláv kerületet akartak létesíteni,
amelyen ők, mint többségi uralkodó nemzet rendezkedhessenek be; a románok
Erdély autonómiájához ragaszkodtak, a szerbek a szerb vajdasághoz, mely Ma-
gyar- és Horvátország szerb többségi területeit foglalná magába teljes szerb
állami kizárólagossággal, cirill betűs szerb hivatalos nyelvvel, címerrel, zászló-
val, vajdával. Elképzelésük nem ismeri a vegyes lakosságú területet, nem ismeri
a kisebbségek védelmét, hanem a vegyes államot lehetőleg homogén részekre
akarja bontani. A törvény tehát – írja Szekfű Gyula – kísérlet maradt, és sen-
kinek sem kellett, sem a magyart, sem a többségi népet nem elégítve ki. 

A századfordulóra tehát idáig fejlődött a nemzetiségi kérdés Magyarorszá-
gon, amelynek első eszmei zászlóvivője a magyarság volt, és amelynek alapjait,
a nyelvi és irodalmi műveltséget a magyarság segítségével vethették meg a nem-
zetiségek. 

Magyarország a nagy lehetőségek idején nem volt képes és hajlandó Európa
mintájára erőszakot alkalmazni nemzetiségeivel szemben, és így jutott el egy
állandó anyagi és tekintélyveszteséggel járó harc során oda, hogy a világháború
kitörésének pillanatában már csak a Gesamtmonarchie fegyelme és egyre ké-
tesebb értékű eszméje tartotta együtt a nemzetiségeket. A bukás pillanatában
valamennyien megindultak a maguk útján. Így alakultak meg a népek önren-
delkezési jogának elvén az ún. utódállamok. A magyart kivéve mindenkit meg-
kérdeztek a Duna medencéjében, hogy mennyiben és miként akar élni e
jogával? 

A trianoni békediktátum Magyarország 325000 négyzetkilométer terüle-
téből 232000-et elvett és csak 93000-et hagyott meg. Magyarországnak a
világháborút megelőzően közel 21 millió lakosából 7 és félmillió maradt a
csonka országban, amiből 6 millió 600000 volt magyar, míg 3 millió 300000
magyar az utódállamok területén kisebbségi sorsba került. Magyarország szá-
mára merőben új helyzetet teremtett nemzetiségi vonatkozásban. A trianoni
Magyarországon az egyetlen számottevő népi kisebbség a német volt, úgy, hogy
a nemzetiségi probléma úgyszólván kizárólag reájuk szűkült le, ha a körülbelül
egymillió főnyi zsidóság kérdését, mint különálló problémakört, más kategó-
riába soroljuk. Ezzel szemben a magyarság 33%-a lett népi kisebbséggé, úgy,
hogy a magyar nemzetiségi politika 180 fokos irányváltoztatással számolva,
kisebbségi politika lett, amelynek fő feladata a trianoni határokon túl élő ma-
gyarság lehető védelmezése volt, és ennek kellett alárendelni minden más
szempontot. 

A világháború befejeztével Európában negyven millió ember került kisebb-
ségi sorsba, és ezzel egyidejűen megindult a kisebbségi szemlélet és jogrend
új fejlődési iránya is. Míg a világháborút megelőzően a nemzetiségek aspirációi
arra irányultak, hogy saját területükön rendezhessenek be szuverén életet, addig
a világháború utáni kisebbségek politikájuk fő célját abban látták, hogy a fölöt-
tük uralkodó államokban megtalálják nemzeti életlehetőségük jogi és kulturális
kereteit. A kisebbségi jog filozófiája visszakanyarodott a középkori autonómiák
rendszerének eszméjéhez, és elérendő célul az autonómiák megteremtését tűzte
maga elé, ami pedig nem egyéb, mint az állami szuverenitás védelme alatt, de
legfőbb ismérve, a külpolitika gyakorlásának lehetősége nélkül, megfelelő szol-
gáltatások ellenében jogokkal körülbástyázott életet élni. A kisebbségek azon-
ban csak annyira különíthették el magukat a külpolitikától, amennyiben
lemondtak annak gyakorlásáról, egyébként két évtizedes küzdelmük során
annak teljesen kiszolgáltatott függvényei voltak. 
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Magyarország elé a trianoni változás óta a nemzeti jövendő parancsa azt a
feladatot állította, hogy minden vonatkozásban, így nemzetiségi téren is rendet
teremtve a maga portáján, ne csak az ellenséges támadásokat védje ki, hanem
példát mutatva tegyen bizonyságot Duna-völgyi elhivatottsága mellett. Más sza-
vakkal, meg kellett találnia a szimbiózist nemzetiségi kisebbségeivel, tanújelét
adva ezzel annak, hogy ha önmaga intézheti ügyeit, úgy képes e súlyos kérdés
megoldására. 

A román, szlovák, szerb, bunyevác és egyéb nemzetiségek politikai szem-
pontból nem jöttek és jöhettek számításba. A románság néhány határ menti fa-
luban élt egy-egy pópa és tanító vezetésével. A tótság élt csak jelentősebb
tömegben Békéscsaba környékén, míg a szerbek éppen úgy, mint a románok,
határ menti parasztszórványokon éltek. A nemzeti kisebbség, amellyel a trianoni
Magyarországnak ilyen körülmények között számolnia kellett, a hazai németség
volt. A trianoni Magyarország területére ez a németség csupán mintegy két év-
századdal ezelőtt, a törökök kiűzésétől kezdve telepedett le, Bécs tudatos gyar-
matosító és germanizáló törekvéseinek szolgálatában. A német telepes
községeket mérnökök építették fel, innen van szabályos kör vagy négyszög for-
májuk, a telepeseknek a kormány öt évi adómentességet biztosított, és ellátta
őket a mezőgazdálkodáshoz szükséges állatállománnyal és gazdasági eszkö-
zökkel. A törökök által elpusztított ingoványos és egészségtelen területeken,
ahol állandóan járványok ütötték fel a fejüket, ez a telepes németség mégis ne-
hezen tudott megkapaszkodni és különösen a klimatikus viszonyok miatt, amely-
hez nem volt hozzászokva, jelentős veszteségeket szenvedett. Ez az oka annak,
hogy különösen Dél-Magyarország vidékeit még ma is a németek temetőjének
tekintik. Ez a németség, amelyet helytelenül svábságnak neveznek, kizáróan
földművelő elemekből állott. Csak később, a XVIII. század derekán kezdődött
meg a német városi polgárság jelentősebb kialakulása. A legújabb időkig a
német parasztság és a polgári réteg teljesen külön utakon járt, és éppen ezért,
ha a múlt velük szembeni magatartását vizsgáljuk, úgy pillanatra sem szabad
szem elől tévesztenünk ezt a különbséget. A nagy német paraszti tömeg szinte
teljesen politikamentesen élt, és a polgárság távolról sem jelentette az ő politikai
reprezentációját. A német paraszt a vele született és alaptermészetét jelentő
szerzési vágy által áthatva, szorgalmasan gazdálkodott, igyekezett vagyonát utó-
dai számára növelni, és azon fáradozott, hogy gyermekei a társadalmi ranglét-
rán emelkedjenek. Évente bocsátott ki ez a parasztság bő rajokat magából a
magasabb társadalmi rétegek felé, amelyek túlnyomó része megmagyarosodott,
és a magyar nacionalizmus leghangosabb hirdetője lett, egy része élte a maga
életét, készséggel áldozva magyar célokra, de hűséggel ragaszkodva németsé-
géhez. Egy töredék, néhány író, tudós, újságíró, látta nagyobb távlatból a prob-
lémákat és igyekezett megoldásukhoz közelebb jutni. A német paraszt csak a
legutóbbi évtizedekben lett valóságos tényezője a hazai németség politikai éle-
tének, és csak legutóbb jelenti a németség valódi képviseletét. 

Mindeddig tehát hamis tételek és álképletek között volt kénytelen az iga z -
ságot keresni az, aki tisztába akart jönni a magyarországi németség problémá-
ival. A német polgári réteg múlt századbeli elmagyarosodásának két fő okát
abban láthatjuk, hogy egyfelől a polgárságban sohasem szűnt meg az erős vágy,
hogy társadalmilag emelkedjék, s miután a magasabb életforma a magyar volt,
ő is odahagyott mindent, hogy magyarrá lehessen. A másik ok, amely a ma-
gyarság felé sodorta a hazai német polgárságot, az a negatívum volt, hogy nem
akart az 1848-as szabadságharc eszméivel szemben a reakció oldalára állani,
éppoly kevéssé, mint ahogy az abszolutizmus idején nem akarta az elnyomást
szolgálni. Belső ideológiai küzdelméből nincsen számára más kivezető út, ha
a haladást és a kor nagy eszméit akarja szolgálni, mint hogy magyarrá lesz.
A biedermeyer polgár féltőén őrzi német hagyományait és lendület nélkül olvad
be a magyarságba, csendesen végezve napi munkáját és teljesíti kötelességét
magyar hazája iránt, amelyhez hűségesen ragaszkodik. Érdekes játéka a törté-
nelemnek, hogy egyedül a magyarországi németség soha nem állott az irredenta

szolgálatában és a magyar államközösséghez való ragaszkodásában merőben
különbözik a többi nemzetiségektől, holott éppen ő volt legfőbb eszköze Bécs
germanizációs törekvéseinek. Ennek okát kizárólag abban találhatjuk, hogy po-
litikailag és lelkileg szembe fordult Béccsel. 

A német népi öntudatú értelmiség zászlóvivői azonban, sajnos, torz törté-
netszemléletet hirdetnek. Glatz Ede, Schröer Tóbiás Gottfried és pozsonyi ba-
rátai, majd Steinacker Ödön és Löher, akik valamennyien a német népi öntudat
felrázásán fáradoznak, olyan beállítást adnak a hazai németség szerepének és
egyáltalán a német befolyás jelentőségének Magyarországon, amely azt sem-
miképpen sem illeti meg. (…) 

A legutóbbi évek fejlődése már azok szerint a nagy népi elvek szerint törté-
nik, amelyeket a harmadik birodalom vezére, Hitler Adolf fektetett le. (…)

Az 1938 óta megnövekedett Magyarország területén ismét jelentős nemzeti
kisebbségek élnek. Közülük, mint fentebb vázoltuk, eddig csak a németekkel
sikerült clara pactat kötni, megfelelően a kor követelményeinek és a közös ha-
gyományoknak. A többi nemzetiségekkel szemben Magyarország megadja a
fennálló jogok státusát, de a dolgok természetéből folyóan velük megállapo-
dásra csak a háború befejezése után, illetve Európa újjárendezése során juthat.
Kétségtelen, hogy ez a rendezés sokban fog függeni az akkor fennálló körül-
ményektől, de bizonyos, hogy magyar részről a legteljesebb mértékben érvényre
jutnak azok az elvek és ősi hagyományok, amelyeket mindig hasonítani tudott
Európához, és rajta kívül eső okok kellett, hogy fennforogjanak, ha nem telje-
síthette őket. Mint minden egyebet, Magyarország jövőbeni nemzetiségi poli-
tikáját is nagymértékben fogja befolyásolni annak a szellemnek érvényesülése
a háború után, amely a múlt mélységeiből merítve, két évtized kálváriájában
megtisztulva, az új, virtuális Magyarországot jelenti.”

A tanulmányt lényeges rövidítés nélkül közöltem, mert egy sorsunkat döntő
módon meghatározó kérdés igen alapos történeti áttekintését találhatjuk benne,
tárgyilagosan leírva.

y

Tudják-e?
Balogh Jolán: Kolozsvár régi lakói 1942/8.

Az olvasó engedelmével nem szabok gátat elfogultságomnak, és a szülővárosom
múltjáról szóló tanulmányt teljes egészében tárom az olvasó elé. Azonban nem
csupán a szubjektivitás miatt engedtem ennek a csábításnak, hanem azért is,
mert kicsiben, ennek a városnak a sorsában benne van az erdélyi magyar sors
története. Balogh Jolán sajnos csak a XIX. századig mutatja be a város fejlő-
dését, de ez az összefoglaló kitűnő bizonyíték arra, hogy ami a később bekö-
vetkezett hatalomváltás jóvoltából ott végbement, mérhetetlenül igazságtalan.
A magyar kultúra egyik bástyája, egy időben az ország második városa, Erdély
fővárosa, Trianon idején még 80% feletti magyar lakosságot ismert ősi és azokat
meghaladó képletes falai között. Ez a helyzet még 1944-ben sem sokat válto-
zott. Mára az arányok teljesen megfordultak, és a magyarság a maga 16%-
ával, még a magyar feliratokra sem jogosult abban a városban, melyet
évszázadok munkájával alkotott. Már Kolozsvár nevét sem hagyták meg eredeti
formájában. Még az egykori román név is kibővült a szándékuk szerint sokat-
mondó római településnévvel, egy őrület szolgálatában.

Olvassák tehát Balogh Jolán kitűnő tanulmányát úgy, mint egy képzelt tör-
vényszéki tárgyaláson elhangzó koronatanú szavait, és ismerkedjenek a magyar
múlt eme gyöngyszemével, amíg még lehet. Híradások szerint napjainkban om-
ladozó (és árulkodó) régi épületekről barbár módon verik le a régi díszítéseket.
Biztatásomat azért is hangsúlyoznám, mert sok jó tapasztalat mellett, hazai ér-
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telmiségi(?) körökben találkoztam olyanokkal, akik még földrajzilag sem tudták
elhelyezni a térképen.

„Egy-egy városról alkotott fogalmaink annak külsejére vonatkozó képzete-
inkből, meg belső életét feltáró, lakosságának tetteit, hajlamait megvilágító ada-
tokból tevődnek össze. Az előbbi a városképet tárja elénk, a város fekvését,
épületeit, műemlékeit. Az utóbbi azokat a szellemi, lelki, gyakorlati tényezőket
igyekszik megjeleníteni, melyek a város külső képét megalkották és kifejlesz-
tették a lakosság sajátos felfogása szerint. Kolozsvár lakosairól az első felvilá-
gosítást magának a városnak neve, illetve annak régi alakja, a »Cluswar« nyújtja.
A szó első része, Clus, szláv eredetű, mely a helység egykori szláv lakosairól
tanúskodik, a szó második része, a »vár« magyar elnevezés, mely egyúttal a
város legrégibb történeti szereplésére is rávilágít. Eredetileg királyi vár volt,
mely a Szamos folyó vonalát őrizte. A régi, XIII. századi oklevelek itt-ott meg-
nevezik a vár magyar jobbágyait (Bulchu, Choka, Agad, Bela stb.), akiknek
ősei – amint azt régészeti leletek bizonyítják, – még a honfoglaláskor telepedtek
le. Az epternachi kódex feljegyzése (1241) meg éppen arról tud, hogy a tatár-
járás idejében a magyarság nagy tömegben pusztult el Kolozsvárt. A város
ekkor még csak az Óvárra terjedt ki. Ennek piacán, a mai Karolina téren áll-
hatott legrégibb temploma, melyet később a XV. században a domonkosok át-
építettek. Az Árpád-kori művelődésnek a várnál is jelentősebb központja volt a
szomszédos, kolozsmonostori bencés apátság, melyet IV. Béla király oklevele
szerint még I. Béla alapított 1061–1063 táján.

A XIV. század elején Károly Róbert Kolozsvárt, illetőleg az akkori elneve-
zéssel Kuluswart városi rangra emelte és kiváltságokkal ruházta fel, amivel meg-
vetette későbbi nagy fejlődésének, fellendülésének alapját. Ezzel párhuzamosan
megindult a szász lakosság letelepedése és megerősödése. A XIV. század fo-
lyamán azonban a magyar lakosság, az ún. cívisek még egyensúlyban voltak a
letelepedett szászokkal, akiket régi elnevezéssel hospeseknek, vendégeknek
neveztek. Az írott források, bár ebben a korban még ritkák, mégis valamennyire
tájékoztatnak a magyarság életéről. Az oklevelek több magyar nevet őriztek
meg ebből az időből. Megtudjuk, hogy egyesek, mint Székely Miklós (Nicolaus
Zekul) a városbíróságig emelkedtek, a Székely nemzetség, vagy ahogyan latin
okleveleink nevezik, a »generatio Zekul« meg éppen döntő tényező volt a város
életében. Mások az ipar terén tevékenykedtek, mint Jakab szűcs-céhmester. De
részt vettek az egyházi és az ezzel összefüggő művészi életben is. A magyar-
ságnak ekkor már az óvári Árpád-kori templomon kívül még egy plébániája
volt, a Szent Péter és Pálról nevezett templom, melynek Nagy Lajos király ma-
lomépítésre telket adományozott. A század derekán megindult a Szent Mihály-
plébániatemplom építése is, melyhez a búcsút engedélyező pápai bullát a szász
Nunne Péter hozta el Avignonból. Felépítésében azonban a magyarok is részt
vettek mind munkájukkal, mind adományaikkal. Bakányi Péter (Petrus Bakani
és felesége, Senyd 1372-ben Magyar utcai (in platea Mager Utcha vocata) tel-
küket ajándékozták az épülő plébániaegyháznak. A század derekán tűntek fel
az első, név szerint ismert kolozsvári művészek, Miklós festő és később fiai,
Márton és György szobrászok, a nagyváradi királyszobrok meg a világhírű prá-
gai Szent György-szobor alkotómesterei. A XIV. századi kolozsvári magyarság-
nak nemcsak munkáját, tevékenységét, alkotásait, egyes tagjainak nevét
ismerjük, hanem magyar beszédjét, szavait is. A régi oklevelek hideg méltó-
sággal gördülő latin mondatait nemegyszer ismerősen csengő, magyar szavak
szakítják meg. »Sylvas nostras vulgariter Feketw Erdw vocatas« – olvashatjuk
az egyik oklevélben (1331), más iratok szövegében meg a »Cheer« (1366),
»Harsffa« (1366), »potok«, »domb« (1377) szavakat találjuk. Főként a határ-
járási oklevelek vannak tele magyar helynevekkel. »Gyewrgyfalva, Felekpataka,
Hataarpataka, Zupurbercz, Zamosfalwa, Hegeshalom, Cherebereke, Baglyastó,
Patha, Ereospatakfeo, Sooskwth, Akna tere, Banabyk, Rewd, Ahton, Wasarew,
Sospatak, Zamus, Bochteleke pataka, Tarchahaza, Ondoteleke, Zentmyklos,
Swk, Feyrd, Teulgyspatak, Kayantho, Papfalva, Tulfahatar, Andornokmal,

Kwbanya, Baach, Monostor, Nadas, Capus«, – olvassuk a régi oklevelekben.
Szinte a régi magyarok hangját véljük hallani, amint nevükön nevezik az ismerős
tájékot. 

A XIV. század végén és a XV. század első felében a lakosság vallásos hite,
művészi képességei és gazdasági ereje a Szent Mihály plébániatemplom felépí-
tésében nyilvánult meg. Ebben a nagy munkában a Zsigmond király uralkodása
alatt megerősödő és előre törő szász lakosságnak oroszlánrésze volt. A város
vezetését ekkor ők tartották a kezükben, a plébániatemplom építkezését is ők
irányították. 

Valószínűleg az előre törő szász lakosság nyomására indult meg a magyarság
szervezkedése, melynek számos nyomát látjuk. 1453-ból fennmaradt a magyar
adófizetők egy részének a névsora, melyet irodalomtörténetünk a polgári élet
egyik legrégibb magyar nyelvű emlékeként tart számon. Ez a jegyzék mélyen
bevilágít a magyarság középkori életébe. Megismerjük belőle a magyarság la-
kóhelyeit, a régi magyar utcaneveket, a Farkas, Király, Közép, Magyar, Szent
Péter, Híd, Monostor, Széna, Szeben és Torda utcákat. De megismerjük belőle
a magyar lakosok neveit, foglalkozását is. A névsort át meg átszövik a magyar
szavak, foglalkozásnevek, mint »Chyzar, Thakach, kwpas, warga, Igyartho, thimar,
Molnár, Aich, Fazakas, Syweges, kadar, kerekes, Zabo, Mezaros, kowach,
Zekeres, Nylas, Nyerges, Zywgyartho, Zakach, keesgyartho, Bwzoganus,
hustartho, kolchar, paysgyartho, Zewch«, vagy a magyar személynevek, mint
Warga Geergh, Tthomas Zenegethew, Zekeres Peter, Nylas Janus, Zywgyartho
Peter, pereczsythew lazlo, keesgyartho Thamas, Balas hwsthártho, Iweges pal,
Fabianus lepenijes. Thegez Estyan. Megtudjuk, belőle, hogy a kolozsvári ma-
gyar polgárság soraiban nemcsak számos írástudó, »literatus«, akadt, hanem az
ipari életben is erőteljes részt vettek, a legkülönfélébb ipari foglalkozásokat űztek
– mint a fentebb idézett magyar és azon kívül még a latin foglalkozásnevek bi-
zonyítják –, sőt voltak közöttük szép számmal kalmárok is. A művészi iparágakat
is buzgón művelték. A jegyzék több magyar ötvöst, asztalost és kőfaragót sorol
fel, mint Balázs és Miklós kőfaragókat, Jakab és István aranyműveseket, meg
Ethwes Lőrincet, Benedek és Bertalan asztalosokat. A magyar lakosság ke-
véssel utóbb, 1458-ban egyre növekvő erejével kivívta, illetőleg visszavívta po-
litikai egyenjogúságát is. Ettől kezdve a város egyik évben szász, a másik évben
magyar főbírót választott. A többi városi tisztségeket felváltva, illetve megosztva
viselték a magyar és szász polgárok. 

A polgári lakosság mellett a különféle szerzetesrendek tevékenykedtek a
művelődés minden ágában. A szomszédos Kolozsmonostoron a bencéseknek
állott régi, még a tatárjárás előtt épült kolostoruk, mely hiteles helyi működé-
sével fontos jogi szerepet töltött be. Templomának gazdag és művészi felszere-
léséről az 1427.évi leltár tanúskodik, mely felsorolja arany hímzésű miseruháit,
díszes kelyheit, ember nagyságú ércgyertyatartóit, továbbá a könyvtár kódexeit.
Az utóbbi – előhírnöke és őse Kolozsvár számos értékes könyvtárának –, több
mint negyven kötetből állott, melyeket ugyancsak forgathattak, mert közülük
nem egyet – mint a leltár feljegyzi – olvasói idegenítettek el.

A XV. század derekán épült fel az Óvárban a domonkosok kolostora, még-
pedig a szerzetesek keze-munkájával. Közel egykorú leírás hangsúlyozza: »...a
napnál világosabb, hogy ennek a kolostornak épületeit sok munkával nagyob-
bára a szerzetesek építették«. Ugyanitt feljegyezték azt is, hogy a kolostornak
megvannak a kőszegéshez, kőfaragáshoz és üvegablakok készítéséhez szüksé-
ges összes eszközei. A kolostor első pártfogója Hunyadi János volt, aki 1455-
ben az építéshez évi 50 forint értékű kősót adományozott. Ezt az adományt
Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos is megújították. A kolostort a nagy kormányzón
kívül számos mecénás támogatta, akik részint a Kolozs–Doboka megyei ne-
messég, részint az erdélyi vajdák sorából kerültek ki. A tehetős pártfogók bir-
tokadományokkal és drága egyházi felszerelésekkel bőven ellátták, sőt némelyik,
mint Dengelegi Pongrácz János vajda özvegye, Erzsébet, kápolnát építtetett,
oltárképet csináltatott, somkereki Erdélyi János és szamosfalvi Mikola Ferenc
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szintén kápolnát (capella Rosarii) építtettek, Erdélyi János ugyanide
szárnyasoltárt faragtatott. Szinte a környék magyar nemességének családi
temploma volt. 

A kolostor lakói, akik között magyarok, szászok, spanyolok és olaszok egya-
ránt voltak, élénk szellemi életet folytattak. Közülük került ki Nicolaus de
Mirabilibus, a kiváló író, a firenzei domonkos Studium generale régense, később
magyarországi rendfőnök és Mátyás budai egyetemének újjászervezője. Bizo-
nyosra vehető, hogy a kolozsvári domonkosok is tartottak fenn iskolát. Szép
könyvtárt is gyűjtöttek össze, melynek külön termet, könyvesházat építettek.

A harmadik szerzetesrendet, a minoritákat a város nagy szülötte, Mátyás
király telepítette le és ő maga, saját költségén építtette számukra a Farkas utcai
kolostort és templomot. Még az építőmesterről is maga gondoskodott, alig né-
hány hónappal halála előtt, 1490 januárjában küldte le János barátot az épít-
kezés elvégzésére. Ez a kolostor és templom, mint a sírkövekből és
végrendeletekből kitűnik, a magyar polgárság kedvelt egyháza volt. Életükben
elhalmozták kisebb-nagyobb adományaikkal, éltük fogytán pedig ide kívánkoz-
tak végső nyugovóra. Így tett pl. György kőfaragó, aki valószínűleg részt vett a
templom szobrászi díszének kifaragásában is. Buzgó és vallásos felesége, Mag-
dolna, a harmadrendű ferences nővér pedig ugyanitt kápolnát építtetett, és
erről, valamint a minoriták templomáról 1531-ben kelt végrendeletében bőke-
zűen gondoskodott. Különféle adományokat tett miseruhák, kelyhek, keresztek
csináltatására, továbbá a főtéri templom Mindenszentek-oltárának megaranyo-
zására és a domonkosok Szent Sebestyén-oltárának kijavítására. Az egyszerű
polgárasszony megható végrendeletén keresztül mintegy a kolozsvári polgárság
lelki életébe pillanthatunk be és megismerhetjük a művészetet teremtő, vallásos
mecénáskodás lelki rugóit. 

A szász lakosság köréből főleg két plébános emelkedett ki mecénási tevé-
kenységével, Slewnig Gergely, aki a Szent Mihály-templom egyik kápolnáját
díszíttette falfestményekkel és felépíttette a plébániaházat (1477–1481), meg
Klein János, aki a templom díszes sekrestyeajtaját faragtatta (1528). 

A város egészének közös tevékenységét a várfalak, kapubástyák építése jelzi,
továbbá az emberbaráti célokat szolgáló intézmények, az aggok Szent Erzsé-
betről nevezett menedékháza és a Szentlélek meg Jób patriarcha nevét viselő
ispotályok. 

A mohácsi vész után, az önálló Erdély kialakulásával kapcsolatban Kolozsvár
helyzete is megváltozott. Központi fekvése csakhamar központi jelentőséget
biztosított számára. Országos események zajlottak le falai között. A Szent Mi-
hály-templomban fejedelemválasztó országgyűléseket tartottak. A fejedelmek
maguk is gyakran időztek kiváltságokkal elhalmozott, kedves városukban. Ko-
lozsvár súlya, jelentősége nőttön-nőtt. A fejedelmi Erdély központja, civitas
primaria lett, bár hivatalosan nem volt székhely. De azzá tette szellemi fölénye,
gazdasági ereje, épületeinek szépsége. Viszont különleges helyzeténél fogva
meg tudta őrizni polgári jellegét, függetlenségét. Polgárainak önálló szervezete
mindenre kiterjedt, a város kormányzására éppen úgy, mint a város védelmére.
Az önállóság adta öntudat áthatotta a polgárság vezetőit és tagjait egyaránt.
A nagyszámú városi iratok, jegyzőkönyvek, számadáskönyvek, – melyek most
már legnagyobbrészt magyar nyelvűek – nemegyszer érdekesen világítják meg
a várost igazgató polgárság gondolkozását. 1620-ban a város közgyűlése az
újonnan megválasztott építési biztosokat, Bácsi Istvánt és Minthler Istvánt azzal
bocsátja munkájukra, hogy »ismeretes buzgóságuk szerént, a város boldogságát
tekintve, a várfalakat mindenütt, ahol szükséges, szélét, közepét és alját minél
hamarább csináltassák meg«. 1619-ben a város közgyűlésén a városfalak kija-
vítását azzal a megokolással rendelik el, hogy a »közvagyonra mindig nagyobb
gondoskodás kívántatik, mint a magánra«. Bástyáikat a béke védelmére emel-
ték, a Bethlen-bástya 1629-ben készült feliratában mélységes hittel fohászkod-
nak: »Uram Isten őrizz meg bennünket békességben«. (Domine Deus conserva
nos in pace). A város körültekintő vezetősége gondoskodott arról is, hogy ne

csak a falak és bástyák, hanem a polgárok is készen legyenek a védelemre.
1659-ben a közgyűlés azt végezte, hogy »a bíró és tanács haladék nélkül csi-
náltassanak céllövésre tárgyat és a polgárokat céhenként gyakoroltassák, port
(azaz lőport) adván állandó gyakorlásra és a kik vonakodnak, kényszerítsék rá.
Ezen gyakorlás – úgymond – a jövőre nézve a félelem eltávoztatására is hasznos
lesz.« A város kormányzásáról vallott nézeteiket az 1650-ben újjáépített ta-
nácsház falaira festett, ajtajaira vésett feliratokban örökítették meg. A kapu fel-
irata (magyarra fordítva) így hangzott: »Bárki légy, senator, ki e házba hivatalos
kötelességben belépsz, e kapu előtt magánérzelmeidet dobd el; haragot, erő-
szakot, gyűlölséget, barátságot, a község iránti hízelkedést, személyes ügyet
és gondot fojts el. Mert ahogy igazságos vagy igazságtalan leszel, úgy várhatod
és viselheted az Isten igazságát.« Másutt ezt olvashatták: »Ahol nem szigorú az
igazságszolgáltatás, ott a jámbor elmék is megromlanak«, vagy egy másik he-
lyen: »öreges gyűlölet, magánérdek, ifjak tanácsa pusztítja el az államot«, másutt
ismét: »Ez a ház gyűlöli a tunyaságot, szereti a békességet, bünteti a vétket,
megtartja a törvényeket, tiszteli a jókat.« 

A városi élet fundamentumát a céhek alkották, melyek jobbára még a XV.
század folyamán alakultak ki, a fejedelemség idejében, a XVI–XVII. században
pedig rendkívül erősen fellendültek. A fejedelmek különféle kedvezményekkel
halmozták el őket, és – ami talán a leglényegesebb – sűrűn felhasználták szol-
gálataikat. A gyulafehérvári fejedelmi palotát jobbára kolozsvári kőfaragók épí-
tették, kolozsvári festők ékesítették. Az ötvösmunkákat innen hozatták, a díszes
kötéseket itt csináltatták. A fejedelmi udvartartás szükségleteit jórészt Kolozsvárt
szerezték be. Mindez a város iparát, kereskedelmi tevékenységét és azzal pár-
huzamosan jólétét erősen növelte. Kincses Kolozsvár fogalma ekkor alakult ki.
A fejedelmi udvar magasabb igényei a művészi iparágaknak, a kőfaragásnak,
asztalosságnak, ötvösségnek színvonalát rendkívül emelte. Kolozsvár Brassót és
Szebent elhomályosítva hamarosan a művészi élet központja lett. A fejedelmi
korszak renaissance művészetének magyar jellegét éppen Kolozsvár túlsúlya,
céheinek túlnyomóan magyar tagjai biztosították. A céheket társadalmilag is
nagy megbecsülés övezte. A tanult osztály és az ipart űző céhek között nem volt
szakadék vagy ellentét. Jellemző erre, hogy Thoroczkai Máté unitárius püspök
fia apródnak, azaz inasnak szegődött el Décsi János ötvösmesterhez. Viszont a
céhtagok között is sűrűn akadtak tanult emberek. Az ötvöscéh 1561-ben kelt
céhszabályzatát pl. Szegedi György szabómester és városi jegyző szerkesztette,
aki később a fejedelmi tábla ítélőbírája lett. Tótházi András szabó céhmesterről
meg azt olvashatjuk, hogy céhének egy »nagy Cosmographiát«, azaz földrajzi
szakmunkát ajándékozott. A város vezetői, a fő- és királybírák rendesen a te-
kintélyes céhmesterek közül kerültek ki. Bonczhidai Gergely ötvöscéhmester,
akit sírfelirata jeles művésznek, példás férfinak, a vallás támogatójának, a köz-
ügyek hű sáfárjának és a város dicsőséges bírájának magasztal, többízben viselt
bírói tisztséget, Linczegh János pedig, aki önfeláldozó magatartásával a várost
a török–tatár dúlástól megmentette, a szűcscéh éléről került a főbírói székbe.

A város és ezzel együtt az ország szellemi igényeiről a kollégiumok gondos-
kodtak, melyeket a reformáció és az ellenreformáció mozgalmaival kapcsolatban
sűrű egymásutánban alapítottak. Már 1557-ben a fejedelem és az országgyűlés
iskola felállítását rendelte el az óvári egykori domonkos kolostorban, mely ele-
inte református, később unitárius szellemben működött. Ennek volt egyik me-
cénása Mikó Ferenc, Csík, Gyergyó és Kászon székek kapitánya, aki »bizonyos
summa pénzt hagyott – írja felesége, Pókai Anna –, hogy abból unitárius val-
láson levő deákok jó móddal taníttassanak, akik jövendőben az eklézsiában
szolgáljanak Istennek tiszteletére és az ő szent igazságának elővitelére«.
(1635). Báthory István fejedelem pedig még 1581-ben, az egykori Farkas
utcai minorita kolostorban jezsuita egyetemet alapított, »ahol – mint adomány-
levelében írja – az ifjak a szentírásokban és a klasszikai tudományokban oktat-
tatván, némelyek a templomi istentiszteletre, mások a polgári tudományokra
válnak alkalmasokká, amiért eddig a magyar nemzet ifjúságának nagy költséggel
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messzi utazásokat kellett tenni, minthogy sem Erdélyben, sem Magyarországon
nem voltak Collegiumok és Akadémiák.« A XVII. században II. Rákóczy György
fejedelem ugyancsak a Farkas utcában református kollégiumot építtetett, melyet
1656-ban nem kisebb férfi, mint Apáczai Csere János nyitott meg »Az iskolák
igen nagy szükségéről és azon okokról, melyek miatt azok a magyaroknál el-
pusztult állapotban, vannak« című beszédével. Az új kollégium kevéssel utóbb
nagy pártfogóra talált Barcsay Ákos fejedelem személyében, aki 1659-ben kelt
végrendeletében – mint írja, »a Szentlélek sugallata által felvilágosítva« – nagy
adományt tett, hogy »azon egyháznak, mely őt közepes sorsából a fejedelmi
méltóság magaslatára emelte, hív sáfára legyen«. 

Természetes, hogy ahol a tudományt és műveltséget ilyen nagy szeretettel
támogatták, ott a könyvnyomtatás is virágzott. Kolozsvárt már 1550-ben nyom-
dát állított Heltai Gáspár, aki szász létére a magyar művelődés lelkes és kima-
gasló munkása lett. Óvári nyomdájából, mely valószínűleg Bocskai István
születési házában állott, került ki magyar Bibliafordítása, Zsoltáros könyve, me-
lyet nyomtatott »az Wrnac tisztességére, a nemes Magyar nemzet épilésére«, to-
vábbá Tinódi Sebestyén históriás énekei és a váradi káptalan XIII. századi
jegyzőkönyve, Árpád-kori helytörténetünk egyik legfontosabb forrása. Munkás-
ságát betetőzte magyar »Chronica«-jával, melyet megírt, mint a címlapon
mondja: »Bonfinius Antalnac nagy könyvéből és egyéb Historiás könyvekből
nem kiczin munkával.« A XVII. század végén pedig Misztótfalusi Kis Miklós,
az európai hírű, kiváló nyomdász és a magyar művelődés önfeláldozó terjesztője
működött Kolozsvárt. Kültorda utcai nyomdájában nemes metszésű betűkkel
ékes könyvek készültek, közöttük a maga szerzette „Siralmas Panasz” az 1697.
évi kolozsvári tűzvészről. Jellemző Kolozsvár szellemi életére, művelődésének
színvonalára, hogy a XVI–XVII. században itt nyomták a legtöbb magyar köny-
vet. A vallásos és politikai nyomtatványokon kívül sok szép magyar vers került
ki a kolozsvári nyomdákból. A XVI–XVII. században főként a históriás énekeket
kedvelték, melyek gyakran szóltak a törökverő Hunyadi Jánosról és Kolozsvár
rajongva szeretett nagy szülöttéről, Hollós Mátyásról. Nem véletlen, hogy
Görcsöni Ambrus és Bogáthi Fazekas Miklós éneke Mátyás királyról, meg Heltai
Gáspárnak a nagy király életét annyi kedves kolozsvári epizóddal gazdagító tör-
ténete éppen itt jelent meg. A XVII. század békésebb világában a polgári életet
magasztaló énekek sajátos műfaja alakult ki. Fő művelői Kolosi Török István,
aki »Az Asszonyi Nemnek Nemességéről« írt (1630) és Szentmártoni Bodó
János, kolozsi unitárius pap, akinek ily című versei jelentek meg Kolozsvárt és
Lőcsén: »Vasról való Enek« (1636), »Az Sonak Ditsiretiről Való Magyar
Rythmusok« (1642), melyekben a vas-, illetve a sóbányászatot magasztalja, to-
vábbá »Az Áts Mesterek ditsireti« (1647) és »Az tisztes és nemes Kalmaroknak
Avagy Arus Embereknek illendő ditsireti«. A magyar városi életnek, a polgárság
tevékenységének ezek éppen olyan beszédes tanúbizonyságai, mint a nagy szám-
ban fennmaradt, magyar nyelvű városiratok, jegyzőkönyvek, számadáskönyvek
az egykori céhek működésének kedves és szép emlékei. 

A XVII. és a XVIII. század fordulóján az uralomváltozás, a kuruc háborúk,
a német katonai megszállás súlyos válságba sodorták a várost. Ekkor írták
magukat a város elöljárói »romlott és elerőtlenedett Kolozsvár tanácsának«.
A nehéz esztendőkben a városi vezetőség érdeklődése fokozott mértékben for-
dult a múlt felé. 1734-ben a tanács egy városleírást (Descriptio civitatis
Claudiopolis) íratott és ezt a jó akaratú olvasónak ajánlotta (Sincero Lectori
commendat et offert Magistratus Claudiopolitanus). Bár valószínű, hogy felsőbb
kívánságra rendelték el a régi adatok összeállítását, mégis szerzői, Páter Pál,
idősebb Pataki István, Gyergyay Pál, Füzéri György oly gonddal és lelkiisme-
retességgel írták meg, hogy hivatalos jelentésnél sokkalta több lett. A város
szeretete és nagy történeti öntudat jellemzi minden sorát, amelyekben részle-
tesen számot adnak a város erődítéseiről, feliratairól, épületeiről, történetéről.
Kolozsvár régi emlékeire nézve oly értékes forrás, hogy méltán tekinthetjük a
magyar művészettörténetírás egyik legelső művének. 

A sokféle megrázkódtatásból csak lassan tért magához a lakosság. A szel-
lemi életben a lassú fellendülésnek, a békés munka megkezdésének első jelei
az újraszervezkedő katolikus egyház intézményeiben mutatkoztak. A jezsuita
kollégium (1700–1703) és a jezsuita (ma piarista) templom felépítése (1718–
1724) jelezte a század első évtizedeiben a szellemi és művészi fejlődés meg-
indulását. Később, a század derekán Bíró János plébános (1739–1781) fejtett
ki nagyszabású mecénási tevékenységet. A Szent Mihály templom új művészi
dísze, a barokk szószék, oltárok, szobrok, képek, az új torony és a diadalkapu-
szerű cinterem-bejáró mind az ő páratlan bőkezűségéből készült. 

A város fejlődésének új lendületet adott 1790-ben a gubernium áthelyezése,
amivel Kolozsvár hivatalosan is Erdély fővárosa lett. A közhivatalok ide költöz-
tek át, az országgyűléseket 1791 óta itt tartották. Az átalakulás meglátszott a
város külsején és szellemi életén egyaránt. Az új fővárosi élet magához vonzotta
az erdélyi főnemesség tagjait, akik sűrű egymásutánban építtették fel palotáikat.
Törekvéseik magukkal ragadták a városi tanácsot, mely számos szépészeti in-
tézkedést tett. Megkísérelte a piactér (Mátyás király tér) rendezését (1798),
hozzáfogott az utcák kövezéséhez (1791), majd elrendelte, hogy a nagyobb
épületek terveit mutassák be a tanácsnak jóváhagyás végett (1798), végül a
társadalom közreműködésével megvalósította a sétateret (1826–1838). 

A politikai fellendüléssel párhuzamosan a művelődési mozgalmak is mind
erősebbek és mélyebbek lettek. Az 1791-i országgyűlés Nyelvmívelő Társaság
alapításáról terjesztett be törvénycikket. Egy évvel később, 1792-ben gróf
Bánffy György megalakította a Kézírások Társaságát, melynek célja régi kéz-
iratok közzététele volt. Ugyanakkor alakult meg a magyar színtársulat, melynek
hajlékáról már az 1795-i országgyűlés határozatot hozott. A terv 1821-ben a
Farkas utcai színház felépítésével meg is valósult, a legelső, állandó magyar
színház. Csaknem egyidejűleg, 1819-ben Musikai Egyesület néven zeneiskolát
alapítottak. A tudományok művelésére 1814-ben Döbrentei Gábor megindí-
totta az Erdélyi Múzeumot, melyet később több történeti, ismeretterjesztő és
társadalmi folyóirat követett (Hon és Kölföld, Vasárnapi Ujság, Nemzeti Tár-
salkodó, Történeti Lapok). A múlt emlékeinek összegyűjtésére és megőrzésére
az 1841/42-es országgyűlés Kemény József és Kemény Sámuel grófok indít-
ványára múzeum felállítását határozta el. A terv gróf Mikó Imre buzgó tevé-
kenységével és nagylelkű támogatásával 1859-ben valósult meg az Erdélyi
Múzeum Egylet alapításával. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum gazdag gyűjteményei
nagymértékben fellendítették a tudományos kutatást, melyet az 1872-ben ala-
pított Ferenc József Tudományegyetem még jobban erősített és fokozott. 

A minden irányban fellendülő szellemi és művészi élet a magyar művelődés-
nek lelkes, önfeláldozó munkásokat és nemegyszer nagy tehetségeket ajándé-
kozott. A szellem kiválóságai gyűltek össze Kolozsvár falai között, akik a
fővárost megelőzve nemegyszer példát és utat mutattak az egész magyarságnak. 

Az az élénk szellemi élet, melyet Kolozsvár lakói századokon át folytattak,
az a mély kultúra, melyet maguknak kialakítottak, tükröződik vissza a város
külsején, épületein, műemlékein. Ezért mondja találóan báró Jósika Miklós
Abafijában: »Kolozsvárnak lakóit kell ismerni, hogy azt szépnek találjuk«. Meg-
jegyzése rávilágít a legfőbb értékre, az élő, a cselekvő emberre, amelyik a várost
a maga hasonlatosságára megalkotta.”

Ez volt hát Kolozsvár, a csodás vonzással bíró Kincses Város, a kilenc záros,
melyben, mint láthattuk, a váltakozó magyar–szász–magyar dominancia mellett
szó sem esik románokról! És nem Balogh Jolán elfogultsága miatt. Ma azonban
Cluj-Napoca már egyik szakrális ragaszkodással őrzött saját kincsüknek számít!
A korral járó fejlődés jelei mellett viszont nem érezzük kellő mértékben a múlt
emlékeinek megbecsülését. Talán csak nem azért, mert azokat nem érzik ma-
gukénak? Egyébként ebben az egyben valóban igazuk is van.
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Örökös pár-bajunk
Kniezsa István: A román őshaza kérdése és a román
nyelvatlasz 1942/8.

Áldatlan vitáját a magyarsággal, a Trianontól nyert győztes neurózis miatt ma
is folytatja a román tudományosság. A tudomány alaptörvényeit megtagadva,
kizárólag a vélt nemzeti érdeket szolgálva formálják mesterséges elméleteiket.
Ebben néha némi külföldi támogatást fedezhetünk fel. Az utóbbi években azon-
ban már egyes román történészek is leszögezték, hogy mivel a demográfiai csa-
tát (és a politikait) megnyerték, felesleges ezt folytatni. A történelmi jog
maradhat a magyaroké, de az semmin sem változtathat. Mint mondották: „Er-
dély története véget ért!”

A megfelelő többségi igyekezet nyomán, az általuk birtokolt térségben any-
nyira fogyunk, hogy nemsokára már amerikai példával nyugtatgathatjuk minden
szalmaszálba kapaszkodni próbáló vitapartnereinket. Hiszen az Amerikai Egye-
sült Államok többségi lakosai sem félnek a vitathatatlanul őslakos indiánok irre-
denta törekvéseitől. Bár akad még ilyen, elsősorban éppen saját
szomszédjainknál, mégsem sok olyan helye van a világnak, ahol ennyire nevet-
ségesen átlátszó csinált eredettörténet ilyen tartósan képezze a nemzettudat
alapját. Mert Románia esetében a társadalomba mélyen beivódott hitről van szó.

Kniezsa István itt a cáfolatok olyan kiváló gyűjteményével szolgál, melyekkel
érdemes részletesen megismerkedni.

„A román nyelv kialakulásának helyéről és idejéről, valamint az erdélyi
római–román kontinuitás kérdéséről már igen tekintélyes irodalommal rendel-
kezünk. A vélemények általában három csoportra oszlanak. A legrégibb véle-
mény szerint, amely a magyarországi humanista történetírók (Bonfini)
hagyományára támaszkodik és amelyet az erdélyi román triász (Şincai, Maior,
Clein) fogalmazott meg, a románok a rómaiak dáciai gyarmatosainak egyenes
leszármazói. A román nép és nyelv tehát eszerint itt Erdélyben alakult ki és innen
terjedt azután el a szomszédos vajdaságok területére és a Balkánra. A történeti,
néprajzi és főleg nyelvészeti kutatások azonban csakhamar rámutattak ennek
az elméletnek tarthatatlanságára. Kiderült, hogy a románság négy ága: az északi
(amelyet a románok dákorománnak neveznek), az isztriai, a Szalonikitől keletre
lakó megleni és a Macedónia délnyugati részén pásztorkodó arumun olyan
közös sajátságokat tüntet fel, amelyek csak hosszú időn keresztül tartó közös
fejlődéssel magyarázhatók. Ez a románság, még a nyelvegység korában igen
erős albán hatáson ment keresztül, azaz a románságnak valahol az albánok tő-
szomszédságában kellett élnie. Mivel pedig az albánokról tudjuk, hogy a Du-
nától északra sohasem laktak, kétségtelen, hogy ez a románság sem alakulhatott
ki a Dunától északra fekvő területen. Mint legújabban egy német tudós bizo-
nyítja, az albán őshaza a mai Albánia északi részén levő Mati folyó völgyében
keresendő, a román őshazát tehát szintén valahol azon a vidéken kell feltéte-
leznünk. Még érdekesebb azonban az, hogy a románság négy ága közül éppen
az északi ág nyelvében mutatkozik a legerősebben az albán hatás. Ezeknek a
Balkánra mutató pozitív bizonyítékoknak pontosan megfelelnek az Erdély te-
rületére vonatkozó negatív érvek. Tudjuk, hogy a rómaiak a dák lakosság leg-
nagyobb részét kiirtották, tehát nem volt lehetőség olyan mértékű római-barbár
együttélésre és az ősi lakosság romanizálására, mint ez a római birodalom más
provinciájában történt. A római uralom különben itt igen rövid ideig tartott
ahhoz, hogy ez a romanizálási folyamat komoly eredményeket érhetett volna
el. A rómaiak Dáciát rendben és teljes alapossággal önként ürítették ki, tehát
módjukban volt az egész lakosságot kivonni belőle. Hogy ezt valóban meg is
tették, bizonyítja a római kultúrának a későbbi dáciai emlékekben való teljes
hiánya, nem is beszélve arról, hogy a legcsekélyebb nyoma sem bukkant fel
olyan latin feliratoknak, amelyek a román nyelvre jellemző változásokat tüntet-
nének fel. 

1. Mindezen érvek alapján a komoly tudósok nagy többsége már régóta elve-
tette az erdélyi román kontinuitás elméleté,t és azt vallja, hogy a románság a
Balkánon alakult ki és Erdélybe csupán később vándorolt be. Ezek között a tu-
dósok között vannak németek (Schlőzer, Rössler), franciák (G. Paris), csehek
(K. Kadlec), horvátok (P. Skok), magyarok (Hunfalvi, Tamás, Gáldi stb.), sőt
románok is (Filippide). A románok balkáni eredetét különben társadalomtör-
téneti érvek is támogatják.
2. A román kontinuitás elmélete azonban a román közvéleményben nemzeti
dogmává kövesedett, román tudósok tehát – mint azt Filippide példája is mu-
tatja – kiátkozás és kiközösítés veszélye nélkül nem helyezkedhetnek vele
szembe. Minthogy a román nyelvnek vitathatatlanul balkáni eredetével mégis
kénytelenek számolni, megalkották az ún. hozzávándorlási elméletet. Eszerint
a román nyelv lényegében ugyan a Balkánon, az albánok szomszédságában ala-
kult ki, azonban a római elem Dácia területén sem pusztult ki egészen. Itt is
maradtak bizonyos romanizált elemek, amelyek az idők folyamán a Balkánról
történt román bevándorlókkal erősödtek. A mai románság tehát egy ősi római–
dák lakosságnak és a Balkánról bevándorolt románságnak a keveréke. 

A római–román kontinuitás elméletének hívei ma kivétel nélkül ezt a hozzá-
vándorlási elméletet vallják. Még azok is, akik ezt ilyen határozottan nem is
hangsúlyozzák ki. Néhány év óta ezt az elméletet újabb érvekkel is próbálják
alátámasztani. Ezeket az érveket a román nyelvatlaszból merítik. Abból a tény-
ből ugyanis, hogy a román nyelv sok esetben régiesebb alakokat őrzött meg,
mint a többi újlatin nyelv (olasz, francia, spanyol, portugál stb.), arra követ-
keztetnek, hogy a román nyelv ezeket az archaizmusokat csak itt a helyszínen
őrizhette meg. Mivel ilyen archaizmusok nagyobb számban főleg a mócok nyel-
vében találhatók, egy német tudós, Gamillscheg, azt a területet, amelyen a ro-
mánságnak római kor óta megszakítatlan hagyománya volna, a mócok
lakóhelyén, az Erdélyi Érchegység területén jelöli meg. 

Azonban a román nyelvatlasz adatai ilyen következtetésekre nem alkalma-
sak, aminthogy különben semmiféle nyelvatlasz ősi települési kérdések el-
döntésére nem lehet alkalmas. A nyelvi régiességekből nem lehet arra
következtetni, hogy egy bizonyos nép arról a területről rajzott volna ki, vagy
pedig arra, hogy egy bizonyos nép a kérdéses régiességek területén őslakó
volna. Hiszen köztudomású dolog, hogy a régiességek sohasem a közpon-
tokban, hanem a nyelvterület szélein, a közlekedési útvonalaktól távol eső vi-
dékeken szoktak megmaradni. A legrégiesebb szláv nyelvet nem a szlávok
őshazájában, a Kárpátoktól északra találjuk, hanem Macedóniában,
Krajnában stb., pedig ezekről a szlávokról tudjuk, hogy csak a Kr. u. VI. szá-
zadban költöztek ide be. Gamillscheg okoskodása alapján tehát a szlávok ős-
hazája Macedónia déli részén lett volna. De ugyanezt mondhatnók a
németekről is, hogy őshazájuk pl. az Alpoktól délre feküdt volna, mert hiszen
a legrégiesebb nyelvjárások éppen itt, az olasz nyelvhatár szélén találhatók.
Gamillscheg tételének tarthatatlanságát azonban akár magyar példával is bi-
zonyíthatjuk. Csak a székely és a palóc nyelvjárásokban vannak a köz magya -
rnál, -hoz, -től ragok helyett –nott, -ni, -nól ragok (papnott ’papnál’, papni
’papnál’, papnól ’paptól’). Ezek a székely–palóc ragok ősibbek a közmagyar
ragoknál, mert míg a közmagyar ragok a magyar nyelv külön életében kelet-
keztek, a székely–palóc ragok az ugor egység korából származnak. Ugyanis
pontosan a mi ragjainknak megfelelő alakban a vogulban és az osztjákban is
megvannak. Azaz, Gamillscheg következtetése alapján, azt mondhatnók, hogy
nemcsak a magyar, hanem az ugor őshaza is – azaz a vogul–osztják–magyar
nyelvközösség területe – mondjuk a Székelyföldön lett volna! 

Gamillscheg és a román kontinuitás többi hívei azonban mind érzik, hogy
érveik a helynevek bizonysága nélkül nem meggyőzők. A helynevek, főleg a fo-
lyónevek ugyanis igen fontos forráscsoportot jelentenek minden régi település-
történeti kutatásnál. Minden új nép át szokta venni a régi lakosság által használt
víz- és egyéb helynévanyagot, míg a régi lakosság, amennyiben nem pusztul ki,
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megőrzi ősi elnevezéseit. Franciaország, Olaszország, Spanyolország tele van
ősi, még a római uralom előtti elnevezésekkel, amelyek az illető népek nyelvé-
ben e nyelvek szabályos fejlődésének megfelelő alakban élnek és világosan ta-
núskodnak amellett, hogy e népek megszakítatlanul élnek e területeken. Dél-
és Nyugat-Németország területén igen sok nevet találunk, amelyek a római kor-
szaktól kezdve a mai napig meg nem tört hagyományokról tanúskodnak (pl.
Koblenz a latin Confluentia, Köln a latin Colonia stb. helyén). Nos, amennyiben
a románok a római kor óta a mai napig megszakítatlanul élnének Erdély terü-
letén, joggal elvárnók, hogy a római neveket is a nyelvük fejlődésének megfelelő
szabályos alakban őrizzék meg. Ezzel szemben nemcsak teljesen elfelejtették
a római városok neveit (Sarmizegethuza ~ románul Grădişte = a szlávból,
Apulum ~ Bălgrad = a szlávból, a mai Alba-Iulia a magyarországi latinból van
átvéve, az viszont a magyar Gyulafehérvár fordítása, Potaissa ~ Turda = a
magyarból; Puşcariunak és Gamillschegnek véleménye (Über die Herkunft der
Rumänen), mely szerint Turda egy dák Turidava-ból származnék, már csak
azért sem helyes, mert a mai Torda helyén a rómaiak korában nem valami
Turidava, hanem Potaissa állt. Napoca ~ Cluj = a magyarból, Porolissum ~
Moigrad = a szlávból stb.), ami már magában véve, világosan bizonyítja a kon-
tinuitás megszakadását, de nem őrizték meg az erdélyi folyóneveket sem. Pedig
a folyónevek minden vidéken a legállandóbbak. Pannoniában is, Dáciában is
feledésbe merültek a városnevek, a folyónevek közül azonban elég sok maradt
meg. Ilyenek pl. Pannonia területén a Duna, Rába, Zala, Dráva stb. Erdélyben
is több folyónévről tudjuk kimutatni, hogy a római korból, illetve a római kor
előtti időből származnak. Ezek: Maros, Szamos, Körös, Temes, Olt, Ompoly,
Berzava. Azonban ezek a nevek a románban nem a nyelvük fejlődésének meg-
felelő alakban vannak meg, hanem világosan magukon viselik az idegen közve-
títés bélyegét. Egy római kori Marisusnak ugyanis a románban legfeljebb
Mareş, de semmi estre sem Mureş felelne meg, hiszen a románban a latin a
sohasem válik u-vá. Ellenben az ó-magyar Moris-ból, amely a magyarban sza-
bályos megfelelője egy Maris-nak, igenis Moriş, Moreş, illetve a hangsúlyos
o-ból r előtt, u, azaz Mureş lesz. Hasonló az eset a Someş névnél a latin Samus-
szal, az Olt-nál a latin Alutusszal szemben. A Timiş a latin Tibiscus-szal szem-
ben már a szó belsei –b- ~ -m- különbség miatt sem lehet ősi. Ezeknél a
neveknél maguk a román tudósok is elismerik, hogy nem mutatják a római
nevek megszakítatlan hagyományát (Drăganu). 

A román tudósok azonban – és utánuk Gamillscheg – néhány névről mégis
azt tartják, hogy alakjuk szerint a római kortól kezdve megszakítatlan hagyomá-
nyuk van a románban. Ezek szerintük a Körös, Ompoly és az Abrud folyóknak
román Criş, Ompoi ~ Ampoi és Abrud nevei volnának. Azaz, az a három folyó,
amely éppen a mócok vidékén ered. Gamillscheg ezért ki is jelenti, hogy a római
román hagyományok tehát itt nem szakadtak meg teljesen. Csakhogy a három
név magyarázata náluk teljesen téves. A Criş alaknak pontosan megfelelő Crisius
a forrásokban nem található. Különben is az a tény, hogy a románok is a három
Köröst egy névvel nevezik – Crişul repede, Crişul negru, Crişul alb – azt bizo-
nyítja, hogy ők e nevet egy, a folyók mentén nyugatról keletre felhatoló néptől
vették át, hiszen e három folyót egy névvel csakis a három folyó összefolyásánál,
azaz az Alföldön nevezhették el, de semmi esetre sem a forrásvidékükön, ahol
még azt sem tudhatták, hogy a három folyó egyesül. Az Ampoi név pedig a maga
szóvégi –oi-jával a latin Ampeius helyén világosan elárulja a magyar közvetítést,
hiszen csak a magyarban szabályos ez a változás. Az Abrud viszont csupán a
XIII. század óta ismeretes, tehát a román kontinuitás bizonyítására még akkor
sem volna alkalmas, ha a folyónév eredete tisztázva volna. 

A római korból ismeretes folyónevek román nyelvi alakjai tehát határozottan
a római-román folytonosság ellen tanúskodnak. Ennek alapján vetette el a
román Filippide is a római-román kontinuitás teóriáját. 

Azonban bármennyire szembekerült is Filippide a román közvéleménnyel,
egyben mégis – talán tudat alatt – engedett neki. Ha nem is fogadta el a román

kontinuitást, a románok beköltözését Erdély területére mégis igen korai időre,
a Kr. u. VI–VIII. századba helyezte. Azaz, eszerint a románok, bár nem is ősi
lakosai Erdélynek, mégis több száz évvel megelőzték volna a magyarokat és a
szászokat. 

Csakhogy éppen itt, egy bizonyos területen, a népek egymás utáni sorrendje
tekintetében állunk aránylag a legbiztosabb talajon. A fő forrás e kérdésben is
a helynévanyag. A vegyes lakosságú terület helynév-anyagának az illető népek
nyelvén használt alakjából egész kétségtelenül megállapítható, hogy melyik nép
az átadó, melyik az átvevő, azaz, mivel a helyneveket a korábban ott lakó nép
nevezte el, melyik jött korábban a másiknál. Ennek alapján tudjuk megállapítani
a szláv–német, szláv–magyar, magyar–német stb. települések sorrendjét. Az
erdélyi helynév-anyag alapján az eredményeket így foglalhatjuk össze: 

A folyók és nagyobb patakok magyarban használt nevei között a már említett
ismeretlen eredetű ősi neveken kívül néhány szláv (Ilosva, Beszterce, Lekence,
Deberke, Torockó, Orbó, Sztrigy, Dobra, Cserna, Szeben, Kovászna, Bisztra,
Cserna stb.), német (Vidombák) és török (Küküllő) néven kívül az óriási több-
ség a magyarból származik (Lápos, Szőcs, Szilágy, Egregy, Almás, Nádas,
Kapus, Sajó, Füzes, Sebes, Székelyjó, Belényes, Fenes, Ludas, Nyárád, Ara-
nyos, Gyógy, Székás, Feketeügy, Árpád, Szederjes, Pogányos, Ménes stb.).
Nincs azonban egyetlenegy fontosabb név sem, amelyet a magyarság a román-
ból vett volna át. Sőt a románban sincs egyetlen nagyobb víz sem, amelynek a
neve a románból eredne, kivétel nélkül mind idegenből van átvéve. Néhány
német (Ghimbav, Porumbac, Hârbav) és szláv (Bistriţa, Târnava = Küküllő,
Gârbova = Orbó, Dobra, Bistra, Cernavoda = Feketevíz, Cerna, Belareca,
Vicinic stb.) néven kívül a többi kivétel nélkül a magyarból van átvéve (Lăpuş,
Suciu, Sălagiu, Agriş, Almaş, Nadăş, Căpuş, Şieu, Fizeş, Sebeş, Săcuien,
Beiuş, Timiş, Ludoş, Niraju, Arieş, Geoagiu, Secaş, Fechetig, Arpaş, Sudriaş,
Pogăniş, Miniş stb.). Sőt a Marostól északra még a szláv neveket sem közvet-
lenül a szlávból, hanem a magyarság közvetítésével vette át (Ilişua, Lechinta,
Deberche, Trăscău, Ţibin, Covasna stb.). Ez a tény kétségtelenül igazolja, hogy
Erdély vizei már régen el voltak nevezve, amikor a románság e területre érke-
zett, különben föltétlenül kellene legalább néhány román nevet is találnunk köz-
tük. Az is kétségtelen, hogy nem a románság, hanem a magyarság jelent meg
előbb Erdélyben, hiszen nem a magyarok vették át a vízneveket a románból,
hanem megfordítva. Sőt a névanyagból az is kitűnik, hogy a románokat még a
németek is megelőzték. 

A víznevek vizsgálata Gamillscheg elméletének is a leghatározottabban el-
lene mond. Hiszen a feltételezett román őshaza vizei között a fent már említet-
teken kívül olyanok is vannak, mint Aranyos ~ Aries és Gyógy ~ Gioagiu, azaz
tiszta magyar tőből származó nevek, amelyeket a románok is átvettek. Mivel
pedig elképzelhetetlen és ilyen példánk sehol az egész világon nincs, hogy egy
őslakó nép területe legnagyobb vizeinek neveit elfelejtse és kései jövevényektől
tanulja meg újra, ez csak azt bizonyíthatja, hogy a románok még erre a területre
is csak a magyarok után érkezhettek. 

A víznevek tanúsága tökéletesen megegyezik a lakott helyek, várak, városok,
falvak neveinek tanúságával is. A XIV. század közepéig oklevelekben említett
helységek között nincs egyetlenegy román eredetű név sem, sőt ezeknek a neve
a románban is kivétel nélkül idegen és óriási többségében a magyarból szár-
mazik. Román eredetű helynév először a XIV. század közepén bukkan fel, de
kizárólag csupán az addig teljesen lakatlan magas hegyvidékek területén
(Kaprevár, Marzsina Krassó-Szörény megyében, Nuksora Hunyad megyében
stb.). Azután is csupán a hegyvidéken keletkezett helységek nevei között talál-
kozunk román eredetű nevekkel, mint pl. Krassó-Szörény megyében, az Erdélyi
Érchegységben, a Bihari hegyekben, a Rézhegységben, Máramarosban stb. De
még ezeknek a neveit sem nevezi a magyarság román alakban. Román nevek,
amelyek a magyarba is a románból kerültek át, általában csupán a XVI. szá-
zadban keletkezett irtásokon találhatók.
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Mindebből csak azt következtethetjük, hogy a románság jóval a magyarság
és a németség után került Erdély területére, önálló, a magyar, szláv és német
telepektől független helységeket pedig – egy-két délvidéki területtől eltekintve –
csupán a XV., sőt a XVI. században kezdett alapítani.” 

Ezek után a vita egy józan ésszel gondolkodó ember számára már felesleges
lenne. És mégsem ért véget. Sem 1942-ben, a tanulmány közlése utáni idők-
ben, sem ma. A román politika minden eszközzel próbálja életben tartani a tri-
anoni neurózist, a magyar ellenségkép veszedelmének hitét, a mesterséges
őstörténet szakrális magasságokba emelt mítoszát. Kiváló eszköze ez a hata-
lomszerzésnek, s valahányszor szükséges, a pártélet bármely oldalán előveszik.
Mi több, e nélkül egy párt nem is számíthat sikerre. Így válik a tudomány ne-
vetséges és silány eszközévé tőle idegen céloknak.

y

Egykori jelentés az első magyar kőszínház
városából
Káli Nagy Lázár emlékezései a kolozsvári színjátszás
hőskorára 1942/8.

Először a felvezetőt olvassuk:
„1942. november 15-én ünnepelte Kolozsvár az erdélyi nemzeti játékszín

és egyben az állandó magyar színjátszás megszületésének 150. évfordulóját.
Műveltségi életünk egyik leggazdagabb eredménye és színművészetünk úttörő-
inek nemes alakja előtt hajtott fejet ezen az ünnepen Erdély magyar társadalma.
Káli Nagy Lázár emlékezései élénk fényt vetnek azokra a lelkes időkre, amikor
a küzdelmes sorsot vállaló színészek s a kezdeményezésük jelentőségét átérző
társadalom az áldozathozatalban egymásra találva, olyan színpadot teremtettek,
amelyen azóta a magyar szó soha el nem hallgatott.” 

Valójában máig nem hallgatott el az a magyar szó, csupán megritkult. Na-
gyon! Ma az első magyar kőszínház városában, a magyar kultúra egyik felleg-
várában, ha magyar szót hallani, az többnyire az ott tanuló diákság ajkáról
hangzik fel. A 16%-nyi magyarság nagy része az idősebb korosztályhoz tartozik,
s ez távlatilag további fogyást jelent. Román történész írta le, hogy Erdély vá-
rosaiban a nemzetiségi arány Trianon óta pontosan megfordult. Ez azt jelenti,
hogy nagyjából a 85/15-ről a 15/85-re. A magyarság kárára. 

Lássuk azonban azt a régi, 1821-ből származó emlékezést.
„1795-től fogva az 1807. esztendeig volt szállása az »Erdélyi Nemzeti Ját-

szószínnek« az írt Pataki Sámuel házánál, holott két rendbeli logéi voltak a szá-
lának és más lakószobák is fent az egész tractusbeli commoditások árenda
mellett általadattak elsőbb 800, azután, a papirospénz szaporodásával, 1000
forintra felrúgtatott az árenda; de amíg a nemes várostól kiárendált maszkarás
bálokat a theatralis biztosság tarthatta, addig azalatt a bálok után bekapott
nyereség közel lefizette az árendát. Ezen Pataki-háznál folytatott játszásokról
meg lehet jegyezni: a városnak középpontján lévén az épületnek fekvése, a ko-
lozsvári publikum, a pénz bősége is hozván magával, csoportosan, számosan
járta a játékokat. Nem voltak egész 1810. esztendeig Kolozsvárt idegen nyelven
játszó truppok, vagy két versbe nyárban, mikor a magyar társaság Magyaror-
szágon excursióban volt, fordult meg vagy két német trupp, de két-három hó-
napi játszások után továbbutazott. Azon 18 esztendő alatt emlékezzünk reá,
mennyire kedvelték hazánk nagyjai, dámái a magyar theatrumot; a nagy Pálm
Jozefa, gubernátor urunk, gróf Bánffy György őexcellenciája életepárja jó pél-
dával ment elől, mindenkor logét tartott, amikor csak rosszul nem volt, vagy
olyas nagy bajai el nem tartóztatták, kedves leányaival, leányunokáival gyako-
rolta theatrumba járását; a nagy gubernátor, gróf Bánffy György úr őexcellen-

ciája is, egészsége míg meg nem bomlott, sokszori megjelenésével a
theatrumhoz kellető szeretetét a publikumnak fenntartotta; az ajándékozás,
pénzbe, öltözetekbe ezen első háztól szakadatlanul folyt a társaságra s annak
tagjaira. De nem is lehetett másképpen egy olyan nagy asszonyságtól, mint
Pálm Jozefa, aki merő kegyesség és adakozás volt, akiről több számos dicsé-
retei közt azt az egyet kell csak idejegyezni, hogy Bécsben, német szülőktől
születvén, férjhez menetele után, szeretett férje mellett, a magyar nyelvet töké-
letesen megtanulta, mindennap azon beszélt, hogy a született magyarok közt,
magyar nyelv közt nevelkedett ember is felül nem haladta magyarságával; gróf
Pálm Jozefa magyarul oly finomul írt, fordított, hogy auctorokkal a szép pallé-
rozott, jóízű magyar írásával vetélkedett. Nem csuda hát azon 18 esztendők
alatt ily jó példával menvén elé Erdélyben a legelső értékű, rangú pár ember,
ha a más mágnások, dámák, urak és a nemzeti nyelvekhez buzgó hív polgárok
oly szorgalmatosan járták a theatrumot, azt most egyik, majd másik dáma aján-
dékival, drága köntöseivel, gazdagította, a sok ajándékozásokból gyűlt nem
megvető bibliothéka, garde-robe, melyek a sok excursiokkal, sok kézen lett for-
gásokkal, meg is rongyolódtak, de nagyon el is kevesedtek. Nem csuda továbbá,
az akkori theatrum szeretőknek sokasága, mert gróf Teleki Lajos, Teleki Ferenc
jóltevőin kívül, volt azon idő alatt néhai báró Wesselényi Miklósban egy olyan
mecénása, amint feljebb volt szó róla, aki minekutána 1795-ben diaetaliter
theatralis biztosnak választatott, mindjárt közelebb vette magára a theatrum
bajait, szükségeit, nagy hazafi lévén, mind a nagyobb, mind a kisebb sorsúakat
szüntelen hazája, nemzete nyelve, theatruma szeretetére más előkelőbb
barátjaival együtt buzdította, nógatta, a theatrumba nem járókat sokszor meg-
szólította, sőt meg kell róla vallani, hogy az olyanokat nem is szerette, nem kí-
vánt velek barátkozni. Boldog és szerencsés volt ezen időszakasz alatt
Kolozsvárt az írt, s jó rendbe hozott, sok derék játszó tagokkal megerősödött
nemzeti társaság; nem voltak Kolozsvárt akkor, mint azután elkövetkezett meg-
hasonlások; egyik rész a magyar, más a német játékokat nem kedvelte inkább,
hanem egy árendába bírt nemzeti theatrum, egy nemzeti játszó társaság volt és
virágzott, minden abba gyönyörködött, abba járt, igyekezett minden előmenetén
s boldogságán. Az országos biztosság is segédeket vévén fel, a kormányzást
igen bölcsen vitte, a fináncia a legjobb móddal ment, és a kassza annyira sza-
porodott, hogy a theatrumhelynek, ahová a nemzeti theatrum építtessék, a
Torda-kapu előtt, volt bécsi újságíró, Szacsvai Sándortól, szép darab hely vásá-
roltatott 1000 rforinton, melyre azután távolacska léte mián, minekutána a mos-
tani új theatrum helyét a református fő consistoriumtól az írt érdemes öt hazafiak
a magyar nemzet számára megvásárlották, nem építtetett és a theatrum 1000
rforintja ma is fizetetlen a Szacsvai succesorainál hever. Említeni kell azt is ezen
epocháról, hogy Kócsi Patkó János igyekezetével a magyar theatrumon magyar
operák is adattak elé, nagy megelégedésére a publikumnak, mely után a muzsikát
kedvelő uraktól számos symphoniák, kották ajándékoztattak, könyvek, köntösök,
vásznak ajándékozásába vetélkedve űzték egymást a hazafiak és dámák. (Az
Erdélyi Nemzeti Játékszínnek, Magyar Játszótársaságnak eredete, fennállásá-
nak, viszontagságainak a mai időkig leírása. 1821.)”

Az 1794–95. évi országgyűlés határozatot hozott egy állandó kolozsvári
színházépület felépítésére. Az építkezés vezetésével Káli Nagy Lázárt, a magyar
nyelv fejlesztését és a nemzeti színjátszás megteremtésének ügyét szívén viselő
Kolozs vármegyei táblabírót bízták meg. Szentjóbi Szabó László Mátyás Király
című darabjának bemutatásával 1821. március 21-én nyílt meg az első, építé-
sének kezdetétől színháznak szánt kőszínház Kolozsvárott. Az épületet 1903-
ban tűzveszélyesnek nyilvánították; ekkor a város új színház építését határozta
el. Az új, Hunyadi téri színház 1906-ban készült el. A színészek 1906. június
17-én  Katona József Bánk bánjával búcsúztak a Farkas utcai épülettől. A fe-
leslegessé vált épületet a magyar kormány az egyetemnek adta át, amely a nö-
vénytani múzeum raktáraként használta. A rossz állapotban levő műemlék
kőszínház épületét 1934–35-ben lebontották, s helyén diákház épült, mely
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utóbb koncertteremként működött. Ez a modern épület volt az oly nevezetes
Farkas utca csodás harmóniájának első megbontója.

A Hunyadi téri színházat a románok elvették, az első világháború után
1919-ben a színházat igazgató Janovics Jenő felajánlotta a román Kormányzó
Tanácsnak a békés átadást, amennyiben eladják vagy bérbe adják neki a Far-
kas utcai színházat és biztosítják, hogy ott magyar színház működhessen. Vá-
laszt nem kapott. A magyar színjátszás ezután a sétatéri Szamos-parti Színkör
nyári épületébe száműzetett. Janovics vagyona jelentős részét áldozta a fo-
lyamatosság biztosítására. A Szamos-parti nyári színházban működő magyar
színjátszás ott is nagy időket ért meg, a 22 év alatt báró Kemény János szintén
hatalmas vagyont áldozott fennmaradására. Ez a színház máig próbálja ébren
tartani azt a szellemet, melynek gyökereiről a fenti emlékezés is hírt ad az
utókornak, éppen annak a tollából, akinek feladata volt ama első kőszínház
felépítése.

y

Nemzetiségi jogász 1942-ben a nemzetiségi
kérdésről
Mikó Imre: Nemzetiségi kérdés a képviselőházban
1942/8.

A bécsi döntés után Magyarország Képviselőházába 51 erdélyi képviselőt hívtak
be. A Hitel-csoportnak a honvédség bevonulása idején Teleki Pálhoz eljuttatott
memorandumában Erdély részéről elhangzott az a kérés, hogy az anyaország
pártjai ne jöjjenek be a visszacsatolt Észak-Erdélybe, mint új választói vadász-
területre. A behívottak eleinte függetlenként működtek, de ezt követően Teleki
Pál – aki a németbarát vonal ellenlábasa volt – politikájának támogatását re-
mélve tőlük, ösztönözte a behívott képviselőknél az Erdélyi Párt létrejöttét.
A pártot megszervezték és programja legfőbb vonalaiban a Hitel programjához
volt hasonlatos. Elnöke, alelnöke és főtitkára is a Hitel-csoportból került ki: gróf
Teleki Béla, Albrecht Dezső és Mikó Imre személyében.

Mikó Imre főtitkárnak, az Erdélyi Párt vezérszónokának beszéde azért is
érdekes, mert bemutatja ennek a pártnak egy jellemző fellépését, és mert abban
a megnagyobbodott Magyarország számára új helyzetről, az ismét megjelent
nemzetiségi kérdésről szól.

„Dr. Mikó Imre országgyűlési képviselő f. év november 20-án elmondott
képviselőházi beszédét komoly figyelmet érdemlő, irányadó szempontjai miatt
teljes egészében közöljük:

Tisztelt Ház! 
Az állami költségvetésben szereplő minisztériumok közül a miniszterelnök-

ség részére előirányzott kiadások összege a legcsekélyebb, tehát a miniszter-
elnökség az egyes tárcák költségvetésének nagysága szempontjából az utolsó
helyen áll. Ebből a tényből azonban nem lehet azt a következtetést levonni,
mintha a miniszterelnökség munkája a legkevésbé jelentős volna. Sőt ellenke-
zőleg, éppen ezért olyan alacsony e tárca költségvetése, mert a miniszterelnök-
ség bizonyos fokig a fölérendeltség viszonyában áll a többi minisztériumokkal,
és nem lévén külön külső igazgatása, a többi tárcák decentralizált szerveivel
végezteti el azokat a feladatokat, amelyeket a törvény hatáskörébe utalt. Ilyen
feladatok, amelyeknek az ellátását a legfelsőbb politikai vezetés saját magának
tartotta fenn: a sajtószolgálat, a hazai kisebbségek és idegenben élő magyarok
gondozása, kitüntetések adományozása, az önállósítási alap javadalmazása, az
értelmiségi munkanélküliség leküzdése, a vitézi rend és a központi statisztikai
hivatal működésének a fedezése. Külön fejezetben szerepel az idén először a

propaganda szolgálat, miután ezt az év folyamán kinevezett nemzetvédelmi pro-
pagandaminiszter és hivatalos apparátusa látja el. 

T. H. Tekintettel arra, hogy a házszabályok a költségvetési vita folyamán a
beszédidőt félórában korlátozzák, engedtessék meg nekem, mint az Erdélyi
Párt vezérszónokának, hogy az előbb felsorolt és a miniszterelnökség hatáskö-
rébe tartozó kérdések közül egyet kiemeljek és csak arról szóljak részleteseb-
ben. S engedtessék meg ugyanakkor, hogy a költségvetési vita hagyományai
szerint ne csak ennek a kérdésnek a kezelésére az I. cím 5. rovatában előirány-
zott 3100000 pengő alacsony, illetve magas voltáról beszéljek, hanem felves-
sem e költségvetési tétel távlatában azt a problémát, amelynek korszerű
megoldása szerény meggyőződésem szerint a magyar államiság létének, vagy
nemlétének kérdése. Ez a probléma a nemzetiségi kérdés. 

T. H. Ha átlapozzuk az utóbbi évek képviselőházi és felsőházi naplóit, meg-
lepetéssel állapíthatjuk meg, hogy a nemzetiségi kérdés nem szerepel az or-
szággyűlés előtt olyan mértékben, amilyenben azt a kérdés súlya és hordereje
s nem utolsó sorban a többi politikai problémákhoz való viszonya megkívánná.
Ennek lehet az az oka, hogy e kérdésnek kényes külpolitikai vonatkozásai van-
nak, de lehet az is, hogy nincs minden nemzetiség az országházban képviselve.
Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a zsidókérdésnek mennyivel több időt
szentel az országgyűlés, noha itt csak nyolcszázezer magyarországi lakosról
van szó, a nemzetiségek pedig a mai Magyarországon hárommillió lelket szám-
lálnak; ha azonban az ezeréves határok keretei között gondolkozunk, a szent -
istváni birodalom lakóinak majdnem fele nem magyar anyanyelvű. S ha tovább
visszük a párhuzamot, a zsidókérdésben ma már nagyjában egységes a képvi-
selőház álláspontja, a nemzetiségi kérdés tekintetében azonban nemcsak a nem-
zetiségi, hanem a magyar képviselők között sem alakulhatott ki egységes
felfogás. Vigyáznunk kell tehát, nehogy a Tisza Kálmán-i korszaknak a hibájába
essünk és csak azokat a problémákat lássuk és a közvéleményben is ilyen szem-
léletet alakítsunk ki, amelyek az országházban jelen vannak és tárgyaltatnak.
Mert a nemzetiségi kérdés az országban mindenütt jelen van, és nincs egyetlen
magyar probléma, amelynek az elbírálásánál mellőzhetnők azt a szempontot,
hogy Magyarország lakóinak egy negyede nem magyarnak született. 

T. H. Kevés kérdés váltott ki ellentétesebb felfogásokat és nagyobb harcokat
a magyar politikai életben, mint a nemzetiségi kérdés. A rendi korszakban a
nemzetiségek részben külön területi önkormányzattal rendelkeztek, részben a
magyar nemesség soraiba felemelkedhettek s így szervesen illeszkedtek be a
magyar állami és társadalmi rendbe. A rendi keretek felbomlásával azonban
ezek a kötelékek mind felszakadtak, s a nemzetiségi polgári osztály kialakulá-
sával megbomlott a nemzetiségi törekvések és az új magyar állam közötti egyen-
súly. A magyar politikai élet egyik frontján Széchenyi, Wesselényi, Deák,
Eötvös, Mocsáry a nemzetiségek polgári egyenjogúsításával és szabad nyelv-
használatával gondolták megoldhatónak a kérdést, s az e tárgyban hozott 1868.
évi 44. tc. a külföld előtt is a magyar politikai bölcsesség szép példáját szol-
gáltatta. A másik oldalon Tisza Kálmán, Bánffy Dezső a magyar hegemónia
biztosítását tartották a legfontosabbnak a nemzetiségi kérdés megoldásához.
De ugyanazoknak az államférfiaknak erről a kérdésről alkotott véleménye is
nagy változásokon ment keresztül. Gondoljunk csak a legnagyobbak közül Kos-
suthnak 1848 előtt és az emigrációban vallott felfogására, vagy Apponyira, az
1907. évi törvények megalkotójára és a népszövetségi magyar főmegbízottra. 

A trianoni csonka Magyarország nemzetiségi szempontból Európa egyik
leghomogénebb állama volt s így ott tulajdonképpen csak a sváb kérdés foglal-
koztatta a miniszterelnökség második ügyosztályát. De a nemzetiségi kérdés
megítélése azóta sem egységesebb, hogy az ország örvendetes gyarapodása
ezt a problémát ismét virulenssé tette Magyarországon –, amint a miniszterel-
nök úr már 1942. március 19-i bemutatkozó beszédében a Ház előtt kifejezte
magát. Megnyugvással kell azonban megállapítanunk, hogy az országgyűlés ma
sokkal tárgyilagosabban kíván ezzel a problémával foglalkozni, amennyiben a
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legnagyobb ellenzéki párt, illetve pártszövetség vezetője, Imrédy Béla képvise-
lőtársunk is kijelentette, hogy: »ezt a rendkívül kényes nemzetpolitikai kérdést
nem szabad a pártpolitikai viták síkjára áttolni«. És valóban a dualizmus korának
a nemzetiségi kérdés terén egyik legsúlyosabb hibája az volt, hogy a nemzetiségi
kérdést a pártok közötti licitálás tárgyává tette, amiből természetesen csak a
nemzetiségeknek volt hasznuk. Súlyos politikai bűne az akkori kormányoknak,
hogy a könnyebben befolyásolható nemzetiségi területeket fejlesztették és hal-
mozták el kedvezményekkel, ugyanakkor pedig az ellenzéki tájékozódású ma-
gyar vármegyéket elhanyagolták. Nagyrészt erre vezethető vissza a Székelyföld
gazdasági elmaradottsága és a románlakta vidékek fellendülése a Trianon előtti
Erdélyben, ami önmagában is cáfolata annak, hogy a nemzetiségeket gazdasági
téren elnyomták volna. De ugyanilyen felelősség terheli az ellenzéknek azt a
részét, mely a nemzetiségi pártokkal szövetkezett az általános titkos választójog
vagy más demokratikus vívmányok kiharcolására. Mert a nemzetiségi pártokat
e jelszavakon túl csak az érdekelte, hogyan tudnák az így kelthető zavart a ma-
gyar államiság megdöntésére felhasználni.

Csak a trianoni katasztrófa után tárultak fel teljes valójukban ennek a múlt-
nak a hibái és mulasztásai, s az idegen megszállás alatt ébredt fel a magyarság
arra, hogy minden politikai hitvallás, negyvennyolc vagy hatvanhét, amiért az -
előtt ölre mentek az emberek, tárgytalanná vált, a magyar végeken egyetlen
politikai realitás van: az ősfoglaló és államfenntartó magyarság harca a vendég-
jogon befogadott és a határokon túlra gravitáló nemzetiségekkel szemben. S
ez a realitás, ami kisebbségi sorsban a magyarságot egységes politikai védő-
övezet kiépítésére és a belső népi szervezkedés megindítására késztette, lénye-
gileg Észak, Kelet és Dél visszatérése után sem változott. Ma is minden
országos politikai kérdést abból a szempontból kell megítélni, hogy a visszatért
Felvidék több mint egytizede szlovák, Kárpátalja háromnegyede ruszin, a vissza-
tért Erdély fele román s a visszafoglalt Délvidéknek csak egyharmada magyar.
Ezért hirdeti pártom ma is a kisebbségi politika hagyományaként a pártok feletti
összefogás szükségességét, ami felé, örömmel látom – lehet, hogy nem a mi
gyenge szavunkra, hanem az események kényszerítő hatása alatt – az utóbbi
időben egyre több lépést teszünk. 

A politikai egység kívánalmaként sokan a mozdulatlanságot állítják fel, pedig
ha valahol, akkor éppen a nemzetiségi kérdés terén alkalmazható a legkevésbé
a »legyen úgy, mint régen volt« elavult álláspontja. Magyarország kétszeri össze-
omlásának, Világosnak és Trianonnak az okai között ott látjuk első helyen a
nemzetiségi kérdés megoldatlanságát. Az új Európában kialakuló új Magyaror-
szágnak a sorsa is a mi érzésünk szerint a nemzetiségi kérdésen fordul életre,
vagy halálra. A nemzetiségi kérdés nem redukálható egyszerűen Magyarország
és a környező államok közötti fegyveres erőviszonyra, mert a nemzetiségi kér-
dés győztes háború esetén is előttünk áll, ma, amikor a kis nemzetek csak rész-
ben urai saját sorsuknak, a nemzetiségekhez való viszonyunkért felelősek
vagyunk Európának és a művelt világnak. Ha a történelmi magyar géniusz si-
keresen tud megbirkózni ezzel a kérdéssel, akkor barátaink is szívesebben bíz-
zák reánk a Kárpát-medence mind több nemzetiségének a sorsát. Ha nem,
akkor a saját hazánkban is kicsúszik a lábunk alól a talaj. A nemzetiségi kérdés
helyes kezelése iránt mi, akik vegyes nemzetiségű területen élünk, fokozott fe-
lelősséget érzünk, annál is inkább, mert az idegen megszállás alatt ennek a kér-
désnek nagyobb mélységeit és szélesebb távlatait pillanthattuk meg, és a
nemzetiségi problémát a kisebbség és többség oldaláról, az árnyékos és napos
oldalról egyaránt megismertük.” 

Magyarországon az ellenzék, pontosabban a pártpolitika, többnyire a nem-
zeti érdek ellen működött. Ha a párt érdeke úgy kívánta, az összmagyar nemzeti
érdeket elfeledték. S kevés kivételtől eltekintve ez már másfél évszázados múltra
tekint vissza, de ha mélyebbre fúrnánk, ki tudja, e megfigyelésünkkel – más-
más formában – meddig mehetnénk vissza az időben? Mondhatnánk, hogy ez
a parlamenti demokrácia velejárója, a pártok természetes működési mechaniz-

musa. Csakhogy nem így van! Mert a szomszédos országokban rendszerektől
és pártoktól függetlenül mindenkor elsőbbséget élvezett a nemzeti érdek. Ennek
megmagyarázására igazán komoly kísérletről nem tudok, bár történhetett ilyen.
Az ettől való ódzkodás magyarázata vajon nem az, hogy a választ sejtik jó előre
és az nem lenne politikailag korrekt? De sok más oka lehet még. Kisebbségben
a magyarság ezt felismerte. Nem véletlen, hogy az Erdélyi Párt az, amelyik erre
figyelmeztet!

„Arról beszéltem az előbb, Tisztelt Ház, hogy a nemzetiségi kérdés mikénti
megoldásáért nemcsak a magyar történelemnek, hanem Európának is felelősek
vagyunk. Európa most folyó átalakulásával pedig a nemzetiségi kérdés szem-
lélete is gyökeresen megváltozik s ezt feltétlenül szem előtt kell tartanunk, ami-
kor álláspontunkat e tekintetben kialakítjuk. 

Az első világháború után Párizsban és környékén a nemzetiségi elv és a
népek önrendelkezési jogának jelszavával vonták meg az új határokat. Az ered-
mény mégis az lett, hogy az anyaországukból kintrekedt kisebbségek száma
40 millióra emelkedett s minden 100 közül 12 ember jutott Európában ki-
sebbségi sorsba. Ezek közül abszolút számokban a németek voltak a legtöbben,
közel 10 millióan, viszonylagosan azonban a magyarok vezettek, mert az egész
magyarságnak majdnem egyharmada került idegen megszállás alá. A világ újjá
rendezői tehát nem térhettek ki a nemzetiségi kérdés rendezése elől, amit a
békekonferencia mellett dolgozó egyesült zsidó bizottság vetett fel, mivel a ki-
sebbségek közül csak ők rendelkeztek összeköttetéssel Wilson elnökhöz. Az
összes kisebbségi egyezményeknek alapul szolgáló lengyel kisebbségi szerződés
tizenkét szakasza közül tizenegy a zsidó bizottság emlékiratának szinte szó sze-
rinti fordítása, s így a népszövetségi kisebbségvédelmi rendszer nem volt egyéb,
mint a zsidóság helyzetéhez és kívánalmaihoz mért jogszabályok általánosítása. 

Ma már ez a liberális rendszer a múlté, s a nemzeti szocializmus uralomra
jutása óta Németországban kialakult a nemzetiségi kérdésnek egy merőben új
szemlélete, mely az európai nemzetiségekre és életre rányomta bélyegét. Mi a
két felfogás a zsidó-liberális és német–nemzeti szocialista nemzetiségszemlélet
közötti alapvető különbség? 

A liberális felfogás szerint a nemzetiség mennyiségi fogalom volt és kisebb-
ségnek nevezték a többséggel szemben. A nemzetiszocialista álláspont szerint
a nemzetiség minőségi fogalom, amelynek az alapját a népiség képezi. 

A liberális rendszer, néhány kivételtől eltekintve, csak azoknak az állampol-
gároknak biztosított jogokat, akik nyelvi, faji, vagy vallási tekintetben kisebb-
séghez tartoznak. A nemzeti szocializmus szerint a nemzetiségi jogoknak nem
az egyén, hanem maga a népcsoport a hordozója, amelyet a faji homogenitás,
a közös nyelv és a történelmi sorsközösség tart össze. 

A liberális nézet a nemzet és az állam azonosságának francia elméletéből
indul ki, és a kisebbségi egyéneket is a politikai nemzet tagjainak tekintette,
csak kulturális vonatkozásban biztosítva számukra bizonyos jogokat. A nemzeti
szociálizmus a népi gondolatból indul ki és azt tanítja, hogy a népiség az alapja
a politikai életnek. A nemzetiség, amit a nemzeti szocialista birodalom nép-
csoportnak nevez, a népközösségnek az a része, amelyet a sors idegen állam
kötelékébe illesztett be. A francia felfogás szerint először van az állam, amelyet
a nemzet teljesen kitölt, a német felfogás szerint először van a népközösség,
mely akkor is politikai egységet alkot, ha egyes népcsoportjai idegen államban
élnek.

A liberális rendszerben a kisebbségekhez tartozó egyéneknek a többségi ál-
lampolgárokkal való jogegyenlősége volt a kisebbségi jogok alfája és ómegája,
s a jogegyenlőség gondolatából következett a kisebbségek szabad nyelvhasz-
nálatának és vallásszabadságának a joga. A nemzeti szocialista népcsoportok
életét a közösségi gondolat hatja át, aminek az önkormányzat a jogi formája.
Az autonómia keretei közé tartozik az egyház, az iskola, a nyelvhasználat, a
társadalmi szervezettség, gazdasági megalapozottság, mint egy meghatározott
élettérben élő népcsoport népközösségi életének tényezői. 
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A liberalizmus korában a kisebbségi politikát az erőszakos, vagy békés asz-
szimiláció szelleme irányította, amit Mello Franco és több antant államférfi a
Népszövetség ülésein nyíltan hangoztatott. A nemzeti szocializmus nem akarja
a nemzetiségeket asszimilálni, mert a népi gondolat szoros kapcsolatban áll a
fajelmélettel, s nemzetiségi politikája a disszimiláció, a népcsoportok szétvá-
lasztása és elrekesztése felé irányul. 

Végül a versailles-i Európában a kisebbségi szerződéseket kollektív garan-
ciával látták el, amidőn a Nemzetek Szövetségének a védelme alá helyezték.
A nemzeti szocializmus által tervezett Európában a nemzetiségek ügye csak az
érdekelt államokra tartozik, amelyek államközi kétoldalú szerződésekkel fogják
kölcsönösen biztosítani egymás népcsoportjainak jogvédelmét.”

Ha felületesek vagyunk, könnyen érthetjük ezt úgy, hogy van egy liberális és
egy nemzeti szocialista felfogás az ismertetett sajátságokkal. E kettő áll egy-
mással szemben. Minthogy pedig a nemzeti szocialista eleve magán hordja a
hitlerista birodalmi gondolat, a nácizmus és téves áthallások miatt a fasizmus
árnyékát is, azonnali elutasítást kaphat. 

Csakhogy ezt a felfogást nem a nemzeti szocialisták dolgozták ki. Jellemzői
nem ők, és az nem fő jellemzőjük. Ők csupán a két már létező felfogásból ezt
választották, ezt érezték közelebb állónak, használhatóbbnak elképzeléseikhez,
melyekről most és itt nem tisztünk véleményt mondani. Vigyázzunk tehát az ér-
telmezésnél!

„T. H. A magyar nemzetiségi politika mindig lépést tartott az európai fejlő-
déssel, de sohasem másolta le a kisebbségvédelem valamelyik külföldön alkal-
mazott rendszerét. Amikor a Párizs-környéki kisebbségi és békeszerződések
arra kötelezték az államokat, hogy kisebbségvédelmi kötelezettségeiket az al-
kotmányba becikkelyezzék, a nemzetiségek elnyomása miatt elmarasztalt Ma-
gyarországon erre nem volt szükség, mert 50 évvel azelőtt az 1868. évi 44.
tc. a nemzetiségek polgári és politikai jogait sokkal szabatosabb formában és
tágabb értelemben a magyar alkotmány szerves részévé tette. A trianoni béke-
szerződésben a kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek végrehajtásáról
szóló 4800–1923. számú kormányrendelet éppen ezért nem egyéb, mint nem-
zetiségi törvényünk modern kiadása. Ha tehát a liberalizmus korában megal-
kottuk a magunk sajátos, de a korszellemmel összhangban álló nemzetiségi
politikánkat, akkor az új Európában, melynek minden bizonnyal a szocializmus
lesz egyik uralkodó eszméje, szintén meg kell találnunk a nemzetiségekhez való
viszonyunknak azt a formáját, mely egyszerre lesz korszerű, európai és magyar.
Senki sem veheti tőlünk rossz néven, hogy a nemzetiségi kérdés megoldásánál
nem vagyunk hajlandók fenntartás nélkül átvenni semmiféle olyan külföldi rend-
szert, mely egy bizonyos nép sajátos adottságaiból indul ki és annak érdekét
szolgálja, hanem döntő szempontnak a magyar nemzetiség és államiság jövőjét
tekintjük. 

A magyar nemzetiségi politika irányelveivel kapcsolatban legtöbbet a szen-
tistváni gondolatot halljuk emlegetni. Kevés törvényhelynek az idézésével tör-
ténik több visszaélés, mint Szent István I. törvénye 6. fejezetének 3.
szakaszával: nam unius linguae, uniusque moris regnum imbecile et fragile est.
A liberális kor ennek a törvénynek olyan értelmet adott, mintha Szent István
birodalmát paradicsomi kertnek akarta volna berendezni, amelyben a szlávok
és germánok a magyarokkal békésen játszadoznak. Itt Hóman Bálintot kell ta-
núnak hívnom, aki kimutatta, hogy az első magyar király, ha szívesen is látta az
országban a hasznos idegeneket, akik különféle szokásokat, fegyvert és tudo-
mányt hoznak magukkal, korántsem gondolt valami soknyelvű kisebbségi állam
alakítására, hanem az idegeneket a magyarság kiművelésére akarta hasznosí-
tani. Erőszakkal senkit sem kívánt magyarrá tenni, de ugyanakkor megterem-
tette az előfeltételeit annak, hogy a bevándorlók a magyarokhoz hasonuljanak,
ha nem is mind nyelvben, de munkájuk és érzelmeik útján. A szentistváni gon-
dolat tehát nem az ország nemzeti széttagoltságának a filozófiája, hanem –
Teleki Pál szavaival – »a népek helyes és józan vezetésének állameszméje«.

Olyan gondolat, amelynek csak egyik komponense található meg a középkor
keresztény világnézetében, a másik – újabb őstörténeti kutatásaink szerint –
abban a bánásmódban gyökerezik, amelyet a lovasnomád türk népek a szolgá-
latukba szegődött földművelő törzsekkel szemben alkalmaztak. 

A népek helyes és józan vezetésének ez a szentistváni elgondolása elsősor-
ban arra tanít, hogy a nemzetiségi kérdés Magyarországon nem azonos és nem
oldható meg ugyanazokkal az eszközökkel. A népszövetségi kisebbségvédelem
egyik alapvető hibája éppen az volt, hogy egy kaptafára húzta a különböző tör-
ténelemmel, számaránnyal, földrajzi eloszlással, kultúrszínvonallal, nemzeti tö-
rekvésekkel rendelkező kisebbségi népeket és ugyanazzal a recepttel akarta
orvosolni bajaikat. Ugyanebbe a hibába esnénk, ha most minden néptöredéket
közjogi egységnek fognánk fel és kollektív népi jogokkal ruháznók fel azokat.
Ez a felfogás bár látszólag a nemzeti szociálizmusban gyökerezik, nem egyéb,
mint a liberális nemzetiségi politika jogegyenlőségi fikciójának a közösségi
életre való vetülete. 

A kiegyezési kor nemzetiségi politikájának is egyik alapvető tévedése az
volt, hogy nem ismerte fel azt a különbséget, ami az államhű németség és az
irredenta nemzetiségek politikai magatartásában megnyilvánult. A németségnek
ma már az 1940. augusztus 30-i bécsi kisebbségi egyezmény, a többi nemze-
tiségekkel szemben kiváltságos helyzetet biztosít. Az egyezmény több rendel-
kezése, mint a német nemzeti szocialista világnézetnek biztosított salvus
conductus, a Volksbund joga, hogy valakit népi németnek ismerjen el, a családi
nevek visszanémetesítésének szabadsága, olyan fogalmakat épít be a magyar
kisebbségvédelmi rendszerbe, amelyek eddig ott ismeretlenek voltak. A több
joggal fokozottabb öntudat is jár, s Bárdossy László a múlt évi költségvetési
vitájában plasztikusan hozta párhuzamba a külföldi németség politikai törekvé-
seinek a német birodalom óriási erőfeszítéseihez való viszonyát a hajszálcsö-
vesség törvényével, mely a hazai németek jelentős részének önérzetét messze
a Reich hazafias felbuzdulásának színvonala fölé emelte.”

Az ebbe a csapdába esett magyarországi németek és erdélyi szászok nagyon
megfizettek érte. Sajnos azok is, akik elkerülték a csapdát, mert a történtek
után elég volt hozzá német nevük is. De ez egy másik történet. 

„A kormány feladata, hogy ha kilengések mutatkoznak, kellő időben és
módon közbelépjen, nekünk pedig ezeket a tüneteket azzal a biztonságérzéssel
kell megítélnünk, amellyel csak egy ezer éve államfenntartó nemzet rendelkez-
het. Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy az országnak azokon a végein, ahol
a centrifugális nemzetiségek vannak túlsúlyban, a magyarságnak éppen a né-
metséggel kell az együttműködés útját megtalálni. Utalok itt az erdélyi szászok
helyzetére, akiket a bécsi döntés hétszáz éves együttélés után két országba osz-
tott szét. A magyarság feladata a szászságban felébreszteni azt a szunnyadó ön-
tudatot, hogy hétszáz éven át a magyar impérium nyújtotta rajnai és mózeli
telepesek utódainak hajlékot s a szászság kettészakadását csak a történelmi
három nemzet, a magyar, székely és szász új szövetsége szüntetheti meg. A szász-
ság és egyáltalán a németség feladata pedig az államhűségen túlmenően, ami
természetes, a magyarság irányában olyan magatartást tanúsítani – s itt Antal
István szavait idézem –, hogy rajtuk keresztül a magyar közvélemény ne távo-
lodjék el, hanem ellenkezőleg, tanulja megbecsülni a nagy német nemzetet. 

T. H. A nemzetiségi kérdés nehezebbik részét, és nézetem szerint, a súly-
pontját azok a nemzetiségek képezik, amelyek Trianon után két évtizedet saját
nemzeti államukban éltek és 1938 után tértek vissza Magyarországhoz. Pataky
Tibor és az ő nyomán a debreceni nyári egyetem kisebbségi előadássorozatában
többen is rámutattak arra, hogy a visszatért szlovákokat, románokat, szerbeket
és ruszinokat húsz év alatt a propaganda minden eszközével igyekeztek a ma-
gyarság ellen hangolni, s ha a magyargyűlölet nem is lett a lelkekben feltétlenül
úrrá, nemzeti öntudatuk a legnagyobb fokra hágott. A régi generáció még meg-
őrzött bizonyos rokonszenvet a magyar uralom iránt, az új nemzedék azonban
a megszállás alatt kapott nemzeti nevelést nem tudja levetkőzni, és lelkében ki-
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törülhetetlenül él a megszállás éveinek emléke. A falusi népet jó közigazgatással
és közellátással még meg lehet nyerni a magyar állameszmének, a nemzetiségi
középosztály azonban mindig az irredentizmus hordozója volt s két évtizedes
nemzeti »átképzés« után ma inkább az, mint valaha. Valljuk be őszintén: az a
nemzetiségi középosztály, amely előtt saját nemzeti államában a korlátlan ér-
vényesülés lehetőségei állanak nyitva, nem hajlandó a szentistváni gondolat
alapján a magyarsággal együttműködni, hanem a kisantant felújulására vár és
számít. A józan magyar államvezetésnek tudnia kell, hogy olyan nemzetiségi
középosztályt, amelynek a szomszédságában nemzeti állama van, más állam-
eszmének megnyerni a nacionalizmus korában a lehetetlenségek közé tartozik.” 

Ezt kellene megértenie és elfogadnia a szomszédoknak ma, amikor a ki-
sebbségi kérdés egyedüli megoldása, az autonómia ellen oly nagy erővel tilta-
koznak, s azt minden rossz forrásának képzelik és hirdetik.

„Sokan vannak azon a nézeten, T. H., hogy egységes nemzetiségi politika
kialakítására nincs szükség, mert ezt a kérdést a háború végén kell sokkal ra-
dikálisabb módszerekkel megoldani. Kétségtelen, hogy ennek a háborúnak a
végén az új Európa egyik legelső feladata a Duna-medencei nemzetiségi kérdés
gyökeres rendezése lesz. Ma már mindenki belátja, hogy nemcsak az itt élő
népek, hanem az európai béke szempontjából is veszélyes a nemzetiségi kérdést
mai összekuszáltságában hagyni, ami oda vezet, hogy 50, vagy 20 évenként a
konkurens népek egymás legjavát legyilkolják. Arról is meg vagyok győződve,
hogy egy ilyen gyökeres rendezés eszközei közül a telepítést semmi esetre sem
lehet mellőzni. Azt azonban tagadom, hogy nekünk ölbe tett kezekkel kellene
megvárnunk a háború végét, ami úgyis mindent megold. Az államhatalomnak
éppen a háború alatt van beleszólása nemcsak a politikai, hanem a gazdasági
és társadalmi életbe, s ezt a befolyását a nemzetiségi kérdés terén éppen olyan
előfeltételek megteremtésére kell felhasználnia, amelyek a nemzetiségi kérdés
végleges megoldását előkészítik. 

Háborús nemzetiségi politikánkat egy negatívummal kell kezdenem: mai ha-
tárainkon kívül, de az ezer éves határokon belül, a magyarság százezrei élnek
kisebbségi sorsban, akikről ha most nem is beszélhetünk sokat, mindig reájuk
kell gondolnunk! Megvallom, T. H., elfogódva szólok ehhez a kérdéshez, mert
nem akarok azoknak a hibájába esni, akik a megszállás alatt lehúzták a fejüket,
most pedig biztonságban érezve magukat, nem válogatnak a kifejezésekben,
ha az utódállamokról van szó, sem pedig azokéban, akik nem éltek megszállás
alatt, és most utólag tanácsokat osztogatnak, hogy akkor mit, hogyan kellett
volna csinálni. Azt azonban pártom nevében mégis le kell szögeznem, hogy nem
biztosíthatjuk nemzetiségeinknek a jogok teljességét mindaddig, amíg az ő nem-
zeti államaik a mi magyar véreinktől nemcsak a közösségi élet, hanem az egyéni
élet és szabadság fizikai feltételeit is megtagadják. Ezért pártom nevében szük-
ségesnek tartom leszögezni, hogy csak olyan mértékben vagyunk hajlandók az
északerdélyi románság számára kisebbségi jogok biztosításához hozzájárulá-
sunkat adni, amilyen mértékben a délerdélyi magyarság jogokkal rendelkezik.
Ha pedig ez nem vezet eredményre, a helyes államvezetés a kellő módon és
kellő időben alkalmazott retorzióktól sem riadhat vissza. 

T. H. A háborús nemzetiségi politika az államra és társadalomra egyaránt
súlyos feladatokat ró. Társadalmunk nemzetiségi szemléletének egyik fő hibája
az, hogy ezt a kérdést az érzelem, és nem az értelem szempontjából vizsgálja.
Éppen ezért csak a felszínen mozgó tüneteket látja és nem hatol be az okok és
okozatok összefüggéseinek mélyebb rétegébe. Hajlandó egy-két tőmondatban
véleményt nyilvánítani, és nem látja a kérdés kül- és belpolitikai összefüggése-
inek szövevényét. Megütközik azon, ha papírpénzünkön a nemzetiségi nyelven
írt felírást olvassa, ha nemzetiségi községekben idegen nyelvű feliratokat lát,
helyteleníti, hogy magyar iskoláiban a román, szlovák és szerb nyelvet tanítják
és hogy a Néptanítók Lapjának nemzetiségi nyelven írott mellékletei vannak.
Pedig ma már kétségtelen, hogy a nemzetiségi kérdés helyes kezelése a jó köz-
igazgatáson fordul meg. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges az, hogy a

magyar fiatalság a nemzetiségi nyelveket megtanulja, mert nem engedhetjük át
a vegyes lakosságú kerületek igazgatását a nemzetiségeknek, sem pedig nem
utánozhatjuk az egykori megszállókat, akik magyarul nem tudó tisztviselőket
küldtek a magyar vármegyékbe, s ezáltal sikerült is gyűlöltté tenni a magyarság
előtt az idegen állameszmét. De az a tény sem veszélyezteti a magyar állam
létét, hogy a nemzetiségeket saját nyelvükön tanítják magyar államhűségre, s a
magyarul jól nem tudó tanítók saját nyelvükön kapják meg lapjukban az ehhez
szükséges anyagot, a közigazgatás pedig a nemzetiségek nyelvén hozza tudo-
másukra az őket érdeklő hatósági intézkedéseket. Mi, Tisztelt Ház, nem azon
ütközünk meg, ha a románokat, szlovákokat, ruszinokat, szerbeket elkülönítik,
és mint ilyeneket kezelik, hanem inkább azon, ha a határok a magyarság és az
egyes nemzetiségek között elmosódnak, és lehetővé válik az, hogy valaki tegnap
román, ma magyar, holnap német lehessen, s közben mindenkinél hangosabb
akarjon lenni, mert a hangoskodás az asszimilánsok mimikrije. Csak helyeselni
tudom Mester Miklós képviselőtársamnak azt a javaslatát, hogy a nemzetiségi
vidékekre fajmagyar, vagy teljesen asszimilált tisztviselőket helyezzenek, mert
a friss asszimilánsban könnyen lehet úrrá a régi nemzetiségéhez való ragasz-
kodás, vagy ellenkezőleg, a származását eltitkolni akaró sovinizmus. S itt a köz-
igazgatás és közoktatásügy helyi közegeihez is volna néhány szavam. Ne akarjon
senki sem nagyobb magyar lenni, mint a magyar királyi belügy- és kultuszmi-
niszter urak. Ne csináljon külön nemzetiségi politikát a tanító, a jegyző és az
adóhivatali főnök, mert magyar nemzetiségi politika csak egy lehet, az, amit a
mindenkori kormány a szükséges helyzetkép és a szükséges adatok birtokában
elrendel. Ezt a céltudatos, józan, de erélyes nemzetiségi politikát szeretnők az
államigazgatás minden fokozatán tettekben és eredményekben megnyilvánulva
látni. 

Ha a közvélemény csak a tünetekből ítél is, az államigazgatásnak kell a nem-
zetiségi kérdést ott megragadni, ahol annak a lényege van. A vallási és nyelv-
használati jogok az a terület, ahol a nemzetiségeknek engedményeket lehet
tenni, vállalva a közvélemény előtt az ezzel járó népszerűtlenség ódiumát. Mert
a nemzetiségi kérdés azon a síkon dől el, amit a közvélemény nem lát maga
előtt, sőt az államvezetés is gyakran szem elől tévesztett s ez a népek termé-
szetes szaporasága, az ehhez szükséges gazdasági alap s a nemzeti aspirációkat
ébren tartó társadalmi szervezettség. Ezen a téren van tehát a legtöbb teendő.
De tévedés volna azt hinni, hogy a nemzetiségek fejlődésének megbénításával
a nemzetiségi kérdés megoldható. Az egyetlen helyes, pozitív és alkotó nem-
zetiségi politika az, amelyik a magyarság megerősítését tűzi ki feladatának. 

T. H. Az erőszakos asszimiláció önámítás és kicsinyhitűség. Önámítás azt
hinni, hogy a név- és vallásváltoztatás elég ahhoz, hogy valaki magyarrá váljék,
és kicsinyhitűség azt gondolni, hogy a magyarságot csak a nemzetiségek rene-
gátjaival lehet megerősíteni. A természetes asszimiláció a magyarság javára –
sőt kárára is – hazánkban ezer év óta folyik. Ennek az alapja azonban sohasem
az erőszak volt, hanem az a természetes gravitációs erő, ami az ország
idegenajkú lakóit a magyarság társadalmi helyzete, magas kultúrája, okos gaz-
dálkodása és józan államvezetésének irányába vonzotta. Ezt a központi magot,
a magyarságot kell megerősíteni mind mennyiségében, mind minőségében, ha
azt akarjuk, hogy lekösse azokat a nemzetiségeket, amelyek hisznek a szent -
istváni gondolatban és semlegesítse azokat, akik a határokon túlra kacsintanak.
Ennek a célnak a szolgálatába kell állítani a földbirtok-politikát, szociálpolitikát,
népegészségügyet, adózási rendszert, közigazgatást, közoktatást, a valláser-
kölcsi nevelést és a nemzetvédelmi propagandaszolgálatot. 

Ebben a hónapban 100 éve annak, hogy Széchenyi akadémiai beszédében
az új magyar nemzetiségi politika alapjait lerakta. A magyarosítás Széchenyi
rendszerében is szerepel, ő azonban nem a nemzetiségeket, hanem a magyar-
ságot akarta megmagyarosítani. Ma is a magyarság szaporulatának serkentése,
gazdasági alapjának megerősítése, társadalmi összefogása, kultúrájának kimű-
velése, államvezetésének lendületbe hozása és fegyveres erejének kifejlesztése,
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tehát végső fokon a magyarság megmagyarosítása ma is az egyetlen időszerű,
de egyben idő feletti magyar nemzetiségi politika. 

Mivel ez a nemzetiségi politika csak a nemzet minden erejének összefogá-
sával valósítható meg, a miniszterelnökségi tárca költségvetését elfogadom.” 

Azt gondolom, hogy az itt olvasottak eléggé meggyőzőek mind a követendő
magyar nemzetiségi politika, mind a szomszédságtól elvárható kisebbségpoli-
tika vonatkozásában. Ha az elszakított magyarság viszonylatában az itt leírtakat
az utódállamok gyakorlatukban alkalmazták volna – beleértve saját jól felfogott
érdekeiket is – a határon túli magyarság lélekszáma ma nem mutatná az ismert
tragikus fogyást.

y

Magyar kór
Heszke Béla: Primorság és címkórság 1942/8.

Személyes élmények sora emlékeztet arra, hogy a „magyar négy év” alatt a
címkórság, annak minden furcsaságával és visszáságával, fokozott mértékben
harapódzott el Észak-Erdélyben. Szüleim nevetséges és szomorú történetek
sorát mesélték erről ifjúkoromban. Heszke Béla méltán próbál világosságot
gyújtani a megszédített fejekben.

„Mind gyakrabban látjuk erdélyi székely családaink egyes tagjainál névje-
gyeken, levelek borítékain a név előtt a primor megjelölést. Ez az
önmegkülönböztetés az utóbbi időkben kezd már túlzásba hajlani. Nemegyszer
látjuk egészen szerény társadalmi körben vagy állásban élő embereknél is nevük
előtt a primor rangjelzést, melyről az a balvélemény kezd terjedezni, hogy a
grófság és báróság között álló örökletes rang. Meggyőződésünk, hogy nemzeti
egységünk és a belső emberi értékek mérlegelése fontosabb a túlzásba vitt cím-
keresésnél. Ez indít arra, hogy egy igen tekintélyes erdélyi történésznek egy
primorság iránt érdeklődő rokonához írott leveléből kiadjuk az alább következő
részt, amely felvilágosításul szolgálhat a kérdésben s talán meggondolkoztató
is: »A primorság mai használatában gyökeres tévedésen alapul, mert a primori
rang főtiszti, vagyoni – vagy mind a két – részen csak személyes, de nem örö-
kölhető, nem átszálló rang volt, mint a báróság és a grófság, hanem addig tar-
tott, ameddig a tisztség és a vagyon, s ha valakinek vagyona megoszlott
gyermekei között és nem tudott a hadba lovas kísérettel menni – ami elég drága
mulatság volt –, akkor már gyermekeit legfennebb az atyafiságos nexus alapján
bevették, vagy eltűrték még a primorok zászlója alatt, hogy a székenként mindig
kisszámú primor zászlóalja 50–60 embere kiteljék. Ha azonban a nexus gyen-
gébb házasságokkal lennebb csúszott s tisztség se volt, akkor már az egykori
főkirálybíró, vagy főkapitány unokáit vagy dédunokáit többé senki se tekintette
primorokul s a lófők – vagy ha leszegényedtek, a gyalogok – közé kerültek.
Örökölhető primori rangja egyedül a bágyoni Balogh-családnak volt. Ezt János
Zsigmondtól adományul kapták 1570-ben s az ilyen apáról fiúra száll, a család
kihaltáig. Ma is számosan élnek e családból, szegény falusi földműves sorsban
is. Ezek ma is primorok volnának, de e ranggal a világon semmit sem érnek,
mert egy részüknek vagyona sincs már s ha használni kezdenék a primori címet,
méltán megölné őket otthon a székely csúfondárosság. Egyébként a rendiség
fennállása idejéből egyetlen esetben se lehet kimutatni, hogy a mai módon valaki
primorságát a neve elé egyetlen egyszer is leírta volna. Ez csak az utolsó húsz
év új divatja, mely ma már is sok fenn az ernyő, nincsen kasnak és titulus vitulus
nélkülnek hiúságtakarója. Még valótlanabb és nevetségesen félszeg hajtása
ennek a gyengeségnek a primorsággal a méltóságos cím használata. Soha pri-
mort a székely rendi tagozódottság idején primorság címén méltóságos úrnak
nem hívtak és nem címeztek. Ez a félszeg, rangkóros címemeletesítés csak az

utolsó negyedszáz év találmánya s a múltból teljességgel igazolhatatlan. Ha
valaki nagyon becsüli a nemes hagyományokat, úgy én azok közé tartozom.
A fejlődéshez és tökéletesbülés eszményéhez tartozik ismerni múltunkat, örö-
költ tulajdonságainkat, hogy ami jó van ezekben, azt fejlesszük és tovább vigyük
s gyarlóságainkat irtsuk és gyomláljuk. Ily értelemben a családtörténet és ön-
tudat hatalmas fejlesztő és nevelő eszköz. De ez igazában befelé, házi haszná-
latra s nem az ablakba és kirakatba való. És éppen ez a baj, hogy az utolsó
negyedszázad belső nevelő eszköz helyett hiúság-kirakatversennyé csene vészí -
tette és süllyesztette ezt a lényegében értékes nevelőeszközt és tényezőt. Ahe-
lyett, hogy elődeink értékes tulajdonságainak fejlesztését és az általuk tett jó
közszolgálatok folytatását és fokozását tűznők ki célunkul, a legtöbbször üres
előnévverseny hivalkodásba süllyedünk. És ez már veszélyt is hordoz magában,
mert a vér- és eredetközösség és nemes célgondolatok szent tudata és eszmé-
nyei helyett elválasztó falakat és kaszttudatot növel s a nemzetet károsan meg-
bontja. Az örök igazság helyett, hogy mindenki annyit ér, amennyit emberi
értékével, jellemével és végzett munkájával megérdemel, rangkórságos osztály-
gőgöt s vele üres címekbe merülést nevel a gyarlóbb emberek százaiba, ami vi-
szont mélyebb ítéletű és nyugodtabb vérű embereknél csendes mosolygást vagy
lemosolygást, de epésebbeknél már gúnyt, sőt soknál gyűlöletet vált ki. Annyi
idegen és ellenséges nép között élő nemzet fiainak nem erre van szükségük.«”

Máig érvényes szavak, a máig élő hivalkodás letörésére.

y

Hogyan is volt?
Szőcs Lajos: Román kultúrélet a magyar Erdélyben
1942/8.

Az erdélyi románság a magyar négy évről egészen más képet hordoz magában,
mint ami a valóságos volt. Ennek oka egy tudatos propaganda, amelyet akár
nevesíthetünk egy ott, a Ceauşescu-érában megjelent, nem elhanyagolható
visszhangú, nagyobb mű címével: „Horthy-fasiszta terror Észak-Erdélyben”.
A kötet minden elképzelést felülmúló valótlanságokkal és montírozott képekkel
ad hamis információt erről az időszakról.

„Ezen a címen Pusztai-Popovits József tollából nagyobb összefoglaló tanul-
mány jelent meg az északerdélyi románságnak a bécsi döntés óta kialakult mű-
veltségi életéről. Eddig még maguk a románok sem vetettek számot két
esztendős szellemi tevékenységük eredményeivel, éppen ezért érezhető hiányt
pótol az északerdélyi román kulturális életnek ez a többé-kevésbé megfelelő
tájékozottságú felmérése. A könyvecske aprólékosan foglalkozik mindennel,
ami kultúrát jelent. Ezeken az adatokon keresztül belepillanthatunk e nemzet-
kisebbségünk művelődési mozgalmaiba, nem árt tehát, ha a könyvből idézve,
néhány statisztikai számot és jelenséget közelebbről szemügyre veszünk. Egy
nép szellemi életének legbeszédesebb kifejezője az iskola. A tanulmány készü-
lése idején Észak-Erdélyben 1200 tanító működött román előadási nyelvű ma-
gyar állami népiskolákban. Ez a szám azóta sokban módosult, mert az idei nyár
folyamán ezernél többen végeztek tanítói tanfolyamot, s a végzettek túlnyomó-
részt román vidékekre kerültek. A középiskolai oktatást is hasonlóan gondo-
zásba vette a magyar állam. Kolozsvárt a gyakorló gimnáziumban már kezdettől
fogva működött egy román nyelvű fiú- és leánytagozat. Utóbb a két tagozat ko-
edukációs gimnáziumban önállósult. E gimnázium növendékeinek száma
1941/42-ben ötszázon felül volt, s ez a szám – értesüléseink szerint – az új
tanévben még jelentékenyen megnövekedett. Naszódon is működik csaknem
500 tanulóval egy fiúgimnázium, míg Besztercén a gimnázium román nyelvű
tagozata látja el a környékbeli román ifjúság oktatását. Hasonlóképpen román
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tagozatot állított fel az állam a nagyváradi Szent László gimnázium keretében.
Besztercén és Nagyváradon román nyelvű polgári leányiskolát is találunk. Ami
a román felekezeti oktatást illeti, az 1940/41. tanévben Szamosújváron két
gör. kat. tanítóképző nyílt meg; az egyik, a fiú-tanítóképző 120, a másik, a le-
ánylíceum 84 tanulóval. A növendékek száma már az elmúlt tanévben megnö-
vekedett és az idén elérte a legnagyobb engedélyezett létszámot. Nem
érdektelen megemlíteni, hogy a tanulók túlnyomó része papok, tanítók és föld-
művesek gyermekei közül kerül ki. Nagyváradon is működik egy gör. katolikus
tanítóképző. Kolozsváron háztartási iskolájuk van a Szent Teréz leánynevelő in-
tézetben. Az északerdélyi román papság utánpótlásáról a kolozsvári gör. keleti
és gör. kat. teológia gondoskodik. A román értelmiségi réteg a Ferenc József
Tudományegyetemen képezheti magát, amelynek román tanszéke szaktanárral
van betöltve. Az egyetemnek az elmúlt évben 146 román hallgatója volt, idén
ez a szám is emelkedett. Érdeklődéssel forgattuk a tanulmánynak a román saj-
tóról szóló fejezetét. A régi, hírhedtté vált újságíró nevek mind eltűntek, a
Tribuna Ardealului című kolozsvári napilap és a Săptămână című besztercei
hetilap körül új gárda gyülekezik. Ezekben a lapokban irodalmi és egyházi ro-
vatokat is találunk. A magasabb irodalmi igényeket a Viaţa Ilustrată című képes
folyóirat szolgálja. Az ismeretterjesztést nagy számban megjelenő naptárak és
különböző alkalmi kiadványok látják el. Jellemző, hogy több mint 13 naptár je-
lent meg tavaly román nyelven. A Tribuna Ardealului könyvsorozatot is ad ki,
az egyházi tárgyú könyveknek pedig se szere, se száma. A román könyvterme-
lést szemlélteti az alábbi kis táblázat: 
Művek 1940. 1941. 1942. jún.-ig Össz.
Népnaptárak 6 7 – 13
Évkönyvek – 2 – 2
Néprajzi munkák – 2 1 3
Verses kötetek – 2 1 3
Egyházi vonatkozású könyvek – 8 6 14
Gazdasági munkák – 1 1 2
Pénzügyi munkák – 1 – 1

A tanulmány a továbbiakban az új román költőkkel, az erdélyi román kép-
zőművészettel, kulturális megnyilvánulásaikkal és az erdélyi szellemmel foglal-
kozik. Pusztai-Popovits József értékelés nélkül közli adatait. Tanulmánya emiatt
azt a veszélyt rejti magában, hogy a tájékozatlan olvasó hamis képet nyer az új
erdélyi román életről. Ellenmondásként hat, hogy míg egyrészt azt olvassuk:
az északerdélyi románságot mind itt hagyták szellemi vezetői, addig olyan élénk
és számottevő kulturális életről kapunk mégis képet, amely a hozzáértő szellemi
vezetést mindenképpen feltételezi. Továbbá a tanulmány azt a látszatot kelti,
hogy a románságot Észak-Erdélyben a megbékélés és a helyzetbe való beletö-
rődés jellemzi. Pusztai-Popovits csak mennyiségileg igyekszik felmérni a kér-
dést, a tartalmi és minőségi értékeléssel adósunk marad. Munkájából nem
ismerhetjük meg a román kultúra szellemét és a románság magatartását. Emiatt
szükségesnek látjuk a fenti adatokhoz kiegészítésül néhány észrevételt fűzni.
Mindenekelőtt le kell számolnunk azzal a hiedelemmel, hogy az itt maradt ro-
mánság erőtlen és céltudatlan kisebbség volna. A vezetők nagy része eltávozott
ugyan a bécsi döntés után, de velük együtt eltűnt a megosztó pártoskodás szel-
leme is, helyet engedve az egységes és rugalmas szellemi irányításnak. Az itt
maradt román vezetőréteg hamar magára talált, és már az első időkben itt ma-
radásra és helytállásra buzdított minden románt. Bámulatos gyorsasággal zök-
kentek vissza abba a lelki magatartásba, amely 1918-ig jellemezte őket, s amely
annak idején a „Supplex libellus”-ban és a híres pört kavaró „Memorandum”-
ban nyilatkozott meg. Elég hivatkoznunk azokra a célzatos cikkekre és az alle-
gorikus versek egész sorára, melyekben a román vágyak és törekvések a
mélabús emlékezésektől a kihívás hangjáig minden változatban kifejezésre jut-
nak. A román sajtó élénk kapcsolatot tart fenn a romániaival, sőt olyan befo-

lyással van az itteni románság életére a túloldali sajtó, hogy szemöldökránco-
lására az utóbbi időben jelentékeny változás állott be a magyar Erdély román-
ságának magatartásában. Az itteni román sajtóra jellemző, hogy minden magyar
vonatkozású esemény mellett teljes közömbösséggel halad el, s ha emlegeti is
az erdélyi szellemet, az előtte csak a latinos iskola tagjaiban és Horiában,
Lazărban és Avram Iancuban személyesítődik meg. Ha eléggé mozgalmas is
az északerdélyi románság szellemi élete, nem nehéz észrevennünk, hogy moz-
galmaik súlypontja nem a kulturális tevékenységre esik. Szervezkedésük az
utóbbi időben mindinkább gazdasági és társadalmi síkra tolódott át. Egyre sza-
porodnak a román szövetkezetek, két központ, a Plugarul és a Partium körül
csoportosulva. S a társadalmi gyülekezésre minden alkalmat fölhasználnak.
Soha annyi búcsút és zarándoklatot nem rendeztek és a Mária-kongregációk
úgy nem virultak, mint éppen most. A Mária-kongregációknak eredeti elkép-
zelés szerint a magasabb vallásos igényű társadalmi réteget kellene szolgálniok,
a román görög katolikusoknál azonban kongregánista lett a falu apraja-nagyja.
A kérdést tehát nem szabad távolról és nyomtatványokon, újságokon és köny-
veken keresztül vizsgálni. A nemzetiségek életéről csak akkor nyerhetünk
őszinte képet, ha tájékozottak vagyunk afelől is, ami a külső élet mögött zajlik.
Pusztai-Popovits József munkája azt árulja el, hogy van jártassága a román kér-
désben, s ha az adatszerű felsoroláson túl a jelenségek indító okára is igyekszik
rávilágítan,i s az itt figyelmébe ajánlott szempontokat tekintetbe veszi, a jövőben
értékesebb munkát is várhatunk tőle ezen a területen.” 

A rövid áttekintés adatai egymagukban is jelzik, hogy Észak-Erdély négy
magyar esztendeje alatt nem lehetett szó horthysta elnyomásról, s különösen
nem fasiszta terrorról.

y

Az elveszett génbank
Szabó Dezső: Megújhodás a magyar paraszt által 1942/9.

Ezer évig volt a magyar paraszt a nemzeti tragédiák vagy válságos időszakok
után bekövetkezett csodás talpra állások forrása. Mára a parasztság, mint
olyan, eltűnt a történelem eddigi leggyorsabban működő süllyesztőjében. A
világ fejlődése már nem teszi lehetővé újjáéledését. A mai farmer már nem pa-
raszt, ami természetesen nem baj, csupán a jövőben meg kell találni a közép-
osztály erősítésének egyéb forrásait. Mert senki sem tagadhatja, hogy csak az
erős középosztály lehet az erős ország, az erős nemzet életben tartója és elő-
mozdítója.

Szabó Dezső a maga idejében erről beszél. Ennek a rétegnek a vastagodása
pedig alulról táplálkozván történik. A tehetségük és szorgalmuk jóvoltából kö-
zéposztályba emelkedők a kevéssé tehetséges vagy szorgalmas réteg számára
biztosítják a megélhetést. Vagyis nem segélyekre szorulnak, hanem a képessé-
geiknek megfelelő munkából becsületesen fenntarthatják magukat és családju-
kat, melyben, ha ismét felbukkan egy-egy tehetséges és szorgalmas utód, az
tovább erősítheti a középosztályt. Természetesen ez egy ideális modell, melyet
az emberi kapzsiság felülről, az irigység pedig alulról erodál.

A szocializmus építése nem volt sikeres, a kapitalizmus egyelőre világszerte
az egyetlen működő modell. Amíg jobbat nem találnak ki, ebben kell élni, és
ennek kell megfelelnünk, ennek vadhajtásait kellene valahogy visszavágni, vagy
legalább ellenük védekezni. Ez a legnehezebb, mai külső küzdelmeink elsősor-
ban erről szólnak. 

A belső harcok pedig ama kapzsiság és irigység miatt elkerülhetetlenek.
Mert azok léteznek és hatnak, s azokra politikai, hatalmi játékokat szolgáló
taktikák épülnek. Aligha próbálhatjuk a fentieket nagyobb tömegeknek elma-
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gyarázni. Többek között az oktatás gyengéi miatt is. Hát még azt, hogy a ka-
pitalizmusban adott helye lehet az oligarcháknak. Ők a legnagyobb tőkekon-
centrálók, és nélkülözhetetlen elemei a gazdaságnak. Természetesen akkor, ha
sajátjaink. Ha nem viszik ki a nyereséget. Nem offshore céges, hanem igazán
hazai oligarchák még egy ilyen kis országban sem feleslegesek. Legalábbis
egyelőre. 

Hogy mindezt miként lehetne mégis megértetni a választói tömegekkel, kü-
lönösen akkor, amikor az ellenzék propagandája a segélyező filozófiával próbál
választókat nyerni, mikor élesztgeti az irigységet és a gyűlöletet, s ezt korlátlanul
propagálhatja? Nem tudom.

Olvassuk most Szabó Dezsőt:
„Döntő feltétele a nagybirtok paraszti birtokokká mozgósításának, hogy ezt

a feladatot a magyar parasztság egyetemes problémájaként intézzük el, vagyis:
szerves kapcsolatban minden egyéb problémával. Tehát: 
1. Nem elég odadobni egy bizonyos mennyiségű földet a parasztnak, hanem
gondoskodni kell, hogy ezzel együtt megfelelő gazdasági beruházáshoz, lakó-
házhoz, bútorhoz stb. juthasson egészséges, fejlődést nem gátló hitelfeltételek
mellett. 
2. Ugyanakkor minden falunak intézményesen kell lehetővé tenni a magasabb
gazdasági kultúra elnyerését.
3. Meg kell szervezni a falu adottságai szerint a háziipar, kéziipar, téli munka
lehetőségeit. 
4. Meg kell szervezni a falu egészségügyi és közlekedési viszonyait. 
5. Intézményesen kell biztosítani: hogy a magyar földmívelő nép arravaló gyer-
mekei középosztállyá fejlődhessenek. 

Mint minden felbukkanó földreform-kísérletnél, most is csoda mellékénekek
próbálják eldalolni a magyar rögöket a magyar parasztságtól. Újabban igen sok
hangnemben szavalják: mennyire érdeke az országnak, hogy egy erős, művelt,
intelligens, magyar érzésű középbirtokosságunk legyen.

Ez igaz. De van középbirtokosságunk máris és volt mindig. És csak rajtuk
áll, hogy erősek, műveltek, intelligensek és magyar érzésűek legyenek. Aztán
nagyszámú középbirtok lesz a szétmozgósított nagybirtok meghagyott részéből.
Most a magyar megmaradás döntő parancsa az: hogy minél több parasztcsalád
jusson földhöz. És ha mégis állíttatnak föl új középbirtokok: egy részét nem
volna jó azoknak az erős, intelligens, feltörő magyar paraszti családoknak jut-
tatni, amelyek még a múlt nehéz viszonyai közt jelentős eredményeket tudtak
felmutatni a földszerzés és a termelés terén? Egy pillanatra sem szabad elfelej-
teni: a magyar megmaradás elengedhetetlen feltétele: a magyar középosztály
megújhodása a magyar paraszt által. (Szabó Dezső: Az egész látóhatár. II. köt.
424 old.)” 

A magyar középosztály nemzetmentő megújhodására meg kell találni a mó-
dozatokat. Ez a kísérlet folyamatban is van. Az a baj, hogy az ezt érő támadások
is folyamatosak!

y

Örökös kérdőjel?
Tamási Áron: Divatos népiség 1942/9.

Ezt a szabadegyetemi előadását 1942. december 9-én tartotta a szerző a Fe-
renc József Tudományegyetem aulájában.

„Ha szabad volna két szót a múltról szólani, úgy kezdeném ezt az előadást
is, mint ezelőtt tíz esztendővel az egyik regényemet. Vagyis ilyenformán: attól
kezdve, hogy a »románok kézhez vettek volt minket«, az Erdélyben maradt ma-

gyar író gyakran állott a közönség elé, hogy tanítva szórakoztassa őt, vagy hogy
gondolatait és hitét megossza véle. Hirtelen nem tudom: sajnálatos tünet-e vagy
éppen örvendetes, hogy a hazatérés óta nemigen lehet erdélyi írót látni a do-
bogón. Két esztendő óta velem is először történik most, hogy a nyilvánosság
előtt egy fontos kérdésről hangosan gondolkozom. Szívesen teszem ezen a meg-
tisztelő és tudós helyen, ahol valamikor a római jogra engem próbáltak tanítani
mások. Szívesen teszem, de azt is be kell vallanom, hogy a bölcsesség játszi és
tarka pillangói folyton a hallgatás mezejére akartak csalni, miközben ennek az
előadásnak a tervével és az anyagával foglalkoztam. Ez érthető is, mert az író
általában értelmesebb lény, mint ahogy gazdag családoknál és hivatalos helyeken
azt gondolni szokták. Ilyenformán tudja tehát, hogy hangzatos kérdésekről
okosnak tetsző módon beszélni, az nem az ő feladata, hanem tiszteletreméltó
uraké. Másrészt érzékeny is az író: vagyis bántja őt, ha más egyebek mellett
még azért is haragszanak rá, hogy mások elől elveszi a szót és kárba veszíti,
mivel nem használja fel semmiféle gyakorlati célra. 

Remélem, hogy ez a rövidke testvéri vallomás nemcsak választékosan hang-
zik, hanem sikerült is megértetnem magamat; s magamon keresztül más írókat
is, akik önmagukban szintén vesződnek azzal a kérdéssel, hogy a mai hangza-
varban helyénvaló dolog-e beszélni, vagy hasznosabb az elvonultság és a csen-
des munka mellett maradni. Erre a kérdésre az írónak és a közönség
legszínvonalasabb rétegének azonos módon kéne válaszolni. Mert ez lenne az
eszményi találkozás. Lehet, olyan időket élünk, hogy ezt az eszményi találkozást
kölcsönösen előkészíteni nemzeti feladatnak látszik. 

Lelkileg szükségét éreztem annak, hogy most, amikor oly sok idő után er-
délyi közönség és erdélyi író ismét személyesen találkoztunk, mindezt beveze-
tőül megmondjam. Így bizonyára másképpen is fogják hallgatni gondolataimat
a kérdésről, melyet »Divatos népiség« címen próbáltam megjelölni.” 

Már az első sorokat olvasva elgondolkodhatunk azon, miért nem várták pó-
diumra Tamásit és társait, amint azt érezték, hogy Észak-Erdély magyarsága
felszabadult a román elnyomás alól? Amikor már kimondhatták, amit erről
eddig kimondhatatlanul gondoltak. Nem kellett a kimondó ember, a parabo-
lisztikus megfogalmazások mesterei feleslegessé váltak. Nem volt már semmi
más gond? Csak az az egy, igaz a legkeservesebbnek érzett? Csak a külső nyo-
más, az idegen bűn volt fontos? És magunkkal? Nem kérdezték, hogy magunk-
kal kinek kell foglalkoznia? Vagy annak kimondása szintén a tilos jól begyakorolt
tartományába száműzetett? Csak azért, mert kínos! Mert: az akkori hangza-
varban hasznosabbnak látszott az elvonultság és a csendes munka? Hányan
vesztették el hangjukat az utóbbi évtizedekben, miután már nem lehetett a tilos
varázsával kiegészíteni a szavak súlyát. Pedig ostorozni való akad, nem is kevés.
Csak ne lenne az a szólásszabadság, amelynek működését tagadni és tilost ki-
áltozni hasznos muníciója napjainknak.

De az előadás nem erről szól. Ezek csak a bevezető ébresztette aktuális
gondolatok. Kövessük hát Tamási mondandóját.

„Én választottam a kérdést, s ez elég baj nekem, mert így senkinek sem te-
hettem szemrehányást, miközben ennek a kényes és gomolygó problémának a
nehézségeivel küszködtem; s én leszek a törekvő és becsületes áldozat is egye-
dül, amikor a végén alulmaradok, hogy igyekezetem holttestén tisztuljon és fej-
lődjék tovább a népiség eszméje. 

Az volna igazán egyszerű és okos dolog, ha mindjárt megmondanám, hogy
mi is az a népiség; sőt kívánatos is volna ez, mert utána csupán gyöngéd fi-
gyelmükbe kéne ajánlanom az ügyet s már mehetnénk hazafelé. Nem a jóindu-
laton múlik mégsem, hogy nem mondom meg; hanem egyszerűen azon, hogy
nem tudom megmondani. Bezzeg, gondolhatja valaki: csak volna itt egy tudós
egyetemi tanár, akinek szakmája ez a kérdés; vagy jönne ide valami néppártnak
a vezére! Azok bezzeg meg tudnák mondani rögtön, hogy mi a népiség. Hát én
azt nem hiszem. Mert ha hinném, akkor én nem előadásra vállalkoztam volna,
hanem első hallgatónak. No, jól van, fűzhetné valaki tovább a gondolatot: hát
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nem mindegy akkor, hogy ki beszél a népiségről, ha már senki sem tudja kön-
törfalazás nélkül megmondani, hogy mi is az a népiség. Hát ez nem egészen
úgy van, mert lehet a tudós sokkal szakszerűbb, mint én, sőt kell is lennie; és
lehet a néppárti vezér csalhatatlanabb, bár nem kell annak lennie: én valahogy
mégis, talán szabad azt mondanom, lelkileg és az eszme előtt, illetékesebb va-
gyok a »köntörfalazásra«, melyet szokottabb szóval nevezzünk mi is fejtegetés-
nek, vagy eszmefuttatásnak. Nem azért bátorkodtam illetékesebbnek nevezni
magamat, mivel származásomnál és ösztöneimnél fogva bensőséges közöm van
a népiséghez, hanem egyszerűen azért, mert egyesek szerint a népiség eszméjét
már húsz éve és igen számos irodalmi munkával szolgáltam. Így aztán annál
meglepőbb, hogy egyszerűen, s ahogy mondani szokás, »konkrét« formában,
nem tudom meghatározni, hogy mi a népiség. Hát az író nem tudja, hogy mit
csinál? Bizony, nem egészen tudja, csak érzi. Olyan az ő foglalkozásában, mint
a szerelmes, aki szintén nemigen tudja, hogy mit csinál, csak érzi; az ilyen
ember magát a szerelmet sem tudná hamarjában és a legszerencsésebben meg-
fogalmazni, de beszélni róla mégis szebben tud, mint a tudós szakértő. Beszél-
jünk hát a szerelemről, vagyis a népiségről.” 

Talán, ha a népiség fogalmát nem használták volna társadalmi és politikai
síkon, s megmaradt volna az művészet arzenáljában, nem kapott volna akkora
jelentőséget. Lett volna, mint minden, ami van. Mert van. De amint nem párba,
hanem ellentétpárba került, átváltozott harci célponttá és ezért harci eszközzé.
S az is maradt.

„Olyan eszméről van szó, mely nemcsak szellemi síkon, írói és tudományos
művekben jelentkezik, hanem társadalmi és politikai síkon is. Az a körülmény,
hogy nemcsak irodalmi, hanem társadalmi és politikai eszmeáramlat a népiség,
lehetetlenné teszi, hogy a népiségről, annak társadalmi és politikai vonatkozásai
nélkül, helyes képet adhassak. Ez elég kényes dolog a mai, érthetően érzékeny,
világban. De az az írói meggyőződés és törekvés, hogy az írónak a politikán
felül kell állania, bizonyára megóv engem minden olyan hangzatosságtól, mely
népszerű lenne ugyan, de rendkívül mulandó. Ettől megóv, de remélhetőleg
ugyanakkor hozzásegít egy olyan szintézishez, mely a hagyományt és a haladást,
a nemzeti eszmét és az emberies felfogást olyan szerencsésen egyesíteni tudja,
hogy ebben együtt érezhessék magukat olyan magyar emberek is, akiket kü-
lönben valamely jóhiszemű, de túlzó felfogás egymástól elválaszt. 

Egy olyan eszmeáramlatot, mint a népiség is, mely az emberi életet minden
vonatkozásában érinti: csak úgy tudunk megérteni és megértetni, ha legalább
futólag történeti vizsgálatot hajtunk végre. Kutatás ez, vagy szakszerűen ok-
nyomozás, melynek az a célja, hogy az eszme jelentkezésének szükségét meg-
mutassa s magát az eszmét, derengésétől mostanáig, nyomon kísérje. Képet a
népiség jelenlegi állapotáról, mely tiszta és megbízható, csak így tudunk alkotni.
Márpedig döntő jelentősége van annak, hogy a kép tiszta és megbízható legyen,
mert máskülönben ennek a megújító erőnek jövendőjét, mind eszmei, mind
gyakorlati vonatkozásban, helytelenül ítélnők meg. 

A kutatás dolgában én úgy látom a kérdést, hogy a népiség gondolata a
megelőző világháború végén fogant meg az időben. Ez a háború a szabadelvű
korszak végét jelentette. A szabad verseny, mely az anyagi javak mohó meg-
szerzésében és az anyagi hatalom féktelen vágyában mellőzte az igazság és az
erkölcs szabályait, ennek a háborúnak végén olyan világot teremtett Európában,
amelyet sem erkölcsös emberek, sem öntudatos nemzetek nem tudtak s nem
is tudhattak tartósan elviselni. A megalázott szívekben meghalt akkor egy kor-
szak, mely a negyedszázados történeti fejlődés tanúsága szerint is már végle-
gesen a múlté. Túlságosan közel vagyunk még ahhoz az időhöz, s talán az
emlékeink is zavarnak még abban, hogy tárgyilagos véleményt mondhassunk
erről a szabadelvű korszakról. Kétségtelen azonban, hogy messze esik az igaz -
ságtól az a felfogás, mely ezt a korszakot nemcsak eltemetni akarja, hanem ki-
törölni is Európa történetéből. Emberi vívmányai igen nagyok ennek a
korszaknak: főleg az anyagi művelődés terén, de a tudományban és a művé-

szetben is. Az a törekvés azonban, hogy ezeket a vívmányokat nemzetek fölötti
értékekké tegyék, s ezáltal maradandókká, nem mindenben mondható sikeres
kísérletnek. De egy tanulságot mindenesetre merítettünk ennek a törekvésnek
a kudarcából, s én ezt a tanulságot, húszéves fejjel hazatérve a háborúból, egész
életemre megjegyeztem magamnak. Ez a tanulság pedig az, hogy az emberiség,
mint gyakorlati közösség, csupán illúzió: egyedül a nemzeti közösség az, amely-
ből és amelyre építeni lehet. Az emberiség eszme csupán, mely él és mindig
élni fog az emberi lélekben, de ezt az eszmét igazán szolgálni csak az tudja,
aki maradandó formában fejezi ki nemzetének építő erőit. 

Az események, amelyek a két háború között is igen szép számmal történtek,
eléggé bizonyítják, hogy a fenti tanulságot nemcsak mi vontuk le, Erdélyben és
idegen hatalom alatt élő magyarok, hanem Európa más pontjain is hasonló
meggyőződésre jutottak gondolkozó emberek. Valamit leromboltak bennünk.
Valamit, amit emberi igazságnak hittünk, egyéni vagy nemzeti szabadságnak,
testvériségnek vagy emberi megbecsülésnek. S mivel ugyanazok, akik mindezt
lerombolták bennünk, korábban és közben a szabadelvű korszak »fennkölt« esz-
méit hirdették nekünk, a csalódásunk lezárt egy korszakot. A szív azonban,
melyből kihal valaki iránt a melegség; a lélek, melyből elszáll a hit; és az elme,
mely elveti azt, ami igaztalanul becsapta: mindez nem maradhat temető. Érzést
akar újból a szív, gondolatot az elme és eszmét a lélek. Természetes tehát, hogy
azok az emberek, akik gondjaikban és szellemi erejükben leginkább kifejezték
népüket, új eszmék után kutattak. Megérezték, hogy letűnt egy korszak s ön-
magukban vívódva keresték az eszmét, melynek jegyében föl lehet ismét kelni
és elindulni új élet felé.” 

Fölösleges okoskodás lenne bármit is hozzáfűzni ezekhez a régen várt sza-
vakhoz. Tamási a múltból szól mihozzánk, s mintha most beszélne. Csak egy a
hiba: az a letűntnek hitt liberalizmus felkelt sírjából, s rettentő neoliberális kí-
sértet formájában éjjel-nappal velünk van. A társadalom egy része által pedig
hús-vér ádáz harcossá testesül. A nemzeti közösségek közben élet-halál har-
cukat vívják. Már ahol még vannak, akik ezt felvállalják. Micsoda erők lehetnek
azok, amelyek egy halottnak tűnt korszakot reanimáltak és eddig nem ismert
lendülettel szabadítottak a száját tátó emberiségre.

„A szükség és a vágy egyaránt erős volt arra, hogy a megújulás jegyében új
korszak kezdődjék. De hogyan és milyen eszme jegyében? Ki kell hallgatni az
időt, mert az időben van elrejtve, hogy mit kell, és mit lehet csinálni. Sem az
eszme, sem a gyakorlat nem független tőle. S az idő oly titokzatos! Erőszakot
nem tűr, s kegyesen csak azt emeli fel, aki szerencsésen eltalálja, hogy a mé-
hében mit hord. Ehhez pedig az emberi értelem nem elég: ösztön is kell hozzá.
Politikusnak, tudósnak és írónak ez az ösztön súgta meg, hogy a nép felé kell
fordulni, ha a megújulás forrásait megtalálni akarjuk. Arra fordultunk tehát: a
nép felé, kiben a megújulás forrásait megtalálni véltük. Nagy és jogos kérdés
azonban, hogy ez a fordulat helyes volt-e. Mert ha nem volt helyes, akkor csak
egy tragédiával több és egy hittel kevesebb: tekintettel arra, hogy a fordulás
óta, ezen a vonalon, már olyan történelmi események játszódtak le és olyan
szellemi fellegvárak épültek, amelyek nemcsak elkötelezést jelentenek, hanem
az ítéletet is magukban hordják. 

Az írónak, aki lelkiismerete és nemzete előtt nemcsak azért felelős, amit írás-
ban és szóban hirdet, hanem azért is, amit mások az ő hallgatása fölött népével
cselekednek: elsősorban kötelessége, hogy minduntalan számadást csináljon ön-
magával. Másokat rábeszélni, sőt figyelmeztetni, hogy szintén csinálják meg ezt
a számadást, azt is ügyének érezheti az író, ámbár igen népszerűtlen dolog. Igaz,
hogy én szerény meggyőződésemet nem ültetem a szélkakas hátára csak azért,
hogy népszerű legyek, de azért a népszerűtlenségre sem vágyom túlságosan. Al-
kalmi apostolkodás helyett megmaradok hát a feleletnél, melyet az önvizsgálat
után önmagamnak adhatok. Ez a felelet igennel szól arra a kérdésre, hogy helyes
volt-e a nép felé fordulni s benne keresni a nemzeti s azon keresztül az emberi
megújulás forrásait. Énbennem semmi kétség nincs aziránt, hogy helyes volt; sőt
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az a hitem, hogy a világnézet, mely az elkövetkezendő időből korszakot csinálhat,
egyedül ezen az úton kereshető: ez a hitem még sokkal erősebb, mint korábban
bármikor. Nem tudnék azonban ilyen aggodalom nélkül válaszolni arra a kérdésre,
hogy megnyugtatónak tartom-e a népiség gyakorlati és eszmei alakulását, mely
hovatovább negyedszázada tart már. Bizony szomorúság és kétség merül fel néha
bennem, ha hallom és olvasom a hangzavart, mely ebben a kérdésben zsivalylik;
vagy ha látom, hogy az eszme rügyező fájához vásári lovat kötnek.

Lehet, hogy ezek a tünetek nem érdemelnek olyan szorongó figyelmet, ami-
lyent néha keltenek bennem. Gondolhatnók azt is, hogy utóvégre minden esz-
meáramlat egyben áradás is, mely a zavart és az elemi erőt egyaránt viszi
magával a tenger felé, ahol eltűnik a zavarosság és megnyugszik az ár. Sőt ter-
mészetesnek vehetnők a zavart, az ártó szenvedélyt és az elferdülést, ha meg-
gondoljuk, hogy a népiség eszméje nemcsak a szellem területén jelentkezik,
hanem mint politikai hitvallás és mint társadalmat átformáló erő is. Talán ter-
mészetes, de a szellemi emberre nézve mégis nyugtalanító. Nem is kérdés,
hogy őrködni kell-e; s úgy hiszem, abban is egyetértünk, hogy az aggasztó tü-
netekről minden alkalommal beszélni kell. 

Az őrködés dolgában az írónak jut a legnehezebb feladat, mert őt egyedül
a hűség kötelezi. A politikus ugyanis a gyakorlati élet útvesztőiben néha úgy
elszakad az eszmétől, hogy később meg sem ismeri; a társadalmi újító pedig a
saját szenvedélyének zsákutcáiba tévedhet; az írót azonban dolga és hivatása
egyaránt arra kötelezi, hogy őrhelyén állva, egyedül az eszméhez legyen hűsé-
ges. Jól emlékszünk ennek a századnak két első évtizedére és nem felejtjük el
az írástudók árulását, mely a bomlasztó erők cinkosává tette az irodalmat és a
sajtót. Nemcsak nálunk, hanem egész Európában. Hiába jajgatott Ady Endre
a szörnyű látomás előtt és hiába siratta el Erdélyt: az irodalom és a sajtó szel-
leme már nem a korszak eszméihez volt hűséges, hanem a bűneihez.”

Tamási tehát leteszi voksát a népiség mellett. Az író felelősségét említi, azét,
akinek meg kell maradnia az eszme mellett, szemben a feledékeny politikussal.
A történelem talán nem sok nép esetében mosta össze a kettőt. Az írókból po-
litikusok lettek. Fordítva ritkábban. 

De abban az értelemben is gyakori volt az írónak a politikushoz hasonulása,
hogy cinkosává tette az irodalmat és a sajtót – amint Tamási mondja –: a bom-
lasztó erőknek. Ma egy ilyen kort élünk, s mintha a népiségnek, melyet még
mindig nem határoztunk meg, ez lenne ama ellentétpárja?

„Valami dereng, ugyebár, de még mindig nem tudjuk, hogy mi a népiség. 
Ha pirkadni látjuk a hajnalt, ne rontsuk el azzal, hogy szabatos meghatáro-

zást készítünk róla. Inkább nézzük derengő színeit és gyűlő reményeit, amelyek
akkor melegítik át szívünket igazán, ha az éjszakára gondolunk, amely meg-
előzte. Anyaggá vált minden abban az éjszakában, mert a mohó képzelet nem
Istenről, megnyugvásról és igazságról álmodott, hanem aranyról. Most már jól
tudjuk, az új eszme derengésében elgondolkozva, hogy mily tévedés volt a ma-
tériában látni az élet értelmét, és olyan társadalomban élni, mely a teremtett
világtól elszakadva nyüzsög s amelyben az Isten sem érzi magát otthon. Még
szerencse, hogy a nép és a munkás ki volt zárva ennek a társadalomnak anyagi
és »szellemi« áldásaiból. Szerencse, hogy a maga világában külön élt a nép, a
maga életformája szerint, megőrizve szellemi egészségét. Mert így nemcsak fe-
léje lehetett fordulni, hanem tanulni is lehetett tőle. S mindenekelőtt fölfedezni
benne az emberi lét alapvető törvényét, mely szerint bölcs és derűs emberi élet
csak úgy lehetséges, ha Istennel való kapcsolatunkat megtartjuk és gondozzuk;
ha benne élünk a teremtett világban, a fákkal, a virágokkal, az éggel és a földdel
együtt; s ha olyan társadalmat alkotunk, amelynek tagjai rendezték már a vi-
szonyukat az Istennel és a természettel. Ez hát a népiség?” 

Igen! A népiség valami ilyesmi. Valami, ami nem képes cinkosságra, amit
eltéphetetlen gyökerek kötnek a földhöz és az éghez.

„Még nem hajnal a halovány pirkadó szín a keleti égen, de nélküle még sincs
igazi hajnal. A világkép, vagy nevezzük emberi világnézetnek, amelyet főbb vo-

násokban megjelöltem: szintén olyan eszmei része a népiségnek, mely nélkül
részletekbe veszne a megújító szándék. A hitvallás, mely ezt a világnézetet ál-
talános és alapvető tételnek tekinti, ezekben a válságos időkben mindenütt fel-
hangzik, ahol a harmonikus emberi élet feltételein gondolkoznak. Minden
országban; s főleg írók különböző hangszerein keresztül. Ezt a muzsikát, mely
éppen olyan derűs, mint ősi erejű, idegenkedve és nyugtalanul hallgatják az
emberek. Más ez csakugyan, mint a polgári irodalom ernyedt és egyhangú ze-
néje, melyet az eszmény nélküli és gúzsba kötött társadalom kérdésein kívül
egyéb már nemigen érdekelt. 

Emberi életet szeretnénk: egyszerűt, derűset és egészségest!
Új gondolat ez? 
Nem új, csak elfelejtett. És a művészi forma, a képzelet és a szemlélet

módja, ahogy irodalmi művekben kifejezésre jutnak ezek a gondolatok: az sem
új, csak elfelejtett. A valóság és a képzelet összhangja a legősibb költői lélek
adománya, melyet leghívebben a nép őrzött meg. Így tehát a gondolat és a mű-
vészi forma egységes eredetű a népiségben, mely rendet akar teremteni az em-
beri lélek egész területén. Rendet teremteni a lelkekben: ez igazán költői
hivatás, melynek méltó jutalma egyedül csak az lehet, ha az eszme jegyében
megújul a nemzet, s ha a rendből társadalom lesz. Megújulni, embernek és
nemzetnek egyaránt, csak a saját természete szerint lehet; életképes társadal-
mat pedig csak a fajta jó tulajdonságaira építhet bárki. 

Nemzeti eszme tehát a népiség? 
Igen, mert derűs és egészséges magyart akar; ilyen magyarokból igazságos

társadalmat; és a társadalom fölé nemzetet, melyet minden magyar a magáénak
érezhet, mint a csillagos eget. 

Most már csakugyan érezzük, hogy mi a népiség.
De hát mi benne a »divatos«, amit a cím ígér? 
Divatos az, ami nem benne van, hanem mellette: Göre Gábor és a góbé.” 
Kinek szól a mai ellenoldal művészete? Mit szolgál? És kik törnek pálcát az

egykori népi írók fölött? Ugyanakkor hova lett a nép a népiség mögül? A meg-
őrző nép! Legalább divatként még él? Vagy már csak egykor volt, a népiséget
képviselő Tamási Áronok és társai adhatják vissza nekünk ezt a csodafegyvert?
Tudnak-e még rendet teremteni az emberi lelkekben? S ha tudnak, megújul-e
általa a nemzet? 

y

A 60 éves Kodályt köszöntve
Gagybátori E. László: Kodály Zoltán és kórusai 1942/9.

Gagybátori E. László tanulmányát a Hitel Kodály 60. születésnapja alkalmából
közli, s ezzel is jelzi, hogy Kodály személyének szerepe, életművének helye van
a magyar nemzetstratégiában. 

„Ha végigtekintünk a zene történetén, a zeneszerző egyéniségek megjele-
nésétől a mai napig, folytonos hullámzást látunk. Időnként nagy hatású zene-
költők jelennek meg és szabnak irányt a következő időszak stílusának, a
körülöttük élő és őket követő szerzők mintának tekintik alkotásaikat, és vagy
ösztönösen utánozzák, vagy pedig az ellesett szabályszerűségeket esztétikai
törvényekké, szabályokká teszik. Egyébként a lángeszű, nagy művészegyéni-
ségek is szervesen a megelőző korszak stílusából nőnek ki. Klasszikus és ro-
mantikus korok váltogatják egymást. A klasszikus kort legfeljebb két-három
alkotóművész képviseli, a klasszikus korok közti évtizedeket a romantikusok,
az utánzók, a feloldók vagy a kísérletezők töltik ki. 

A művészi értékelés és osztályozás sohasem külső sajátságok alapján tör-
ténik, hanem annak a belső kapcsolatnak az eredménye, amely az alkotóművé-
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szek és a hallgatók közt létrejön a hallott mű révén. A »klasszikus mű« fogal-
mára különösen áll ez. Klasszikusnak nevezem azt a műalkotást, amely bennem
a hiánytalanság, a kiegyensúlyozottság érzését kelti. Már most a történeti vál-
tozás folyamában nézve a dolgot: előbb több ellentétes elvnek kell kialakulnia,
hogy azok összegezéséből, leszűréséből létrejöhessen egy klasszikus stílus.
Előbb ki kellett fejlődnie az egyszólamúságból a többszólamúságnak és több
szólam együttes hangzásából a harmóniaérzéknek, hogy felléphessen Palestrina
a maga minden disszonanciát elsimító hangzatkezelésével és a hevesebb kilen-
géseket kerülő és mégis üdén változatos dallamvezetésével. Előbb fel kellett ol-
dani a hangszeres zenét az énekes szólamvezetés megkötöttségeitől, és
bizonyos szokványnak kellett kialakulnia az akkordváltásban, hogy az új lehe-
tőségek és az új korlátok – a disszonanciák szabadabb kezelése és a harmóniai
funkciók rendje – megint kiegyenlített művészetté forrjanak Bach alkotásaiban.
Előbb el kellett vetni a többszólamúságot és az »egyszerre többfélét« elv helyébe
az »egymás után többfélét« elvet emelni, hogy létrejöhessen a maga egyszóla-
múságában is olyan változatos, gazdag Haydn-stílus. Előbb meg kellett születnie
ennek a derűs kispolgári zenének, hogy mikor ebbe betör egy titáni egyéniség,
a világrend és az ettől szabadulni akaró egyéni lélek ellentétéből egy új, maga-
sabb rendű, a lélek tüzében izzó összhang álljon elő: a Beethoven-zene.

Hiányzik még a kellő távlatunk ahhoz, hogy Kodály zenéjét minden fenntartás
nélkül új, klasszikus csúcsnak tüntessük fel. Nem tudjuk még, mi fog utána kö-
vetkezni. Arról azonban egyre jobban meggyőződhetünk, hogy Kodályban épp -
úgy összefutnak és kiegyensúlyozódnak az előző századok folyamán érvényben
volt ellentétes esztétikai elvek, mint a korábbi nagy klasszikusok művészetében.

Mi is történt az európai zenében a bécsi klasszikusokat követő században?
Először is a hangulati háttér tolódott el a derűsből és erősből a gyenge, a ti-
tokzatos felé (Schubert, Weber), azután kiszélesedtek, lényegtelenné váltak a
formák (Schumann, Chopin), majd kitágultak a harmóniai lehetőségek, új, erős
egyéniségek a zenét zenén kívüli korlátok közé helyezték, mert zenei korlátokat
már nem akartak ismerni (Wagner, Liszt). Ezután megint visszahatásnak kellett
következni: a harmóniákban való gondolkodás túlzásaira a dallam uralkodó sze-
repének (Musszorgszki), a formák túlméretezésére az új formai leegyszerűsö-
désnek (Grieg), a hangzatváltások törvényszerűségeinek kiélezésére a lebegő
akkordhatásnak (Debussy). 

Ezek az ellenhatások azonban mind csak negatívumokként jelentkeztek.
A legkülönfélébb művészi elvek, műhelyszabályok kiegyensúlyozott összegező-
dését Kodály Zoltán zenéjében találjuk meg. Az ő művészete nagy szintézis:
korok, stílusok, fajok olvadtak össze benne. Ez az összegeződés nem mozaik-
szerű. Kimutathatók ugyan benne az egyes elemek, de az egész művön keresz-
tülömlik Kodály sajátos zeneisége. 

Az idegen hatások még szembetűnőbbek első műveiben. Ekkor – saját val-
lomása szerint – még kereste a stílusát. Grieg akkordjait idézi első kórusműve:
az Este, a XVIII. századra emlékeztet Adagiója, hegedűre és zongorára, De-
bussyt visszhangozza zongorára írt Meditációja. De valami egyénien magyar íz
érvényesül az Este ritmikájában, az Adagio dallamvonalában, a Meditáció pedig
Debussy impresszionista hangzatait éles metszésű zenei mondatokkal
körvonalozza. A Grieg-szerű hangulatba belép a tisztán tagolt, éles vonalú, öt-
fokúságba hajló dallam, s így jön létre a maga egyszerűségében nagyszerű Ko-
dály-dal: a Nausikaa. Ebben a dallamban még több van Kodály egyéni világából,
mint a magyar dallamstílusból. Csak ezután kezd Kodály behatóbb népdalku-
tatásokba és csak a tízes évek elején készül el első jellegzetesen kodályos műve:
a Bordal. Kórusmű ez is, akárcsak az Este. De már nem az impresszión van
benne a hangsúly, hanem a dallamon.”

A szerző remek ismertető futammal pergeti le előttünk a Kodályig vezető
zene fejlődéstörténetét. Aztán rátér a magyar zene életében, és a magyarság
magára ismerésének nagy művében úttörő munkát végző nagy zeneszerzőnk
munkájának elemzésére.

„Kodály zeneszerzői pályájának első két szakaszát – mindegyik kb. egy év-
tized – sajátosan egy-egy kórus indítja el. És ez a két évtized mégsem bővel-
kedik kórusművekben. Az elsőt, a kísérletezés, a stíluskeresés évtizedét jórészt
hangszeres művek töltik ki, a másodikat inkább dalok. Először a kifejezési le-
hetőségeket kellett kipróbálni a kor nyújtotta eszközökkel, azután vissza kellett
nyúlni a zene ősanyagához: a dallamhoz. (…)

Kétségtelenül új hang jelentkezik a második évtized hangszeres műveiben
is. Megvan bennük a formai zártság is, de szépségük még nem lenyűgöző erejű.
(…)

A hangszeres és énekes stílusok közti ingadozás korszakát 1923-ban egy
nagy mű zárja le: a Psalmus Hungaricus. Összefoglalja az összes eddigi ered-
ményeket anélkül, hogy emlékeztetne bármelyik korábbi művére. (…) Ez az első
igazán mesteri hangszerelésű zenekari műve, de az első nagy kórusa és nagy-
szabású hangszerkíséretes dala is. Itt már nem egyéni stílusokat visszhangoz,
hanem korok stílusát hangolja össze a saját legegyénibb stílusában. A feldolgo-
zott szöveg maga ad alkalmat erre: a XVI. századi magyar versszerző az ószö-
vetségi zsoltáros panaszával a maga bajait panaszolja – itt már két kor
összehangolódása megtörtént. Ehhez járul a harmadik kor: a trianoni Magyar -
ország keserve. Kodály is éppúgy a maga mondanivalóját mondja a prédikátor
szavaival, ahogyan Kecskeméti Vég Mihály a maga keserűségét és Istenbe vetett
hitét fejezte ki Dávid szavaival. Csak a dallamépítés módja emlékeztet némileg
a XVI. századi egyházi énekekre, a dallam anyaga teljesen Kodályé. A zenekari
aláfestés némely része viszont, így különösen a halk középrész, korunké, a XX.
századé. Mi lett azzal a gazdag zenei anyaggal, melyet a Psalmus felszínre ho-
zott? Ami zenekari részében a koré volt, elmúlt. Csak ebben a műben maradt
meg; elsekélyesítve a hangulatfestő filmzene sajátította ki. Ami benne Kodályé,
az az övé is maradt. Ami ellenben kórus és énekelt dallam benne, az gyökeret
vert és kihajtott, az egész magyarságé lett: a magyar dallam mintájává, eszmé-
nyévé finomult. És hogy ez így történt, abban döntő része van magának Kodály-
nak. Megérezte, hogy ez az ő stílusa, hogy a kórus az ő műfaja. Így a Psalmus
nemcsak összefoglalása, betetőzése Kodály első alkotó korszakának, hanem egy-
ben csírája, kiindulása egy következő időszaknak, mely egymás után termi a ter-
jedelemben sokszor rövid, de jelentőségében annál nagyobb műveket. (…)

Kodály harmadik alkotó évtizedét és pályájának új szakaszát két gyermek-
kara nyitja meg 1925-ben: a Villő és a Túrót eszik a cigány. Ezzel ismét új ele-
meket tett magáévá a mester: a humort és a népdalt. Kodály alaphangulata
eddig – zenéje alapján – a mélabú volt. Még a Bordal sem nyújtott igazi vi-
dámságot –, hol is volt Kölcseytől, a szöveg költőjétől a vidámság? – hanem
amolyan nekibúsult boros kedvet. Ebben a két kórusban csendül meg először
a derűs jókedv. (…)

A népdal megint új stílushatást jelent Kodály zenéjében. Első két évtizedére
a népdal csak egyes fordulataival, hangnemével, stílusával, hangulatával hatott.
Első igazán jelentős népdal-feldolgozásaival a Villőben és a Túrót eszik a ci-
gányban találkozunk. (…)

További külső indítékokhoz nyúl Kodály: átdolgozza Bach három korálelő-
játékát és megírja Balettzenéjét Sztravinszki stílusában. Ezzel eljutott egy újabb
ellentétpárhoz, mely innen kezdve szintén összhangba olvad zenéjében: egy ide-
gen stílusnak a maga mondanivalójával való összeegyeztetéséhez. Csak a Bach-
előjátékokban nem szerepel ő, az csupán átírás. Egyébkor, ha idegen stílusban
ír is, mindig önmagát fejezi ki. Emellett nagyszerű stílusutánzó. Ez a három új
elem, a népdal, a humor és a stílusutánzás, egy újabb nagy művet eredményez:
a Háry Jánost (1927). Zenei hézagai ellenére is egységesebb, mint sok Wag-
ner-opera, melyet a hangzás folytonosságán és az alkalomadtán visszatérő ve-
zérmotívumokon kívül semmiféle zenei elem nem köt egységbe, hanem csak az
egészen átívelő drámai cselekmény.  (…)

A francia induló, a császári udvar bevonulását kísérő zene pentaton dallam-
világban fogant. A harangjáték csodálatos naiv humorral egyesíti a nyugati dúr-
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hangzatokon épülő dallamot a magyar ritmussal. Az idegenséget a zene egészen
kirívó hangokkal jelzi; ilyen a franciák kürtjelében, majd gyászindulójában a
nagy szeptim... Az obsitos szemén át látjuk az idegen világot, aki a császárnét
is kötögető, magyar szabású asszonyságnak képzelte el, viszont a kétfejű sast
eleven valóságnak hitte, illetve akarta elhitetni. 

A Háryval még nem ért véget Kodály stíluskörének a tágulása. Az Öt Tantum
ergóban a katolikus egyházi zene stílusát vonja a maga körébe.  (…)

1928-tól számíthatjuk Kodály nagy kórustermő korszakát. A különböző jel-
legű művek felváltva pattannak elő a mester agyából. Talán legcélszerűbb az
egyes típusok fejlődésvonala szerint megnézni őket. 

Az eddig említetteken kívül egy új szempont is jelentkezik. Kodály időközben
rájött arra, hogy a magyarságnak zenei nevelésre van szüksége. A húszas évek
folyamán támad fel és jut benne mind több szóhoz az alkotóművészen és a tu-
dóson kívül a tanító, a nevelő.” 

Bár a tanulmány nem erről szól, de itt kell megjegyeznünk szomorúan, hogy
a magyarság zenei anyanyelvének első és legnagyobb tanítómestere, miután
példát mutatva a világnak, s más nemzeteket is segítve megalkotta módszerét
egy csak kemény bírálatokkal illethető korban, és éppen akkor, amikor a leg-
nagyobb szükség lenne rá, gyakorlatilag feledésre ítéltetett.

„Helyes zenei ízlést már csak a jövő nemzedéktől vár, ezért mind nagyobb ér-
deklődéssel fordul a gyermekek felé. Kifejezésmódját leegyszerűsíti, de most már
nemcsak formailag, hiszen a formai kimértség Kodálynak vele született hajlama,
hanem a modulációk, akkordhatások tekintetében is, a legtisztább akkordokig és
a kétszólamúságig. Aminek a Psalmusban, a Villőben, a Tantum ergókban rájött
az ízére, azt most már céltudatosan alkalmazza. Ezek közé a pedagógiai cél-
zattal leegyszerűsített kórusok közé tartozik a Juhásznóta (az ismert népdalté-
mára), A süket sógor (humoros jelleggel), Gólyanóta, Táncnóta és még sok
apróság. Legnagyobb szabású a Pünkösdölő, egyszerűségben a Játékdalok ve-
zetnek, a nevelő cél szempontjából. A sort a Bicinia Hungarica és a 15 kétszó-
lamú énekgyakorlat zárja be. E művek eredménye egyrészt, hogy ma már
egyre-másra térnek át az iskolák a kíséret nélküli éneklésre, másrészt kialakult
az énekes többszólamúság határozottan körvonalazható stílusa, mely máris szá-
mos utánzóra talált és fog találni. A tiszta hangzás, az abszolút zene mellett mé-
lyebb tartalma is van a misztikus Isten kovácsa, Jelenti magát Jézus c. kórusoknak.
A Lengyel László sajátságos kifejező erővel hozza felszínre a gyermekjátékban
rejlő vallásos és történelmi elemet. Egyszerűségében pompás művei közül négy
remeke emelkedik ki. Mindegyiknél beszélhetünk korhangulatról, bár a stílus-
utánzástól mindegyik távol van. A Karácsonyi pásztortánc furulyaszólama üde
könnyedséggel szövi a Bach-szvitekre emlékeztető fordulatait a magyar népi dal-
lam imitációs kétszólamúsága fölé. Az Esti dal arra példa, hogy egy akkordhan-
gokon épülő népdalnak a feldolgozásában is a dallam korát kell követni: az utolsó
századfordulót. Persze itt is csak a hangulat emlékeztet az iskolás egyszólamú-
ságra, az akkordok a legvégső puritánságig egyszerűek, a szólamvezetés minde-
nütt dallamos. Egyszerűségben talán csak két egyházi kórusa múlja felül: az Ave
Maria a renaissance-kórusok finomságával és néhány szeptimakkord kivételével,
az adott lehetőségek közt tiszta Palestrina-stílusban írt 150. genfi zsoltár, melynek
hangzatai a többszólamú szövés ellenére is Goudimel szellemét tükrözik. A stí-
lusutánzás lángeszű alkalmazását találjuk újabb hangszeres darabjai közül a Ga-
lántai táncokban, amely nem más, mint megnemesített, valóban művészi és
magyar cigányzene; nagyszabású romantikus hangzatkezelését megbámulhatjuk
a Liszt Ferenchez c. kórusban. A drámai hatást igazi Wagner-akkordokkal éri el
az Öregekben, az irodalmi romantikát zenei romantikával párosítja a Husztban.

Ám nemcsak korokat és stílusokat tud összhangba hozni saját magával,
hanem hangfestésre is fel tudja használni a zenét anélkül, hogy az abszolút zenei
értékéből veszítene. (…) 

A népdalfeldolgozások közt útjelzők a Magyar népzene zongorakíséretes
darabjai, a Karádi nóták férfikara, a Székely keserves, Molnár Anna balladája,

csúcsok a Mátrai képek és a Székely fonó. Ritkán sikerül különböző idegen
anyagokat annyira szerves egységbe illeszteni, mint Kodálynak sikerült a Mátrai
képek népdalait. Jóval több ez, mint népdalegyveleg, nagyobb szabású Kodály
valamennyi a cappella kórusművénél. Valósággal kórusszimfóniának nevezhető:
a lassú és gyors részek úgy állnak össze szerves egésszé, mint a szimfónia té-
telei. A Székely fonó, ha a maga egészében kevésbé egységes is, részleteiben
a legpompásabb összjáték zenekar és ének, Kodály-muzsika és a magyar nép-
lélek, dekoratív művészet és tánc, dal és ballada között

Nem részletezzük Kodály kisebb népdalfeldolgozásait és biciniáit, de három
nagy alkotását még ki kell emelnünk. A Jézus és a kufárok (1934) epikus zenei
mű, programzene a szó Liszt-féle értelmében, valóságos szimfonikus költe-
mény – hangszerek nélkül. (…) 

A klasszikus korlátok közé szorított indulat remeke A magyarokhoz c. kánon
(1936), Kodály újabb mesteri dallama. A latin versmértékhez alkalmazott ma-
gyar prozódiát zeneileg talán sehol sem sikerült annyira híven és mégis ily vál-
tozatosan visszaadni. (…)

Ugyancsak dallamremek az Ének Szent István királyhoz (1938). Erő és
nyugalom, vallás és hazaszeretet forrnak itt össze, s a dallam ötféle feldolgozása
közül alig lehet kiválasztani a legszebbet, a legtalálóbbat. Magyarság és ke-
reszténység összhangjából született az utolsó húsz év egyik legnagyobb szabású
alkotása: a Budavári Te Deum is, szintézise mindannak a zenei elemnek, mely
Kodályban eddig felszívódott: a magyar dallamvilágban fogant Kodály-
melosznak és a nyugat-európai harmóniarendszernek, a világias, éles hangsze-
relésnek és a tiszta egyházi énekkari stílusnak, az összhangzatos és ellenpontos
gondolkodásnak, Händel, Bach, Liszt és Verdi művészetének. (…)

A Budavári Te Deum nemcsak koronája Kodály eddigi művészetének, hanem
jelenti a kibékülést is a zeneértő magyar közönséggel. Ő elment a végső határig
anélkül, hogy a maga egyéniségét feladta volna, és ezen belül a lehető legna-
gyobbat alkotta. Aki Kodályt a Te Deumon keresztül sem értette meg, az a ma-
gyar zene számára örökre elveszett. (…)

Azt, hogy a magyar zene fejlődésében mit jelent Kodály Zoltán, nem kell
külön részletezni. Ez a két fogalom: »magyar« és »zene« (a szó művészi értel-
mében) Kodály fellépése előtt külön utakon járt és egymást szinte kizárta. (…)
Felsőbb zeneoktatásunk nagyrészt idegenek kezében volt, a zeneileg analfabéta
nagyközönségnek az a része pedig, amelyik tartott valamit a magyarságára, a
népszínművek felszínes magyarságában érezte otthon magát. Kodály szemé-
lyében talált egymásra a legmagasabb fokú zenei műveltség és a föld népével
teljesen együtt érző magyarság. Műveiben a nemzetközi zenevilág a legmaga-
sabb értéket, a magyarság pedig igazi népi szellemet találhat. S Kodály egyúttal
Magyarországra irányította Európa figyelmét. Bánatos alaptermészete ellenére
is rendíthetetlen optimista. Mikor hatvanadik születésnapját ünnepeljük és vé-
gigtekintünk azon, amit alkotott és amit elért, a mi lelkünkben is a remény lesz
úrrá a mai válságos időben is. Büszkén állunk a helyünkön, és értékünkben
bízva, nyugodtan tekintünk a jövő elé. Feltör belőlünk a karácsonyi ujjongás,
melyet ő írt jeligéül a Bicinia Hungarica elé: »Örvendjen az egész világ!«”

A Hitel tanulmányírója a hatvan éves Kodályt már úgy jellemzi, mint a magyar
zene meghatározó egyéniségét, bár még nem meri megjelölni fontosságának meg-
sejtett legfelső csúcsait. Kórusművészetére koncentrál, erről szól írása. Nekünk
azonban jelen helyzetünkben minden alkalmat fel kell használnunk, hogy ismét
hangsúlyozzuk, mit jelent, jelenthetne a magyarság önismerete, önképe és éltető
hagyományainak megőrzése szempontjából, ha követnénk e hatalmas tanítómes-
terünk tanácsait. A mai magyar zenei világ és általában a befolyással bíró értel-
miség nagyjainak minden erővel azon kellene munkálkodnia, hogy ezt a
lehetőséget ne fecséreljük el.  Erről szólna a mindennapos iskolai éneklés ötlete.
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Földbe zárt lelkiállapot
László Gyula: Jegyzetek a Kolozsvár, Zápolya utcai ásatá-
sokhoz – A honfoglaló magyarság lelkialkatáról 1942/9.

A kérdéskört részleteiben nem ismerő, vagy arról csak végkövetkeztetést
igénylő olvasó számára már a bevezetőből kiviláglik a válasz a magyar–román
történészi, illetve régészeti vita két kardinális kérdésére, melynek lényege az
erdélyi szállásterületen történt megjelenés elsőbbsége. 

Ami a románokat illeti, ha a dáko-román elmélet felől próbálják nézni a foly-
tonosságot, nyilvánvalóan csaknem 1000 esztendős régészeti szünet észlelhető.
De ez sem pontos következtetés. Ugyanis hézag csak valami olyasmiben lehet,
aminek azt követően van folytatása, vagy azt megelőzően van régisége. A dák
és római nyomok itt azonban a többé-kevésbé romanizált lakosságnak és a lé-
gióknak az Auréliánusz császár által elrendelt kivonása után megszűnnek. Az
1000 esztendő után fokozatosan megjelenő gyér román nyomoknak azonban
ezekhez semmi közük. Tehát hiba a folytonosság hiányáról beszélni. A dák–
római történet a kivonulással Erdély területén véget ér! Ennyi.

A magyarokat illetően viszont a honfoglalás kori bőséges erdélyi leletek a
románoknak azt az állítását cáfolják, mely szerint a virágzó román államocská-
kat a magyarok fokozatosan számolták fel, s fokozatos erdélyi megjelenésük
jóval a honfoglalás tagadhatatlan időpontja utánra tehető.

A bécsi döntést követően rövidesen elkezdett ásatásokat László Gyula ve-
zette. Tanulmánya ennek kapcsán született.

„Erdély földjén rendkívüli gazdagságban találhatók az egykor itt élt népek
régészeti emlékei. Az őskori leleteknek csupán repertóriumszerű felsorolása
mintegy 400 folió oldalt tölt meg. A dák és római anyag felsorolása is legalább
ilyen terjedelműnek ígérkezik. A római Dácia feladása utáni időkből is változa-
tos és nagyszámú emlékkel rendelkezünk. Ez utóbbi leletek részben a germán
népek – keleti és nyugati gótok, gepidák – részben a hun, avar és végül a hon-
foglaló magyar kultúrát képviselik. Eddig azonban egyetlen olyan lelet sem ke-
rült elő, amelyik ezen a földön a népvándorlás korában a római műveltség, vagy
az azt hordozó nép folytonosságáról beszélne. 

A régészeti leletek néha többet mondanak, mint a történelem írott forrásai.
Az utóbbiak rendszerint a nagy politikai események lefolyásáról emlékeznek
meg, míg a leletek a mindennapok műveltségébe, szokásvilágába s a népi élet
ezer szálú szövevényébe világítanak be élesen. Emellett nagyobb összefüggésben
nézve a leleteket, sokszor az írott dokumentumoknál határozottabb és élesebb
képet kapunk a nagyobb politikai vagy hatalmi törekvésekről és eltolódásokról
is. Olyan csendes, a történelmi megfigyelés síkjáig el sem jutó átalakulásokról
adnak hírt, amelyek sok esetben előkészítői vagy éppenséggel kirobbantói egy-
egy átalakulásnak. A föld megőrizte leletek ilyenképpen az oknyomozó történe-
lemnek éppen olyan forrásai, mint a modernebb és inkább a szellemi hátteret
kereső történetírói törekvéseknek. Figyelembe véve a leletek tanúságáról fentebb
mondottakat, sokszoros bizonyító erejűvé válik az, hogy a népvándorlás korában
csak olyan népek régészeti hagyatékát ismerjük, amelyekről egykorú források
is tudnak s hazájukat éppen Erdélybe helyezik. Sem írott, sem régészeti adat
nincsen a Dáciát feladó rómaiság latin színezetű és nyelvű kultúráját továbbvivő
népre, ellenben rengeteg írott emlék és más leletanyag tanúskodik az észak felől
jövő gepidák, a kelet felől jövő gót törzsek, továbbá a hunok, avarok és honfog-
laló magyarok itteni életéről, belepillantást engedve a gazdag fejedelmek és a
szegény szolgaemberek életfolyásába, tárgyi és szellemi műveltségébe egyaránt.
Az epizódszerű, alig egyszázados bolgár hódításnak csak írott emlékei maradtak
fenn, viszont az írott adatok és a helynévvizsgálat bizonyította szláv településnek,
ha csekély, de régészeti nyomai is fellelhetők.

Az Erdélyi Tudományos Intézet, részben a sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeummal harmonikus munkaközösségben, jelentős ásatásokat kezde-

ményez Erdély területén. Ezekre az Erdélyen kívül dolgozó szakembereket is
meghívja, sőt tervbe vette német és olasz régészek felkérését is olyan irányú
munkáiban, amelyek a római, illetőleg a germán népek történelme egyes kér-
déseihez ígérnek értékes adatokat. Ezeknek az idén már nagy készülettel és
szép eredményekkel folyó ásatásoknak egyike a Kolozsvár város területén fekvő
honfoglaláskori magyar temető folytatólagos feltárása volt. Bár az ásatások még
nem fejeződtek be, az eddigi eredmények is igen számottevők. Jelentőségük
kettős értelmű: elsősorban az új lelőhely beleágyazva az eddig ismertetett s
még közöletlen többi erdélyi honfoglaláskori emlékbe, élesebb fénnyel világít
rá Erdély magyar elfoglalásának kelet-európai jelentőségű tényére, másodsor-
ban pedig a régészeti leletek önmagukban is megérdemlik a figyelmet. A leletek
futólagos megvilágításakor arra is kitérek röviden, hogy hogyan vált lehetsé-
gessé az, hogy a keletről jövő magyarság egy évszázadon belül fontos építő-
mestere lett az európai műveltségnek, s mind a mai napig szembe szállva a
bizánci gondolattal és a betörő török és tatár népekkel, meg is tudta védeni
azt, amit maga és Európa számára alkotott. 

Az alábbi rövid ismertetésben a régészeti munka módszere szerint úgy cso-
portosítom mondanivalóimat, hogy egy nagyobb körből mindig kisebb és kisebb
problémákra térve lehetőleg egységes képet kapjanak olvasóim Erdély
honfoglaláskori magyar életéről a leletek tükrében. Elsősorban tehát azt a
puszta tényt fogom tárgyalni, hogy Erdély szívében, Kolozsváron, a magyar
honfoglalás korából való magyar temetőt találtak, s ezt a településtörténeti ada-
tot a többi eddig ismert adattal együtt fogom értékelni. Másodsorban a temető
egységes képéből levonható következtetéseket fogom röviden ismertetni, majd
az egyes sírokból kiolvasható következtetésekre térek rá, végül pedig a sírokban
lelt egyes tárgyak művelődéstörténeti tanúságát ismertetem. 

Először tehát a településtörténeti tanúságokra térve, meg kell állapíta-
nunk, hogy a kolozsvári honfoglaláskori magyar temető nem áll elszigetelten
Erdélyben. Kétségtelenül egykorú vele a marosgombási (Alsófehér megye)
és a magyarlapádi (Alsófehér megye) temető, bár az utóbbi egyik női sírja
inkább a X. század végéről keltezhető. Feltétlenül pogány magyar temetkezési
szokásra utaló, lovassírokból származó leletek kerültek elő Diódról és Hariból
is. A Maros és mellékfolyóinak Vajdahunyadtól Borosszentbenedekig tartó
vonalán meg igen sok Szent István korával kezdődő temetőnk van. Ugyancsak
ebből a korból való a Désen talált ezüstberakásos kardkeresztvas. A leletek
térképezése elég világosan fedné történészeinknek azt az álláspontját, hogy
a X. század elején a Szamos mentén leereszkedő magyar honfoglalók egészen
a Maros középső folyásáig jutottak, s itt találkoztak a Maros mentén később
előnyomuló magyarokkal. A történészek felfogása szerint Erdély tömeges
megszállása a X–XI. század fordulóján és a XI. század folyamán történt. Ezt
bizonyítják a Maros mentén elhelyezkedő és Szent István korából s a XI. szá-
zadból keltezhető temetők. Ámde van az erdélyi honfoglaláskori leleteknek
egy másik csoportja is: az eddig kevés figyelemre méltatott s kevés lelettel
képviselt székelyföldi csoport. Eddig csupán az Eresztevényben (Háromszék
megye) talált kengyel szerepelt a szakirodalomban, s így e szórványos leletnek
számító darab településtörténetileg alig értékesíthető tanúságát nem is nagyon
vette figyelembe a kutatás. A Székely Nemzeti Múzeumban őriznek egy
honfoglaláskori lándzsahegyet s ennek a lelőhelye is Eresztevény–Zádogos
tető, ugyanaz tehát, ami a kengyelé. Ez kétségtelenné teszi, hogy Ereszte -
vény ben honfoglaláskori sír, esetleg temető volt. Ehhez járul még a Kézdivá-
sárhelyen honfoglaláskori egyszerű edényekkel előkerült vaszabla, ami
ugyancsak lovas temetkezésre mutat. Mindkét lelőhely a kereskedelmileg már
az ókortól kezdve elsőrangú fontosságú ojtozi útvonal mentén fekszik. Ud-
varhely megyéből, Székelyderzsről egy – sajnos, nagyon rosszul megfigyelt –
lovassírról kapunk híradást, amelyben csak a ló fejét és lábcsontjait találták
az emberi váz mellett, s egy kengyel töredéke is itt került elő. Ez a temetke-
zési szokás kétségtelenül a magyar honfoglalás korából keltezi az avatatlan
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kezek által szétdúlt sírt. Székelyderzs nem fekszik benne az említett kereske-
delmi útvonalban.”

A fenti második kérdésre itt következik a figyelemre méltó összefoglaló vá-
lasz:

„A leletstatisztika eredményeit összegezve s figyelembe véve azt a nagy sze-
repet, amelyet a magyarság déloroszországi létekor és új hazába településének
első fél századában a keleti világkereskedelemben játszott, nagyjából a követ-
kezőképpen rajzolhatjuk meg Erdély honfoglalását. A Maros és Szamos bezárta
szöget már az első foglalás idején tömegesen is megszálló magyarság a szé-
kelyföldi leletek szerint rögtön rátette kezét az egész Erdély kereskedelmileg
és stratégiailag fontos úthálózatára s ezt főbb pontjain megszálló csapatokkal
biztosította. A Maros mentén vezető és a gótok korában olyan nagy szerepet
játszó útvonalat ekkor már régóta nem használták, az avarok is két oldalról, az
Alföld felől és délkelet felől, szállották meg Erdélyt. Ezért a Maros felső folyása
területén eddig mutatkozó lelethiány nem lehet véletlen. A székelyderzsi sír
azonban arra mutat, hogy a kereskedelempolitikai célokon túlmenőleg számol-
nunk kell Erdély e területének korai megszállásával is. Bizonyos mértékig az is
a kereskedelem egyoldalú érdekein túl mutat, hogy Erdélyben eddig még nem
találtak a magyar sírokban szamanida dirhemeket, vagy éppenséggel nyugati
pénzeket, pedig mindkettő szinte törvényszerű velejárója a kereskedelmi utak
mentén fekvő temetőknek. Ez a két megfigyelés mindenesetre sejteti, hogy az
erdélyi medence népi kitöltésekor a kereskedelmi érdekeken túlmenő állam-
szervezési célok is szerepet játszottak. Egy dolog azonban mindenképpen bi-
zonyos s ez az, hogy az erdélyi honfoglaláskori leletek összessége éppen úgy,
mint egyes darabjai, tökéletesen egyeznek a többi magyarföldi leletekkel, s így
az erdélyi honfoglalók s a magyar föld többi részének meghódítói egy és ugyan -
az a nép voltak.”

Eddig az összefoglaló és most menjünk közelebb a kolozsvári Zápolya utcai
temetőhöz, melynek gazdag folytatásáról a Ceauşescu-éra erőltetett építkezései
nyomán kaphattunk volna képet, de ezeknek a leleteknek a sorsáról nincsenek
ismereteim, csak kósza híreim. Ezeket pedig fölösleges leírnom. Reményked-
hetünk azonban, mert a feltárásokkor állítólag magyar nemzetiségű régészek
is voltak a szakemberek között.

„A nagyobb összefüggések futólagos érintése után térjünk rá a Kolozsvár
Zápolya utcai temető képének közelebbi vizsgálatára. 1911-ben Kovács Ist-
ván 8 sírt tárt fel, a múlt évben s ez idén magam további 3 sírt találtam. Ez
a 11 sír bizonyos rendszerességben helyezkedik el. A pontosan térképezett
sírok között három, elkülöníthető sor indulását figyelhetjük meg. A sorok foly-
tatása, sajnos, beépített területre esik. A honfoglaló magyar temetők általában
hosszú, egysoros temetők. A kolozsvári temető tehát három ilyen, egymástól
8–10 méterre fekvő sorból állott (a további ásatások esetleg még több sor
nyomára vezetnek), egy-egy sorban csak 10–12 sírt számítva is, 30–36 síros
lehetett a temető, egyike volt tehát a legnagyobb honfoglaláskori temetőink-
nek. Az első két sorban közösen találták férfiak, nők és gyermekeik sírjait,
nyilvánvaló tehát, hogy nem katonai temetőt ásatunk, hanem komoly, aránylag
nagyszámú telep temetőjére bukkantunk, ez a hely volt az ezer év előtti ma-
gyar Kolozsvár első temetője. A kolozsvári Fő téren végzett rendezési mun-
kálatok során egy XI. századi magyar temetőt találtak, ez arra mutat, hogy
Szent István korában, a kőépítkezések megkezdésekor a magyarság leköltö-
zött a folyóvölgybe, ahol az egykori római Napoca romjai között kitűnő fara-
gott épületköveket talált építkezéseihez. Így a kövek s valószínűleg a még
mindig használható utak kontinuitása az egykori római Napoca helyéhez rög-
zítette a magyar Kolozsvárt. 

(…) A temetkezési szokások változatos képét adják a sírok. Ennek bemu-
tatására két sír képét ismertetem. (…) a sírba mindent fordítva raktak a ma-
gyarok, mint ahogyan azt az életben viselték. A temetéskor való megfordításnak
ez a szokása a régi és még jórészt a mai türk népeknek általános temetkezés

módja, s így a néprajzi párhuzamok egyúttal feleletet is adnak arra a világképre,
amely ennek a szokásnak hátterében rejlik. (…) minderről a Hitel egyik előző
füzetében írtam. (…) Mindezek kétségtelenné teszik, hogy a honfoglaló ma-
gyarság egy jelentős rétegében a túlvilágnak a fentiekben megismert elképzelése
élt, s ez az elképzelés irányította a temetési szokásokat oly módon, mint aho-
gyan azt a kolozsvári temető 4. sírjában láttuk. 

A temető ez idén kiásott 10. sírjában (…), egy másik, a honfoglalókra
ugyancsak jellemző temetkezési móddal ismerkedhetünk meg. A halott mellett
itt a baloldalon fekszik mind szablyája, mindpedig tegeze (…). Baloldalon mel-
lette kiterítve fekszik lovának csontváza. Nem mindegyik csont van meg a sí-
rokban, hanem csak a ló koponyája (…) és lábcsontjai (…). Ez a temetkezési
mód is igen jellemző a magyar sírokra, s számtalan szép példáját ismerhettük
meg más temetőből is. 

E temetkezés előzményeit már a szkíta és hun korban megtaláljuk a délorosz
steppéken, s mind a mai napig megvan (…) az Altáj-vidéki népek sok törzsénél.
A néprajzi párhuzamokból kétségtelenné válik, hogy csak azért találunk
lócsontokat és nem teljes lócsontvázat, mert a lovat először ünnepélyesen meg-
nyúzták olyan módon, hogy bőrében benne hagyták fejét és lábcsontjait. Az
ilyen módon megnyúzott lovat ma szalmával tömik ki az altájiak, s a kitömött
lóba belevarrják szívének és májának egy-egy darabkáját is. Hitük szerint, ha
vigyáznak arra, hogy megnyúzáskor és sírba tételkor a ló csontjait semmi sé-
rülés ne érje, akkor ez a ló épségben fogja a túlsó életben szolgálni gazdáját.
Csupán hasonló kitöméssel magyarázhatjuk azt, hogy a Zápolya utcai sírban a
ló különálló csontjai olyan rendben feküdtek, mintha az egész lovat eltemették
volna. A kitömés mellett szól még az a néprajzi párhuzam is, hogy a fenti
módon megnyúzott és kitömött lovat felszerszámozzák s úgy temetik a halott
mellé. A 10. sírban (…) a kengyelek helyzete kétségtelenné teszi, hogy a ma-
gyarok is felnyergelték a kitömött lovat s úgy fektették gazdája mellé a sírba. 

Csupán két sírt választottam ki a változatos temetkezési szokások bemuta-
tására, alább azonban még röviden érintem, hogy milyen további változatokat
találunk. Előbb még arra szeretnék kitérni, hogy ezek a temetkezési szokások
a népvándorlás korában a Magyarországtól egészen Koreáig terjedő steppe
egész területén általánosak voltak. A szlávságnak a történeti korokban való tér-
hódítása és a magyarság keresztény hitre való térése következtében ez a szo-
kásanyag ma csak Közép-Ázsiában maradt fenn s ott is lassan kihalóban van.
Az a tény tehát, hogy a honfoglaláskori sírok magyarázatakor szinte kivétel nél-
kül közép-ázsiai példákat idéztem, egyáltalán nem jelenti a magyarság ázsiai
származását, hanem a fent érintett okokkal magyarázható. Az alábbiakban
ugyanis látni fogjuk, hogy a magyarságot még a honfoglalás előtt is annyi szál
fűzte az európai kultúra forrásaihoz, hogy szinte azonos gyökérből eredő kétféle
változatról beszélhetünk. Ez azonban természetesen nemcsak a magyarságra
vonatkozik, hanem a többi történeti steppe-népeknél is ez a helyzet. Az egykori
eurázsiai őskultúrában gyökerező műveltség kétfelé, Keletre és Nyugatra sza-
kadt ága között még az életmód különbözősége – városlakó, földműves és lovas
nomád – sem tudott alapvető különbségeket kifejleszteni, amiben a kultúra
közös gyökerein kívül nyilvánvaló szerepe volt a Kelet és Nyugat között állan-
dóan meglévő élénk kereskedelmi kapcsolatoknak is. 

A fent megismert két szokáson kívül szinte számtalan változatát láthatjuk a
temetésnek honfoglaláskori sírjainkban. Csupán a lovastemetkezéseknél ma-
radva pl., sokszor egy csomóban találjuk a ló csontjait, vagy a halott lábánál
fekszenek, vagy valamelyik oldalán. Máskor a lovat nem is temetik el, csak a
nyerget és a lószerszámot rakják a halott mellé. Ez utóbbi szokásnak is számos
elhelyezésbeli változatát figyelhetjük meg stb., stb. A sírokból kibontakozó kép
korántsem egységes tehát, nem vethető össze pl. az avar temetkezések tör-
vényszerűen ismétlődő alapformáival.”

László Gyula már a régészeti anyag alapján is tisztában van azzal, hogy a
fenti temetkezési hasonlatosságok nem bizonyítékai az ázsiai származásunknak.
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A jól észlelhető kétféle hatásra hívja fel a figyelmet. Nem beszélve számos más
tudományág eredményeiről, melyeknek ebben a tanulmányban nincsen helyük,
s melyek hasonlóképpen vegyes következtetésekre vezettek.

Az alább következőket ezért nagyon fontos figyelemmel kísérni:
„A szokásnak ez a sokfélesége, szinte egyénivé válása során, világosan meg-

különböztethető az ősi alapréteg a megnyúzott ló mellé temetése és a bal- és
jobboldal szerepében. Mindkét szokás ősi déloroszországi előzményeivel a
szkíta kultúráig nyúlik vissza. A honfoglaló magyarság sokféle temetkezési
szokása egy olyan vonást világít meg, amelyet tudtommal még senki sem fi-
gyelt meg, pedig alapvető módon magyarázza meg európai elhelyezkedésün-
ket. A honfoglaló magyarság kultúrája ugyanis – a sírok tanúsága szerint –
túljutott azon az egységen, ami az egyrétű, önmagában élő kultúrák jellemzője,
s ami pl. a mai napig eredeti tisztaságukban konzerválta a közép-ázsiai népeknél
az ezer évekkel ezelőtti szokásokat. A Magyarországra jövő hunok és avarok
műveltségükben még sok friss és kifejlődésre váró csírát hoztak, megvolt tehát
kultúrájuk belső fejlődésének önmagából merítő feszítő ereje. A magyar szellemi
élet a honfoglalás után szinte a végletekig, a tovább vezető utak eldugulásáig
differenciálódott. A sírokon kívül, még a bennük talált művészi alkotások is arra
mutatnak, hogy a honfoglaló magyarság túlfinomodott kultúrájában, a kollektív
kultúra ősi ellenségének – az egyénnek – olyan nagy szerepe kezdett jutni, ami
műveltségünket szétesés felé vitte, s így az éppen ez idő tájban két népből vég-
legesen egybeolvadó magyarság egy friss szemléletű újjászületés, mai szóval
élve, kultúraváltás közvetlen küszöbén állott. Nem kétséges, hogy ebben az ön-
magát felélő évezredes kultúrán kívül éppen a különböző népi elemek eggyé ol-
vadásának is jelentős szerep jutott. Ilyenképpen a nyugati kultúra és a
kereszténység hirtelen betörése lélektanilag éppen a legjobb pillanatban adott
lökőerőt s elhatározó irányítást a magyarságnak, s így érthető, hogy szinte el-
képzelhetetlen gyorsasággal építette magát újjá a széthullani kezdő magyarság
Európában-európaivá. 

Ez a kultúraváltás tehát nem kívülről jövő valami, s nem Géza és Szent István
puszta egyéni elhatározása volt az alapja, hanem belső szükségszerűség. Ez a
genezise az Árpád-kor keleti színezetű, de a legmagasabb fokkal mért európai
megjelenésű magyar életének és műveltségének. Ezzel a műveltségváltással ter-
mészetesen párhuzamos volt s ugyanazon okokból fakadt a politikai váltás is.
Az utolsó nagy közös erőfeszítés a honfoglalás ténye volt. Utána az istenségben
gyökerező fejedelmi hatalom az egyéni kiskirályok martaléka lett, s a kalando-
zásokban vérveszteséget szenvedett magyarság elé a hun és avar elődök poli-
tikai végzete rajzolódott. Ebben a reménytelen széthullásban látja meg az újra
eggyé válás követelményének csíráit Géza és Szent István, s így születik újjá,
most már keresztény köntösben s lassan kereszténnyé váló tartalommal hatal-
mát az Istentől vevő magyar királyság. Ez a kultúraváltás tehát a magyarság
egészének belső átalakulását jelentette, mégpedig – bármilyen furcsán hangzik
is – egy túlfinomult s egyénivé differenciálódott kultúrából egy egyszerűbb, kol-
lektívebb forma irányában. Ezt az egyszerűbb formát az előző sokrétű kultúra
öröksége s kifinomult mesterségbeli tudása igen gyorsan kiterebélyesíti s egyút-
tal formáiba sajátos magyar ízt visz. Ha csak futólag nézzük is át Árpád-kori
székesegyházaink tiszta metszésű s világos szerkesztésű faragott töredékeit s
összevetjük a nyugati művészettel, a sok egyezés mellett, melynek szálai akkor
Európa-szerte át és áthatották egymást, első pillanatra fel kell ismernünk az
emlékek egészének más színezetű alapjellegét. Árpád-kori művészetünk magas
színvonalú hordozója az akkori, az Egyház védnöksége alatt terjedő, erősen
nemzetfölötti európai művészetnek s mégsem kevésbé magyar, akár a román
művészet olasz, francia vagy német változata is első pillanatra már olasz, fran-
cia vagy német. Ezen a tényen az sem változtat, hogy nálunk is, mint minden
európai országban, idegenből jött mesterek is dolgoztak. Ezek a mesterek voltak
itt is, ott is a közös motívumkincs hordozói, a helyi mesterek teremtették meg
azután az egyes művészi körök sajátos helyi, faji jellegzetességeit. Az európai

művészetnek ez az őszinte átélése és teremtő továbbfejlesztése nem jöhetett
létre külső tanulással vagy megszokással, mélyében az a belső indítékú nagy
lélekváltozás áll, amiről fentebb szólottam röviden. Más helyen részletesebben
sort kerítek ezek kifejtésére, bemutatva, hogy a honfoglaló magyarság magával
hozta művészetét is, tovább követhetjük az új forma alatt, hol lappangva, hol
élesen ismét előtérbe állítva, egészen a XV. századig s néha talán napjainkig,
világosan demonstrálva, hogy az évezredes alkotóerő tökéletesen átformálódni
sohasem tudhat.” 

Vajon ezekhez a rendkívül érdekes következtetésekhez az vezethetett-e, hogy
László Gyula nem csupán régész, művészettörténész, néprajzkutató, de maga
is sokoldalú alkotó művész volt? 

„(…) Kovács István, a háború előtti ásatás vezetője, kitűnő feldolgozásában
felfedi azokat a szálakat, amelyek a leletek formájában, használatmódjában és
díszítésében az egyes tárgyakon túlvezetnek, s így lehetővé teszik a tárgyak mű-
velődéstörténeti megvilágítását. A (…) régiségek közül vegyük elsőnek a fegy-
vereket: a szablyát (…) és a visszacsapó íj csontlemezét (…). A szablya
klasszikus formája a magyarság kezén alakul ki, hosszú tapasztalatok alapján.
Alakját a használat megkövetelte bonyolult s így megvalósításában mégis egy-
szerűnek ható törvények szabják meg. Görbülő vonala, súlyelosztása s hátának
az alsó negyedben meglévő kétélűsége olyan harcra teszi képessé ezt a fegyvert,
amelyben lovas ember harcol lovas ellenféllel. Ez a tény egyúttal a szablya ki-
fejlődésének helyét is meghatározza. Kovács István szerint ez az Ural, az Altáj
hegység és a Kaukázus bezárta nagy steppeterület lehetett. A visszacsapó íj
szerkezete és készítése a szablyáénál még sokkal nagyobb feladat volt. A több-
fajta rugalmas anyagból egybeépített íj két végére és markolatára merev csont-
lemezeket szereltek (…) s jól látszik rajta az ideg számára vágott félkörös
nyílás, ebbe akasztották ugyanis a hurkolt végű ideget. Félelmetes fegyver volt
a visszacsapó íj, ereje és távolba hatása úgy viszonylott az akkori nyugati fegy-
verekhez, mint ma egy avult Manlicher-puska a legmodernebb golyószóróhoz.
Miként a mai háborúban is a jobb fegyver már fél győzelem, úgy volt akkor is,
és a kalandozó magyarok nyomán felhangzó templomi könyörgés mindennél
jobban bizonyítja e fegyver kiválóságát: de sagittis Hungarorum libera nos Do-
mine. A fegyverkovácsok műhelyéből kerültek ki nyilván a kengyelek (…) és a
zablák (…) is. Az előbbiek közül az idei ásatások egy remek művű, ezüsttel
díszített példánnyal gazdagították az erdélyi honfoglalók művészi színvonalú
felszerelését. A lószerszámhoz tartozó szíjvégek (…) a magas fokon álló bronz-
öntésről tanúskodnak. Ugyancsak bronzból öntötték a ruha összegombolására
való füles gombokat is (…). Az egyik női sír aranyozott ezüst fülbevaló párja
(…) és aranyozott granulációs gombja (…) a finom ötvöstechnikák beható is-
meretét árulja el a legmagasabb igényt is kielégítő kivitelével. Az 1. sír gazdag,
ezüstből öntött övveretsora (…) a magyarság kedvenc fémének, az ezüstnek
divatját mutatja, díszítése meg az akkori majdnem kizárólagos divatnak meg-
felelően palmettákkal történt. 

A szablya jellegzetes magyar forma, a fülbevalók párját is megtaláljuk Ma-
gyarországon, de legutóbb Kievből vált ismeretessé testvérpárja. A mi szem-
pontunkból a legtanulságosabbak az övveretek (…), ezeken ugyanis a más
leletekből ismert lendületes és tiszta rajzú palmetta szalagszerű keretével már
a teljes felbomlás útján van. Első pillanatra nem is tudja megkülönböztetni a
mintakincs fejlődését nem ismerő, hogy vajon növényi minta van-e rajtuk, vagy
egy szembe néző állatfejet stilizáltak díszítésükre. Ezeknek a vereteknek párja
a galíciai Krylos faluban talált magyar sírokból ismeretes, mintájuk pedig élén-
ken bizonyítja, hogy az általam feltételezett szétbomlási folyamat már a hon-
foglalás előtt megindult. 

A leletek némelyike mögött sok százados, sőt évezredes hagyomány áll.
A visszacsapó íj azonos a hunok íjával, a keretezetlen övveretek előzményei
pedig, amint Kovács István rámutatott, egészen a szkíta művészetig nyúlnak
vissza.” 
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Nagyon fontos megállapítás következik tehát:
„Mivel a temetkezési szokások megismerésekor is ugyanilyen és ugyanebbe

az irányba vezető távlatok nyílottak meg előttünk, nem kétséges, hogy e jelen-
ségek átörökítője valamilyen népi összefüggés kell legyen. Ilyen módon a ma-
gyarság, vagy legalábbis egyik rétegének históriája Dél-Oroszország klasszikus
földjén a hunokon keresztül egészen a szkítákig nyúlik. Ez a hosszú múlt talán
egyik okozója is annak a szellemi túlfinomodásnak, amelyről fentebb szólottam.
Azonban mást is jelent ez, a sírképekben és leletekben kimutatható, Dél-Orosz -
országban töltött évezred. Ezt a földet már a szkíta kortól kezdve át és átszőtte
aranyló szálaival az a görög műveltség, amelyik mind a mai napig alapja az eu-
rópai kultúrának is. A görög kultúra hatása csak részben nyilatkozott meg egy-
szerű kereskedelmi árucsere formájában, igazi jelentősége nem is ez, hanem,
hogy közelsége és szelleme állandó formáló erővel hatotta át a közelében élők
érdeklődési és alkotási tevékenységét. A görög szellem hatásának magasren-
dűségét és egyúttal a steppei kultúrák önálló egyéniségét mutatja, hogy még a
legerősebb görög hatás idején sem vált a steppe a görög szellem torz provin-
ciájává, hanem világosan elhatárolható, sőt sok törekvésében a göröggel éppen
ellentétes kultúrák keletkeztek itt. A görög művészet indítására életbe lendülő
szkíta művészet éppen annyira egyéni marad, mint a vele rokon tőből fakadó
iráni művészet. A görög művészet bűvöletébe kerülnek a Dél-Oroszországba ér-
kező s onnan kiindulva, az egész Európát végigvándorló gótok is, de művészetük
éppen úgy önálló lesz, magába szíva a helyi elemeket, mint ahogyan önálló a
későbbi hun, avar vagy magyar megfogalmazása a szkita–görög hagyománynak.
A felbomlás a görög anyaterületen a késő-hellenizmusban jelentkezett, a puszták
területén lassabban szűrődve s különböző egyéniségeken át érlelődve, csak ezer
évvel később, a honfoglaló magyarságnál jutott el a kifáradásig. Más helyen rész-
letesen ki fogok térni arra, hogy miképpen rövidül meg a fokozatos fáradás je-
leként egy-egy nagy felfrissülés tartama. A pár száz éves szarmata művészet
után a rövidebb ideig tartó hun renaissancet már fáradtabb lélegzetű új felfris-
sülés követi, sokszor távolabbi korokra nyúlva vissza, majd a magyarság művé-
szetében mintegy száz éves ragyogó korszak után végleg kilobban tüze. A
délorosz steppén a magyarság eljöttével csak a tehetetlenségi erő élteti még egy
darabig e művészet foszlányait. A szláv kereszténységgel együtt jövő bizánci–
görög szellem szinte ellenkező előjelű, mint a klasszikus szellem, s rögtön meg-
merevedő formáival nemhogy egy évezredes fejlődés alapjait vetette volna meg,
de szinte napjainkig konzerválta ezer év előtti állapotát.”

Ennek spirituális és szellemi lenyomatát észlelhetjük az ortodox népek mai
lelkialkatában és gondolkodásában, amelyet oly nehezen ért meg a nyugati világ.

„A dél-oroszországi, mély gyökereiben a klasszikus görögség és a steppei
népek bámulatos szellemi ötvözetébe nyúló nemes kultúra utolsó hordozóját, a
magyarságot, már nem érte Dél-Oroszországban a bizánci hullám. Az állandó
önmagából való fejlődés zsákutcájába jutott s a szétesés előtt álló évezredes
kultúra igézete alól felszabadult friss erők hatalmas birodalmat alkottak Ma-
gyarországon, s egy nemzetnél sem alábbvaló magasrendű európai, de magyar
színezetű művészettel járultak hozzá az akkor erjedő európai szellem kiteljese-
déséhez. A magyarság szellemi habitusában azonban, még ma is sok nyoma
van forradalmi kultúra váltása előtti életének, hogy csak egyet említsek, ilyen a
magyar ember egyéni voltára való rátartisága. 

Lényegében azonban az a keleti színezetű magaskultúra, amivel a magyarság
új hazájába érkezett, tradíciója jó részében egy tőből fakadt az európai kultú-
rákkal, illetőleg a magyarság új kultúrájával. Főként azokban a metafizikainak
mondható területeken való magatartásban mutatkozik ez a közösség, amelyek
nem függenek a településtől és az életformától. Nem szabad azonban azt sem
elfelejteni, hogy a magyarság, mint a kelet-európai világkereskedelem egyik
hordozója, nagyon jól ismerte már a honfoglalás előtt Európa kultúráját. Nyu-
gat, Észak és Dél vásárait gyakorta felkereste, ismerte kereskedőiket, szoká-
saikat. A magyarok közt már a honfoglalás előtt voltak keresztények éppen úgy,

mint mohamedánok. A letelepült életforma sem lehetett idegen tőlünk, volt
eléggé fejlett földművelésünk is, s adatok mutatnak arra is, hogy még Dél-Orosz -
országban azon az úton voltunk, hogy kazár mintára városokat is építsünk. 

A tanulság mindebből az, hogy a honfoglaló magyarság műveltsége és az
akkori nyugati műveltség között nem volt meg az a nagy, átmenet nélküli kü-
lönbség, mint amelyet általában hangsúlyoznak, sőt a két műveltség azonkívül,
hogy egymásról pontos tudomása volt, éppen igen lényeges hagyományaiban
egy tőről hajtott. Mindez nagyon megkönnyítette, sőt előre megvetette alapját
annak a kultúraváltásnak, amelyről fentebb megemlékeztem, s amely már Szent
István alatt végérvényesen beleépítette népünket az európai kultúra alkotó nem-
zetei közé. 

A kolozsvári Zápolya utcai magyar honfoglaláskori temető aránylag kevés
lelete talán a felfedett szellemi folyamatok bemutatásakor nem hatott elég bi-
zonyító erővel. Az összes magyarországi leletek feldolgozásakor és dél-orosz-
országi előzményeikkel való egybevetésükkor az érintett kérdések sokkal
szélesebb skálájú kifejtésével fogom e korszaknak az egész európai kultúrára
jelentős szellemi hátterét megvilágítani.” 

László Gyula újabb megszólalása a Hitelben folytatása annak a rendkívül
érdekes következtetés sorozatnak, melyet egy olyan régész ír le, akinek nem
csak kiváló tudósi, de mélyreható és ragyogó megérzésekkel teljes művészi ké-
pességei is voltak. Az oly sokat vitatott magyar múlt végleges tisztázásában,
melynek írott dokumentumai és oktatott formái máig magukon viselik az ellent-
mondásosság mellett a politika árnyékát is, még nagy szerepe lehet László
Gyula meglátásainak.

y

Együttélésünk
Gáldi László: Kolozsvár és a magyar–román művelődési
kapcsolatok 1942/9.

A történelem során a magyarság, de a románság számára is meghatározó sze-
reppel bírt Erdély, s ezért arra, mondhatni, szakrális ragaszkodással tekintettek.
Össznépi vonatkozásban ez magyar részről mára gyakorlatilag semmivé vált,
míg a románoknál csak fokozódott. Ehhez volt hasonlatos Kolozsvár jelentősége
kicsiben. A város, mely földrajzi helyzeténél és kulturális szerepénél fogva tör-
vényszerűen vált Erdély fővárosává, s melynek magyar múltját a szászság fej-
lesztette tovább, hogy aztán ismét a magyar kerekedjen felül a történelmi
fejlődés spontaneitásával, az uniót követően Magyarország második városává
lett. Amint megtörtént a tragikus impériumváltás, ugyanebbe a szerepbe lépett
egy másik országban. Bár lakosságának döntő többsége magyar volt, a törté-
nelem folyamán mégis színhelye lehetett a két nép közötti kulturális kapcsolatok
számos történésének.

Ezekről értekezik Gáldi László.
„Amikor több mint ötven évvel ezelőtt a Budapesti Szemle 63. kötetében

Moldován Gergely, a kolozsvári egyetem tanára a magyar reformációnak a ro-
mánokra gyakorolt hatását vizsgálta, eredményeit a következő szavakban fog-
lalta össze: »Magyar fáklya világított e századokban a román nép előtt, azt
eltagadni nem lehet. Magyar befolyás adott irányt nyelvnek s irodalomnak,
mind ez bizonyos; aki ezt be nem ismeri, az jobb meggyőződése ellen cselek-
szik.« (lásd Budapesti Szemle, 256. old.).

E szavak elhangzása óta félszázad telt el, s ezen idő alatt tudományos köz-
véleményünkbe egészen átment az a tétel, hogy a román nyelvű könyvnyomtatás
itt Erdélyben, magyar és szász kezdeményezésre indult meg, s hogy ezeket a
nép felvilágosítására irányuló kiadványokat Erdély magyar fejedelmei és főurai
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bőkezűen támogatták. E tényt, amelyet az egykorú nyilatkozatok egész sora bi-
zonyít, ma már annyira közismert, hogy azt a román irodalomtörténetírás is
kénytelen volt teljes egészében elismerni. Az erre vonatkozó magyar és román
eredményeket nemrégen éppen egy kolozsvári kutató, Juhász István összegezte,
aki az eddigi megállapításokat és részlettényeket gondosan vázolt, igen alapos
egyháztörténeti keretbe állította.” 

Ma, sajnos, a legtöbb román történész azt bizonygatja, hogy a reformáció
románokra gyakorolt hatása a magyarok évezredes tudatosan elmagyarosító
politikájának része volt. Akik erről így vélekednek, amint azt Gáldi írja, maguk
is tudják az igazságot, de Niclae Iorgaval kérdezik, hogy mit számít az az igaz -
ság, amelyik nem szolgálja a nemzet érdekét? Mi természetesen visszakérdez-
hetünk: a hazugság szolgálhatja-e egy nemzet érdekeit hosszú távon?

„Mindeme kutatások ellenére kevéssé domborodott azonban ki az a körül-
mény, hogy már a XVI. században nemcsak Erdély déli részében, a Gyulafe-
hérvár, Brassó és Szászváros közé vonható háromszögben nyilatkozott meg a
román írásbeliséget megindító magyar hatás, hanem a magyar művelődés to-
vábbsugárzásában, amely Erdélynek mindenkor sajátos európai missziója volt,
fontos szerep jutott magának Kolozsvárnak is. E város, »Transsylvaniae civitas
primaria« a fejedelmi korszakban is megőrizte ama fényt és hírnevet, amellyel
nagy fia, Mátyás király ruházta fel, s a XVI. század közepétől kezdve egy messze
földön híres, kiváló könyvnyomtatóval dicsekedhetett. Heltai Gáspár volt ez, a
magyar reformáció egyik legnagyobb szellemi tekintélye, akinek könyvkiadói
és írói munkássága mintegy átmentette a fejedelmi korszakba a történeti Ma-
gyarország művelődésének néhány hatalmas dokumentumát, így a Váradi
Regestromot és Bonfini krónikáját. Heltai belekapcsolódott természetesen kora
politikai mozgalmaiba is: nála jelent meg Tinódi Sebestyénnek, a leghíresebb
vándorlantosnak históriagyűjteménye, valamint más énekszerzőknek, így Valkai
Andrásnak és Görcsönyi Ambrusnak históriás énekei. Heltai aligha sejtette,
hogy e műveket egykor mint a magyar–román történeti kapcsolatok forrásait is
számon fogják tartani, s méltán, hiszen pl. Görcsönyi Ambrus érdekesen ver-
selte meg Mátyás moldvai hadjáratát. Az egykorú románság azonban a magyar
poézisnek még ezekkel a legnépszerűbb műfajaival sem jutott érintkezésbe;
Heltainak híres meseírói működése sem hathatott, mert e világi műfajok még
mind igen magasan lebegtek az erdélyi románok akkori elmaradottsága és mű-
veletlensége felett. Egészen középkori módon, a magyar támogatással kialakuló
román könyvkiadás ekkor még teljesen vallásos színezetű, s éppen ezért Heltai
gazdag és sokoldalú működésének is román vonatkozásban csak egyházi jellegű
hatásai maradhattak, így a Coresi kiadásában 1564-ben Brassóban megjelent
Szertartáskönyv, amely Heltai Ágendájának fordítása s különösen a szászvárosi
Ószövetség, az 1582-ben megjelent »Palia«, amelynek forrása kétségtelenül
Heltainak Kolozsvárt, 1551-ben kiadott Ószövetsége. Ez a dél-erdélyi román
papok közreműködésével készült román bibliafordítás volt román részről az
első olyan vállalkozás, amely bizonyos filológiai gonddal készült, s ezért joggal
mondhatjuk, hogy Heltai gondos tolmácsolásán át a magyar bibliatudomány
szelleme áradt a románok felé, megtörvén a náluk addig teljesen kizárólagos
bizánci-szláv műveltségi kör egyeduralmát. Amint Heltai Ágendája őszintén át-
érzett vallásos és emberi tartalommal igyekezett felfrissíteni a román ortodoxia
keleties formalizmusát, úgy most ez a Heltai-féle biblia is ablak lett a románság
számára, amelyen át Nyugat tudományos élete felé tekinthetett.”

Az erdélyi magyar kulturális hegemónia jóval túlélte a demográfiait. A orto-
dox bizantin románság erdélyi szárnya a magyar kultúrán keresztül érintkezett
évszázadokon át a nyugatival, s innen erednek a románok igazán európai gyö-
kerei is. Ezt el nem ismerve, mégis éppen ezen alapul az Erdélyt számukra oly
fontossá lényegítő hagyomány. Természetesen a hamis eredetmítosz mellett.  

„Azonban Kolozsvár világi nyomtatványai sem maradtak egészen hatástala-
nok. Ezek nyomait nem annyira Erdélyben, mint inkább Moldvában találjuk meg.
1584-ben Kolozsvárt jelent meg Kovacsóczy Farkasnak, Erdély kancellárjának

»De administratione Transsylvaniae Dialogus« című államtudományi érteke-
zése, amelyből egy, a román és az olasz nyelv hasonlóságára vonatkozó meg-
jegyzés átkerült a XVII. században Toppeltin egyik művébe, s innen idézte azt
Miron Costin is, Moldvának Apafi Mihály udvarában sűrűn megforduló neves
krónikása. Később azután Miron Costin nyomán felfigyeltek erre a XVIII. század
első erdélyi román történetírói is, és így került bele Kovacsóczy mondása végül
a Budán megjelent első nyomtatott szótárnak, a Lexicon Budensenek, előszavába
is: »Covacius observavit, vernaculum istorum Valachorum sermonem plus fere
in se habere Romani et Latini sermonis, quam praesens Italorum lingua«.

Ugyancsak a XVI. században még egy érdekes művelődési kapcsolatról ad-
hatunk számot Kolozsvár és Moldva közt. Egy évvel Kovacsóczy művének meg-
jelenése után Marcello Squarcialupi olasz orvos ugyancsak Kolozsvárt adta ki
egyik latin könyvét (De fontium et fluviorum origine), amelyet Cercel Péter,
Erdélybe menekült moldvai fejedelemnek ajánlott. Hasonló, jellegzetesen hu-
manista kapcsolat létesült később Havaselve első fanarióta fejedelme és a XVIII.
század egyik kiváló erdélyi tudósa közt: 1720-ban Mavrokordat Miklós Erdély-
ben készült Cicero-fordítását küldi majd el ifj. Köleséri Sámuelnek. 

A XVII. század kolozsvári protestantizmusának is volt egy olyan nagy alakja,
akinek életműve a román művelődésre serkentőleg hatott, mégpedig Szenci
Molnár Albert, aki hányatott élete után Kolozsvárt talált menedéket és örök
nyugodalmat. Molnár Albert működésének két fontos eredménye van: francia
ihletésű zsoltárfordítása és latin szótára, amelyet századokig forgattak. Molnár
zsoltárainak teljes román fordítását a XVII. század vége felé készítette el Viski
János boldogfalvi lelkész, s valószínűleg ugyanezen magyar forrás ösztönzött
egy másik írót, a brassói Corbea Tódort, arra, hogy a zsoltárokat – Dosoftei
moldvai metropolita fordításától függetlenül – ugyancsak versbe dolgozza át.
Corbea alakjára és művelődéstörténeti szerepére csak a legutolsó évek kutatásai
vetettek némi fényt: ma már bizonyosnak látszik, hogy ez a brassói ortodox
román, aki tanulmányait részben Kievben, az ottani híres papi szemináriumban
végezte, Erdélyben szerzett bizonyos latin és magyar műveltséget is, tehát ak-
kortájt igen ritka módon egyaránt tekinthetett kelet és nyugat felé. E széles
körű tájékozódás révén lett bizonyára Corbea Brâncoveanu Konstantin
havaselvi vajda udvari embere, akit a latin nyelvű kancelláriai teendőkkel bíztak
meg. E tevékenysége közben érezhette azután Corbea egy jó latin–román szótár
hiányát, s így jutott arra a gondolatra, hogy lefordítsa Molnár híres szótárának
1621. évi kiadását, amelyből Magyarországon és Erdélyben is annyi nemzedék
tanult latinul. Amint látjuk, már a XVII. és XVIII. század határán akadt tehát
ritka kivételként egy olyan művelt román, aki képes volt Molnár alakjában egya-
ránt értékelni a költőt és a filológust.” 

A romániai magyar nyelvű oktatásban részesült olvasó elgondolkodhat azon,
hogy miért hiányzott abból az a sok dokumentum, amely összeköthette volna a
két népet. Miért az ellentéte, vagy ha mégis kapcsolatról esett szó, akkor azok
kifordított változata kapott teret? Csak a kisebbségi érzés, vagy tudatos ellen-
ségkép konzerválása vezette a korabeli, s nem kis részben a mai, ottani tan-
könyvírást?

„Ezzel azonban egy új kor határára, az 1700-as évek küszöbére értünk.
Mindjárt az első esztendők – kolozsvári viszonylatban is – határkövet jelente-
nek: 1702-ben Kolozsvárt jelent meg Lipótnak a románok uniójára vonatkozó
dekrétuma és 1703-ban ugyancsak itt látott napvilágot egy kis könyv: Canisius
Péter katekizmusának második, magyar helyesírású román kiadása, amelyet
Buitul György fordított. E könyv már az Erdélybe visszatért jezsuiták nyomdá-
jában készült, s ezzel átjutottunk a protestantizmus magyar–román kapcsolatai
után az Erdélyben aránylag igen későn jelentkező katolikus restauráció korába. 

Buitul katekizmusa valósággal irányt jelzett a jezsuiták missziójának egyik
legfontosabb területe felé. A jezsuiták mindent megtettek, hogy kulturális te-
vékenységükkel bekapcsolódjanak a jellegzetes erdélyi hagyományokba, s e ha-
gyományok egyike azt követelte, hogy a magyarság magasabb műveltségét az

yy
527

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 527



alacsonyabb színvonalon álló nemzetiségek felé továbbadják. Fáradozásuknak
csakhamar sikere mutatkozott: a kolozsvári jezsuita főiskolán számos román
ifjú szerzett magasabb ismereteket, s egyesek közülük – mint már a XVII. szá-
zadban a bánsági Ivul Gábor, aki a kassai teológián működött és Szent László
királyról írt hagiografikus életrajzot – tanárok is lettek Kolozsvárt. Ilyen pl.
Dobra László, aki oly sikerrel adta elő a poézis tudományát, hogy tanítványai
Oliva pacis címen egész kis verskoszorúval köszöntötték. Ugyanakkor számos
kolozsvári jezsuita író annyira igyekezett beleilleszkedni az erdélyi tudomány-
történeti előzményekbe, hogy pl. Fasching Ferenc és Fridvalszky, az antik Erdély
kutatói egyenesen Szamosközy Istvánnak, az első erdélyi archeológusnak nyom-
dokába léptek. Ezekben a klasszikus vonatkozású munkákban természetesen a
románokról is sok szó esett, s így magyarázható, hogy a jezsuita kiadványokra
sűrűn előfizettek volt tanítványaik, Erdély román nemesei. (…) Az előfizetők
rendszerint Erdély déli részéből származnak, tehát megint ismétlődik Kolozsvár
kultúrájának az a messzire ható sugárzása, amelyet a XVII. században Heltai
Gáspárnak brassói és szászvárosi visszhangjai képviseltek. 

Ez a jezsuiták által kiadott könyvanyag éppen oly tarka volt, mint a barokk
iskoladráma színpada: valóságos enciklopédikus műveltséget közvetített egy
olyan korban, amikor a Kárpátokon túl még jóformán iskolák sem voltak. A szá-
zad második felére azonban e sokszínű kavargásból határozottan felismerhető
vezérmotivumok hallatszanak ki: a románok között tartós visszhangot elsősor-
ban azok a művek keltenek, amelyek a románság magyarországi sorsára és latin
származására vetnek világot. Ismeretes, hogy a románoknak a kontinuitás té-
telével kapcsolatos áltörténeti érvelésében a legcsattanósabbnak vélt bizonyíték
a XVIII. század nagy felfedezettje, Anonymus volt. Anonymus krónikája azonban
aligha vált volna annyira közkeletűvé, ha már egy évvel a bécsi kiadás után nem
adja ki újra a jezsuiták kolozsvári nyomdája is.

A jezsuiták hagyományait a rend feloszlatása után a piaristák vették át, s az
ő iskolájukban tanult, a XVIII. század második felében, az erdélyi románságnak
két olyan szellemi vezére, mint Sinkai György és Major Péter. Sinkai minden
valószínűség szerint már Kolozsvárt rájött arra az igazságra, hogy a román múlt
megismeréséhez a legbőségesebb anyagot a magyar források szolgáltatják. Nagy
művében, a Chronicában, s még inkább kéziratos forrásgyűjteményében, a
»Summaria Collectio«-ban sűrűn hivatkozik a kolozsvári katolikus pap-tanárok
tudományos műveire, különösen Faschingra, Illia Andrásra, Kelcz Imrére és
Fridvalszkyra. Hogy Sinkai lett a román történettudomány első igazi anyaggyűj-
tője, az sem véletlen, hiszen Kolozsvárt megismerhette azokat a hagyományokat,
amelyeket Kaprinai István, a magyar történetre vonatkozó adatoknak egyik leg-
buzgóbb gyűjtője honosított meg. Mint eddig ismeretlen részletet említem meg,
hogy amikor Sinkai római tartózkodása idején egyik erdélyi paptársával együtt,
Stefano Borgia bíboros részére kis gyűjteményt állított össze az antik Dácia fel-
iratos anyagából, akkor is Szamosközy és Fridvalszky műveiből merített, ame-
lyeket bizonyára a római könyvtárakban is megtalált. A románok humanista
műveltségének kezdetei tehát Kolozsvártól elválaszthatatlanok, s a magyar főis-
kola pedagógiai jelentőségét emelte ki – szinte akaratlanul – Lázár György is,
ki szintén Kolozsvárt tanult, s az első magasabb igényű bukaresti iskolát egykori
»alma mater«-e, a kolozsvári piarista intézet mintájára szervezte meg.

A kolozsvári tudományban azonban mindig volt bizonyos bölcs realizmus:
nem merevedett elavult hagyományok közé, hanem mindenkor számolt az élet
és a tudomány haladásának követelményeivel. Amikor a XVIII. század vége felé
egy német tudós, Sulzer feltárja a románok balkáni származására vonatkozó
nézeteit, ennek a nagy fontosságú tételnek is Kolozsvárt támadt a legélénkebb
visszhangja: Eder Károly József Kolozsvárt adta ki a »Supplex Libellus« szelle-
mes jegyzetekkel kísért kiadását, amely a románok érvelését valósággal meg-
semmisítette, és kolozsvári piarista volt a kontinuitás tételének első magyar
tagadója, Bolla Márton is. Nagy kár, hogy a románokra vonatkozó műve kéz-
iratban maradt, és csak jó száz év múlva jelenhetett meg. Mindez mégis eléggé

igazolja, hogy specifikusan kolozsvári tradíciókat folytat az Erdélyi Tudományos
Intézet is akkor, amikor egyik céljául Erdély antik múltjának s a románok szár-
mazásának végleges feltárását tűzte ki. A mai tudósok maguk mögött érezhetik
Fasching, Fridvalszky és Bolla szellemét.” 

Érdekes történelmi folyamatosság az, amint a reformáció és az ellenrefor-
máció egyaránt a románok számára jelent döntő fontosságú hasznot, melyet
természetesen nem ismernek el, de annál inkább élnek vele.

„De térjünk vissza történelmi áttekintésünkhöz. Ugyanabban a korban, ami-
kor éppen kolozsvári tudósok kezdtek a román kérdésben tisztultabb felfogást
hirdetni, álláspontjuk mégsem volt kerékkötője a hagyományos magyar–román
jóviszonynak, legalábbis a magasabb szellemi élet síkján nem. Papp Vazul
orvos, itt, a református kollégium nyomdájában adja ki Bánffy Györgyhöz, Er-
dély kormányzójához intézett üdvözlő versét, és 1810-ben az egybegyűlt erdélyi
rendeket is versben köszönti. S amint már a jezsuita főiskolának voltak román
származású tanárai, úgy a piaristáknál is tanítottak hasonló professzorok, így
Molnár János, a Dél-Erdélyből származó jeles szemész és polihisztor, valamint
Soósmezei Vajda László, kormányzószéki tisztviselő és jogtudós, aki »Synopsis
historiae juris Transilvanici« c. munkájával (1830) igazolta, mennyire beleil-
leszkedett Magyarország latin kultúrájába, amelyhez foghatót a Kárpátokon túl
egyáltalában nem találunk.

E korban egyébként maguk a műveltebb románok is szívesen használták a
magyar nyelvet, aminek eleven bizonysága Leményi püspöknek Bobb püspök
felett tartott magyar nyelvű gyászbeszédje, amely ugyancsak Kolozsvárt jelent
meg. Egyébként már Bobb a magyar–román kulturális közeledés híve volt: Ko-
lozsvárt kiadott román–latin–magyar szótára sem egyéb, mint Pápai Páriz híres
művének hű fordítása.” 

Vajon a több mint 80%-os román többségűvé változtatott város mai lakói
közül ki tudja ezt, amikor a Bobb utcán sétál a sétatér vagy a stadion felé?

„A múlt század közepén azután Kolozsvárt élénk tudományos munka indult
meg, különösen a történettudomány terén. A legszorgalmasabb szerzők egyike
Kőváry László, aki Erdély történetére vonatkozó nagy összefoglaló munkáiban,
így Erdély statisztikájában (1847), Erdély földe ritkaságaiban (1853), de kü-
lönösen Erdély történelmében (1859) számos román vonatkozású adatot közölt,
és tárgyilagos világításba helyezett egy olyan fejlődést, amelyet Sinkaiék csak
romantikus nacionalizmusuk ködében szemléltek. Ugyancsak sok erdélyi ma-
gyar–román vonatkozású eseményt világított meg az abszolutizmus korának
nagy kolozsvári reformalakja, gróf Mikó Imre Erdélyi történelmi adatok (1855)
című munkájában. 

Ugyanebben a korszakban nem egy magyar szépirodalmi jellegű mű is jelent
meg Kolozsvárt – főleg a református kollégium nyomdájában – amely az erdélyi
románok múltját regényes keretben világította meg. Ilyen volt pl. Halmágyi Sán-
dornak Saphira című történelmi regénye, amely egy Erdélybe szakadt havaselvi
fejedelmi sarjnak viszontagságait tárgyalta. 

E rövid összefoglalás keretében nincs időnk kitérni a Kolozsvárt megjelent
román nyelvtanokra és szótárakra. Inkább azt kell kiemelnünk, hogy az 1860-
as évek elején, a híres húsvéti cikk után, amikor a román közvélemény nagy
része az unió ellen háborgott, néhány bölcs kolozsvári magyar kisebb-nagyobb
tanulmányokkal igyekezett járhatóvá tenni az együttélés ösvényét. Ilyen higgadtabb
álláspontot képviselt pl. Deák Farkas Őszinte szó a román testvérekhez (1861)
című röpiratával, míg viszont Dózsa Dániel – politikai szükségnek megfelelően –
ismét vitába szállt Csatározás a daco-román törekvések ellen (1863) c. tanulmá-
nyával, amelynek éle Papiu-Ilarianu szeparatizmusa ellen irányult. S érdekes lenne
tudnunk, ki írta azt a kiadványt, amely Őszinte szó egy erdélyi romántól (1864)
címen az unió érdekeit ismét innen, Kolozsvárról védelmezte. 

A kiegyezés után a magyar–román művelődési kapcsolatok terén is a leg-
nagyobb kolozsvári esemény a tudományegyetem megalapítása volt, annál is
inkább, mert már a század közepe táján egyre több későbbi román vezető
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ember végezte Kolozsvárt főiskolai tanulmányait. Ezúttal elég Bă rnuţiu,
Treboniu-Laurian, a fentebb idézett Papiu-Ilarianu és Pumnul Áron nevét em-
lítenünk. Az utóbbi azért is fontos, mert később Bukovinában Eminescu tanára
lett. E nemzedék tagjai egyébként jórészt a Kárpátokon túlra vándoroltak ki,
és ott, felhasználva magyar nevelésük hatását, a román közművelődés alapjait
vetették meg. Igaza volt Moldován Gergelynek, amikor megállapította, hogy
ezen Erdélyből kivándorolt románok nélkül még a bukaresti Román Akadémia
sem alakulhatott volna meg. Így tehát az új egyetemre is nemzetiségi téren fon-
tos szerep várt: magyar szellemű főiskolai képzést kellett továbbra is nyújtania
Erdély népeinek.”

Sajnálatos tény ugyanakkor, hogy a magyargyűlöletet is elsősorban ezek a
magyar nevelésű erdélyiek exportálták a Kárpátokon túlra! 

„Kedvező előjelnek látszott, hogy már az első évben, 1872-ben Kolozsvárra
kb. annyi román hallgató iratkozott be, mint amennyi ugyanakkor Bécsben tanult,
tehát jogos volt az a remény, hogy a román politikának Magyarországot mintegy
megkerülő s közvetlenül Ausztriához húzó tendenciáját a kolozsvári egyetemmel
sikeresen lehet ellensúlyozni. S nemcsak az orvosi és jogi karon találunk nagy-
számú román hallgatót, hanem a bölcsészeti ágakban is, bár itt a románok száma
mindig csekélyebb maradt. Az efféle adatokra hivatkozva terjesztette a román
hírverés azt a hiedelmet, hogy Kolozsvár magyar egyeteme a múltban nem tar-
totta eléggé számon Erdély nemzetiségeinek szellemi szükségleteit.

Cáfolatul elég arra az ismert tényre hivatkoznunk, hogy a kolozsvári egyete-
men 1872-től, tehát alapítása évétől kezdve a román nyelvnek és irodalomnak
rendes tanszéke volt. E tanszéket 14 éven át az a Szilasy Gergely töltötte be,
aki a latinos iskolának és a túlzott, filológiai téren is megnyilvánuló dáko-
romanizmusnak utolsó lelkes apostola volt. Működését sokáig zavartalanul foly-
tathatta és kétségtelenül nagy hatást gyakorolt a román ifjúságra is. Valószínű,
hogy a rövid ideig Kolozsvárt tanuló Coşbuc, a Naszód környékéről származó
költő is az ő biztatására fordított románra néhány Petőfi-verset. Szilasy mun-
kásságának egyik legérdekesebb mozzanata az volt, hogy éppen Kolozsvárt meg-
jelent terjedelmesebb tanulmányában (A román nyelv újjászületése 1879.)
lelkesen küzdött a Kárpátokon túli nyelvhasználat ellen, és maró gúnnyal támadta
azokat a filológusokat, akik szerinte Bukarest vagy Iaşi külvárosainak, a hírhedt
mahaláknak, görög–török idiómájából akartak irodalmi nyelvet teremteni.

Szilasyt azonban politikai túlkapásai miatt 1886-ban nyugdíjazták, és utána
az egyetem román tanszékén Moldován Gergely következett, akit a románság
őszinte közeledési törekvései miatt csakhamar renegátnak bélyegzett és vele
minden összeköttetést megszakított. Pedig Moldován soha nem állított népére
lealázó tételeket – »inkább levágnók kezünket és kitépnők nyelvünket, mintsem
hamis és sértő dolgot mondjunk a románságra« – írta folyóiratában – hanem
egyszerűen arra törekedett, hogy az erdélyi románok szenvedélyes vágyálmai
helyett a higgadtabb regátiak, Maiorescuék hűvös ítélete érvényesüljön minden
vitás kérdésben. Ha Moldován megbélyegezte Sinkai és Major naiv történet-
szemléletét, azt is Maiorescu szavaival tette. S ha Moldován írásait lapozzuk,
amelyeket mindig az akkori idők tudományos színvonalához kell viszonyítanunk,
nemegyszer akadunk érdekes, korát messze megelőző állításokra. »Azé az or-
szág« – írta Alsófehér megye románságával kapcsolatban –, »akié a lapály, az
az első foglaló, akinek nyelvét a lapály helynevei fenntartották.« Csak most,
Kniezsa István pompás településtörténeti térképei és a Makkai–Fekete-féle
Román Oklevéltár világánál tudjuk igazán értékelni e tétel igazságát. 

A kolozsvári egyetem évről évre pályatételekkel serkentette a románságra
vonatkozó kutatásokat, s a kitűzött problémák között nem egy olyan akad,
amelynek feldolgozását ma is szívesen vennők. A magyar–román kapcsolatok
kutatására is itt, a kolozsvári egyetem keretében történtek az első kísérletek,
sőt innen indult ki az erdélyi román népnyelv és népszokások tanulmányozásá-
nak gondolata is. S hogy mily nagylelkűséggel kezelte az egyetem tanácsa e
pályadíjak sorsát, arra mi sem jellemzőbb, mint hogy még 1917-ben is, tehát

egy évvel az erdélyi román betörés után, 100 koronás jutalom tűzetett ki a
szelistyei pásztorok meséinek és babonáinak összegyűjtésére.” 

Tehát a magyar elnyomás leginkább felhánytorgatott éveiben történik min-
dez. Egyébként azt is tudnunk kell, hogy Magyarország nemzetiségeinek népi
kultúráját jórészt magyar tudósok mentették át az utókornak. Ezt nem kötelező
érdemnek tekinteni, hiszen saját állampolgáraink értékeit mentették, de minden
bizonnyal fontos támpontok a nemzetiségek durva beolvasztásának vádja ellen.

„A román megszállás huszonkét esztendeje természetesen egészen új állapotot
teremtett, de jellemző, hogy még e szenvedésekkel teli korszakban is Kolozsvár
tett a legtöbbet a magyar–román művelődési kapcsolatok fenntartásáért és ki-
építéséért. Elég egyrészt a kolozsvári színház románból fordított darabjaira, más-
részt a Bitay Árpád szerkesztésében megjelent román lírai antológiára, valamint
Kristóf Györgynek románul megjelent magyar irodalomtörténetére utalnunk,
amely mindmáig a legjobb tájékoztató e téren román nyelven. Román részről e
hídverési kísérletekre kevés és szakadozott ritmusú felelet érkezett: elég ezúttal
I. Chinezunak az erdélyi magyar irodalomról románul megjelent összefoglaló
tanulmányát említenem. Természetes azonban, hogy bármekkora volt is az an-
tagonizmus, amelyet a magyarság szenvedései még jobban elmélyítettek, az át-
menetileg román uralom alá került kolozsvári egyetemen is tovább érvényesült
a magyar tudomány hatása, amint arról G. Bogdan-Duicănak és az egykori
Eötvös-kollegistának, N. Drăganunak, munkássága tanúskodik. Drăganu is,
bármennyire eltévelyedett élete vége felé az igazi tudományos eszményektől,
mindvégig abból a magyar dokumentációból merített legtöbbet, amelynek
használatát még Budapesten, magyar professzoroktól tanulta meg. Legalábbis
írásaiban tárgyilagosabb volt Bogdan-Duică, akinek magyar–román vonatko-
zásban sok jó részlettanulmányt köszönhetünk. 

Drăganunak és hírhedt kollégájának, Ghibu Onisifornak példája egyszers-
mind azt is mutatja, hogy a magyar tudományos nevelés természetesen tovább
élt azokban a tanárokban is, akik a magyarságnak szellemi téren legádázabb
ellenfeleivé váltak. Ezek sem tettek egyebet, mint egyszerűen magyar környe-
zetben szerzett tudásukat negatív előjellel, a magyar értelmezéssel homloke-
gyenest ellenkező szemszögből használták fel.”

Vagyis a 100–200 évvel azelőtt történtek ismétlődtek.
„A múltból azonban immár a jelenbe értünk, és örömmel látjuk, mint bon-

takozik ki Kolozsvárt megújult erővel a magyar szellemi élet azzal a céllal, hogy
e város, amely mindenkor nemcsak a magyar művelődés keleti gyújtópontja
volt, de a legelmaradottabb magyarországi nemzetiségnek, a románoknak is
bibliát, zsoltárokat, szótárt és magasabb pedagógiai eszményeket adott, újra
teljesíthesse európai hivatását. Minden reményünk megvan arra, hogy Kolozsvár
magyar közművelődési intézményei, különösen pedig a máris értékes munkára
serkentő Erdélyi Tudományos Intézet s az Erdélyi Múzeum Egyesület, Kelet-
Magyarország földjének és népének megismerését a tárgyilagos, időtálló tudo-
mányosság szellemében fogják előmozdítani. Mivel e program természetesen
magában foglalja a magyar–román kapcsolatok további, korszerű eszközökkel
és módszerekkel folytatandó tanulmányozását is, szilárdan meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy Kolozsvár tudományos tevékenysége még nagy hálára fogja
kötelezni, nemcsak a magyar, de a balkáni filológia művelőit is. Erre feltétlen
biztosíték Kolozsvár szellemi életének ragyogó múltja, amely a magyar szellem
irányítása mellett jutott el a mai virágzáshoz.”

A folytatás ismeretes. Kolozsvár, mint az erdélyi magyar kultúra fővárosa
még létezik, de hiába tesz meg mindent az együttélés szabályainak kialakítása
érdekében, a bizantín szellem ezeket az erőfeszítéseket legyőzi. A magyar
nyelvű egyetemi oktatás kálváriája folytatódik. 

A magyar Erdély mindent adott az egész románságnak.
A román Erdély mindent el akar venni az erdélyi magyarságtól.
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Egy régi magyarországi szemével Erdélyben
Magyar Figyelő: Kazinczy erdélyi leveleiből 1942/9.

Kazinczy erdélyi leveleit nem véletlenül emeli Magyar Figyelő rovatába a Hitel
szerkesztősége:

„Azt a szót, hogy Erdélyben oly hegyeket fogok mászni, mint a tokaji, na-
gyításnak vevém elindulásomkor, olyakkal szólván, kik Erdélyt látták, de most
előre nézvén Nyires felé, s Kraszna felé hátra, nagyításnak többé nem vehetém,
nagy nagyítás éppen ugyan nem vala. Csak hogy ez a bérce a Magyarországot
és Erdélyt elválasztó Meszesnek, itt a maga csúcsainak sorában áll, mely miatt
magasságát a szem fel nem veheti, lábain sok faluk foghatnának helyt. Mere-
dekségit inkább is érzém az ereszkedőn, s lyányom enyelgései közt, ki kendőjét
tele szedé virágokkal, anyja testvérei, s egy szeretett barátnéja nevét sikoltozá,
felejtém a mi ejesztgetné szemeimet. Végre egészen eltikkadva a legfőbb ponton
valék. 

Hah! mily rezzenő pillantat! Előttem fekvék az egész Erdély. És bár eléggé
érezhetőleg önthetném szóba a mit láttam. De ha a tájfestés szóval és nem raj-
zolatban mindig sikeretlen is, minthogy az efféle leírások az iskolák szólása sze-
rint, nem az idő, hanem az úr tárgyai: annak a mit mondok, ha leveleim
megjelennek, lesz az a haszna, hogy segélhetik azoknak érzéseiket, kik e cik-
kelyt itt fogják olvasni. Megfordulék sarkamon, s valamerre tekintek, éjszaktól
keletig, s onnan tovább dél és nyugot felé, dombot láték és völgyet, s úgy dom-
bot és völgyet minden lapály nélkül, mint midőn a kertész spallérja tetejét zsinór
után nyirdeli. A Kárpát ága, mely Késmárk mellől Máramaroson s tovább aztán
a Székely földön megyen le Szeben és tovább Fogaras mellé, a távolság miatt
elvesze szemeim elől, elveszének az abrudbányai s hátszegi rengetegek is.
Egyedül a Blagyásza üté ki magát, a merre Belgrádot képzelhetém, a dombok
és völgyök örök síkja közül s oldalain foltonkint fehérle még mostan is a hó.
Szótalanul állék itt. Úgy tetszék, mintha valamely isten egy magasan kiálló pont-
ról nézte volna sok ideig a habokban hánykodó tengert, s tündér botjával egyet
ütvén, éppen most parancsolta volna, hogy a tenger azon alakban változzék
földdé, de már benőve erdőkkel, melyben egy perc előtt hánykodó hab vala, s
még előttem nem volt megteremtve az új föld embere, még nem voltak megte-
remtve állatjai, mert innen nem vala látnom semmi falut, semmi tornyot, semmi
kalibát; a táj ember nélkül, nyáj és marha nélkül, madár nélkül volt. 

Láttam hazámnak sok tetőjét, s nem könnyen mulaszték el valamely alkal-
mat, hogy a legmeredekebb bérceket is megmászván, rólok körültekinthessek,
s ismervén a különbséget azok és ezek közt, elmondhatom, e látvány egyetlen
a maga nemében s planetánknak talán semmi más pontján fel nem találtatik.
A királyi Tátra, a budai, pozsonyi, tokaji s csak az újhelyi tetők is, szebb tájat
terjesztenek el a szem előtt, ott nagyobb és kisebb, hegyesebb és domborúbb
hegyeket, messzire elnyúlt síkot, sok városokat és falukat, nyájakat és embere-
ket látni, s a hajókat vivő Dunát és Tiszát, az árkaiból messzire kiömlő Bodro-
got, s így a darab stafirozva van. Itt mindezekből éppen semmi. Magam valék
itt lovaimmal, szekeremmel, cselédeimmel, s a mi rémítő az érzésben vagyon,
az még nagyobbodék azáltal, hogy a nap is el vala rejtve, s az ég egész golyó-
bisát felettem mindenfelé bús felhők borították el. 

Messze mértföldekre terjede horizontom, s képzelhetni a kék szín mint vesze
el, a feketés zöldön kezdve a veresellő sárgálló fehérig, hol azt az égnek vég
színétől nem lehetne megkülönböztetnem. Ha a mit itten láték, tárgya lehetne
valamely művész ecsetének, óhajtanám festené valaki. De az a bús és sötét
egyenlő, minden változás nélkül vásznan, annál inkább rézbe metszve, nem te-
hetne kívánt hatást, mint egy tengerpart és sziklák és hajók, s légi perspectiva
nélkül, s a Claude Lorraineket és Verneteket, kik egy alig érezhető rándítással
tömérdek messzeséget tudának átvinni darabjaikba, kifárasztaná. Itt magát kell
látni az egyszerű puszta nagy természetet, s ily bús fellegzetek alatt.” 

Oly szeretettel és csodás képet varázsolva megírt sorok, hogy az olvasó
azonnal útra kelne maga is.

r

„Mióta Erdélybe beléptem, magyartól még nem hallottam egyéb szót, mint
magyart, de egy magyarországi valaki itt is németül szóla velem, s barátim biz-
tatnak, ezt fogom majd mondani, mikor Erdélyt idehagyom is. Bejártam Er-
délyt, s kénytelen vagyok vallást tenni, hogy barátim igazat jövendöltek: kivévén
a szász földet, velem a külföld nyelvén senki nem szólott, de igen magyarul a
külföld szülöttjei. 

S itt a társasági együttlétekben is valami szívesebb, melegebb van, mint ha-
zánknak korcs tájékin. A tizenhárom magyar s öt székely vármegyékből álló or-
szágban mindenek ismerik egymást, nagy részben rokonok, s úgy bánnak
egymással, mint rokonok, holott némely helyeken a rokont is idegennek szeretik
nézni. Atyám, apám, anyám a nevezet, mellyel gyermek szüléihez szól, s
együttlétökben szüntelenül cseng a mélcsás bátyám vagy öcsém uram, s mélcsás
néném vagy húgom asszony. Az igen bátor bátyám s öcsém uram, s a hideg
uram öcsém s rettegő uram bátyám, így meg vannak nemesítve, vagy elkerül-
tetnek. 

Csak vallást kell tennem előtted, hogy Erdélyben két három helytt álmél-
kodva hallák, hogy én magyarországi magyar oly jól tudok magyarul, mint ők,
s ezt egy fiatal tisztviselő nekem komplimentként mondotta.” 

Ma derék anyaországiak kérdezgetik nem ritkán az erdélyi magyart: honnan
tud ilyen jól magyarul? Változnak bizony az idők!

r

„Erdélynek szabad dicsekedni, hogy literatúránk gyümölcsei annak felvir-
radásában itt termének, és nem nálunk: nekünk, hogy a jobb ízlést s nyelvünk
igazi csinosodását nem ők adák, hanem mi, ha tudniillik a számból Báróczyt
és Baróti-Szabót, ezt a rómaiak, azt a franciák követésében, kiveszem. Némely
házak férfi és leány gyermekei fordítgatának, nevelőiknek s szüléiknek felvigyá-
zások alatt, s olykor ezeknek segédjökkel is, s atyáikat nem tartóztatá fonák
szégyenlés, a gyermeki próbát sajtó alá ereszteni. Belisart ketten fordíták; itt
adá Cidet Teleki Ádám; itt kesergé atyjának s kedves testvérének halálát Teleki
József, egy felejthetetlen elégiában, mely legalább folyó szép beszéde, könnyen
ömlő versei, s philosophiai s politikai leckéi által érdemlé, hogy közönséges
tapssal fogadtaték; s Teleki sok ideig első, sőt egy verselőnknek tartatott, s az
idegen íz gyűlölőméi a Cid fordítóját is elhomályosította; Gyöngyösi János itt
írta rímes disticheit, míg nálunk a szép nemében alig találtaték egy-két író, kit
a nemzet ismerni akara. S az erdélyiek, hívek a szokáshoz, úgy hitték, még
mindig van valamely hiánya nevelésöknek, ha gyermekeiket a külföldre ki nem
küldik, a mit mi igen kis számban cselekvénk. Az erdélyiek így, ha nem tanultak
is, láttak, hallottak, könyveket hoztak haza, olykor rezeket, metszett köveket;
fitogtatásul talán magokra nézve, de másoknak nagy hasznokra.” 

És bizony nemegyszer voltak közelebb Európához, mint a nagyobbik haza.
Európához, amelyik akkor még egészen mást jelentett, olykor elejébe mentek
a világnak is. De mindhiába! Feledve, tagadva, elferdítve minden.

r

„Prof. Kézy úrnak izraelitai keresztneve egy jegyzést tétet velem, mely ki-
csinység, de némely figyelmet érdemel: ez az Erdély erősen szereti a bibliai ne-
veket, s főképpen az ótestamentomiakat. Itt az Ádámok, Mózesek, Ábrahámok,
Sámuelek, Dánielek, Simonok, Rebekák és Ráchelek, Judithok és Eszterek,
folyó nevek; sőt a mi nálunk példátlan, vannak itt Ábelek is, és Timotheusok.
Szereti ez a föld a Farkast is, és a Drusiánát, Polyxéniát, s ezeknek
diminutivumaik Drusszi és Póli, mint Ábel Ábi, Borbála Biri, Anna Anikó,
Mária Mariskó, s Krisztin Titi.” 
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És ennek megfelelően más szellemben is élt, másként nézte a másikat. Most
azonban őt nézik egészen másként. Idegennek a saját szülőföldjén.

r

„Még nem ütötte vala el a kilencet, midőn Tordára beértem, s vasárnap
lévén, kedvem jöve megjelenni az unitáriusok isteni tiszteletén. Kértem tehát
predik. Barabás Sámuel urat, engedné, hogy hallgatója legyek, s hogy székében
foghassak helyt. Az utolsót a tiszteletreméltó ember örömmel teljesíté, de nem
az elsőt, mert most egy gyűjtögetés végett Kolozsvárról kiküldött deáknak kelle
papolni. 

Ha nem tudám vala, mely felekezet templomába vezettetém, azt fogtam
volna hihetni, hogy az enyéim közt vagyok. A férfiak belépvén székeikbe, állva
maradnak, szemök eleibe tartják kalapjokat, a hogy azt a németországiak is
cselekszik. Egyedül a szép nemnek van az a szabadsága, hogy befordulván szé-
keikbe mindjárt leülhessenek, s úgy hajlanak elő, elmondani rövid felkiáltásokat.
A két vallás különben is hasonlít egymáshoz, s gyakran történik, hogy az uni-
táriusok templomaikban református predikátor tart tanítást”.

Bizony nem véletlen mindez ott, a vallásszabadság szülőföldjén. De ennek
jutalma csak az Úrtól várható.

r

„Vége vala a tanításnak, s a deák már le akara szállani a papolóból, midőn
még megálla, s buzdítást teve híveihez, hogy egy Luther-templom felsegélésére
adakozzanak. Alig mertem füleimnek hinni, s kérdést tevék predikátor úrnál,
mint szedetik itt idegen felekezet számára segély. Erdélyben a templomot épí-
teni akaró, de erre magát elégtelennek érző gyülekezet bejelenti szükségét a
kormányszéknél, és ha ott engedelmet nyer a segélygyűjtésre, bármelyik fele-
kezethez tartozzék, az kihirdettetik az országnak minden religióbeli templo-
maiban, s ennek tudása érdemié, hogy életemnek két óráját itt minden haszon,
és minden öröm nélkül elvesztém.” 

Tehát élő az a vallásszabadság. Tanulj világ!

r

„Mely irigylést érdemlő szerencse juta nekem, hogy Erdélyt láthatám, és
hogy így láthatám! Hálával telik el szívem irántatok, kiknek oly szép örömeket
köszönhetek, s leginkább ti irántatok, andrásfalvi és zsibói barátnéim és barátim
s teirántad nemeslelkű Cserei! Majd ha átlépek Gencs és Nagy-Károly közt a
határon, visszatekintek az elhagyott dombok felé s áldást könyörgök az annyi
jó és nagy fiak, az annyi jó és nagy leányok szülőföldjére. 

Jó föld! tiszták és nem tiszták mindenhol vagynak, nálunk mint nálatok s ná-
latok mint nálunk. De te valóban nem vagy úgy elromolva, mint mi. E vallással
térek el innen, s ezt mondom majd azoknak, kik ide jőnek, hogy meglássanak,
s reménylem, hiszem, a mit én érzék, érzeni ők is fogják.” 

Ti mai magyarok, tudjátok-e, mit vesztegettünk el?

y

Egy halálraítélt gondolatai
Wass Albert: A múlt négy oszlopa 1942/9.

„Az igazság olyan, mint a napfény. Sem köd, sem füst, sem felleg nem képes
örökre rejtve tartani. Minden homályon és minden sötétségen keresztülcsillan
egyszer, ha ideje eljő.

A mesterséges ködöt, melyet történelmi szerencsétlenségünk boszorkány-
konyhája fejlesztett és igyekezett Erdélyre ráborítani: egyetlen lebbenésével el-

fújta a felszabadult igazság szele. Erdély történelmi valósága tisztán fénylik
újra, s fénye előre s hátra messzire mutat.

Ha csupán a búcsúzó esztendő eseményein futtatjuk végig emlékezetünket,
szemünk előtt mélységek tárulnak föl Erdély magyar múltjának történetéből.
A történelmi múlt négy súlyos oszlopát látjuk kiemelkedni ebből az egyetlen
esztendőből, mely négy oszlop a véletlen (vagy a törvényszerűség?) csodálatos
rendezése folytán együtt képviseli mindazt, ami egy népet államalkotó nemzetté
emel ezen a földön. 

A Zápolya utcai temetőből felszínre került honfoglaláskori magyar vitéz a
magyar fegyver évezredes uralmát hirdeti. Apafi Mihály fejedelem hamvai a fel-
világosult magyar államvezetés emlékét idézik történelmi idők távolából s egy-
ben örökséget jelentenek, kötelező, de céltudatos és törvényes örökséget a
földnek ezen a csücskén, melyet számunkra – és egyedül a mi számunkra – a
sors évszázadokkal ezelőtt kijelölt. 

Az egyetem ünnepe a magyar tudomány egyeduralmát s idők mélyére nyúló
gyökereit jelenti s a százötven éves Nemzeti Színház a magyar művészet első-
szülöttségét Kelet-Európában. Fegyver, államvezetés, tudomány, művészet: hi-
ánytalanul együtt áll mindaz, ami egy nemzet lényegét jelenti. 

Fegyver, államvezetés, tudomány, művészet: négy oszlop, mely nélkül nincsen
ország. Mivel csak ez a négy oszlop képes fönntartani a boltozatot, mely hazát
borít valamely nép fölé. Ami velünk történt, a történelem tükrében csekély ese-
mény. Palotás házunkban idegenek vendégeskedtek. Zavarta őket a falak ódon
patinája: bemázolták rikító festékkel. Riasztotta őket a boltívek komoly hangu-
lata: kulisszát ácsoltak alája, hogy eltakarja. De olcsó volt a festék, lemosta
egy augusztus végi zápor. A kulisszát szétrongyolta a történelem első érintése. 

S lám alig tisztult ki palotás házunk, máris honfoglaláskori vitézek fegyver-
zete csörömpöl benne, ódon termeiben bölcs fejedelmek lába dobban, s taláros
tudósok méltóságos alakja bolyong évszázados tékáiban. S ott áll előtte az ősi
almafa, mely gyökereit a nemzet lelkébe eresztve termi változatlanul a művé-
szetek örök gyümölcseit. 

A Zápolya utcai ősmagyar vitéz mögött ott állanak végtelen sorban bajvívó
elődeink, kik fegyvert markoltak s vért áldoztak ezért a földért s érettünk. Nincs
szakadás a láncban: a sor végén magunk is ott állunk, honvédruhában s min-
denre készen. Fegyvert markolva s vért áldozva, ha kell, a földért s azokért, kik
majd utánunk jönnek a sorban. A fejedelmi sír mögött sok hant sorakozik, s az
államvezetői tudás, nemzetvédő akarat, építő lelkesedés él, küzd, lobog és hitet
tesz ma is ezen a földön. Tiszta kezek emelik magosra a tudomány fáklyáját,
melynek fénye évszázadok óta innen világítja be Kelet-Európát. A művészet
pedig virágzik, mint a mesebeli rózsatő, a hamuból, vérből s könnyből kevert
humuszon. 

Ez együtt Erdély. A mesterséges ködtől megtisztítva, a valóság fényében.
Erdély, melynek múltja fölött bajnokok és fejedelmek, tudósok és művészek
szelleme őrködik évszázadok óta s minden hamissággal szemben győzedelme-
sen. Ez a szellem ott áll ma is az államvezetők mellett, ott áll a tudomány aulá-
jában, az alkotóművész gondolatának megszületésénél s a rivalda fényében
egyformán. S ott áll a honvéd fegyvert markoló alakja mellett is, mindég min-
denre készen s híven a múltból visszatükröződő önmagához.”

Wass Albert pedig csalódottan, halálában is halálra ítélve, poraiban szerte-
hordozva, emlékében megalázva, teljesítményében megkérdőjelezve kiáltja újra:
„Adjátok vissza a hegyeimet!” Amit természetesen félreértelmezve, irredenta
izgatásként értékel a román és sok magát magyarnak nevező is. A románokat
már megtanultuk érteni, de mi baja magyarnak a magyarral? 

y
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Román vélemény boldogabbnak hitt időkből
Salamon Sándor: Erdélyi román utazó a múlt századi
Magyarországról 1942/9.

Az 1823-ban született és 1884-ig élt Ion Codru Drăguşanu román utazónak
Magyarországgal és a magyarokkal kapcsolatos tapasztalatairól szóló soraiból
szemezget az ismertető, Salamon Sándor. Az alábbiakból láthatjuk, hogy ak-
koriban a románok között még nem volt általános a magyargyűlölet, és a kép,
melyet rólunk Drăguşanu felvázol, nagyon is tárgyilagosnak tűnik. 

Salamon Sándor így kezdi:
„A nemzeti önismeret egyik legfontosabb feladatunk. Tükröt keresünk,

amelyben nemzetünk őszinte képét pillanthatjuk meg. Kétségkívül igen tanul-
ságos, ha ezt a tükröt idegen nemzet tartja elénk, még tanulságosabb, ha szom-
széd nép, vagy éppen velünk egy területen, állandóan mellettünk lakó
nemzetiségünk fordítja szembe velünk. Ritkán mutatja a legigazibb valóságot,
de az idegenek érzelmeiről híven tudósít, elárulja természetes megnyilvánulá-
saink egy-egy olyan vonását, melyet nem érzünk hibának, de elég ahhoz, hogy
rossz hírnevünket táplálja a népek tudatában. Megtudjuk, hogy a megfigyelések
mennyire csak a felszínt horzsolják és mennyire csak a külsőségeket veszik fi-
gyelembe s ezáltal mennyi kárt okozhatnak felületességükkel. Az érdekesség
és tanulság vonz, ezért lapozunk fel egy több mint száz éves román naplót. 

Ion Codru Drăguşanu (1823–1884), fogarasi román, Szentpétervártól Niz-
záig beutazta az akkori Európát s több ízben útba ejtette Magyarországot. Úti
naplójában néhány jelentéktelen, közkeletű megjegyzést helyez el. Így pl. a niz-
zai farsangról szólva, megállapítja, hogy a franciák léha kánkánjához képest a
magyarok csárdása valósággal isteni tánc. Megörökíti avignoni élményei közül
a magyar káromkodással való találkozását. Ez úgy történt, hogy a kikötéskor a
nagy forgatagban rátaposott valakinek a lábára, mire az illető nagy hangosan
pár vaskos magyar szót vágott hozzá. »Mivel már évek óta nem hallottam ilyen
édes hazai hangokat, ilyen távol a magam s e káromkodás szülőföldjétől, va-
rázslatként ütötte meg fülemet s megfordulva egy >ebadtá<-val válaszoltam,
mire hirtelen egy >pur sang< magyartól öleltettem át, aki honfitársának ne-
vezett« – írja Codru Drăguşanu (141. old.). Legutolsó párizsi levele mottójául
»az erdélyi testvérnemzet, a magyar« nép mondását választja: »Gyere Rózsám
Enyedre, Ott a világ közepe!« (244. old.). Majd mikor egy orosz herceg titká-
rává szegődik, magyarnak adja ki magát. Hálából »a kölcsönvett nemzetiség
hozta sikerért« levelét ez alkalommal magyarul zárja be: »Isten áldjon meg!«
(197–198. old.) 

Ezek az apró megjegyzések is elárulnak valamit: azt, hogy 1848 előtt az
erdélyi román értelmiség mennyivel reálisabban gondolkozott népének a
Kárpát-medence életteréhez való alkalmazkodásáról. Ennek a világlátott uta-
zónak reális szemlélete és bátorsága volt tükröt fordítani saját fajtája felé: »Az
adót nincs miből megfizetnünk, de a zsidónak kell, hogy jusson, mert lám tar-
tozunk neki... jajgatnak az emberek, hogy szegények. Akinek két ép marka van,
gazdag ember.« A jobbágyok felszabadítása ha nem is hozott különösebb vál-
tozást az életviszonyokban, szabad napokhoz juttatta a népet: »Az emberek na-
pokat nyertek, a napokból pedig pénzt lehet csinálni! A mi emberünk nem szeret
dolgozni, napszámra elpipál az asszony mellett a tűznél, vagy alszik az árnyék-
ban a fa alatt, vagy iszogat a zsidónál a kocsmában. Hát ne legyen szegény, hát
ne legyen buta? Mondtam már, hogy a szegénység a butaságból származik...
Így nyertük meg a nyelvünket is, melyet nem ismerünk, s mellyel következés-
képpen nem tudunk élni. Térjünk magunkhoz, vetkőzzük le a lustaságo, s ráz-
zuk le magunkról a butaságot. A jobbágyságnak vége, de az emberek most
kényszer-jobbágykodás helyett, jókedvükből szolgálnak, s nem hogy maguknak
használnának inkább, ragaszkodnak a rossz szokásokhoz, mint a vak a kerí-
téshez.« 

Minden kísérő magyarázat nélkül álljon itt alább a Magyarországról szóló
levél legfontosabb részeinek fordítása: Bécs, 1838. december. 

»Extra Hungariam non est vita: Si est vita, non est ita.«
»Bukarestnek Bécs, de még Pest, vagy Temesvár mellett is falu formája

van, akár az építkezéseket, akár az intézményeket nézed... (25. old.). 
Ezzel már be is fejezhetném, de hát akkor miért írtam levelem elejére ezt a

rendkívül jellemző magyar mondást; noha keresztül utaztam Magyarországon,
annyit mondhatok csak, mint a cigány a mennyországról... 

Eltekintve a városoktól, nem sok különbség van Magyarország és Havasal-
föld között. Ugyanaz a lapos síkság, mint odaát, a Kárpátokon túl, ugyanazok
a rozoga, gyatra fedelű kunyhók, mint Romániában mindenütt. A magyar al-
földnek van még egy ékessége, a homokvilág, de a pusztai magyarok még me-
zítláb is sarkantyút viselnek, s olyan rongyosak, hogy rossz rájuk nézni, amit a
románoknál, akármilyen nyomorultak is, nem láthatsz. 

Az utak úgy vannak, ahogy Isten megteremtette azokat; akárcsak Románi-
ában, senki sem szentségteleníti meg a természetet keze munkájával. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Az igazi Magyarországon, éjjel utaztam át Szegeden, ahol először ettem éle-
temben paprikást, afféle megpaprikázott magyar csulamát, mely csípi a szádat
s égeti még a lelkedet is. Még egy nagyobb, 30000 lelkes falun, Kecskeméten
haladtunk keresztül és végre megérkeztünk Pestre; a város éppen akkor lábait
mosta a kiáradt Dunában, mely egyedül választja el ikertestvérétől, Budától. 

Mindkét városban sok megroggyant házat láttam; gyenge anyagokból, ége-
tetlen téglából és döngölt földből készültek, mivel az erdők messzesége miatt
itt fahiány van. 

Nagy volt a nyomorúság. 
Buda csodálatos helyen fekszik, egy magas hegy tetején s nincs szebb va-

lami, mint a Nádori Palotától alátekinteni Pestre, a Duna s a part menti utcák
hosszában.

Magyarország abban is hasonlít Romániához, hogy noha csakugyan min-
denben bővelkedő ország, a lakosok – a közmondás szavával élve: a cigány is
a maga lovát dicséri – a haza értékeit mértéken felül hirdetik. 

Azt mondják a románok, hogy aki iszik a Dâmboviţa vizéből, nem válik meg
tőle többé; a magyarok is azt mondják, hogy Magyarországon kívül nincs is
élet, s ha van, az nem lehet olyan. 

Ez onnan van, hogy ezekben a részekben, benépesítetlenek lévén, a világ
minden nemzetének a söpredéke megfordult, majd e szemetek a lakosság fel-
színhabjává válnak, magukba gyűjtve a zsírját, mert nem hiába mondják: gazdag
ország, rossz berendezés. 

Éppen így minden francia borbélyból tanár lesz Bukarestben s ahány szél-
hámos van, az mind orvos, akik kicsavarják az aranyat bojárjainkból, csak mert
jól tudnak hazudozni – franciául.« (29–30. old.) 

Egy évvel később ezt írja: 
»Pesten kiszálltunk az »Árpád«-ból, bevonultunk a »Magyar Királyné«-szál-

lóba a Duna-parton s három napig időztünk. 
Egyik este sétálni indultam a hajóskapitánnyal – olasz ember – s egy amo-

lyan városi »kaszinó«-ba tértünk be, ahol számos tanulni vágyó ifjú gyűlt össze,
köztük két földi, két erdélyi is. Ezekkel, kérésükre, beszédbe elegyedtem; látták
rajtam, hogy Erdély nem idegen számomra, noha nem árultam el nekik, hogy
magam is erdélyi vagyok. Mások is odajöttek, amint meghallották, hogy hol
olaszul, hol románul beszélgetünk, végül hogy mindnyájan megértsük egymást,
németül indítottuk meg az általános társalgást. 

A magyarok, ázsiai nép lévén, a vendéglátás erényét nagymértékben örö-
költék s azt szenvedélyként gyakorolják rendes és rendkívüli esetekben.

Arról szó sem lehetett, hogy könnyen szabaduljunk az ifjú uraktól... Az ebéd
alatt előhoztam, amiket nem rég láttam Olaszországban, dicsőítgettem Romá-
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niát, ami illendő is, távol lévén hazámtól. Végül felmelegedve a kitűnő budai
bortól, majd meg egészen feltüzelve a tokajitól, az én ifjaim nem ügyeltek többé
a szájukra, s úgy belerántottak a politikába, hogy reszketni kezdtem, azt hívén,
hogy még mindig a Lajtán túl vagyok. 

Barátaim hamarosan megnyugtattak, Magyarországon beszélhetsz a kor-
mány ellen, akárcsak Bukarestben. Más dolog az újságokba írni, mert azok szi-
gorú cenzúrának vannak alávetve. Tapasztaltam, hogy a magyar mágnások, mint
a román bojárok, vagyonukat idegen országokban szórják szét, de nemigen bo-
csátják meg nekik a párizsi kalandozásokat, mint a mi bojárjainknak, sem a
német szabadegyetemeken nem folytathatják tanulmányaikat. 

A magyar erősen büszke, gőgös nemességére és megveti a kereskedést,
meg az ipart, nem kevésbé a gyakorlati ismereteket. Élete a politika, a peres-
kedés és a falusi gazdaság. Ez utóbbit azonban kezdetlegesen űzi, mellőzvén
az előbbre haladott külföld eredményeit. 

Noha e tekintetben a magyarok igen hasonlítanak a mi bojárjainkhoz, mégis
már korábban, mintha nagy lépést tettek volna előre a haladás útján, és igye-
keznek lerázni magukról a középkori hagyományokat, melyek már úgyis messze
meghaladták az idők határait. 

A haladásnak Magyarországon Széchenyi István gróf adott nagy lökést...« 
Itt következik Széchenyi különféle alkotásainak elsorolása, s reményét fejezi

ki, hogy Románia sem fog már soká elmaradni reformok keresztülvitelében s
hogy a bojárok is több tudományos műveltségre fognak szert tenni, »mely tel-
jességgel hiányzik belőlük s amellyel számos magyar szerelte fel magát«. Ezután
pedig egy olyan kitétel következik, mely méltán elgondolkoztathatja ma is
szomszédainkat: 

»A kultúrában, mint a természetben, a szomszédot hamarább utánozza az
ember, mint a távolit, és könnyebb lépést tartani a lassan járóval, mint azzal,
aki rohan.« (51–53. old. Bukaresti levél.) 

Még egy jellemző és ma is időszerű megjegyzést idézünk: 
»...Szomorú, hogy Magyarországon az iparos- és kereskedőosztályt mind

csak az Izrael fiai képviselik...« (75. old.).” 
Innen már csupán egy mai román utazó írásainak mellékelése hiányzana.

A két írás közti több mint másfél évszázados ív sok mindenről beszélne. Ha va-
laki ezt mégis nagyon hiányolja, kérje egy románul beszélő ismerős segítségét,
s nézegessen rólunk szóló román blogbejegyzéseket. Természetesen, csak
amennyiben jó idegrendszerrel rendelkezik. 

y

Bepillantás a kor képébe
Horthy Miklósné: Felhívás a magyar társadalomhoz
1943/1.

A nemzet első asszonyának mindenkori kötelező közéleti tevékenységével kap-
csolatos e szám beköszöntője.

„Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóztatni, tehát
anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását. Gondoljunk arra, hogy
a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb ke-
nyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz naponkint a magyar igazság-
nak; mert hozzátartozója mindnyájunk fennmaradásáért harcol vagy szolgál.
Gondoljunk katonáinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősi-
ességét fokozza az a tudat, hogy itthon mindenki részt vállalt családjának gond-
jaiból. A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. Az állam
ezért minden fillért a háborúra áldoz, és a lehetőség határain belül gondoskodik
a harctéren lévők itthon maradottairól. De ez még nem elég! Szükséges, hogy

maga a társadalom vegyen részt az áldozatban, kell, hogy az áldozatot egyen-
lően osszuk meg, s ennek az emberi harcnak egyetlen eredményes fegyvere
van: a jó szívvel adott fillérek és pengők tömege. Ez a gyűjtés több, mint jóté-
konykodás, több mint az emberi együttérzés megmutatása. Most látjuk majd,
mennyire szereti népünk minden rétege, lakosságunk minden egyes része csa-
ládját és azt a nagy közösséget, amelynek tagjai vagyunk, s amellyel együtt
élünk vagy pusztulunk ebben az országban. Adjatok! Avassa a magyar társada-
lom ezt az alkalmat nemzeti áldozatkészségünk legszebb ünnepévé! Adjatok,
hogy a legtöbbet áldozók hozzátartozóit, gyermekeit minél erősebben és me-
legebben ölelje át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, hogy az elkövetkező
nemzedékek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik a szeretet és a jóság erőit
is mozgósítani tudták.”

Az adakozás nyilvánvalóan nem volt hiábavaló. Csupán az azt szükségessé
tevő háború!

y

Zavaros forrásból
Venczel József: Tallózás az erdélyi földreform román
irodalmában 1943/1.

Venczel József, a romániai statisztika – hálátlanul meghurcolt és elfeledett –
egyik megalapítója lehet a leghitelesebb forrás ebben a kényes kérdésben,
amely az erdélyi magyarság legfőbb létalapjától való megfosztása történetének
gerincét jelenti.

Bár egy általam most leegyszerűsítve is bonyolult történet kerül az olvasó
elé, érdemes átolvasni, hogy bepillantást kapjunk a bizáncias módszer egyik
kitáruló ablakán át, eme különös világba. 

„Az erdélyi földbirtokreform kérdéseit tárgyaló román szerzők tanulmánya-
iban feltűnő, hogy makacs következetességgel ragaszkodnak néhány heretikus
történettudományi megállapítás mellett bizonyos statisztikai számsorokhoz,
amelyek Erdély 1919. évi »tarthatatlan« birtokpolitikai helyzetét röviden azzal
jellemzik, hogy itt a korlátolt forgalmú birtokok arányszáma 39,05%, tehát az
összes terület kétötöde már jogi helyzeténél fogva útjában áll a természetes ag-
rárevolúciónak, de továbbá szerfölött »egészségtelen« az egyes birtokkategóriák
egymás közötti viszonya, mivel a 99,01%-os törpe- és kisbirtokos réteg kezén
a földtulajdonnak csak 52,34%-a van, és megdöbbentően »igazságtalan« a föld-
tulajdon nemzetiségi megoszlása, mert a románság létalapját mindössze
3598669 kat. hold jelenti, ami az egész terület 24,09%-a, habár a románság
arányszáma 63,67%.” 

A továbbiakban Venczel pontról pontra igazolja, hogy ez – a legtalálóbb mai
szóval szólva – szemenszedett hazugság. Már a forrása is hiteltelen, de még a
kiindulási alap sem felel meg a Romániához csatolt részek adatainak, hiszen
egy nagyobb területet foglalt magába. A tények és számok ravasz manipulálá-
sáról nem is beszélve.

„Dr. Iacob János képviselőnek az erdélyi agrártörvény kamarai tárgyalását
1921. július hó 15-én bevezető jelentése tartalmazta először ezeket a szám-
adatokat, s egyfelől a parlamenti jegyzőkönyvből, másfelől Iacobnak az egész
jelentést közreadó Chestia agrară în Ardeal című, Nagyváradon, 1924-ben
megjelent munkájából kerültek be az erdélyi földbirtokreform későbbi román
irodalmába. (…) A szóban forgó számadatok valóban tekintélyre tesznek
szert, s a későbbi irodalmi megnyilatkozások úgy utalnak rájuk, (…) miként
a kétségbe nem vonható, ellenőrzött és elismert forrásadatokra utalni szokás.
A román közgazdasági szakírók között csak egyetlenegy, a módszeresen dol-
gozó Ciomac L. János dr., nem veszi át kritika nélkül ezeket az adatokat, azon-
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ban ő is csak a románság birtokállományának megállapításával kapcsolatosan
fejez ki némi kétséget.”

A nem szakmai közvéleményre gondolva, itt máris előre bocsátom, úgy ol-
vassák a következő sorokat is, hogy Venczel József kétségbevonhatatlan adatai
szerint, a román földreform kidolgozása előtt évekkel, sőt évtizedekkel, már
teljes mértékben kiegyensúlyozottá vált Erdélyben a nemzetiségek birtokvi-
szonyainak aránya. Ez a kiegyenlítődés elkezdődött az 1848-as jobbágyfel-
szabadítással, és folytatódott a románok ismert Albina és Astra bankjainak
140 fiókja és az ortodox egyház támogatása mellett, a sötét magyar elnemze-
tietlenítő évtizedek során át 1919-ig. A továbbiak elsősorban a félrevezető,
ravaszul magyarázó metódus megismerése szempontjából érdekesek. Venczel
is ezt ígéri:

„A Mitranyval polemizáló Móricz Miklós dr. néhány megjegyzése ösztökélt
arra, hogy ezeket az irodalmi megnyilatkozásokat s a bennük érvényesülő sta-
tisztikai ügyeskedést közelebbről szemügyre vegyük, az adatok eredetét kivizs-
gáljuk s hitelességüket megállapítsuk. Ugyan Erdély mezőgazdasági statisztikai
helyzetének ismerete s a birtokpolitikai viszonylatok tanulmányozása már előt-
tünk is eleve kétségessé tették ezeknek a számsoroknak az értékét, de hama-
rosan arra is rájöttünk, hogy itt nem egy különleges módszer, hanem a román
irredenta statisztika és a román hivatalos statisztika általában gyakorolt mód-
szere érvényesült: így az alábbi tanulmány nemcsak az erdélyi román földre-
formmal kapcsolatos, hanem fényt vet általában a román statisztika egyes
»módszeri« vonatkozásaira is.”

A KORLÁTOLT FORGALMÚ BIRTOKOK
„Iacob parlamenti előadásában és idézett tanulmányában megállapítja, hogy az
erdélyi román Kormányzó Tanács 1919. évi adatgyűjtésének eredményeképpen
a Romániához csatolt magyar területek kiterjedése 14 933 841 kat. holdban
rögzíthető, s ebből

Kincstári birtok 7,65%
Községi birtok 15,45%
Alapítványi, egyházi és iskolai vagyon 4,53%
Társasági és testületi vagyon 1,55%
Közbirtokosság és úrbéri vagyon 9,05%
Hitbizomány 0,82%
Magánbirtok 60,50%.

Közelebbi adatokat, nevezetesen abszolút számokat nem közöl, de az 1919.
évi román összeírásra való hivatkozással nyilvánvalóvá teszi, hogy ezeknek az
arányszámoknak az alapszámai a Kormányzó Erdélyi Magyar Adatbank Venczel
József Tanács irattárában megvannak, s így hitelességüket kétségbe vonni nem
lehet. Azonban két évtizeddel ezeknek az adatoknak bátor közreadása után,
most, amikor figyelő szemmel átnéztük a román statisztikai irodalmat, meg kel-
lett állapítanunk, hogy Iacob megtévesztő módon adta elő az idézett arányszá-
mokat. Mert ezeknek a statisztikai adatoknak a forrása nem az 1919. évi román
mezőgazdasági statisztikai összeírás, hanem Enescu János és Gyula akadémiai
jutalmat nyert statisztikai kompilációja: Ardealul, Banatul, Crişana şi
Maramurăşul din punct de vedere agricol, cultural şi economic (Bukarest, első
kiadás: 1915, harmadik, bővített kiadás: 1920.), amely 29. lapján közli a fenti
arányszámokat, s 30. lapján az alapul szolgáló abszolút számokat is. Ezeknek
a forrása viszont az 1895. évi magyar mezőgazdasági statisztikai felvétel (Ma-
gyar Statisztikai Közlemények, Új folyam, XXVII. k.), mégpedig a történeti
Erdély vármegyéire és ezeken kívül Arad, Bihar, Krassó-Szörény, Máramaros,
Szatmár, Szilágy, Temes és Torontál vármegyékre vonatkozóan. Tehát megálla-
píthattuk, hogy a Iacob-féle adatok nem is a Romániához csatolt magyar terü-
letekre vonatkoznak, hanem egy egészen más területre, de továbbmenőleg –
az Enescu-féle adatoknak eredeti forrásukkal való összevetése útján – azt is

megállapíthattuk, hogy nem is valami pontos adatok, mert jelentékeny és sta-
tisztikailag alig érthető eltérések tapasztalhatók Enescuék (…) összesítő táblája
és az 1895. évi statisztika között. (…) Már a végösszegben mutatkozik +400
kat. hold eltérés; a korlátolt forgalmú birtokok összegében azonban ez az elté-
rés már +144917 kat. hold, ami abból következik, hogy a számba vett tizenhét
tétel közül mindössze hat tétel egyezik meg az eredeti adatforrással. (…) 

A korlátolt forgalmú birtokok kérdése azonban nem statisztikai, hanem »gya-
korlati« szempontból érdekelte a románságot, mert – szerintük – a korlátolt
forgalmú birtokok, már jogi helyzetüknél fogva, megakadályozzák a természetes
agrárevolúciót; tehát részben meg kell szüntetni ezeket a birtokokat, részben
át kell csoportosítani, mert egzisztenciális érdek, hogy Erdély földjének közel
40%-a ne gátolja a másik 60% normális fejlődését s ne álljon útjába a szociális
agrárpolitikának. Helyes! – mondjuk, illetve mondanánk mi is, hogyha ennek a
»gyakorlati« szempontnak nem volna szintén egy nagy hibája: azok, akik elő-
szeretettel hánytorgatják (Iacob és Ciomac), megfeledkeztek arról, hogy ezek
a korlátolt forgalmú birtokok (kevésbé nyakatekert kifejezéssel: közbirtokok)
több részletes leírásban ismertek, tehát pontosan ellenőrizhető szociális vagy
antiszociális voltuk, s meg lehet határozni, hogy milyen mértékben érdemelhet-
nek a nagybirtokokkal egyenlő elbánást egy esetleges földbirtokreform során.
(…) 

Tehát végeredményképpen az oly sokat emlegetett és annyi minden szem-
pontból bírált 8117510 kat. hold kiterjedésű korlátolt forgalmú birtokállomány
a tárgyilagosan szociális célkitűzésű birtokpolitika számára mindössze és
legfönnebb 339318 kat. holdra zsugorodik, ami az egész területnek 4,2%-a.
Ebből hitbizomány 94965 kat. hold: 1,2% társulatok, testületek, vasutak bir-
toka 89994, 1,1% püspöki és káptalani vagyon 154359 1,9%. De természe-
tesen még ezek sem végleges összegek – erdélyi viszonylatban. Ugyanis újólag
hangsúlyoznunk kell, hogy a társulatok, testületek és vasutak birtokállományá-
ból csak egy rész vonható birtokpolitikai ítélkezés alá. A püspöki és káptalani
vagyonok szempontjából pedig tudni kell, hogy egyedül a nagyváradi róm. kat.
püspöknek és káptalannak volt nagyobb birtoka s ettől eltekintve a Romániához
csatolt területeken a püspöki és káptalani vagyonok, illetve a protestáns egy-
házak központi alapjai – ami a mezőgazdasági és legelőterületet illeti –, nem
tettek ki többet 50000 kat. holdnál, s ebből 28000 kat. hold román érdekelt-
ség volt. És még tekintetbe kell venni, hogy a fenti adatok nem a Romániához
csatolt területekre, hanem egy jóval nagyobb területre vonatkoznak, hiszen To-
rontál megyének nagyobb része, Bihar és Szatmár megyének tekintélyes része,
s Máramaros északi fele nem került román uralom alá. Ez a körülmény a fenti
mezőgazdasági- és legelő- területeket felölelő vagyonkomplexumból mintegy
50000 kat. hold róm. kat. egyházi birtokot és 40000–45000 kat. hold hit-
bizományt mentesített a román agrárpolitika erőszakos beavatkozása alól. Va-
gyis az a nagyhangú megállapítás, amely a Romániához csatolt magyar terület
kétötödét már jogi helyzeténél fogva antiszociálisnak mondta ki, legfönnebb
150 000 kat. hold mezőgazdasági és legelőterület erejéig állja meg a helyét.
A történeti Erdély + Arad, Bihar, Krassó-Szörény, Máramaros, Szatmár, Szil-
ágy és Temes vármegye területén a róm. kat., gör. kat. és gör. kel. érseki és
püspöki birtokok, továbbá a róm. kat. és gör. kat. káptalani és szemináriumi
birtokok, végül a protestáns egyházi alapok birtokai összesen 140866 kat.
hold mezőgazdasági és legelőterületet öleltek fel. (…)”

A KÜLÖNBÖZŐ BIRTOKTÍPUSOK
„Iacob statisztikai megbízhatóságának és közgazdasági tárgyilagosságának
másik, a korlátolt forgalmú birtokok adatközlésével is vetekedő bizonysága az
a számsor, amely Erdély birtokosainak és birtokainak arányszámait közli bir-
toktípusok szerint s megjelöli e birtoktípusok átlagos kiterjedését is. (…) Iacob
forrásképpen az 1895. évi magyar mezőgazdasági statisztikai felvételt jelöli
meg, de ne higyjük azt, hogy ő ezeket az arányszámokat és átlagokat a Romá-
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niához csatolt vármegyék valamelyes kombinációja segítségével számította ki.
(…) Magától érthetődő, hogy a román statisztika szokásjoga itt is érvényesül,
s egyes adatok eltorzultan, mások másolási hibákkal látnak napvilágot. Ezen
csodálkozni nem kell és nem is szabad. Az azonban méltán kelthet feltűnést,
hogy egy kérdés statisztikai szakértője lelkiismeret-furdalás nélkül országos
arányszámokat és átlagokat mutat be egy országrész arányszámai és átlagai-
képpen. Különösen akkor, amikor a forrásul felhasznált statisztikai kiadvány
vármegyénként is részletezi adatait s így lehetőséget nyit arra, hogy valóságo-
sabb értékű arányszámok és átlagok is kiszámíttassanak. Nem kíméljük a fá-
radságot, s hogy leplezzük Iacob és követőinek statisztikai bűnét, most
utólagosan kiszámítjuk ezeket az arányszámokat és átlagokat, mégpedig a tör-
téneti Erdély vármegyéire (…). Azonban (…) nem kívánjuk túlságosan kiak-
názni a román szerzők tudománytalan adatközlésével szemben, habár itt a
törpe- és kisbirtok javára 7,8%-os különbözet mutatkozik (a törpe- és kisbirtok
arányszáma 60,12% és nem 52,34%, miként azt Iacob állította s a többiek ál-
landóan ismételték). (…) ezeknél frissebb adatokat közöl a Magyarországi
Gazdacímtár című, már 1911-ben megjelent hatalmas kiadvány, amely közsé-
genként számba veszi és névleg meg is nevezi a 100 kat. holdnál nagyobb,
tehát a közép- és nagybirtokosokat, s azok birtokait mívelési ágak szerinti rész-
letezésben ismerteti.

Móricz Miklós már idézett monográfiájának függelékében közli ennek a
Gazdacímtárnak módszeresen feldolgozott anyagát, s ennek értelmében a Ro-
mániához csatolt magyar területeken törpe- és kisbirtok 9237633 kat. hold:
51,9% közép- és nagybirtok 8557010 48,1% vagyis Erdélyben és a vele
szomszédos kelet-magyarországi részeken, mindenféle üzemet egybe véve, kb.
az a birtokmegoszlás általános képe, mint ami egész Magyarországé a csak
mezőgazdasági üzemek szempontjából, a jobbára közép- és nagybirtoknak ve-
hető legelő- és erdőüzemek nélkül. 

De még tisztább képet nyerünk Erdély és a Romániához csatolt egyéb ma-
gyar területek birtokmegoszlásáról, ha nem követjük tovább a román szerzők
felületes módszerét, akik csak a birtokmegoszlás nyers számait veszik figye-
lembe, hanem tekintettel leszünk arra a körülményre is, hogy Erdély területének
38,4%-a, a Romániához csatolt egész magyar terület 36,1%-a erdőség s
legfönnebb 60%-a mezőgazdaságilag megmívelhető terület: ezért a birtokmeg-
oszlás általános statisztikáját kombináljuk a mívelési ágak megoszlását is mutató
statisztikai számsorokkal, mert nem mindegy, a szóban forgó agrárkérdés szem-
pontjából, hogy a mezőgazdaságilag megmívelhető terület vagy az erdőterület
esik-e nagyobb hányaddal a közép- és nagybirtokok felére. És ugyancsak te-
kintettel leszünk a birtokmegoszlás tulajdoni jellegére is, mert köz- és magán-
birtok erdélyi viszonylatban nem elegyíthető egymással. 

A történeti Erdély helyzetképét ebből a szempontból a mellékelt statisztika
(…) rögzíti. A 9,9 millió kat. hold összterületből köz-és közösségi birtok 3,9
millió kat. hold (39,6%), magánbirtok 6 millió kat. hold (60,3%). A magán-
birtokból törpe- és kisbirtok 4,5 millió kat. hold (74,7%), közép- és nagybir-
tok 1,5 millió kat. hold (25,2%). A mezőgazdasági területnek 83,4%-a a
törpe- és kisbirtokra esik, s további 5,8% mint közbirtok, ugyancsak a kis-
emberek érdekvonalába tartozik. A legelőterületnek 83%-a van ennek a két
csoportnak, a törpe- és kisbirtokosoknak és a közbirtokos közösségeknek a
kezén. Sőt a sokat vitatott erdőknek is 80%-a végeredményképpen a kispa-
rasztság szociális és gazdasági istápolását szolgálja, részben mint saját-, rész-
ben mint köztulajdon.”

Itt fontos mondat következik:
„A közép- és nagybirtok jelentősége tehát egészen eltörpül, mennyiségileg

is kevés (1514440 kat. hold), de főként nem számottevő a mezőgazdálkodás
szempontjából, hiszen 53,4%-a erdő és nem termő terület, s a tulajdonképpeni
mezőgazdasági rész – legelők nélkül – mindössze csak 472 534 kat. hold, ami
a történeti Erdély földjének nem egészen 5%-a. 

A Romániához csatolt egész magyar területre – számos vármegye szétdara-
bolása következtében – hasonló, meglehetősen végleges értékű helyzetképet nem
tudunk adni, de mégis meg tudjuk konstruálni az egyes viszonylatokat (…).

Előbb már láttuk, hogy e terület 17,8 millió kat. holdjából 51,9% 100 hol-
don aluli, 48,1% 100 holdon felüli birtokcsoportokba tartozik. A Magyaror-
szági Gazdacímtár azonban arra is támpontul szolgál, hogy a közép- és
nagybirtokból mennyi a közbirtok és mennyi a magánbirtok. Nevezetesen köz-
birtok 5045708 kat. hold (59,0%), magánbirtok 3511302 kat. hold
(40,9%). Az egész közbirtokállományt a Magyar Statisztikai Közlemények
idézett kötete segítségével 6,8 millió kat. holdra becsülhetjük, aminek tehát a
nagyobb részét (csaknem 74%-át) a 100 holdon felüli közbirtokok teszik ki,
de jelentős mennyiség a 100 holdon aluli közbirtokállomány is, mintegy 1,8
millió kat. hold terület. A magánbirtokok összesen közel 11 millió kat. holdat
jelentenek, amiből – láttuk – 3,5 millió közép- és nagybirtok (32,0%), míg a
többi (68,0%) törpe- és kisbirtok. A mezőgazdasági területnek 76,6%-a a
törpe- és kisbirtokra esik, s további 7,1% közbirtok, amely – miként láttuk –
nagyobb részében szintén a kisemberek javát szolgálja. A legelőterület 79,3%-
a tartozik a törpe- és kisbirtokosok, illetve a közbirtokosok hatáskörébe, míg
az erdő és nem termő területeknek 76,7%-a. A közép- és nagybirtokok tehát e
területen erősebben vannak képviselve, mint a történeti Erdélyben, azonban tá-
volról sem jelentenek 48%-ot (mint Iacob-éknál), hanem csak 32%-ot. A törpe-
és kisbirtokok arányszáma, – bár nem 74,7%, mint a történeti Erdélyben, –
mégis 68,0%-ával meghazudtol minden olyan túlzást, ami itt maradék feuda-
lizmusról beszél, különösképpen, ha arra vagyunk figyelemmel, hogy a szociális
bázisul szolgáló mezőgazdasági területnek több mint háromnegyede a törpe-
és kisgazdák magántulajdona, s a legelőterületnek is csak 20,7%-a, az erdőnek
is csak 23,3%-a van a közép- és nagybirtokosok kezén.”

Jól figyeljünk! Fontos és alapvető megállapítások sorát olvashatjuk az aláb-
biakban:

„Tehát a történeti Erdélyben a magánbirtokoknak 74,7%-a, az egész csatolt
területen 68,0%-a törpe- és kisbirtok. Ha csak a mezőgazdasági területet te-
kintjük –, ami bizonyos szempontból indokolt is – akkor a történeti Erdélyben
az egész terület 83,4%-a, a kelet-magyarországi részekkel együtt az egész te-
rület 76,6%-a törpe- és kisbirtok. Ha pedig a közbirtokoknak szociális szerepét
tekintjük, s a közbirtokok java részét a törpe- és kisbirtokok kapacitásának nö-
velőjeként fogjuk fel, mint ahogy a valóságban az is, akkor a törpe- és kisbir-
tokok közvetlen és közvetett részesedését a történeti Erdélyben mintegy
80–82%-ra, az egész csatolt területen mintegy 75–77%-ra becsülhetjük. S ha
még tekintettel vagyunk arra, hogy a törpe- és kisbirtokok 1925–1935. évi,
tehát a földreformok utáni közép-európai átlaga 55,64% százalék s 1930-ban
a törpe- és kisbirtokok romániai átlaga 67,8%, akkor világosan áll előttünk,
hogy a román statisztikusoknak ebben a vonatkozásban éppen úgy, mint a kor-
látolt forgalmú birtokokkal kapcsolatosan, nemcsak az róható fel hibául, hogy
a rendelkezésükre álló statisztikákat helyesen és pontosan használni nem tudják,
hanem elsősorban az, hogy a ténymegítélésben lelkiismeretlenek s a viszonyla-
tok értékélésében rosszindulatúak. S ez a »hiba« annál is inkább megítélés alá
esik, mert lelkiismeretlen általánosításaikra s rosszindulatú torzításaikra egy
nagyarányú birtokpolitikai beavatkozás elvi konstrukciója épült fel, s a hamisítás
nem egyszerűen a számok világában elkövetett »játék« volt, hanem maguknak
a tényeknek a meghamisítása.”

A ROMÁNSÁG FÖLDTULAJDONA
„Iacob és a többi román szerző még a fennebb ismertetett adatoknál is nagyobb
hangsúllyal közlik azokat a számokat, amelyek – felvilágosításuk alapján – az
1919. évi román mezőgazdasági összeírás eredményeképpen a románság és a
többi nemzetiségek birtokállományát rögzítik a Romániához csatolt magyar te-
rületeken. Ezek szerint: 
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Románok Egyéb nemzetiségűek Összes
birtokállománya birtokállománya birtokállomány

100 holdon alul 3448602 5407141 8855743
10 holdon felül 150067 5876815 6026882
Összesen 3598699 11283956 14882525

És hozzáfűzik, hogy az idézett statisztika értelmében a 100 holdon felüli 8
435 birtokosból csak 209 román, de még nagyobb az aránytalanság az 1000
holdon felüli birtokcsoportban, mert itt 1190 birtokosból csak 27 román. Ezzel
kapcsolatosan mindenekelőtt arra mutatunk rá, hogy a Magyar Statisztikai
Közlemények, Új sorozat, 56. kötetében közzétett részletes foglalkozási sta-
tisztika bizonysága szerint az osztatlan vármegyék területén 1910-ben számba
vett birtokosok közül (…) a románság hatalmas fölényt mutat minden 50 hol-
don aluli birtokcsoportban, de többsége van az 50–100 holdas birtokcsoport-
ban is (…). A 100 holdon felüli birtokcsoportokban valóban a magyarság van
fölényben, de a román közép- és nagybirtokosok száma távolról sem 209, csak
az osztatlan vármegyékben 849, tehát 640-nel több, mint amennyiről a kiváló
román szerzők megemlékeznek, habár Bihar, Máramaros, Szatmár és Temes
vármegyék, továbbá a csanádi, torontáli és ugocsai részek kívül esnek számí-
tásainkon: így tehát kételkednünk kell a 100 holdon felüli román birtokállomány
megállapításának helyességében is. (…) 

Kétségeskedésünket a fentiek mellett néhány birtokstatisztikai adat is indo-
kolja. (…)

E tételeknek összege (…) 3943701 kat. hold, bár a felsorolásban nincse-
nek benne a történeti Erdély román nemzetiségű törpe- és kisbirtokosainak
erdő- és nem termő területei, a kelet-magyarországi részek román földtulajdo-
nosainak összes területei, általában a román érdekeltségű községi közbirtokok
és úrbéri vagyonok, több román alapítványi vagyon stb. Mégis a fenti összeg
345 032 kat. holddal több, mint amennyit az 1919. évi román összeírók – ál-
lítólag – számba vettek. Több millió kat. hold valahol elsikkadt, s az a legeny-
hébb ítélet, amit Ciomac hangoztatott e birtokállománnyal kapcsolatosan: „nu
ni se pare verosimil” (nem tűnik valószínűnek). 

Nem valószínű, de igen hasznos a szükséges propaganda szempontjából ez
a csökkent nemzeti birtokállomány, mert melléje lehet állítani a románság magas
népességi arányszámát, s ebből a viszonylatból önként adódik annak megálla-
pítása, hogy egy románra csak egyhatoda jut a többi nemzetiségek birtok-fej-
átlagának. A Iacob-féle statisztika szerint ugyanis a Romániához csatolt magyar
területek lakosságából

Román 3316345 lélek
Egyéb nemzetiségű 1891942 ”
Összesen 5208287 ”

szemben az 1910. évi hivatalos magyar statisztikával, amely szerint
Román 2819405 lélek
Egyéb nemzetiségű 2416900 ”
Összesen 5236305 ”

A Iacob-féle végösszeg nyilvánvalóan az 1919. évi összeírás végösszege, a
részletadatok azonban ismeretlen eredetűek. A románság nála 341394-gyel
több, mint az 1919. évi statisztikában, s ez a román népszám – érthetetlenül –
több az 1930. évi román lélekszámnál is, habár időközben Erdély összes né-
pessége – természetesen a románság is – jelentékenyen gyarapodott. 

A statisztikai önkény még csak a román irredenta irodalomban merészkedett
hasonló torzításokra. Már Móricz Miklós is utal az idézett Enescu-féle statisztikai
kompiláció rokoneljárására, amely – a román egyházak statisztikáira való utalás
mellett – elveti az 1910. évi magyar népszámlálás román adatát (2909280) s
e helyett, közvetett úton, az 1870. évi román népszám (2470000), illetve a

feltételezett évi 10,8 ezrelékes szaporulat alapján a románság lélekszámát
3435120 lélekben állapítja meg, vagyis 525840 lelkes önkényes gyarapítást
hajt végre. Más szerzők, elsősorban Popescu C. Aurél, kizárólagosan az egyházi
adatok alapján kalkulálnak, s a románság lélekszámát még magasabbra becsü-
lik, Popescu mintegy 3,6–3,7 millióra. 

A román irredenta »statisztikusai« azonban éppen úgy nem számoltak azzal,
hogy adataik a hivatalos, tehát megbízható vallásfelekezeti adatokkal ellenőriz-
hetők, miként Iacob sem gondolta meg, hogy nemzetiségi statisztikáját szem-
besíteni lehet a hivatalos román nemzetiségi statisztikákkal. Általában a román
statisztikusok következetesen figyelmen kívül hagyják az 1910. évi magyar nép-
számlálás mintaszerű demográfiai részletezését (Magyar Statisztikai Közle-
mények, Új sorozat 61. k.) s tévedéseik ezért is olyan súlyosak, mert a
vallásfelekezeti és nemzetiségi számadatok összevetéséhez semmiféle konkrét
támpontot nem keresnek. (…)

Nyilvánvaló: mégha vannak is a magyarnak mondott görög katolikusok és
görögkeletiek között valóban román eredetűek s ezeket – habár a faji eredet és
a nemzetiség nem födi egymást – mind a románsághoz számítjuk, még akkor
sem emelhető a románság lélekszáma a hárommillió fölé, s ezek a vallásfeleke-
zeti adatok nem a román irredenta számításait és a Iacob-féle nemzetiségi sta-
tisztikát támasztják alá, hanem az 1910. évi hivatalos magyar eredményt,
amelyet egyébként az idézett román számbavételek is, torzításaik ellenére, lé-
nyegében megerősítenek.” 

Tulajdonképpen a zárófejezet tartalmazza valamennyi tanulságot. Benne van
minden román ármány és minden igazságunk. Aki ezt elolvassa, és legalább
ennyit megjegyez magának, jobban fogja ismerni ama ortodox törésvonalon túli
román világot.

„A román nemzetiség lélekszámának túlbecsülése a román birtokállomány
mennyiségének alábecsülésével, ez a csökkentett birtokállomány viszont a bir-
toktípusok és a korlátolt forgalmú birtokok kérdésével áll a legszorosabb logikai
kapcsolatban. Az idézett román szerzők erdélyi birtokpolitikai helyzetképében
mindegyik számsor igen lényeges szerepet tölt be: a korlátolt forgalmú birtokok
helytelen beállítása fedezni kívánja az erdélyi magyar és német szociális funkciót
betöltő közbirtokok szétrombolásának előbb tervét, később elszomorító tényét;
a birtokcsoportoknak elfogult és közgazdaságilag erősen kifogásolható tárgya-
lása igazolni hivatott a birtokpolitikai beavatkozás antifeudálisnak mondott elvi
jellegét, az eltorzított nemzetiségi adatoknak pedig el kell hitetniök, hogy Er-
délyben az igazságot csak a románság irányában megnyilatkozó elfogultság
tudja megteremteni. »A román elem – írja Iacob – különösképpen 1848-tól
fogva módszeresen deposszedáltatott ősi földjén«, »a magyar agrárpolitikának
a románság gazdasági megsemmisítése volt a célja« érthető tehát, hogy ezt a
románságot a birtokpolitikai rendszer átépítésekor előnyben kell részesíteni, s
szét kell rombolni azokat a kereteket, amelyek a románság terjeszkedését meg-
akadályozták, mint aminők a korlátolt forgalmú közbirtokok, vagy amelyek a
románság elnyomását szolgálták, mint aminők a közép- és nagybirtokok. Hogy
a románság mértéktartó birtokosodása soha akadályozva nem volt, hogy az a
bizonyos »deposszedált« románság, a világháború idején a történeti Erdély me-
zőgazdasági és legelőterületének 57%-át birtokolta, s hogy a románellenesnek
mondott magyar agrárpolitika a világháborút megelőző évtizedben nem keve-
sebb mint 268877 kat. holdnak románok közötti szétparcellázását engedte
meg, annak ellenére, hogy nem egy magyar hazafi erőteljesen követelte a ma-
gyar birtokállomány hathatósabb védelmét –, arról a román közgazdász éppen
úgy megfeledkezik, mint ahogy az erdélyi agrártörténet román vizsgálója meg-
feledkezik a román birtokos nemességnek egyes területeken már a középkor
végén, másutt az újkor folyamán való kialakulásáról, a soha nem szünetelő
román birtokszerzésekről és a románok javára történő birtokadományokról, a
román közbirtokok létrejöttéről, az 1848. évi jobbágyfelszabadítás és földosz-
tásnak éppen román szempontból való nagy jelentőségéről s arról a nagyarányú
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birtokosodásról, amely a múlt század hatvanas éveitől fogva egészen az 1918.
évi eseményekig zavartalanul folyt a románság javára –, és csak a jobbágysé-
relmekről akar tudni és akar értekezni, mintha ezek a jobbágysérelmek, ama
régi időkben, mai értelmezésű nemzetiségi sérelmek lettek volna. A tudomány-
nak álcázott propaganda azonban sohasem szolgálta, mert nem szolgálhatta,
az igazságot.”

És ez így igaz!

y

Örökös kérdőjelek
Bakk Péter: Népoktatásunk mai kérdései 1943/1.

A szerző az akkori háborús idők szükségszerű üzenetével kezd, majd így foly-
tatja:

„(…) Úgy gondolom, éppen ezért nem fölösleges ma azzal a kérdéssel fog-
lalkozni, amelynek alakulása a nemzet lelki életét, gondolkodását legjelentő-
sebben befolyásolja, sőt meghatározza: a nemzetnevelés kérdésével. Ez a
kérdés különben épp olyan életbevágóan fontos marad a háború végeztével is,
mert tudjuk, hogy a nemzet sorsa nem dől el egyszer s mindenkorra a béke-
szerződések megkötésével, napjaink igazolják, hogy a győztes fél béke idején,
pár évtized alatt mindent elveszíthet. Az első világháború után egyetemesen rá-
ébredt az emberiség arra, hogy a népek sorsát a családi élet és az iskola: a ne-
velés határozza meg. Tudta ezt már Krisztus előtt évszázadokkal Lykurgos,
ezen az alapon épített országot Szent István királyunk, ezt ismerték fel a felvi-
lágosult uralkodók (…). 

A XVI. század nagy mozgalmai óta állandóan napirenden vannak a nevelési
kérdések: Rousseau-nak elnézik a társadalomra, az államra vonatkozó új esz-
méit, de halálra keresik Émile-je miatt; nemzetünk a nevelési kérdések miatt
helyezkedik szembe kitartóan Bécs akaratával 1777 után. Az elmúlt két évtized
alatt szintén a nevelésügyi kérdések állnak az érdeklődés középpontjában: ta-
nító, tanár mellett ezzel a kérdéssel foglalkozik a katona, a politikus, a közgaz-
dász, kereskedő, iparos egyaránt. Mindenki elégedetlen és bírálja az iskolát.
Egyesek az iskolák szervezetében, az iskolatípusokban látják a hiba okát, mások
a tudásanyag kiválasztásában, a módszerben, vagy a tanszemélyzet lelkületében
fedezik fel a baj forrását. Jellegzetes tünet, hogy maguk a hivatásos nevelők
sincsenek megelégedve az eredménnyel. Új jelszavak nyomán keresik a kiutat.
A jelszavak új társadalmi élet kialakítására irányulnak, ehhez pedig új ember-
típusra van szükség, aki nem az egyéni függetlenségben látja a legfőbb értéket,
hanem a népközösségnek hátsó gondolat nélküli szolgálatában.” 

Bakk Péter jól látja a nevelés fontosságát, s bizony nem tudhatta, hogy há-
romnegyed század múltával még mindig itt toporgunk, ahogy éppen e sorok
írása közben harsogja a média. Politika lett az oktatásügyből, s nem csupán a
hatalomszerzés eszköze, de az ép testben ép lélek ellen ható törekvéseké is.
Hiszen éppen azok a balliberálisok hirdetnek programot fenyegetőzve, akik az
egyén közösségétől való függetlenségét, a vallásoktatás feleslegességét, a test-
nevelés határainak szűkítését akarják.

Ő tehát mindezt nem sejtve folytatja gondolatait:
„Új Európát, új világ létrejöttét várjuk. Az új világ vázlatos keretén

dolgozhatik a politika, a páncélos haderő, de tartalmat, életet csak a nevelés
önthet belé. Vajon a nevelés eleget tehet-e a reá váró feladatnak? Különösebb
vizsgálódás nélkül megállapíthatjuk, hogy a nevelés terén a Párizs-környéki
békék óta súlyos válság tapasztalható s hogy e válság az új háborúval fokozó-
dott. De tudnunk kell azt is, hogy a mai állapot a népek olyan lelki válságára
vezethet, amelyik felborítja a politikusok, diplomaták és hadvezérek minden

szép és helyes tervét, elgondolását. E tény megfontolása alapján – és a nevelést
a nemzetvédelem döntő fontosságú kérdésének tekintve – szándékszom a nem-
zet első fokú nevelésügyével foglalkozni, hogy úgy mondjam, társadalmi szem-
pontból vizsgálva a kérdést. 

Közoktatásügyünk alsó- középső- és felsőfokú oktatást különböztet meg és
mindhárom fokon általánosan nevelő és szakirányú iskolákat. Az alsó fokot fen-
nebb tudatosan cseréltem föl az első fokkal, mert úgy érzem, hogy a népisko-
lával szemben kialakult közvéleményt nagyban az az »alsó fokú« jelző szülte.
Az átlagember számára az alsó fok jelenti a kevésbé fontosat, a lekicsinyeltet.
Tekintsük első fokú iskolának a népiskolát, nemcsak azért, mert ott kezdődik a
rendszeres oktatás és nevelés, hanem főleg azért, mert egy nemzet életében
ennek az iskolának a munkája a legfontosabb, ezen épül fel a nemzet élete –
szándékosan nem használom a »műveltsége« kifejezést, mert sokan hajlandók
azt csak a szellemi életre korlátozni – és végül azért, mert a magyar gyerme-
kek 90%-a ebben az iskolában szerzi egész életére legmagasabb képesítését.
A népiskola nagy jelentőségét mindenki hangoztatja és sokat vár tőle. De tegyük
fel a kérdést és őszintén válaszoljunk rá: a nem hivatásos nevelők mennyiben
vannak ennek az iskolatípusnak a segítségére?

Kielégítő választ akkor kapunk e kérdésre, ha sorra vizsgáljuk a tanító, a
tanítóképzés és a népiskola kérdéseit.”

I.
„A család rábízza a tanítóra legdrágább kincsét, a gyermekét, a nemzet a jö-
vőjét. A napi sajtó az ő magasztos hivatásáról zeng, a képviselőházban gyönyörű
beszédekben magasztalják. A szülő azt várja tőle, hogy gyermekét minél rövi-
debb idő alatt sok mindenre tanítsa meg; a falu elvárja, hogy irányítson szövet-
kezetet, hogy legyen leventeparancsnok, tűzoltó-parancsnok, kántor, vezessen
dalárdát, osztatlan hat, illetve nyolcosztályú iskolában oktasson 100–170 gyer-
meket és esténkint a felnőtteket; a tanügyi hatóságok ellenőrzik, hogy eleget
tesz-e a tanterv utasításainak és a nem ritkán érkező adminisztrációs rendel-
kezéseknek. Naponta átlag 12–15 órát van lefoglalva s azonkívül készül a ta-
nításaira. Nem ritka helyen a jegyző rábízza az élelmiszerjegyek kezelését és
más irodai munkát is. Ahol orvos nincsen – hány községben van ma orvos? –
a tanítóhoz fordulnak egészségügyi tanácsért. A tanfelügyelőtől felfelé mindenik
iskolai hatóság tisztában van a tanító sokirányú elfoglaltságával, és tudják, hogy
milyen sokoldalú felkészültségre van szüksége a tanítónak a legkisebb faluban
is. Mi, erdélyiek, tudjuk, hogy a megszállás alatt a felekezeti pap és tanító volt
a magyar falunak mindene: igazi vezetője lelki és gazdasági téren egyaránt.
Anyagiakban akkor sem viszonozták munkáját, hisz amikor a tanító fizetése
havi 1200 lej volt, ugyanakkor egy szakácsnő teljes ellátás mellett kapott ugyan -
annyit, sőt többet is. Ellenszolgáltatás nélkül is teljes erejéből igyekezett isko-
lájában és falujában hivatását teljesíteni. Nem riadt vissza, ha az idegen csendőr,
rendőr és bíró meg is gyötörte. Társadalmi tekintetben meg is volt a jutalma:
a magyarság minden rétege előtt köztiszteletben állott, érezte, hogy vezetőként
tisztelik. Ma? Ki, vagy mi a tanító a közvélemény előtt? Pária. A kegyelemből
érettségizett fiatalemberek már felülről néznek rá. A falun élő iparos is félvállról
kezeli. Miért? A munkaköre vagy képzettsége miatt? 

Munkaköre miatt semmi esetre se lehet, hisz az ő munkája nélkül a legböl-
csebb művelődéspolitikai intézkedés is holt betű maradna, a honvédség tiszti-
kara tízszeres munkát végezhetne, míg az újoncból »honvédet« nevel, és az
államnak többet kellene költenie a börtönökre, mint béke idején a hadseregre.
Képzettsége volna az? Az első háború előtt a tanító végzettsége időben és az
átvett művelődési anyagban – a klasszikus nyelvek kivételével – azonos volt az
érettségivel. 1920 óta egy, illetve két évvel többet végez, mint a gimnáziumi
érettségizett. A művelődési anyag több – különösen a nemzeti tárgyakat ille-
tően – és jobban elmélyített, mint a gimnáziumban. Így ez sem lehet ok az al-
sóbbrendűségi érzés és a lekicsinylés kialakulására. 
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Talán közoktatásügyünk szervezete tette lehetővé a téves előítélet kiala-
kulását? Kiindulási pont az a tény, hogy a tanítói oklevél – jóllehet ma egy
évvel több előtanulmány szükséges a megszerzéséhez, mint az érettségihez –
nem jogosít a tudományegyetemre való beiratkozásra. Talán e tény miatt a
múltban, de még ma is, nem egy gimnázium IV. osztályában a bukás előtt álló
tanulót választás elé állítja egy-egy tanár: ha a gimnáziumban akar továbbta-
nulni, akkor el kell buktatnia, ha átmegy a tanítóképzőbe, átengedi. Így a di-
ákság szemében s az ő révükön a szülők előtt is a képző a selejtezettek
iskolája lett. A valóságban is ez volna a helyzet, ha a képzőbe csak a gimná-
ziumokból kirostált városi gyerekek kerülnének, de nem így volt a múltban
és szerencsére ma sincsen így. Például a kolozsvári állami tanítóképző I. osz-
tályába az idei tanévben 20 olyan tanuló iratkozott be, akiknek általános osz-
tályzatuk kitűnő, jeles, vagy jó. A gazdasági válság éveiben mind a csonka
hazában, mind a megszállt területeken a legkiválóbb növendékek keresték a
képzőt. A csonka országban jeles érettségivel iratkoztak be és tanultak még
egy évet, hogy tanítók lehessenek.

Az egyetem szervezete és hagyományai csak a klasszikus nyelvekben is kép-
zett tanulók fölvételét engedik meg. Ez természetes volt akkor, amikor ott min-
dent a klasszikus nyelveken adtak elő. Ma azonban, amikor a nemzeti műveltség
elsőbbségét és fontosságát hangoztatjuk és minden tanterv az öntudatosan ma-
gyar és keresztyén jellem kialakításának szükségességét hangsúlyozza és az is-
kolák célját is ebben jelöli meg: akkor egyetemeinknek is meg kell találniok a
lehetőséget arra, hogy a maguk keretében, a maguk vizsgáin selejtezzék ki a
felsőbb tanulmányokra alkalmatlanokat és az egyetemre való bejutásnak többé
ne az érettségi legyen egyedüli föltétele. Ha a tanítójelölt, aki oklevelének meg-
szerzése után orvosi karra szeretne beiratkozni, szorgalommal és tehetséggel
pótolni tudja a képző és a gimnázium közti különbséget, az úgy az orvostudo-
mánynak, mint a nemzetnek egyaránt nyereség. Ennek nincsen akadálya –
hangzik máris a válasz, csak a tanítójelölt tegyen előbb bizonyságot képessé-
geiről, tegyen különbözeti vizsgát a gimnáziumi osztályok tárgyaiból és főleg a
latinból. A különbözeti vizsgák azonban lélekölők és megalázóak. A latinból
úgyse a tankönyvek anyagára lesz szüksége se az orvosin, se a jogi karon. Más-
felől az egyetem nem vesztene színvonalából, hisz már az első félév végén ki-
selejtezheti az oda nem valókat. A tanítóságra nézve pedig nagy felszabadulást
jelentene ez a lehetőség. Nem iratkoznának sokan az egyetemre, de a lehetőség
ténye úgyszólván nemeslevelet adna részükre. A népiskola sem veszítene, mert
a hivatásérzettől áthatott tanítójelöltet a továbbtanulás lehetősége nem tántorítja
el hivatásától. Az opportunista lelkületű egyénektől viszont nemzeti érdek meg-
tisztítani a népiskolát.

Nincs itt helyünk arra, hogy a tanító szűkebb értelembe vett pedagógiai fel -
adataival foglalkozzunk, de éreznünk kell és sohasem szabad elfelednünk, hogy
a népiskola falai közt folyó nevelő munka még az egyetemen is érezteti hatását,
és a tanító részére állandóan idegőrlő és szervezetromboló munkát jelent,
amelyben csak a hivatásszeretet tehet valakit kitartóvá. A magyar tanító a múlt-
ban megmutatta, hogy nemcsak kenyérkereseti alkalmat lát munkakörében, s
ha anyagi helyzetével nem volt és nincsen megelégedve, az nem a hivatásérzet,
a hivatásszeretet hiányát vagy csökkenését jelenti, hanem a hivatásában öntu-
datos ember legtermészetesebb igényét. 

Kétségtelen, hogy a tanítóság sorsa a múlthoz viszonyítva, az első világ-
háború óta lényegesen javult. Rendeződött a fizetés kérdése, a nyugdíj ügye,
több szervezet dolgozik a tanítóság szociális és gazdasági helyzetének könnyí-
tésén. A csonka ország a nagy gazdasági válság idején is egymás után építette
az egészséges tanítói lakásokat, szaporította a tantermek számát, hogy el-
tűnjenek az osztatlan iskolák. A kifosztott ország több, mint 5000 ilyen épü-
letet emelt. A jelenlegi háború nehézségei ellenére is a kormány javítani
igyekszik a tanítóság sorsán, amint a közoktatásügyi miniszter költségvetési
beszédéből is olvashatjuk: »Hiába hangoztatjuk – mondta beszédében a mi-

niszter – a tanítói állás nagy nemzetnevelő fontosságát, hiába emlegetjük ta-
nítóink ügybuzgóságát, fáradságos munkáját, ha nem segítjük őket ahhoz,
hogy a társadalomban valóban nemzetnevelőkhöz méltó helyet foglalhassanak
el.« Ha a képviselőházban ilyen beszéd hangzik el a miniszteri székből, biz-
tosak lehetünk, hogy a tanítóság helyzete megváltozik, csak a külső körülmé-
nyek tegyék lehetővé.”

Idejétmúlt fejezetet emeltem-e be a fentiekben? Hiszen letűnt idők gondjaival
és reménységeivel foglalkozik. Azonban e sorokból kiderül, hogy az alapoktatás
fontossága milyen nagy volt és maradt, s az is fog maradni. És kiderül az, amiről
ma kevesebb szó esik, s ha igen, akár politikai támadás áldozata lehet, a nem-
zetnevelés fontossága. A nemzettudat kialakításhoz szükséges alapok elhelye-
zése a romlatlan lélek korszakában, s ezzel megannyi eljövendő probléma
megoldásához adott kapuk kulcsainak elkészítése. Mai haszonelvű szavakkal:
az egyének gazdasági hasznosságát nem kevésbé növelő tudati elemek megla-
pozása.

Van azonban egy másik oldala is Bakk Péter gondolatainak, mégpedig a
falusi értelmiség fontossága. Ha nem is éppen úgy és olyan egyedül, mint egy-
kor, de még nagyobb és más kihívásoknak kitéve áll a kistelepülések tanítója,
aki ha lelkes és felkészült, ha tudatosan választotta életpályáját, akkor közös-
ségformáló erővé válhat ott, ahol él, s ahol lehetőség szerint fel kell építenie
egész életművét, oktatói pályáját. Ehhez persze iskola is kell a kistelepülésekre.
Meg gyerek!

Erre azonban valóban életpálya modellnek kell ösztönöznie, akár (sőt) a
helyben maradással is előmenetelt biztosítván, s mindvégig támogatnia. Segí-
tenie és ellenőriznie.

II.
„A tanítóság már 1914 előtt követelte, hogy a tanítónak legyen érettségije és
kapjon főiskolai képzést. Kívánságát kettős indoklásra alapozta: 1. így nagyobb
lesz a tanító általános műveltsége és szakfelkészültsége, nagyobb eredménnyel
szolgálhatja a nemzeti nevelés ügyét; 2. főiskolai végzettség alapján megnyílik
az út előtte a magasabb fizetési fokozatok felé és megváltozik a tanító szociális
helyzete. A tanítóság ilyen törekvései Európa-szerte fellelhetők. Németország-
ban már a XIX. század első évtizedeiben találkozunk e mozgalommal, de meg-
valósítására csak az első világháború után került sor (…).”

A szerző itt hosszasan taglalja a német modelleket. Egy bekezdést emelek
csak be ebből:

„Olyan tanítót akartak képezni, aki nemcsak az iskolában, mint tanító állja
meg a helyét, hanem szolgálati, általános emberi és polgári magatartásával, vi-
selkedésével, egész életével a nép vezetője, aki a közösség szolgálatára kész
és alkalmas és érzi a felelősséget az állammal, néppel és egyházzal szemben. 

Az akadémiákra érettségi alapján lehetett beiratkozni, s a tandíjnak még a
fogalmát is törölték ezeken a főiskolákon. (…)

A magyar viszonyokat tekintve, azt láthatjuk, hogy a háború után a Német -
országéhoz hasonló forrongás tapasztalható a tanítóképzés körül. (…)

Az akadémiai képzéstől a tanítóság évtizedes sérelmének orvoslását, mé-
lyebb pedagógiai műveltséget várt, az állam pedig a nemzeti műveltség színvo-
nalának emelését remélte. Így jött létre az 1938. XIII. és XIV. tc., amelyek
megszüntetik a középfokú tanítóképzőt és helyébe a líceumi érettségire épülő
Tanítóképző Akadémiát állítják. 

A líceum a gimnázium négy osztályára épülő, gyakorlati irányú, új középis-
kola. Lényegét a tantervét életbe léptető 133.864/1939. IX. ü. számú minisz-
teri rendelet így jelöli meg: 

»A líceum az elméleti és szakirányú műveltséget közvetítő középiskolák kö-
zött átmenetet alkotó középiskola, amely jól megalapozott, de gyakorlati irányú
általános műveltséget nyújt és főképp a gyakorlati életpályákra, valamint a ne-
veléssel kapcsolatos élethivatásokra készít elő. E célból megadja növendékeinek
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a nemzeti jellegű és gyakorlati irányú általános műveltséget és emellett olyan
általános nevelési ismereteket is ad, amelyek megalapozzák a nevelési életpályák
felé vezető felsőbb tanulmányokat.« 

A líceumi érettségi egyenértékű a gimnáziumi érettségivel, de nem jogosít
a tudományegyetem jogi, orvosi, bölcsészeti és természettudományi karára.
A törvény értelmében a jeles és jó líceumi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
tanulók azonban beiratkozhatnak a két évfolyamos Tanítóképző Akadémiára.
(…)”

Vagyis az oktatási formák körül nem ma kezdődött el a folyamatos vita és a
változtatások lánca. Hogy meddig tart még ez? Ki tudja? Hiszen a gyorsan vál-
tozó kor új meg új kihívások elé állítja az oktatást, s ezáltal annak megszerve-
zőit. A politika kéretlen beavatkozásairól nem is beszélve.

„A magyar tanítóválság azonban fennáll mind a tanító, mind az állam
szempontjából. (…) A tanítói munkakört azonban csak hivatott emberek tölt-
hetik be. Ott nem elég a kötelességtudás. Olyan lelkületre van szükség, ame-
lyet máról holnapra nem lehet felvenni. Keresnünk kell a kiutat, mert a
pályájukra hatalmi szóval kényszerített tanítói nemzedék nemzeti tragédiát
jelenthet. Törvényhozással nehezen fog megváltozni a helyzet. Társadalmi
úton kell odahatni, hogy vonzóbb legyen a tanítói pálya. Meg kell változnia a
tanító szociális helyzetének; a falu életében nagyobb súlya kell, hogy legyen
a tanítónak. (…)

A tanítóképzést pedig úgy kell rendezni, hogy olyan intézmény szolgálja azt,
amelyikben a tanuló kezdettől fogva tudja, hogy ott tanítóképzés történik, és
ne legyen dilemma előtt a pályaválasztást illetően. 

A tanítóképzés keretére vonatkozóan – jóllehet nem pedagógiai folyóirat-
ban kevésbé van helye – annyit meg kell jegyeznünk, hogy a képzésnek szo-
rosabb kapcsolatban kellene folynia a népiskolával, a faluval. Határozottan
és világosan előírja ezt a tanterv és miniszteri utasítások, a valóságban azonban
kevés valósulhat meg a tanulók túlterheltsége miatt. Sokkal több lehetőségre
volna szüksége a képzőnek a népi, nemzeti kultúra céltudatos és irányított
tanulmányoztatására a tanítójelöltekkel. A szülőföld és honismeret – ez pedig
a nemzeti nevelés alfája – a mai adottságok mellett sajnos egészen felszínesen
történik. 

A népiskolával való szorosabb kapcsolatot nem pedagógiai téren képzelem
el, az eddig is megvolt, hanem a szervezet tekintetében. A népiskola és a taní-
tóképző – legyen bár főiskolai jellegű – szervesen egymásra épüljön, a képző
a népiskolából toborozza növendékeit, ő adja meg a szükséges általános mű-
veltséget és azután a szakképesítést. Ez természetesen úgy valósulhat meg csak,
ha a képző és a gimnázium közötti különbség eltűnik oly értelemben, hogy a
képző két utolsó éve kivételével a többinek a tanterve úgy módosul, hogy zök-
kenő nélkül át lehessen lépni belőle a gimnáziumba. Illetve a képzőben a szak-
képzés megkezdése előtt az általános művelődési anyagból a gimnáziuméhoz
hasonló érettségit tesz a növendék. 

A hivatásra való ránevelés kérdését nem vethetjük el, hisz akkor tagadnók
a nevelés lehetőségét is, s ha nem szükséges a ránevelés, akkor miért van a ta-
nítói oklevél magánúton való megszerzésének a lehetősége kizárva? 

A tanítóhiány nem jelentheti huzamosabb ideig a tanítóképzés színvonalának
a csökkentését. Ez annál is inkább mielőbb kiküszöbölendő, mert a népiskola
és így a nemzeti nevelés súlyos kárát jelentené.”

Ezek között a gondolatok között bőven akadhat megfontolandó, különösen
a tanító közösségformáló szerepére gondolva, de a tanítóképzést illetően is.

III.
„Az 1868. XXXVIII. tc. megszervezi a népiskolát, kötelezővé teszi az általános
tankötelezettséget s így e téren Poroszország után hazánk megelőzte az összes
európai államokat. Báró Eötvös József törvénye hatosztályos népiskolát szer-
vezett.

A háború előtti Magyarországon 16 861 elemi iskolában 34574 tanító vé-
gezte 1937814 gyermek oktatását. A háború ráeszméltette a vezető réteget
arra, hogy kevés az iskola, kevés a tanító, és hiába mindkettő, ha a szülők nem
engedik iskolába a gyermekeiket: az írni-olvasni nem tudók száma szégyentel-
jesen nagy. Ezért 1921-ben életbe lépett »az iskolázási kötelesség teljesítésének
biztosítására« az 1921:XXX. tc., amelyik szigorú büntetéseket szab ki az is-
kolakerülőkre. Ennek ellenére az 1930. évi népszámlálás alkalmából a csonka
ország lakóinak több mint 10%-a analfabéta. Ez a százalék az 1920-as ada-
tokhoz viszonyítva (akkor 16% volt) nagyobb javulást mutat, de így is rossz
fényt vet közműveltségi állapotainkra. Az írni-olvasni nem tudók száma a vissza-
csatolt területekkel hirtelen ismét emelkedett. 

A közművelődési szükséglet a népiskola átszervezését is szükségessé tette:
ma az őstermelőnek is sokirányú és magasfokú ismeretekre van szüksége, eze-
ket a régi elemi iskola nem adhatja meg. Európa-szerte emelték a népiskola
osztályainak számát, hol hét-, hol nyolcosztályra. A csonka országban 1930–
1940 között fokozatosan tértek át a nyolcosztályos népiskolára. Az 1940. XX.
tc. az iskolázási kötelezettséget nyolc osztályban állapítja meg. Eszerint a gyer-
mek 6–14 év között a mindennapi iskolába köteles járni. A nyolcosztályos nép-
iskola feltétlenül több lehetőséget nyújt a nemzeti műveltség emelésére, mint a
hatosztályos és ma mondhatjuk: közművelődési szükséglet. 

(…) Legnagyobb lesz örömünk, ha életteljes, nyolcosztályos népiskola mű-
ködik mindenütt. Ma azonban északi rokonaink példájára gondolunk. A finnek
háromosztályos népiskolával jutottak el oda, hogy az analfabetizmust elsőknek
küszöbölték ki. Amikor ezt megvalósították, akkor kezdettek hozzá népi mű-
veltségük mai csodálatosan magas színvonalra emeléséhez. 

Nemzeti életünket nem határozhatja meg a művelődés terén más országok
művelődéspolitikája. A magyar tanítóság nemzetnevelő munkája úgy járhat
eredménnyel, ha a tanügyi hatóságok, a közigazgatás és a társadalom minden
igyekezetével megteremti a nevelői munka előfeltételeit. Hiába vannak híres
egyetemeink, tudományos intézeteink, középiskoláink, ha népiskolánkban nem
folyik alkotó munka, ha nem tudjuk elérni, hogy egy tanító ne 200, hanem 35–
40 gyermekkel foglalkozzék, mert csak így érhetjük el, hogy műveltségünk meg-
alapozatlan építmény helyett, népünk széles rétegeit átjáró, mély gyökerű
nemzeti műveltség legyen.” 

Azóta megvalósult a nyolcosztályos képzés és a kötelező iskolalátogatás kér-
dése is más alapokon áll, bár ez utóbbit az elmaradottabb régiókban még ma
is tanügyön kívüli intézkedésekkel kell ösztönözni. Ma nem az írástudatlanság,
hanem a funkcionális analfabetizmus van terítéken, ami nyolc osztály elvégzése
után is előfordul! Érthetetlen! És az oktatás minőségét kérdőjelezi meg. Hogy
a tanulói jogok liberális világában ez mennyire lehet akadálya az eredményes
oktatásnak, ismereteim szerint nem képezte még tanulmányok tárgyát.

De nem beszéltünk egy másik mai sajátosságról, a diszlexia és diszkalkulia
gyakoriságáról. Mi okozta ezt a jelenséget, amelyik egy emberöltővel előbb,
mondhatjuk, hogy ismeretlen volt?  

Az oktatás hiányosságai között kiemelten említeném még a Kodály-módszer
visszaszorulását.

Változnak tehát az idők, változnak a tanítás gondjai és körülményei. Egy-
mással összefüggésben, de egymástól függetlenül is. És az igények hatása alatt
újdonságok jelentkeznek a módszerekben. Ilyen újdonság a duális képzés mód-
szere, mely nagyon ígéretesnek mutatkozik.

Egy azonban változatlan: a tanult emberfők szükségessége és a nemzetne-
velés szempontjainak mindenekfeletti fontossága, mégpedig a nemzettudat épí-
tését figyelembe véve, a testnevelés lehetőségeinek fokozását nem elhanyagolva,
s bár nem kötelező módon, de a hitoktatás lehetőségét sem megvonva. Mert
örök igazság marad az ép testben ép lélek igénye.

y
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Épített nyomaink sorsa
Bíró József: Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei dön-
tés után 1943/1.

A bécsi döntést követő ünnepi hangulat elcsendesedtével, Bíró József a hétköz-
napok teendőivel foglalkozik.

„1940. augusztus 30-ának fényes napja, amely az erdélyi magyarság nagy
többségének hő álmait valóra váltotta, jelentős határkő Észak-Erdély történelmi
és művészeti emlékeinek históriájában is. (…) azóta a műemlékek ügye vissza-
került az arra hivatottak kezébe, az állam, az egyházak, a városok gondjaiba s
a művészettörténeti tudomány szakkutatóinak érdeklődési körébe. Két év nem
nagy idő a történelem hömpölygésében, de ily világformáló korszakban éppen
nem jelentéktelen mozzanat; szemügyre kell vennünk műemlékeink helyzetét
is, mindazt, ami történt körülöttük, érettük s különösképpen figyelnünk kell
azoknak a sorsát, amelyek az új határ sorompói mögül néznek reánk Erdély
déli részének földjéről. A műemlékügy nagy nemzetpolitikai jelentősége követeli
meg mindezt tőlünk.”

I.
„A tovatűnt huszonkét esztendő elsőrendű fontosságú magyar üggyé érlelte
meg Erdély műemlékeinek kérdését, hiszen ezek a valóságos, élő történelem
képviselői, arculatukra van írva az elmúlt ezredév minden változása s ékesebben
beszélnek az Erdélyre fenntartott történelmi jogainkról minden néprajzi termé-
szetű érvnél s magyarázatnál. Erdély földjén a magyar mellett sok más nép is
gyökeret vert, s elhelyezkedésük, településüknek, arányszámaiknak módosulása
állandóan változott az Árpádok korától napjainkig; fogyott, pusztult a századok
véres, nemzetfenntartó háborúiban a magyar, s szaporodtak a bevándoroltak.
Kaleidoszkópszerű képet nyújt a településtörténet, ám ehhez képest egységes
szellemet képviselnek Erdély műemlékei; a Nyugathoz forrott magyar kultúra
és művészet hirdetői ők, elenyészően csekély kivétellel valamennyien s egyazon
teremtő akarat, művészeti szellem hívta létre őket, mint az erdőkön inneni or-
szágrész alkotásait. A nyugati kereszténység eszméjében fogant szentistváni
Magyarország elvitathatatlan történelmi egységének legigazibb ügyvivői Erdély
műemlékei; nem poros könyvtárak és levéltárak mélyén lappangó dokumentu-
mok, hanem mindenkitől ismerve és szeretve élnek, kővé meredten, a városok
és falvak piacán. Elsőrendű magyar ügy volt két évtizeden át ez emlékekre gon-
dolni, a trianoni tilalomfán kívül s belül; a magyar állam azonban úgyszólván
csak aggódó figyelmét s szeretetét küldhette a határon túlra, a róluk való gon-
doskodás a kisebbségi sorsba süllyedt erdélyi magyarság feladata volt. Kettős
problémát vetett fel a műemlékügy felelős intézőinek szemében. Az első dolog
az emlékek reális állagának megőrzése, épségben való fenntartásuk s kijavítá-
suk, helyreállításuk volt; a másik tudományos feldolgozásuk, történelmüknek
megírása, a reájuk vonatkozó fényképes, rajzi és írott adatok összegyűjtése,
közzététele s a magyar történelmi jogok általuk való hirdetése a hazai s a vi-
lágközvélemény előtt. A trianoni magyar állam közvetlenül nem nyúlhatott bele
az erdélyi műemlékvédelembe, s ez a helyzet az 1930-as évektől kezdve folyton
romlott az idő múlásával; annál nagyobb lendületet vett a magyar művészettör-
téneti irodalom, mind nagyobb számmal láttak napvilágot az Erdély műemlé-
keivel foglalkozó publikációk. E területen viszont az erdélyi magyar tudósokra
háramlott a feladat oroszlánrésze, hiszen nekik sokkalta inkább módjuk volt a
helyszínen tanulmányozni az emlékeket, lefényképezni azokat s kinyomozni ada-
taikat a levéltárakból. Ez az idő volt az erdélyi művészettörténet hőskora; Ke-
lemen Lajos lelkesítette és irányította a kutatók maroknyi csapatát, látta el
útmutatásokkal, adatokkal kartársait, akiknek tenger nehézséggel kellett meg-
küzdeniük, míg Erdély falvait bejárhatták, ezer sanda szem tekintete előtt vagy
lopva fényképeket készíthettek, és alaprajzokat vethettek papírra. Meg kellene

írni e heroikus küzdelmek történetét is, lefesteni, hogyan készültek a művészet-
történeti dolgozatok; tárgyi mivoltuk már ismeretes s mindazok az elvi harcok
is, amelyeket a magyar tudomány anyaországi és erdélyi képviselői a román
szakemberekkel folytattak. A román műtörténészek Erdélyt holmi Bizánccá sze-
rették volna átfesteni s bebizonyítani, hogy e föld a keleti művészet tartománya
volt; öt-hat kisebb kőtemplomot s a későbbi korokban keletkezett fatemplo-
mocskák belső díszítését kellett fölébe tornászniok Erdély évezredes, nyugati
stílusú műgyakorlatának... Nehéz s még egy Strzygowski erejét is meghaladó
célkitűzés volt ez s eleve sikertelenségre ítéltetett.” 

Ezeket a sorokat Bíró József ma is írhatta volna, csak azzal a különbség-
gel, hogy a bécsi döntés már a feledés homályába merült, s a nagyszerű Ke-
lemen Lajos már csak emlék. Bár vannak fiatal követői, és valóban történnek
erőfeszítések határon túl és határon innenről egyaránt, menteni, ami menthető.
A bizantín igyekezet azonban csak fokozódott, s azóta virágzik ama „hagyma-
kupolás honfoglalás”. Százszámra épülnek, vagy tervezés alatt vannak a „mű-
emlék” román templomok és a vitatott szerepre szánt kolostorok. Nemegyszer
uniós pénzek felhasználásával. 

„E helyütt azonban bennünket nem a művészettörténeti elvek csatája ér-
dekel – még ha azok is irányítják a műemlékvédelem útját, – hanem monumen-
tumaink valóságos életsorsa az elmúlt évtizedek alatt. Két évvel ezelőtt e szemle
hasábjain már hosszabb tanulmányban foglalkoztunk e kérdéssel, s nem bo-
csátkozhatunk ismétlésekbe; kifejtettük már akkor Erdély műemlékeinek közjogi
helyzetét a román világban, rámutattunk pusztuló, romló állapotukra, a bennük
veszélyeztetett nagy nemzeti értékekre, s sürgettük az erdélyi magyar műem-
lékügy intézményes megszervezését. 1940 forró nyarán látott napvilágot e dol-
gozat s intra muros írva, hangfogót kellett tenni méltatlankodásunknak erősebb
kifakadásaira; nem beszélhettünk az erőszakosan megsemmisített emlékekről,
mint a kolozsvári Újhelyi-féle ötvös-háznak egy román műemlék-bizottsági tag-
tól való megcsonkításáról, a régi Nemzeti Színház sírjának megásásáról s meg -
annyi más fájdalmas dologról; most sem szándékozunk azonban mindezt
kiteregetni. Már akkor hangsúlyoztuk s maiglan is áll a tétel, hogy a műemlékek
pusztulásának leghatalmasabb tényezői az idő és a szegénység; az erdélyi ma-
gyarság akkori, végsőkig lerongyollott helyzetében s a háborús világban mű-
emlék restaurálásra távolról sem volt képes, s még legfontosabb emlékeink
egyikének, a kolozsvári főtéri templomnak helyreállítása ügyében sem tudtunk
semmit sem tenni. (…) 

A műemlékügy érdekében folytatott kisebbségi küzdelem – amely Bánffy
Miklós gróf vezetése alatt folyt – mégsem volt hiábavaló. A tudományos kutatás
összegyűjtötte adalékok és fényképek igen jó szolgálatot tettek az erdélyi ma-
gyar ügynek a belvederei döntés előkészítésekor; Teleki Pál gróf, Bárdossy
László és Pataky Tibor évtizedes fáradozásait végül is siker koronázta. Teleki
Pál gróf irányította és hívta létre a magyar tudományos erőfeszítések foglalatját
s megkoronázását, az „Erdély” című munka hatalmas kötetét, amely a magyar
jogok tudományos érveit meggyőző erővel foglalta egybe; a németül s olaszul
is megjelent mű mély benyomással volt a belvederei döntést meghozó státus-
férfiak szemében. Az erdélyi magyar művészetre vonatkozó tanulmányt Gerevich
Tibor írta, (…) Gerevich e nagyvonalú tanulmányával nagy szolgálatot tett a
revízió ügyének, s benne összpontosult mindaz, amivel a magyar művészettör-
téneti tudomány a nagy pörben való ítéletmondáshoz 1940 nyaráig hozzájá-
rulhatott.” 

Bár ma már nem a revíziós törekvések támogatására van szükségünk e cá-
folhatatlan és mindenki számára érthető, látható, látogatható bizonyítékokra,
de az erdélyi magyarság megmaradása, az autonómia törekvések külföldi meg-
ítélése szempontjából és az összmagyar nemzettudat sorvadásának megállítá-
sában is igen fontos szerepe lehet a megőrzött műemlékeknek. Az olvasásra
nehezen rávehető, de televíziót nézni, utazgatni hajlandó emberek is szembe-
sülhetnek saját múltjukkal és felemelhetik fejüket, nem maradnak meg a bűnös
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nemzet fia rájuk erőltetett sablon lelkiállapotában. Ugyanakkor éppen ezek az
érvek azok, amelyek miatt odaát ambivalens módon viszonyulnak a magyar mű-
emlékekhez. Vagy pusztulni hagyják, vagy megmentik, de megpróbálják ráeről-
tetni a román vonatkozások fontosságát, s csak néha – nagyon nevezetes és
közismert műemlékek esetében – veszik védelmükbe.

II.
„Megrajzolódott immár a belvederei határ s az attól északra eső műemlékeket
szabad, magyar levegő lengi körül; rengeteg nagy értékű történelmi emlék került
vissza a magyar államiság s műemlékvédelmi szervezet joghatálya alá. (…) Bár
mindenkor határozottan állást foglaltunk, művészettörténeti alapfelfogásunkból
kifolyólag, azon téves nézet ellen, mintha egész Erdély emlékei között külön,
élesen kategorizálható »magyar«, »székely«, külön »szász« vagy »román« mű-
emlékek volnának (mindez legfeljebb csak a népművészetre érvényes néprajzi
elvnek az átvetítése a műemlékek természetére) – mégis meg kell engednünk,
hogy túlnyomó többségben oly emlékeket csatolt vissza a belvederei döntés
Magyarországhoz, amelyek az alkotások tulajdonjoga s az azokhoz fűződő, tör-
ténetileg kifejlődött érzelmi mozzanatok folytán a magyarsággal szorosabb vo-
natkozásban vannak. Nem ez a helyzet a műemlékek alkotói, létrehívó
mecénásaik s a mesterek tekintetében, mert itt a belvederei határ nem válasz-
tóvonal; ily értelemben Erdély művészet-földrajzilag egységes és oszthatatlan
terület, hiszen ezt az alapproblémát nem a néprajzi, hanem a történelmi elv, a
művészeti stílusok természete határozza meg. Erdély művészetileg egységes
terület volt ezer éven át, s ahol mégis különféle törekvések jutottak érvényre s
más és más stílusárnyalatok alakultak ki, e folyamatok nem futottak egyazon
vágányon a politikai történelemmel. Valamennyi visszakerült műemlék magyar
műemlék, mint ahogy a túlnan maradt monumentumok sem »idegenek« szá-
munkra; ez a magyar művészettörténet s az ettől irányított műemlékügy hatá-
rozott elvi állásfoglalása. 

Észak-Erdély műemlékei a Műemlékek Országos Bizottságának joghatálya
alá kerültek; a bizottságra háramlik a feladat, hogy jóvá tegye és helyrehozza
mindazt a pusztítást és mulasztást, amit az emlékezetes huszonkét esztendő
terhére róhatunk. (…) ugyanakkor, midőn az állami költségvetésnek a legmesz-
szebb menő takarékosságot kell szem előtt tartania. 

A műemlékügy nagy nemzetpolitikai fontossága s a vele kapcsolatos tudo-
mányos eredmények ható ereje azonban az illetékeseket a kérdés lehető leg-
messzebb menő felkarolására késztette; a közoktatásügyi kormány felhívására
a Műemlékek Országos Bizottsága (MOB) is elkészítette elnökének, Gerevich
Tibornak irányításával a legsürgősebb tennivalók programját, hogy működésé-
nek jótékony hatását Erdély emlékeire is kiterjeszthesse. Gondos körültekintés
és igen gyakori helyszíni kiszállás nyomán – amelyben Lux Kálmán műegyetemi
tanár, műszaki főtanácsos, a legkiválóbb magyar építész- restaurátor játszotta
a vezető szerepet – a Bizottság tető alá hozta első munkatervét; legelőbb az
1941. évi külön erdélyi költségvetésben nyílott alkalom műemlék-restaurálásra.
E költségvetés 60000 pengőt engedélyezett erdélyi helyreállítási munkálatokra
(…). Ez évre a MOB 115000 pengős restaurálási javadalmából évi 40000
pengőt szavazott meg a törvényhozás erdélyi célokra; az előző évihez képest
kevesebb összegnek az ország hadba lépése a természetes magyarázata. A
Bizottság fő célja a már megindított nagyobb munkálatok folytatása volt (…).
E tevékenység keretében különösen érdemes szemügyre venni a legnagyobb je-
lentőségű ügyet, a kolozsvári dóm restaurálásának kérdését; a művészettörténet
szemében oly fontos s kiváló alkotás Erdély fővárosa egész társadalmának is
legbensőbb szívügyei közé tartozik, s sorsa minden magyart közelebbről érde-
kel. (…)”

A szerző ezt követően részletesen közli a Szent Mihály-templom restaurálási
terveit, annak koncepciójáról nyit vitát, főleg, ami a szentély vasrudakkal meg-
erősített kifelé dőlő falait és a gótikus boltozatot illeti.

Itt mint még élő tanú szólalok meg. Ez a központi helyen álló és nemzetkö-
zileg is ismert hatalmas templom nem kerülhetett ki a későbbi szocialista román
műemlékgondozás terveiből sem. A sors különös akaratából dolgoztam itt az
ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Láthattam, ahogyan Bágyuj Lajos autodidakta
építész, kiváló magyar ember, az erdélyi magyar műemlékvédelem elkötelezett
harcosa, Márton Áron püspöknek általa is nagyra becsült és kedvelt tisztelője,
saját felelősségére mentette meg a sok szakember szerint lebontásra ítélt eredeti
boltozatot. Kiváltotta a kifelé dőlő falakat összefogó ideiglenes vasrudas megol-
dást, úgy, hogy a tetőtérben egy küllős kerékre emlékeztető vasbeton gyűrűs
háló szerkezettel összefogta a szétfeszülni készülő hatalmas falakat. Az állványzat
lebontásakor ő maga állt alá a szentély közepén, hogyha tévedett volna, ne élje
túl. És mindenben igaza lett. Ez így történt! A falak azóta is állnak, a mennyezet
ép, a templom pedig nemrégen egy újabb nagy felújításon esett át.

„Kolozsvár többi műemlékei is megszabadultak az állandóan fölöttük függő
Damoklész-kardtól s a megértő, szeretetteljes gondviselés melegét élvezhetik.
Mátyás szülőházának restaurálását Kós Károly, az arra leghivatottabb erdélyi
építőművész (…) vezeti (…). Számos más feladat is vár még az illetékesekre,
így a házsongárdi temető rendbehozatala, a történelmi és művészi síremlékek
méltó állapotba helyezése. Ügyelni kell természetesen arra is, hogy a meginduló
modern építkezések ne veszélyeztessék Kolozsvár műemlékeit és a város tör-
ténelmi hangulatát. (…) 

Erdély-szerte megindult egyszersmind az utolsó két évben – amennyire a
háborús gazdasági helyzet megengedte – a régi emlékek, templomok tataro-
zása, a románok eltávolította szobrok visszaállítása; a MOB-tól függetlenül is.
A városok, az egyházak s a magánosok egyaránt kivették részüket e feladatból;
cikkünkben a munkálatok részletes felsorolására nem térhetünk ki. (…)”

Ezután a szerző ismét oldalakon át közli az érintett és restaurálás alatt álló
vagy rövidesen restaurálásra kerülő műemlékek sorát. Hihetetlen, hogy egy há-
borús terheket viselő kis ország mire volt képes az alatt a négy év alatt. És nem
csak ezen a téren. Gondoljunk a székely körvasút hőstörténetére. Sajnos a po-
litika, olykor kényszerű, anakronisztikus történetszemlélete is akadálya lehet
annak, hogy ezt a csodaszámba menő sikersorozatot feldolgozzák és példaként
felmutassák. Pedig annak semmi köze nincsen a korszakot beárnyékoló egyéb
és méltán oly sokat emlegetett hibákhoz.

„A MOB célkitűzése azonban Erdély műemlékei topográfiájának megíratása
és kiadása. A magyar műemlékügynek fél évszázados programja ez immár s
nemcsak Erdélyre, hanem az egész országra kiterjeszkedő feladat. Új műem-
lékregisztert kell már szerkeszteni, mert a régi, Gerecze-féle, 1906-ban kiadott
helyrajzi jegyzék teljesen elavult; a bibliográfiai adatok is ugyancsak felgyülem-
lettek, s a mai helyzetnek megfelelően ki kell egészíteni az összeírást.” 

Megjegyzendő, hogy tudomásom szerint a román műemlékvédelem mai
napig, elsősorban a Gerecze-féle jegyzékből indul ki.

„Nem sokkal csekélyebb probléma ez, mint a műemlékvédelem; az egyete-
mes magyar topográfia a hazai művészettörténeti tudomány régóta megoldást
sürgető kérdése. Megvalósításának lassú üteme is a nehéz időknek róható fel;
szakemberek egész légiójának kellene bejárni az országot, gyűjteni az adatokat,
fényképeket, írásos és nyomtatott dokumentumokat, szervezett tudományos te-
vékenység keretében. (…) Természetesen kívánatos, hogy egész Erdély topog-
ráfiai felvételezése mihamarabb meginduljon. Két évtizede hangzik a sirám az
anyaországból, hogy Erdély műemlékei mily nehezen férhetők hozzá a rendsze-
rezés szempontjából, s félő, hogy idegen birtokállományhoz könyveltetnek el
szellemtudományi tekintetben is; íme az alkalom, hogy legalább fél Transszilvánia
műemlékei töviről-hegyire megismertessenek s így az országrész nyugati szel-
lemű műgyakorlata félremagyarázhatatlanul és letagadhatatlanul kidomborodjék.
A szervezett műtörténeti tudományos munka az erdélyi honismeretnek és a ma-
gyar műemlék-ügynek egyik legelső megoldásra váró kérdése.”

Ez a veszély napjainkban sem szűnt meg. 

yy
541

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:20  Page 541



III.
„Élet, mozgás, nagyszabású tervek, megindult tevékenység, hő remények s ne-
kilendülő munka; mindez a belvederei döntésnek köszönhető az erdélyi műem-
lékek utolsó két évi történetében. Minden magyar lelke örül, ha erről hallhat s
beszámolhat; elszoruló szívvel nézünk azonban át az új határon túlra, Dél-Er-
dély műemlékeire, amelyek csak földrajzi helyzetükben különböznek a többi-
ektől, de történeti kialakulásukban, művészeti stílusukban, egész valóságos és
szellemi alkatukban Észak-Erdély műemlékeinek elszakíthatatlan édestestvérei.
E műemlékek is, művészetföldrajzi értelemben magyar műemlékek; sőt éppen
a legbecsesebb, művészeti értelemben a legkimagaslóbb, történeti kegyeletben
a legszeretettebb magyar monumentumok egész sora emelkedik Dél-Erdély
földjén, s az ezekkel való törődésről a magyar tudományosság soha le nem
mondhat. Valóságos sorsukba azonban jelenleg nem avatkozhatunk be; sajnos,
a második belvederei döntés nem foglalkozott a műemlékek jogi helyzetével kö-
zelebbről, míg az első a Felvidék északi részén maradt magyar műemlékek sor-
sát – mint a pozsonyiakat – az ottani magyar népközösségre bízta. A második
döntőbírósági határozat hallgatólagosan, egyértelmű kettéosztást nyújt e tekin-
tetben; Észak-Erdély műemlékei magyar, Dél-Erdélyé román fennhatóság alá
kerültek, s így ez utóbbiak szempontjából közjogilag ma is ugyanaz a helyzet,
amelyet legutóbbi Hitelbeli tanulmányunkban fejtegettünk. (…)” 

Aztán ismét, mély megindultsággal megfogalmazott felsorolása következik
a román fennhatóság alatt maradt magyar műemlékeknek. A szerző őszinte fáj-
dalma kirí a sorok közül.

„Dél-Erdély műemlékei semmivel sem érdemelnek kevésbé gondos istápo-
lást északi testvéreiknél; a nagy történelmi fordulat azonban sorsukat még sö-
tétebbre festette, mint a trianoni időkben volt. Jogilag csakúgy az 1919. évi
román műemléktörvény hatálya alá tartoznak, mint a belvederei döntés előtt; a
»Comisiunea Monumentelor Istorice« erdélyi »és a vele szomszédos« vidékeinek
szakosztálya mondja ki a döntő szót felettük. A bizottságban ülő román egye-
temi tanároktól azonban – s ezt az elmúlt évtizedek bebizonyították – a magyar
műemlékek védelme dolgában egy ujjmozdítást sem lehet várni; az a nagy sze-
rep, amelyet az erdélyi emlékek játszottak a bécsi döntés kivívásakor, nyilván
még nagyobb animózitást szült velük szemben. Nem is tudunk semmit sem
arról, hogy a bizottság 1940 óta, akár csak egy, magyarnak minősíthető mű-
vészeti emléket helyreállított volna; a háború miatt amúgy is lecsökkent tevé-
kenységét – még egyetlen újabb műtörténeti kiadvány sem jelent meg – a római
emlékek napfényre hozatala és a román nép fatemplomaira való vigyázás tölti
ki. A romániai magyarság viszont még azt az erőt és súlyt sem tudja e tárgyban
kifejteni, amelyet 1940 előtt, még a legkomorabb időszakban is megmutatott.
Az erdélyi magyarságnak, számban s műveltségi fokban túlnyomóan jelentősebb
része került vissza az anyaországhoz. Kolozsvár nemzetvezető szerepe a déli-
ekre nézve megszűnt, az első vonalbeli kisebbségi vezérek – egy-két kivétellel
– a budapesti parlamentben ülnek, az Erdélyi Múzeum Egyesület pedig a Ferenc
József Tudományegyetemmel testvériesülve fejti ki tudományos tevékenységét.
A hazai műemlékekkel foglalkozó kisebbségi szakemberek kivétel nélkül magyar
állampolgárokká lettek újra, s így senki sem maradt odaát, aki a romániai Ma-
gyar Népközösség vezetőit ily irányban tájékoztathatná, vagy segíthetné; teljesen
megszűnt a magyar műtörténeti tudomány a belvederei határokon túl. A köz-
vélemény ugyancsak elhallgatott; a sajtó, amely annak idején eleven erő volt,
immár egyetlen s nem is szorosan erdélyinek vett napilapra zsugorodott össze.
A Magyar Népközösség s a magyar egyházak vezetőinek gondja így a dél -
erdélyi, magyar tulajdonban lévő emlékek lehető istápolása; elképzelhetjük
azonban, hogy a reájuk nehezedő súlyos kötelezettségek, a tömérdek, létkér-
désszerű tennivaló közepette s küzdelmes anyagi helyzetükhöz képest semmiféle
rendszeresen megszervezett ilynemű tevékenységre nem gondolhatnak. A leg-
szomorúbb negatívumok képét rajzolhatjuk csak fel, ha Dél-Erdély magyar mű-
emlékügyére tekintünk; kivált, ha legfontosabb emlékünket, a fehérvári dómot

nézzük, össze kell szorulnia szívünknek. A székesegyház oromfalaiban nagy re-
pedések tátonganak; a padlózat feltépve áll, ahogy a világháború alatt abban
maradt restauráláskor volt, változatlan a nevezetes síremlékek méltatlan elhe-
lyezése s a töredékek, kőemlékek – köztük az Árpád-kori magyar művészet ki-
magasló alkotásai – összehányva hevernek egy sötét, szűk raktárban. De hogy
is volna képes Erdély püspöke egyházmegyéjének jelenlegi helyzetében méltó
állapotba hozni a dómot, hisz e munka milliókat emésztene fel, s avatott szak-
emberek, magyar műtörténészek és építészek közreműködését kívánná!? 

Templomaink nagy átlaga mindamellett – nem pár évtizedre épültek – elég
jól bírja az idők folyását; papjaik s a hívek minden lehetségest megtesznek ér-
dekükben. Ugyanez a helyzet azoknál a kastélyoknál, amelyet maiglan is tehe-
tősebb magyar urak laknak. Kitűnő állapotban van Keresd, Kerelőszentpál,
Küküllővár; a nevezetesebb várakkal sincs baj, Fogarasnak még két év nem
sokat számít az évszázadok vihara után; Vajdahunyad a románoknak is gondos-
kodásuk tárgya, ismeretes történeti illúzióik miatt, aminek azonban műemlék-
ügyi szempontból csak örülhetünk. Törcsvárára, amely néhai Mária királyné
tulajdonába került a trianoni világban, annak idején szintén óvatosan vigyáztak.
Sajnálatosan azonban egyre pusztul az alvinci és az alsórákosi kastély,
Bethlenszentmiklós sincs ragyogó helyzetben; a sort azonban nem folytathatjuk,
mert rendszeres műemléki kataszter, vagy akár jelentések még Dél-Erdélyben
sem ismeretesek, nemhogy a határon innen mindezt részletes figyelemmel kí-
sérhetnénk. Jelentős restaurálást csupán egyet jegyezhetünk fel: a nagyenyedi
templomvár erődítésébe épített nevezetes Bethlen-kastély gondos és odaadó
rendbehozatalát; e munkálat múlt évi elvégzése Szász Pálnak, az enyedi kollé-
gium főgondnokának, a dél-erdélyi magyarság egyik vezérének érdeme.” 

Az felvázolt dél-erdélyi műemlékvédelmi helyzetkép a bécsi döntést követő
román lelkiállapot és a háború terheit viseli magán. A szocializmus jegyeit hor-
dozó évek és az 1989 utáni negyedszázad során ez sokkal árnyaltabbá vált.
Természetesen előnyt kaptak a már említett kiemelkedő ismertségű, s főleg a
román vonatkozásokkal felékesíthető műemlékek, de mint erre a szerző céloz,
ez utóbbinak egyelőre csak örülhetünk, mert legalább megmenekülnek az enyé-
szettől. Az erdélyi arisztokrácia által visszaperelt kastélyok és udvarházak sorsa
azonban nem biztosított, hiszen ezek a vagyonuktól megfosztott és a világban
szétszórt családok nem minden esetben képesek a karbantartás, s főleg a hely-
reállítás költségeit előteremteni. Az aktuális törvény ugyanakkor nem ad módot
a magántulajdonú ingatlanok hazai vagy uniós támogatására.

„Elismeréssel kell adóznunk az erdélyi szászoknak is, ha a tulajdonukban
lévő műemlékek hosszú sorozatára tekintünk. A szászok mindig a legteljesebb
mértékben átérezték műemlékeik nagy nemzeti jelentőségét, a legmesszebb
menően áldoztak kitűnő karbantartásukra, áhítatos gonddal és szeretettel vi-
gyáztak régi templomaik, városi házaik minden kövére; elősegítette természe-
tesen őket a magyarságénál összehasonlíthatatlanul előnyösebb gazdasági
helyzetük s az a körülmény, hogy népi, közművelődési és egyházi szervezeteik
csorbítatlanul egyazon területen maradtak. A háborús világ az utóbbi két évben
azonban lényegesen mérsékelte az ő tevékenységüket is. Csak néhány nagyobb
munka elvégzésére gondolhattak (…).”

Sajnos azóta, a Ceauşescu-éra hathatós közreműködésével, az erdélyi szász-
ság, mint e tartomány őshonos nemzete, felszámolásra került. Bár Németor-
szágból próbálják segíteni műemlékeik ápolását, a szászság épített öröksége
nagy veszedelemben van. Szerencsésebb helyzetben volt Nagyszeben, 2007-
ben Európa kulturális fővárosa, mely egy neves magyar építész – Guttmann
Szabolcs – munkája nyomán lehetett Románia szépségeinek népszerűsítője. 

„Áttekintésünknek végére értünk így s bár a kép, mit felrajzolni igyekeztünk,
töredékes és hiányos, a legfontosabbat azonban – reméljük – világosan érzé-
kelteti. Mindenki előtt kidomborodhatik a különbség, amely a kétfelé osztott
Erdély műemlékeinek sorsára mutat; mindenki elgondolhatja, s aki végigjárta
a legutóbb Budapesten rendezett s országos feltűnést keltő, gyönyörű műemléki
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kiállítást, tulajdon szemével is láthatta, mit jelent az, ha egy ország műemlékei
a birtokoló államhatalom megértő szeretetét élvezhetik. Észak-Erdély műem-
lékeire sem puszta szavak immár Gerevich Tibor mondatai: »Műemlékeink az
egész nemzet szellemi tulajdona, kincse; múltunk megbecsülésére intenek, a
nemzeti öntudatot nevelik, amire a mai sorsdöntő időkben különösen nagy szük-
ségünk van; történelmünk leghitelesebb okmányai, országszerte szétszórtan,
múltunk megismerésének nagy kőlevéltárát szolgáltatják...« 

S ami még túl van a határokon, arra álljon a gambettai mondás: toujours y
penser, jamais y parer. Hallgatva is szüntelen gondolnunk kell reájuk.” 

Az alapos összefoglaló mai aktualitása tagadhatatlan. A helyzet valamivel
jobb, valamennyire más, de egészében hasonló veszélyeket hordoz.

Egy igen szomorú záró mondatot azonban nagyon megérdemel a szerző.
Bíró József, ez a mélyen érző magyar szívvel rendelkező kiváló művészettörté-
nész, aki életét az erdélyi magyar műemlékvédelemnek szentelte, származása
miatt 1945. január 7-én a budapesti nyilasterror áldozata lett. Emléke legyen
áldott!

y

Címek háborúja idején
Ujfalvi Sándor emlékiratai a primorokról 1943/1.

„E földet hajdan egy ajkú, egy jogú s egy osztályú nép lakta. De Hunyadi Má-
tyás korában már nyomai látszanak, hogy a díjazott hivatalnokokból kezdi magát
egy osztály kinőni a megyei nemesség mintájára: mely azonnal uralkodni is kí-
vánt a népen. Mátyás emberi érzése azonnal visszavezette korlátjai közé, s
megmutatá, miként csak kötelessége lehet több, de joga egy-egy székelynek
sem. 

Hanem a bűnös törekvés ez osztályban megcsontosult. Nemzeti fejedelme-
ink alatt a trónt követelők által gyámolíttatva, itt-ott szervezve látjuk őket: de
minden törekvésök ellenére is mégse válhattak meg egészben a néptől. De
1763-ban Mária Terézia nagy militarisaló tervének egynehány primor hivatal-
nok magát gyáván eladván és a királynéval testvérei ellen szövetkezvén, katonai
erővel conscriptiókat vitt bé a székbe: az erőszakos katonáskodás által a nem-
zeti kötelezettséget legyilkolta és beállítá ama katonáskodási vad rendszert,
melynek terhei a rabszolgaságéhoz hasonlók. És e terhes igába dönték ők a
primipilaris és pixidarialis székelyeket, akiknek joga annyi, de kötelessége ke-
vesebb volt eddig a primorokénál. 

E nagy összeesküvés átkos és gaz realizálása után az eddig egynyelvű, egy-
osztályú egységes népből már most három osztály lőn, a nemzet határtalan
gyengítésére. 

a) nemesség: primorok,
b) katonaság: lovasok és gyalogosok, primipili és pixidarii, 
c) jobbágyok. 
E három osztály apáról fiúra szállítá az egymás elleni gyűlöletet. Nem csoda!

mert ily vérárulás testvér testvér ellen még soha el nem követtetett. 
A primorok már most valódi zsarnok gőggel tekintének a rabigába gör -

besz tett katonaságra, melyet azonfelül még vagyonából is kifosztani töreked-
tek. E végre szövetkeztek jobbágyaikkal, kiket legtöbbnyire a második
osztályból gyártottak erőszak, vásár s foglalás útján. Szövetkeztek a katona-
tisztekkel, akiknek segedelmével jogos védelmeiket bottal pecsételték meg. Ők
magok elfoglalták a bírói székeket s onnan mondogattak azok elnyomásokra
ítéletet. 

A primorok micsoda foglalásokat tettek mezőkben s főleg a közhavasokban,
mellőzöm. De hangosan szólanak a tények. Négyszeg mértföldekre rúgó föld-

részeket foglaltak el. És hogy királyi adománnyal nem szerezték, onnan világos,
mert ily adományozható jószág a Székelyföldön sohasem létezett. 

Ezen lelki-testi kiraboltatás égető érzetében született és nőtt fel a második,
most már katona osztály. Ezen keserű érzés kísérte őt életén át száműzetései-
ben. Mert elhagyá szülőföldét gyermekkorában, ahová vissza sem térhetett
többé, bujkálva kerülvén mindig a szolgaság jármát. 

Csuda e hát, hogy ezen osztály a primorokra, ősei szabadsága s drága vé-
rével szerzett vagyona megrablójára és folytonos üldözőjére gyűlölettel, sőt
véres bosszúval tekintett? 

És mégis, tekintsetek e népre! 1848-ban ütött a nyomorultakra a szabadu-
lás órája. Az úrbéresek felszabadultak országszerte s annálfogva Háromszéken
is. Ezen úrbéresek itten a primorok által gyámolíttattak s pártfogoltattak, szem-
ben a katonasággal mindenkor. S még is most szintén ezek akarták megrohanni
a primorokat s kirabolni javaikból. 

Ellenben a katonáskodó székelység engesztelődve nyújtá most jobbját bé-
kére, s fegyverét védelmére, hűtlen testvérei mentésökre; akik őt Helota rabokul
adták volt el a nagy császárnénak, vagyonja egy részéből kifosztották, s ősei
tűzhelyéről kizaklatták. S mégis a Gál Dani s más izgatók mesterségeik dacára
is megvédé őket a katona csekély születésű Berde Mózsa. Úgy pedig, hogy bár
egy primornak se hullott le haja szála is. 

Mutassatok példát e nemes, e bibliai nagylelkűségre!
(Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai. Sajtó alá rendezte Dr. Gyalui

Farkas. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár, 1941. 314–316.
old. Az idézett rész a háromszéki viszonyokról szól.)”

Érdekes és tisztázó jellegű írás 1854-ből, mely a folytonos változásban
levő osztályviszonyokat az egyik székely székben tapasztaltak alapján írja le
és ítéli meg. Benne van gyarlóságunk példája éppen úgy, mint nagylelkűségre
való hajlandóságunké. A neobarokk Magyarország hangulatában sok szárma-
zási, leszármazási és osztálykérdés merült fel és indított ilyen kutatásokra.
Ugyanakkor vitára is ösztönöz, hiszen éppen a Hitel oldalain volt alkalmunk
olvasni arról, hogy a primori jogok nem voltak örökölhetőek, nem szálltak apá-
ról fiúra. Vagy a primor szó jelentése is más lett a nagy változás után, mint
volt annak előtte?

y

Legfőbb érték a kiművelt emberfő
Kakas István: Egyetemi ifjúságunk útja 1943/1.

Nehéz levetkőzni az anakronisztikus gondolkodás kényszereit és ítélkezni olyan
kérdésekben, amelyeknek itt csak egyoldalú megvilágításban ismerhetjük meg
felszín alatti problémáit. Ezért aztán az egység megteremtésének rendeleti elő-
írása furcsának tűnhet. Azonban más történelmi időket élt akkor a magyarság,
és igen friss sebek sajogtak még a visszacsatolt területek ifjúságában. Ugyan -
akkor ez utóbbiak hasznos tapasztalatokat is hoztak magukkal, az önrevízióra
alkalmasabb elnyomattatás éveiből.

„Kelet-Magyarország és Erdély egy részének visszatérése után az erdélyi
társadalom feladatává vált a mindennapos harcokban kipróbált értékek átmen-
tése, ezek között az egységnek és az egymásra utaltság felismeréséből fakadó
közösségi gondolatnak továbbépítése. Az idegen hatalom szorítására nemcsak
a különféle társadalmi rétegek között vékonyodtak el a válaszfalak, hanem
maguk az egyes természetes közösséget képező csoportok is jobban összeko-
vácsolódtak. Ennek a folyamatnak felismerése és többé-kevésbé tudatos elő-
segítése mellett az önmagunk revíziójának gondolata jelenti a kisebbségi életnek
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már a gyakorlatban is alkalmazott tanulságát és fennmaradásunk titka is ebben
a körülményben rejlik. 

Az új és egyben a jövőt biztosító eszmét az ifjúság sejti meg leginkább és
ennek megvallásával tölti be hivatását, szolgál a fejlődésnek és a fennmaradás-
nak. Ez a magyarázata annak, hogy az ismét magyar kolozsvári egyetem ifjúsága
ingadozás nélkül ragaszkodik az egység gondolatához, aminek óriási nemzet-
politikai fontosságát kellően értékelve, egy ma is hatályban lévő vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet a Ferenc József Tudományegyetemen
szervezkedési és működési tilalmat állít a már létező vagy újonnan létesítendő
diákegyesületek elé a Kolozsvári Magyar Diákok Szövetségének kivételével. Így
valósulhatott meg a magyar egyetemi ifjúság első egységszervezete. Az új szer-
vezet valójában azt jelenti, hogy Erdély egyetemén a folytonosság megszakítása
nélkül fennmaradt a diákegység, hiszen a magyar egyetemi hallgatókat egységbe
tömörítő román időbeli Diáktanácstól származtatja magát. A KMDSZ abból a
vágyból fakadt, amelyet a kisebbségi élet harcai érleltek meg a kolozsvári ma-
gyar egyetemi és főiskolai hallgatók lelkében: az egység utáni vágyból. Célja
az, hogy társadalmi és felekezeti ellentéteken felülemelkedve, csak népéért élő,
új magyar szellemiséget neveljen; programja: a kolozsvári magyar egyetemi és
főiskolai hallgatóknak egyetlen szellemi és munkaközösségbe való tömörítése,
a magyar sorskérdések megismerésén keresztül öntudatos ifjúság megterem-
tése, a minőségi fölény hirdetése, amely a komoly tudományos felkészülésben
valósul meg, az egész életet magyar hivatásnak valló új vezető réteg kialakítása.
E célok elérhetése végett a tudománykaronként létrehozott szervezet mellett
négy munkaközösség létesült: a közművelődési, társadalomtudományi, gazda-
ságtudományi (eredetileg csak szövetkezeti) és néprajzi, amelyeken kívül mint
önkéntes munkaközösségek szerepelnek a testnevelés (Kolozsvári Egyetemi
Atlétikai Club), a zene és ének (Egyetemi Énekkar) és a fényképészkör. 

A KMDSZ mind munkatervében, mind szervezeti felépítésében merőben
újat hozott a működő magyar diákegyesületekkel szemben. Munkáját első perc-
től kezdve új szellemiség táplálta, s így könnyű volt a találkozás az új magyar
szellemiséget kereső, annak megvalósítására törekvő csonkaországbeli diák-
csoportosulásokkal. Ha egy pillantást vetünk a csonkaországi egyetemi ifjúság
szervezkedésére, legfeltűnőbb az egység hiánya; a legkülönfélébb szervezési
elvek, vagy érdekek tagolták ezt az ifjúságot félszáznál több egyesületbe, ame-
lyeknek szellemi, mondjuk, világnézeti háttere is meglehetősen anarchikus zűr-
zavart mutatott. Az erdélyi ifjúság bekapcsolódása a magyar diákéletbe
figyelmeztetés volt a diákegység felépítésének szükségességére és egyben példa
is, amely csakhamar követőkre talált. Még az 1940/41-es tanévben, megalakult
a Szegedi Egyetemi Ifjúság, majd múlt év őszén a debreceniek egységszerve-
zete, és előkészületben van az utolsó vidéki egyetemi egységszervezetnek, a
pécsinek életre hívása is. Már itt megjegyzem, hogy az egységszervezet sehol
sem jelent további szervezetet a már létező bajtársi, vallásos, területi, önképző,
segítő, szórakoztató egyesületek mellett vagy felett, hanem csakúgy, mint Ko-
lozsváron, kizárólagos diáktömörülést. 1942 tavaszán megalakult az egység-
mozgalom vezető szerve, a Magyar Ifjúság Nagybizottsága az új magyar
szellemiséget akaró diákszervezetek vezetőiből, és ma hozzá tartozik a magyar
egyetemi és főiskolai ifjúság túlnyomó többsége. 

Az Ifjúság Nagybizottsága még 1942 tavaszán két memorandummal fordult
az illetékes kormányhatóságokhoz; az elsőben az egyetemi és főiskolai szerve-
zetek számára a harminc éves korhatár bevezetését kéri, a második pedig az
ifjúsági szervezetek új rendjének megalkotásánál figyelembe veendő általános
alapelveket tartalmazza. Ez vált az egységmozgalom alapokmányává. Az elgon-
dolás az, hogy egyetemenként és főiskolánként, illetve egyetemi és főiskolai vá-
rosokként egységszervezetek alakítandók, melyeknek tagja lehet minden
keresztény erkölcsi és magyar nemzeti szempontból kifogás alá nem eső, ma-
gyar származású, 26. életévét még be nem töltött, az iktatás hatálya alatt álló
hallgató. Az egységszervezetek országos csúcsszervezetben, az újjá szerve-

zendő Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségébe
(MEFHOSZ) tömörülnek. 

Komoly megfontolások arra késztették az egységmozgalom tervezetének
előkészítőit, hogy az egyetemenként már működő vagy a továbbiak során meg-
alakítandó egységszervezetek mellett kétféle, ún. minőségi nevelő keret létesí-
tését határozzák el: ez a magyarságnevelő és a lehetőleg felekezetenként
működő vallási nevelő szervezet, melyekben a legfelsőbb korhatár 30 év. A mi-
nőségi jelző nem jelent valami újszerű arisztokráciát, hanem azt, hogy magyar-
ságuk és felkészültségük szempontjából bizonyos mértéket megütő egyetemi
hallgatók és fiatal végzettek többletmunkát vállalnak (ti. tanulmányaikon, illetve
hivatásukon, valamint a munkaközösségi tevékenységen felül) és közösen akar-
nak foglalkozni a magyarság nagy kérdéseivel, mintegy szintézisbe akarják hozni
a mindennapi élet magyar problémáit, és ennek a szintézisnek csiszolásával kí-
vánnak egységesen megalapozott magyar világnézetű nemzedéket kibocsájtani
a társadalomba; az egyik minőségi szervezet feladata tehát a magyar világnézeti
nevelés, a másiknak a vallásos elmélyülés, a jellemnevelés, a homo ethicus ne-
velése. A Nagybizottság szükségesnek vélte, hogy az egyetemi szaktanulmány-
okon és a munkaközösségi tevékenységen (szórványgondozás, falukutatás,
néprajzi gyűjtés stb.) kívül az ifjúság egy csoportja alkalmat találjon a magyar
életnek egész látóhatárban való szemlélésére. A nevelő keretek adják a szellemi
tartalmát a munkaközösségekben vagy a kari szervezetekben folyó munkának;
a diákegyesületi élet az egységszervezetek medrében folyik, azonban forrásai
a magyarságnevelő és vallási minőségi szervezetekből fakadnak. Az egyetemi
városonként létesítendő minőségi szervezetek ismét országos csúcsszervezetbe
kapcsolódnak, a magyar minőségi szervezeteket az újjá szervezendő »Turul«, a
vallási nevelő kereteket pedig az Országos Katolikus Diákszövetség és az Or-
szágos Protestáns Diákszövetség fogja össze. Végül a MEFHOSZ, a Turul, az
Országos Katolikus Diákszövetség és az Országos Protestáns Diákszövetség
mint legfőbb csúcsszervezetben, a Magyar Nemzeti Diákszövetségben
(MNDSZ) tömörülnek. 

A Nagybizottság tagjai: a MEFHOSZ, (mely maga is számos tagegyesület-
ből áll), a Turul Szövetség Egyetemi Bajtársi Egyesületei, a Katolikus Diák-
szövetség, a Protestáns Diákszövetség, az Emericana ifjúsági elnöke, a
Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége, a Szegedi Egyetemi Ifjúság, a Debre-
ceni Egyetemi Ifjúság, a pécsi egységszervezet előkészítői, a budapesti állat-
orvosi egységszervezet, a Pázmány Péter Tudományegyetem egységesítő
Bizottsága, az orvoskari Csaba Bajtársi Egyesület, a Felvidéki Egyetemi és Fő-
iskolai Hallgatók Egyesülete, az Erdélyi Diákok Irodája és a Délvidéki Magyar
Közművelődési Szövetség egyetemi alosztálya, tehát a magyar egyetemi ifjúság
túlnyomó többsége. Ellene van az ifjúság egységmozgalmának a Turul fővezér-
sége és az Emericana nem ifjúsági vezetősége. Ifjúsági elnökét, aki a két me-
morandumot aláírta, az Emericana társadalmi szervei eltávolították. 

Éppen ezekben a napokban áll végső kifejlődés előtt a Turul Szövetség vál-
sága, amely évtizedes lappangás után az 1941 decemberében a debreceni kö-
vettáboron robbant ki. Mielőtt a válság okát röviden vázolnánk, meg kell
állapítanunk, hogy az erdélyi egyetemi ifjúság teljesen tisztában van a trianoni
évek legnagyobb nacionalista szervezetének derék munka árán szerzett érde-
meivel. Elsősorban tudjuk – és ezért elismeréssel hajtjuk meg fejünket –, hogy
a Turul bajtársi egyesületei látták meg azt a népi irányt, amit mi a jövőt egyedül
biztosító programnak ismertünk meg az idegen elnyomás alatt és elsőkként ka-
rolták fel a falukutatást. Ismerjük a Turul ifjúságának nemzetvédelmi munkáját
szellemi téren, de tudomásunk van fegyveres harcaikról is. Ezért találkoztunk
visszatérésünk után a legrövidebb időn belül a Turul egyetemi bajtársi egyesü-
leteivel és ezért kísérjük aggódó figyelemmel a Szövetség átalakulási folyamatát.
A válságot elsősorban az idézte elő, hogy a Turul vezetősége elöregedett, a fi-
atalok vezetéséhez görcsösen ragaszkodó társadalmi Turul nem tudta minden-
ben átélni a közösséget az egyetemi és főiskolai tagegyesületekkel, melyeknek
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vezetése az ifjúságtól korban és felfogásban elszakadt öregedő diákvezérek ke-
zében maradt még abban az időben is, amikor az ifjúság határozottan kifeje-
zésre juttatta kívánságát, hogy saját szervezeteiben maga vezesse saját magát.
A legutóbb tervbe vett egyesületi reform csak látszólag választaná szét a társa-
dalmi és egyetemi bajtársi egyesületeket, a vezetésben a túlsúlyt továbbra is az
újabb nemzedék világosan körvonalazott állásfoglalásával közösséget nem érző,
idős végzettek részére tartja fenn. A Turul ifjúsága eltávolodott fővezérségétől,
amely nemtörődömségből vagy tehetetlenségből kifolyólag nem tudta kielégíteni
az egyetemi tagegyesületek munkaigényeit. Ez és előrehaladott korának meg-
fontolása késztette Ambrus Józsefet decemberben a Turul Szövetség fővezér-
ségéről való lemondásra. 

A magyar egyetemi ifjúság életében döntő mozzanat volt Erdély visszatérése,
az a példa, amit a román éveket átvészelt ifjúság az önnevelés és az önkéntes
közösségi munka terén felmutatott. Az ifjúság érdeklődése azokról a külsősé-
gekről (sapkák, kolórok, zászlók, kivonulások, ünnepségek), amelyek a puri-
tánabb történelmi levegőben felnőtt, inkább a lényeget kereső erdélyi ifjúságot
sohasem elégíthették ki, átterelődött a felelősségteljesebb közösségi munkára.
Ezt a munkát és az ezzel járó magatartást követelte az Ady, Móricz, Németh
László nyomain járó Turul-ifjúság, azonban legjobb esetben dilettantizmust ka-
pott a tisztségüket nemegyszer közéleti ugródeszkának tekintő, öregedő diák-
vezérektől. 

Az a népi gondolat, amelyet a mai magyar szellemi élet legkiválóbbjai kép-
viselnek irodalomban, zenében, gondolkodásban egyaránt, egy pillanatra sem
volt idegen a felszabadult Észak-Erdély ifjúságának. A kisebbségi múlt minden
tanulsága arra kötelezi a most bontakozó nemzedéket, hogy minden egyéb el-
méletet és rendszert félretéve, a magyar népben keresse jövőnk egyetlen biz-
tosítékát. Ezért fordul a mai értelmiségi ifjúság érdeklődése a falu és a külváros
felé, ezért nem átallja a tanév minden vasárnapját eldugott sárfészkekben szór-
ványgondozással tölteni. Kipróbált tudományos módszerekkel végez falukuta-
tást, néprajzi gyűjtést, tanfolyamokon vesz részt, hogy a városi munkásság
szociális gondozását elláthassa. Ugyanakkor a kari szervezetekben hivatási
problémáit tanulmányozza, szellemi munkaközösségben pedig előadói esteket
rendez, lapot szerkeszt. 

A mai magyar egyetemi ifjúság egyesületi élete vezetőképzésre törekszik.
A magyar élet kérdéseivel tisztában lévő, művelt, hivatására felkészült, etikus
magyar vezető nevelését célozza az egységmozgalom tervezete is. Az ifjúság
tömegei a diákpolitikától távol maradva, hivatásukat keresik és azt megtalálva,
a magyar holnap munkálására készülnek.” 

Erdély ekkor már túl volt a fiatal magyar értelmiség (bár nem az egyetemi
ifjúság) nevezetes Vásárhelyi Találkozójának egységet kereső próbálkozásán.
És az ezt követő csalódásokon úgyszintén. Az egységet általában mindenütt a
nemzeti szemléletű konzervatív oldaliak és az internacionalizmus maszlagjától
szabadulni képtelen baloldaliak között húzódó és áthidalhatatlannak bizonyult
szakadék akadályozta.  De akadály volt a számtalan spontán szerveződést lét-
rehozó vezetők közötti torzsalkodás, az apró presztízscsaták sora is. 

Hogy az egység mennyire fontos volt, az ma az egész társadalom vonatko-
zásában észlelhető, és minden magyarlakta vidéken felfedezhető pártpolitikai
tagoltságnak az összérdeket semmibe vevő tobzódása mutatja. Már azt is meg-
kérdőjelezik, hogy létezik-e összmagyar érdek. Sőt egyesek ezt a bűnös óhajok
világába száműznék. Az egykori súrlódásokat és megoldáskereséseket látva fur-
csa érzés azt észlelni, amint a mai Magyarországon óvatosan mondják ki, hogy
magyar vagyok, hogy magyar érdek, vagy magyar érdem. Más a helyzet, ha
magyar bűnről van szó. Akkor nincs ellenállás. 

Vajon az egykor volt eltévelyedések indokolhatják-e magyar egységünk, sőt
magyarságunk feladását?

y

A Tragédia színpadi sorsából
Bánffy Miklós: Vojnovich Géza illetékessége 1943/1.

A mai színház-politikai viták közepette, e rendezői színház fémjelezte korszak-
ban érdemes visszapillantani a régebbi vitákra. Sok mindent műveltek már szín-
házakkal vagy éppen Madách remekművével. Rendezők és előadások
jöttek-mentek s feledésbe merültek. De a színjátszás még él, és a Madách al-
kotta nagy mű is örök!

„A nagy port fölvert vitában, amely Vojnovich Gézának, az országgyűlés fel-
sőházában a budapesti Nemzeti Színház mai vezetője ellen intézett támadását
követte, nem kívánunk állást foglalni. Csupán annyit jegyzünk meg, hogy egész
Magyarországon buzgó kereséssel sem lehetett volna illetéktelenebb embert ta-
lálni Vojnovich Gézánál arra a szerepre, hogy a Nemzeti Színház műsorpolitiká-
járól, a magyar drámairodalom fejlesztése körül tett szolgálatairól és előadásainak
művészi színvonaláról megsemmisítően kemény bírálatot mondjon. Emlékezetes
az a balkezes színházigazgatás, amely Vojnovich Gézának, mint a Nemzeti Színház
kormánybiztosának munkáját az 1933/34-es évadban jellemezte.”

És itt következik a megvilágosodás az igazi szerző dolgában:
„Vojnovich Géza egy évig tartó kormánybiztosi működésének »legnagyobb«

teljesítményéről egyik kiváló színházi szakértőnk, gróf Bánffy Miklós mondott
annak idején bírálatot az Erdélyi Helikon 1934. évi 2. számának 81–89. lap-
jain. Ennek a bírálatnak néhány szakaszát idézzük az alábbiakban: 

»Meghallván, hogy a budapesti Nemzeti Színház jubileumi fölújításra készül,
nagy várakozással utaztam annak megtekintésére. 

Hogyne várt volna az ember sokat? 
A színház új kormánybiztosa, Vojnovich Géza irodalmi ember, költő, iroda-

lom-történész, akadémiai tag, több verses drámának a szerzője és ráadásul
éveken át egyik dramaturgja a színháznak, tehát még színpadi szempontból is
volt elég alkalma megismerkedni azokkal a lehetőségekkel, melyeket a mai tech-
nika olyan gazdagsággal kínál. Ott van Csathó Kálmán mint helyettes igazgató,
régi főrendező, ügyes színpadi szerző és ügyes író, régi színházi ember; ott van
a tehetséges Horváth Árpád, kit itt városunkban is láttunk kiváló munkájában,
teli lelkesedéssel és sok tudással; ott van legfőképpen a Nemzeti Színház szí-
nész személyzete, a legjobb, legsokszínűbb művészgárdája a magyar szónak.
– Valóban joga volt a közönségnek a legtöbbet, a legnagyszerűbbet várni. Joga
volt annál tökéletesebbet várni, mert az új vezetés alatt, a színház szeptembertől
január közepéig nem nyújtott neki úgyszólván semmit. Egy jobbacska francia
tréfa, egy pusztán irodalmi Szigligeti voltak addig az évad apró fénypontjai.
Ezek mellett silány kis darabok, melyeknek szitakötő életük azonnal feledésbe
ment. – De hát azt mondták: »Az Ember Tragédiájára készülünk! Majd az! Majd
ott megmutatjuk!« 

Beülve a helyemre, olvasom a »Magyar Színpad«-ot. Az első oldalon kö-
vetkező bejelentés: »Ez az ú j előadás elsősorban Vojnovich Géza kormánybiztos
érdeme, aki rezsimje első programjának a Tragédia nagy reprízét tette sark-
pontjává.« – A mondat rossz, de értelme biztató. – A színházi lapban maga
Vojnovich is nyilatkozik. Azt mondja: »A Tragédia előadásánál egy szempont
vezet: a költői Madáchot akartam újra jogaihoz juttatni, a Tragédia előadásában
tehát csak mérsékelt formában érvényesülhetett a dramaturg és a rendező, az
új előadásban a költő és a színész dominál.« 

Ez komoly, önérzetes kijelentés. Nem értem ugyan, miért mondja aláhúzot-
tan, hogy: »újra«, mintha eddig Paulay és Hevesy a költőt nem engedték volna
érvényesülni, de hát annak mindenki örülni fog, mentől zavartalanabbul, mentől
lélekre hatóbban szól hozzánk a költő. 

A függöny megnyílik Madách babérágas, nemzetiszalagos mellszobra előtt.
Ez is aláhúzza az ünnepi hangulatot, fölfokozza a várakozást. Negyedóra múlva
összecsukódik a függöny, és valami muzsikaszó indul meg, majd kitárul a színpad. 
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Fellegnyíláson a magosban sok süldőleányka angyalocskának öltözve fehér
ingecskékben, organtin szárnyacskákkal. Kis kacsójuk »összetéve szépen«. Előt-
tük, velök, ugyanúgy öltözve négy főangyal. 

Váratlan kép. A középkori misztérium-játékok naiv angyalserege. – »Ezzel
oly gotizáló stílust kezdtek el« – gondoltam –, »melyben vajmi nehéz lesz a Tra-
gédiát folytatni«. 

A leánykák szavaló kórusban csacsogják Madách bronzba öntött verseit,
majd valahonnan, nem a magosból, hanem alulról, balról, oldalról, az ügyelő
asztal felől megszólal az Úr hangja, pedig az angyalcsemeték elragadtatva mind
a zsinórpadlásba néznek –, nyilván így parancsolták nekik. És újra szavaló kórus
csicsergi a világteremtés halhatatlan sorait, melyek napok, bolygók, üstökösök-
ről szólnak, miközben legalul a súgólyuk előtt egy kövér vörös fénylésű gömb-
szelet, mint valami víziló hátulja, próbál kimászni, aztán visszacsúszik ismét.
Hogy ez mi akart lenni, azt sohasem tudtuk meg. – A három főangyalok gyö-
nyörű három versszaka után újra az Úr hangja onnan alulról Luciferhez szól.
Most vesszük észre, hogy a negyedik főangyal ama bizonyos Lucifer, kit semmi
más sem különböztet a többitől, mint az, hogy fekete haja van. Ő is az ártat-
lanság mezébe van öltözve. Az Úr elűzi. – A magas állványok a sok angyalkák
között, mit tehet az a szegény ördög? – kicsit görnyedezik, de nem mozdulhat,
hiszen vagy maga lepottyan onnan, vagy valamelyik angyalfiókát le találja lökni.
– Függöny.

Sötétség és zene hosszasan. 
Paradicsom. Vége a stilizálásnak, vége a gotizálásnak. Naturalisztikus fák.

Két óriási fa. Tölgynek néznéd, ha a lombjuk nem a szelíd gesztenyéé volna.
Almának nyoma sincs. – Ádám fetreng szabadon az előtéren, Éva belép. Az Úr
hangja megint az ügyelő felől. Megjön Lucifer. Most már jobban szemügyre ve-
hetjük. Most is angyalnak van öltözve, sarkig érő fehér ingben –, az ilyenben
elég nehéz sátánkodni! – még azokat a szárnyacskákat sem tette le. – Mégis
Ádám azt mondja neki: 

»...Nem tudtam, hogy van még ember kívülünk!« – Inkább azt mondhatná :
– »Ilyen fura madarat még nem láttam!« – Most megindul a hármas dialog;
állanak egymás mellett, mert az óriásfák lombjától nemigen lehet mozogni.
Végre Éva a tölgyfa törzse mögé nyúl, hol megtalálja az egyetlen almát, amit a
kellékes odatett neki. – Cherub. – Az Úr szava. – Függöny. 

Hosszú sötétség és zene. 
Jókedvű kétnegyedes muzsika, tán, hogy el ne szontyolodjunk a paradicsom

vesztén. 
Harmadik kép. Hegyes vidék. Éva most kezdett valami lugas számára né-

hány ágat leszúrni. Ádám egy vaskos fatörzset vonszol elénk és lehányja. –
(Hogy a költő rendelkezését: – »kis durva fakaliba. Ádám cöveket ver le kerí-
tésül« – miért nem követték, érthetetlen, annál kevésbé, mert a kaliba »játszik«,
vagyis ott abban kéne álomba merüljenek majd, és a kerítésre vonatkozik Ma-
dách verssora: »...Megvédem azt a kártevő vadaktól...«) – Lucifer még mindig
jóságos angyalnak van öltözve. – Hosszú dialog rendületlen kitartással állva,
majd megjelenik »a föld szelleme«, ki nyilván vászonból van, mert ráesnek a ri-
valda árnyékai; utána kis nimphák táncolnak elég jól. – Az ember megörül
nekik: végre, hogy valaki mozog is! – A szegény főszereplőknek úgysem adtak
semmi alkalmat, hogy bármi okból elmozdulhassanak a helyükből, meg sem
támaszkodhatnak, le sem ülhetnek, nem tehetnek egyebet, mint állva várni az
egymás szavára, míg végre ledűlhet Ádám és Éva a háromszál csupasz vessző,
a lugas váza alá. – Függöny. 

Sötétség és hosszan zene. 
Egyiptom. – A fáraó magas trónuson.– Tíz-tizenkét meredek lépcsőfok vezet

föl oda. – Ezt Zichy Mihály illusztrációjából vették át. Zichy függőleges tég-
lányba komponálta a Tragédia képeit, hát e tér kitöltésére kitűnően alkalmas
volt ez a magas lépcsős megoldás. – Szegény Ádám-Abonyinak huncutul nyak-
törős dolog ez, le, s föl kell járjon rajta, méltósággal és szavalva. – A színpadot

magas fal zárja körül, melyen mozdulatlanul és ok nélkül, vagy nyolc gárdista
áll gyönyörű ruhában. Pazar kiállítás. – Óriási gúla az egész hátteret betölti. –
Hogy rabszolgák dolgoznak, szenvednek, arról csak Madách beszél, a rendezés
ezt még titokban tartja. Csak később az Éva-jelenet alatt jajgatnak végszóra,
máskor soha. – Viszont a »...gyönge szellő, mely körül enyelg... « ezt ábrázolni
akarták a fal mögött orkánszerű porkavargással. – Végre Ádám indult futva.
De idejében megáll, mert tudja, hogy Lucifer azt fogja mondani: – »Ne oly vág-
tatva, még jókor beéred ...« – Függöny. 

Hosszú sötétség és zene. 
Athén. Az egész kép csupa templom és oszlop. A díszletfestő kitombolta

magát, ellenben sem az Éva áldozatához nincs oltár, pedig Madách Aphrodite
oltárát és máshová Athéné szentélyét írja elő. A szolgáló lányok és a Charisok
sehol, szegény Éva-Tasnády pedig kénytelen semmit téve állni, míg olykor meg-
szólalhat. – A tömeg mozgalmas és jó, de a főszereplőkkel nyilván nem foglal-
kozott senki, csak a súgót várják és ki-ki próbál valamit csinálni –, hiszen
mindegyik igen jó művész, – de minden összjáték nélkül. – A szép halál,
Thanatos, melyet Madách elképzelt, elmaradt. – Függöny. 

De nem folytatom tovább. Mindegyik képben úgyis mindig ugyanazt látjuk:
Ádám, Éva és Lucifer mindig csak állnak, akárha emlékező próbán mondanák
a szöveget, ellenben a díszletfestő előre tolakszik, Bizáncban lampionos barokk
kaput spendál magának és a börtönszerű zárda helyett pazar kéjlakot pingál,
tágas, nyitható ablakokkal, fölül világítós ajtóval. Minden képben más-máshol
vannak az emelvények és lépcsők, melyek azonban nem szolgálják a színját-
szást, csupán a díszlettervező fantáziáját. Ezért tart is olyan hosszan minden
változás. Emellett Madách rendelkezéseit gyakran és minden ok nélkül elvetik. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Meglepő az is, hogy semmit sem használnak, amit a modern színpadi tech-
nika nyújt. Fátyolfüggönyt, mely elpuhítja a festést; átvilágítást, mellyel annyi
fantasztikumot lehet adni, függő, vagy betolható díszletrészletet, miket pillana-
tok alatt cserélhetnek. Az, aki ezt tervezte, ezekről mit sem tud. Mintha a tech-
nika megállt volna 1880-ban. A világításban a maradiság és az értelmetlenség
hihetetlen. Csak rivaldaszufitát ismernek, és ha reflektort használnak, akkor
úgy kezelik, hogy a főszereplőt mindenüvé kísérik vele, ahogy az orfeumdívákat
szokás, kik tartanak arra, hogy kívánatos idomaikat folyton mutogassák. 

Már ez is színházi járatlanságra vall. De ami még súlyosabban bizonyítja,
az a színjátszás szegénysége. A legjobb színész sem alakíthat, ha nem adnak
neki erre módot és időt, vagyis elég próbát, és ha azokon nem vezeti valaki az
együttest. Nyilván senki sem foglalkozott velük, ők mondják a gyönyörű szöve-
get, a legszebb szóejtéssel, de csak ki-ki magának alakít, és akkor a legjobb,
midőn nincs kapcsolatban mással, mint pl. Abonyi a Danton-jelenés végén, mit
egyedül játszhat meg. Midőn azonban egymással kerülnek össze, mikor egymás
felé kell az indulatot ábrázolni, akkor legtöbbször csak állnak egymás mellett,
vagy legfeljebb »jeleznek« egy-egy mozdulatot, ahogy régi színpadi gyakorlatuk
során megszokták, de sehol sem lüktet élet, mert bizonytalanok aziránt: mit
tesz a másik, vagy akadályozza őket a színpad a kifejezésben. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mindezeket újra és újra átgondolva, elszomorodva rajtuk, aggodalommal utaz-
tam Bécsbe. Mi történik ott idegenben Madách művével, ha saját hazájában
így bántak vele?«”

A bírálat szellemes és vitriolos. Váratlan meglepetés volt a szerző után ku-
tatva, Bánffy Miklósra, 1934-es kritikájára ismerni. Ki lehetne erre nála elhi-
vatottabb? Ami pedig a művel való bánásmódot illeti? Érték azóta ennél
nagyobb atrocitások is.

y
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Beköszöntő
Prohászka Ottokár: A kereszténység és a magyarság
1943/2.

A Hitel szerkesztői, egy a mai agresszív-anakronisztikusan ítélkező történé-
szek(?) szerint sokat vitatott, de nagy keresztény magyar elme gondolataival
vezetik fel az évfolyam második számát.

„A kereszténység hite, izzó lelke, szeretete, nézetei, erkölcse s motívumai
alakították századokon át a magyar életet. A nemzeti gyökér Ázsiából került,
de az oltóág a kereszténység lett, s azóta az nem kettő, hanem egy, egységesen
magyar nemzeti s keresztény élet lett. Mit törölhetnék, vagy mit törhetnék ki a
magyar történelemből, hogy az nemzeti s ne keresztény, vagy keresztény és ne
nemzeti legyen. Letörölhetném-e a magyar faluk s városok képeiről a temp-
lomtornyokat, a hegyekről a várak és monostorok körvonalait, a völgyekből a
kolostorok színfoltjait; kitörölhetném-e a lelkéből, a közérzésből azt, ami ke-
resztény nézet, emlék és hagyomány? Kitéphetném-e a magyar címerből a ket-
tős keresztet, s letörölhetném-e a Szent Koronáról a görbült keresztet s
gondolhatnám-e ezek után, hogy külön választottam azt, ami keresztény, attól,
ami nemzeti? Ha a vitézséget, a hazaszeretet s a hősiességet veszem, külön
szedhetném-e a lélek zsarátnokait, melyeket Nagy Lajos, a Hunyadiak, a
Rákócziak, a Báthoryak s Bethlenek lelkében a magyar lelkesülés gyújtott, s
elválaszthatnám-e azoktól, melyeket bennük a keresztény pátosz s áldozatosság
gyújtott? Kielemezhetném-e az édesanyák tejéből, a száműzöttek könnyeiből,
a hazáért kiömlött vérből, hogy mi a magyar benne s mi a keresztény? Nincs-e
összekeverve a százados temetőben az anyaföld az ősök haló porával s a szán-
tóföldön az esőcsepp a verejtékkel? Ki fogja e kettőt szétszedni tudni? Nos és
szét lehetne-e szedni a nemzet életét s ketté lehetne-e vágni egységes lelkét?
A kereszténység lett a magyar nemzet lelke s kultúrája lett a vére. E lelkiségből
élt; e lelkiséggel csatázott s dolgozott; e lelkiséggel nézte tanyáját, rónáit, he-
gyeit; e lelkiséggel nótázott, ringatta bölcsőit s temette halottait. 

Szent és profán emlékek egy nagy történelmet alkotnak; – egyik hívogatja
a másikat s valamennyi közösen felszítja a nemzet szeretetét. Ha a Pilis hegyét
nézem, nemcsak az ördöglyuk rémséges barlangjaiba a tatár elől menekvő,
megriadt népet s a tatárjárást látom, hanem látom az esti szürkületben a pálos
remeték imbolygó mécseit; ha júniusban Székesfehérvár utcáin sétálok, a hárs-
fák illatában királyi sírok porát éledni érzem; ha Szent László füvét tépem s
gyűjtöm, nemcsak a fű erejében, hanem a magyarság nagy segítőjében is bi-
zakodom, és kérem, hogy segítsen füvével! S mit érez a protestáns Zsolna,
Debrecen, Sárospatak, Eperjes a Bethlenek és Bocskayak neve említésénél s
bakonyi és gömöri faluk szerény, Erdélynek pedig nagystílű történeti emléke-
inél, az mind mint vallási tűz és melankólia borul a lelkére. Íme, a múlt száza-
dok vallásos és profán emlékei egy közös, nagy történelmi valóságba állítanak
bele s megértetik és megéreztetik velünk, hogy a kettő egy, s hogy nincs ma-
gyar kultúra, mely nem keresztény. Prohászka Ottokár (A kereszténység és a
belső élet.)”

A templomtornyok és monostorok még állnak, de a közszellemet soha nem
látott eredményességgel szegényítette el a soha fel nem épült szocializmus rom-
boló korszaka, utána pedig az ebből fakadó éhséget kielégítő fogyasztói társa-
dalom csalétkeit alkalmazó liberális világtrend. Hová lett ama egységes lélek?
Bizony több, amit sikerült kitörölni belőle, mint ami megmaradt. Pedig az, amit
kitöröltek, éppen megmaradását szolgálná. Mára pedig már nem csupán a ma-
gyar kultúra kereszténysége ítéltetett feledésre, hiszen az egész kontinenst a
tagadhatatlan tagadására akarják rábírni.

y

Egy nehéz döntésre kényszerült politikus
gondolatai

Bárdossy László: Két világ között 1943/2.

A reá hárult felelősség miatt utóbb halálos ítélettel lakoló, s azóta is sokat vi-
tatott szerző Magyar politika a mohácsi vész után címmel akkor készülő mun-
kájának bevezetése az alább közölt részlet. Számunkra is érdekes tartalma
kötelez arra, hogy bemutassam.

„Mint a kialvó tűz, amikor utolsót lobban, úgy lángolt fel még egyszer V. Ká-
roly császár lelkében az egységes keresztény világbirodalom dantei álma. 

A hívő, kötelességtudó és szorgalmas császár egész élete nem volt más,
mint szívós küzdelem ennek a gondolatnak a megvalósításáért. Eleve kudarcra
ítélt, reménytelen erőfeszítés! 

Bryce szerint a római szent birodalom, – amely a keresztény közösségnek
valamelyes államjogi formát adott – III. Frigyessel (1440) végleg megszűnt élő
valóság lenni. Azóta határozottan a császár német mivoltán van a hangsúly, hogy
hamarosan ez is elhomályosodjék, s a császárságból majd ne maradjon más,
mint a Habsburgok családi uralmának legfőbb dísze és méltósága. 

A császári hatalom jelentőségének megváltozásában kifejezésre jutott az az
átalakulás, amely egyidejűleg magában a keresztény közösségben is végbement.
Az egyetemes kereszténység keretei feloldódtak, s egy-egy erős, öntudatos fe-
jedelmi hatalom magja körül megindult az egymásra féltékeny, egymással ver-
sengő nemzeti államok kialakulása. 

V. Károly mégis megpróbálta a lehetetlent. Talán az a roppant hatalom, amit
a sors és a szerencse a kezébe adott, ébresztette fel benne – nem is azt a vágyat,
mint inkább annak a kötelességnek az érzését, hogy a keresztény népek életét
egy nagyobb egységbe kell összefogni. Ezért utazott, tárgyalt, írt, verekedett
fáradhatatlanul – amíg maga is be nem látta, hogy lehetetlent akart. 

Az a nyugati keresztény világ, amelynek szerte hulló elemeiből irtózatos erő-
feszítéssel egy politikai szervezetében és vallásában egységes keresztény világ-
birodalmat szeretett volna teremteni, sohasem volt ziláltabb, szétesettebb,
kaotikusabb, mint éppen az ő korában. 

De ugyanakkor úgy látszott, – mintha sohasem lett volna nagyobb szükség
a nyugati keresztény világ egységes szervezetére.”

Furcsa, hogy ez a történelmi háttér mai gondolatokat is idéz. Csak ma nem
keresztény alapon próbálkoznak az egyesítéssel, hanem éppen ezen alapok ta-
gadása közben. Az azóta lezajlott sikertelen kísérletek is igazolják, hogy nem
egységesítés, hanem egység volna a helyesebb. A sajátosság méltóságának és
hasznosságának megőrzése mellett, az együttműködés. A mai Európában ez
bizony a közös keresztény kulturális alapon valósulhatna meg. Jelenleg azt érez-
zük, mintha: „sohasem lett volna nagyobb szükség” a nyugati keresztény világ
egységére.

„Ugyanaz az Izlam, amely a VII. században, mint tetőtűz futott végig Afrika
északi peremén és átcsapva az ibériai félszigetre, ott kapta szembe a középkori
álomba merült keresztény világot, most délkelet felől támadt reá. A keresztény
világ délkeleti tartóoszlopai egyenként omlottak össze. Egy-egy ilyen zuhanásra
egész Európán átremegett a félelem, de ahhoz nem volt elég erős, hogy a ve-
szedelem tudatát cselekvésre váltsa.”

Ma erről olvasván félelmetes párhuzamok, pontosabban eligazító, megmentő
felismerések ébredezhetnek! 

„A XVI. század első negyedének végén a magyar bástya sem állott többé.
Szabad volt az út nyugat felé, s az Izlam ott állt szemtől-szembe azzal a másik
világbirodalommal, amely valójában csak V. Károly hitében, akaratában és el-
képzelésében élt. 
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Két világbirodalom vágya lendült egymás felé – de már nem csapott össze.
Egyik sem volt elég erős, hogy a másikkal amúgy istenigazában ölre menjen s
összemérje az erejét. 

Két fáradt gondolat nézett egymással farkasszemet, kerülgette egymást.
Néha egymás felé vágott, de egyik sem merte, de nem is tudta vállalni a döntés
kockázatát.”

Esetünkben csak az egyik tűnik fáradtnak. A másik egyre virulensebb és tu-
datosabb abban, amit akar!  Európa ernyedten pihen a néki előkészített neoli-
berális heverőn, és várja a demográfusok által pontosan előre jelzett pillanatot.
Még selyemzsinór sem kell, még melegvizes kád sem, legfeljebb édesített –
lassan ölő – méregpohár.

„Az egyik oldalon Károly birodalma: földrajzilag össze nem függő, külön-
bözőképp kormányzott, külön életű országok és tartományok roppant konglo-
merátuma. Ahány nép, annyiféle egymással sokszor ellentétes érdek. 

Ez volt az az alap, amelyen Károly a burgundi ház világuralmát fel akarta
építeni. De az alap maga sem állt szilárdan. (…)

Nem volt még korszak, amelyben annyi fékevesztett hatalomvágy és kapzsi-
ság, kíméletlen önzés, szemérmetlen árulás és hűtlenség kavarodott volna össze
a megújulás és megtisztulás ujjongó vágyával. (…) 

Új világ volt alakulóban. A régi rend megrepedt falain, megingott pillérein
átzengett a jövő. Új gondolatok, új eszmék szele, új vallás, új erkölcs borzongott
át a keresztény emberiségen. Viharuk mélyre szántott. Megmozgatta, életre
rázta az addig várak és katedrálisok árnyékában, völgyek mélyén szinte öntu-
datlanul vegetáló néprétegeket. 

A falukat és városokat a biblia félreértett szavaitól kótyagos »apostolok« jár-
ták, s nyomukban hol itt, hol ott véres parasztlázadások és kézműves forradal-
mak lángja csapott fel, amit még véresebb kegyetlenséggel fojtottak el a
fejedelmek. 

Ugyanekkor kalandorok százai rajzottak ki azon a kapun, amelyet Columbus
és Amerigo Vespucci az addigi szűk világ zárt falán vágott. (…)

Ilyen volt az a birodalom, amelyet sokféle belső és külső baján túl még az
ozmán hatalom is fenyegetett. 

A kettő közül kétségkívül ez volt a dinamikusabb. Harcra mindig kész had-
serege, teli pénztára, egész állami és társadalmi szerkezete úgy vitte előre, mint
hajót a motor. A XV. század végétől a XVI. század közepéig körülbelül három-
szorosára növekedett az a terület, amelyre az ozmánok hatalma kiterjedt. Ele-
inte rohamosan nőtt, mint a fergeteg, utóbb lassúbb lett, elnehezedett, végül
egészen megállt ez a növekedés: nyilván elérte azt a végső határt, amit vérrel,
erővel és energiával el tudott látni. 

Már a mohácsi csata után – akármilyen nagy és váratlan volt számára ez a
győzelem – megelégedett azzal, amit seregei elpusztítottak és magukkal vihet-
tek. Pedig Szulejmánnak tudnia kellett, hogy a csatatéren elvérzett magyar had-
seregen kívül más erő nem volt sem az országban, sem a nyugati határokon
túl. A szultán egyik bizalmasa (Musztafa basa) később elmondta a velencei kö-
vetnek, hogy ura nem akarta egész Magyarországot meghódítani, csak a »kul-
csokat« akarta megszerezni.” 

Ha már saját történelmünk e meghatározó esztendeit idézi az írás, gondol-
junk Nemeskürty tanár úr Ez történt Mohács után című könyvére. Ajánlatos
elolvasni. 

Mióta is szenvedünk az egység hiányától, s miként oszt meg minket min-
denkor a nemzeti rossz természetünk meg a külső erő közös hatása?

Az oszmán birodalom természetének és az ok-okozati összefüggéseknek
rövid elemzése után Bárdossy így ír:

„(…) Végül – és ez számunkra a legfontosabb – az ozmán birodalom mind-
végig tudatosan ázsiai hatalom maradt. A török, ha nem is vetette meg, de nem
becsülte sokra, amit Európában szerezni lehetett. A meghódított európai terüle-
teket nem tudta, de nem is akarta magáévá hasonítani, csak birtokba vette és ki-

használta őket. S minthogy európai földön sehol sem vert igazán gyökeret, bün-
tetlenül nem is távolodhatott el túl messzire erejének tulajdonképpeni forrásától.

A nyugat felé irányuló török hódítás korlátainak itt a másik oka. Ha valamely
hadjárat túl messzire vezetett a török erők bázisától, a felvonuló sereg kimerült,
sokszor részben meg is semmisült, mire az ellenség közelébe került. 

A szultánok szeme előtt elsősorban mindig az ázsiai és afrikai mohamedán
népek meghódítása lebegett; az európai foglalásoknak, hódításoknak nem volt
csak mellérendelt jelentőségük. A török az európai keresztényt lebecsülte, szinte
azt mondhatni: megvetette. Gyűlölete a siíta eretnek ellen irányult, ezt tekintette
igazi ellenségnek. A vallásos fanatizmus – az ozmán hatalom egyik legerősebb
hajtóereje – játszott ebben szerepet. Ez okozta, hogy a velencei követek jelen-
tése szerint a török katona szívesebben ment a perzsák ellen háborúba, mint
keresztény népek ellen. A XVI. század második felében Perzsia különben is
mind több gondot okozott az ozmán uralomnak.

Kétségtelen, hogy a szultánok birodalma még II. Szulejmán idején is, egész
arccal elsősorban Kelet és Dél felé fordult, éppen úgy, ahogyan V. Károly csá-
szári uralmát minden életérdeke a nyugathoz kötötte.”

Az iszlám mai szándékai mások, terjeszkedését már nem logisztikai akadá-
lyok határolják be, belső ellentéteitől függetlenül sokkal tágabb térségek meg-
hódításában gondolkodik, de erről nem beszélünk. Liberális öncenzúra teszi
szótlanná Európát. És ami egészen új, Európán kívüli – valaha keresztény gyö-
kerű – érdekek is nyugodtan tekintenek a kontinens lassú, de úgy látszik, meg-
állíthatatlan iszlamizálódására. A pénzhatalom pedig egyenesen támogatja.

De pillantsunk bele szerelmetes keresztény Európánk már évszázadok előtt
viselt dolgaiba:

„A két birodalom érdekkörei súrolták, időnként egy-egy szakaszon metszet-
ték is egymást, de ellentétük korántsem volt életre-halálra szóló. Sokszor nem
is valóságos érdekellentét állította őket egymással szembe, hanem politikai int-
rika és mesterkedés – »a diplomáciának ebben a klasszikus korában« , ahogyan
Károli Árpád a XVI. századot nevezi. 

Ranke szerint a keresztény szolidaritás akkor szűnt meg, amikor a francia
király nyíltan szövetségi szerződést kötött a török szultánnal 1536-ban. 

A kapcsolatok a legkeresztényibb király és a porta között azonban jóval
messzebbre nyúlnak vissza. Ferenc már a reá nézve olyan szerencsétlenül vég-
ződött páviai ütközet (1525. február 24.) előtt egy bizonyos Frangepán Kristóf
által olyan üzenetet küldött a szultánnak, amelyben segítségét kérte a császár
ellen. Amikor aztán Pávia után a francia király fogolyként Madridba került, a
fiát régensként helyettesítő anyakirálynő, Louis e d’Angouleme formális követ-
séget indított Konstantinápolyba. Ezt a követséget ugyan Boszniában rablók
lemészárolták, de a követ irományai mégis eljutottak a portára. 

Ferenc is megtudta, hogy anyjának követségét milyen sors érte s most már
meg a fogságból ő maga küldött Frangepán Jánossal levelet a szultánhoz, amely-
ben Szolakzade török történetíró szerint egyenesen az volt a kérés, hogy a pa-
disah Magyarország királyát leckéztesse meg, ami módot adna arra, hogy
Ferenc ellenálljon a »spanyol királynak« s az elszenvedett sérelmet megbosszulja.
Erre a levélre Szulejmán válaszolt is. »Paripánk fel van nyergelve – írta – kardunk
oldalunkon van éjjel-nappal«, amivel a török historikus szerint azt akarta mon-
dani, hogy kész haddal menni a gonosz szándékot forraló magyar király ellen.
(…) 

Nyilvánvaló, hogy a francia király ismételt segítséget kérő leveleinek döntő
hatása lehetett a portán. 

Mikor aztán Ferenc 1526 januárjában szabadult a madridi fogságból, sietett
Bayonneból nyugtatni a szultán levelének vételét s megköszönni a kilátásba he-
lyezett segítséget. 

A kapcsolat a francia király és a porta között tehát kétségtelen, s kétségtelen
az is, hogy Ferencnek része volt az 1526. évi török hadjárat megindításában,
amely Mohácshoz vezetett. 
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Így dűlt le a magyar bástya, és így került az ozmán hatalom most már köz-
vetlen érintkezésbe V. Károly birodalmával. Ott állt a birodalom kapui előtt.
A veszedelem nagyságát persze legjobban a keleti részek érezték, ahol a császár
öccse, Ferdinánd volt az úr, aki ettől kezdve – de csak ettől az időtől kezdve –
most már magáénak vallotta a magyar üggyel együtt a török elleni védekezés
gondját. 

Még akkor is, ha a Habsburgok nem számítottak volna már régóta arra,
hogy Magyarországra is kiterjesszék uralmukat s ezzel is gyarapítsák a család
birtokállományát, most hogy a török Budánál járt, a politikai és katonai előre-
látás egyenesen megkívánta a magyar területek megszerzését a fenyegetett örö-
kös tartományok védelmére. 

Bécsben nem tudták, de nem is tudhatták, hogy ez a fenyegetés korántsem
tragikus már. Nem gondolhatták, hogy ha a szultán seregeivel háromszor el is
látogat még a Duna völgyébe, a török oroszlán karmai már nem elég erősek és
élesek ahhoz, hogy Európa testéről újabb tartományokat tudjon leszakítani.
Akkor még minden török megmozdulás félelmes és riasztó árnyékokat vetett.

A támadás lett volna a legjobb védekezés. A későbbi sikertelen török had-
járatok hamarosan megmutatták, hogy csak egy félig-meddig komoly katonai
fellépésnek milyen eredménye lehetett volna. 

De a mindig mással elfoglalt császár s az önmagával meghasonlott keresz-
tény világ nemhogy a kapui előtt veszteglő ellenséggel nem mert leszámolni,
de a maguktól összeomló török támadások idején még számba vehető védeke-
zésre sem volt képes. Önzésében nem törődött azzal, hogy az érte elvérzett
magyarság teste ott maradt a két ellenséges tábor között a »senki földjén«. 

Szinte érthetetlen, hogy még a határszéli osztrák városok megerősítését is
milyen könnyelműen elhanyagolták. A velencei követek többször jelentették,
hogy még Bécs sem volt úgy megerősítve, ahogyan szükséges lett volna és aho-
gyan azt könnyen keresztül lehetett volna vinni. Egyik követ ezzel kapcsolatban
az osztrák igazgatás »molta negligenza«-járól beszél. 

Ezt a feltűnő hanyagságot nem egy historikus azzal magyarázza, hogy a
Habsburgok diplomáciája tulajdonképpen tisztában volt a török katonai erő fo-
gyatékosságaival, s azzal, hogy ez az erő sohasem jelenthet a birodalomra ko-
moly veszélyt. Csak az ördögöt festették a falra, hogy pénzt és katonai segítséget
csikarjanak ki a birodalmi rendektől, amit aztán másfelé használtak fel.

Ha nincsen is teljesen kizárva, hogy így volt, nehéz ennek a felfogásnak
hitelt adni, különösen, ami közvetlenül a mohácsi vészt követő időszakra vo-
natkozik. Károlyi Árpád írja az 1542. évi nagy német hadi vállalatról szóló ér-
dekes tanulmányában, hogy »az 1518. évi német birodalmi gyűlés óta –,
amelyen először hoztak határozatot a török veszély ügyében – alig múlt el egy
év, hogy a török elleni védelem kérdése, Magyarország megsegélyezése a német
császár s a birodalmi rendek elméjét ne foglalkoztatta, alkudozásaik, vitáik tár-
gyát ne képezte volna. Belátták, hogy az a Keleten újabb erővel támadó ozmán
hatalom, amely Magyarország állami lételét a megsemmisítéssel először csak
fenyegette, s rövid idő alatt tényleg is megsemmisíté, a dolgok új rendjében
nem sokkal kisebb tényező, mint az a vallási-társadalmi forradalom, amelyet
az egyszerű barát templomajtóra szögezett thesisei inauguráltak. »Ezért
foglalkoztatá a birodalmi rendeket több, mint egy tucat birodalmi gyűlésen a
török kérdés... « 

De a rendek nemcsak tanácskoztak és határoztak, hanem – ha nehezen és
késedelmesen is –, 1542-ben végül tényleg összehozták azt a közel 40 000
főnyi sereget, amely július 8-án indult el Bécs alól, s amelyhez Pest alatt még
ugyancsak tekintélyes magyar erők csatlakoztak. 

Az aztán más lapra tartozik, hogy ez az akkori viszonyok között valóban je-
lentékeny hadsereg már tíz (!) nappal azután, hogy Pest alatt tábort vert, egy
pár üres csetepaté után minden számba vehető ok nélkül szégyenteljesen szét-
széledt. Ha ebben része is van annak, hogy a rendek nem, vagy csak késedel-
mesen és töredékében küldték a zsoldra szükséges pénzt, a csúfos és hitvány

kudarc mégis elsősorban a katonai vezetés és fegyelem olyan csődje, amire
talán nincs is példa a történelemben.”

Hosszasabb és részletekre kiterjedő szakaszt emeltem be a tanulmányból,
mert jól mutatja, akár a legkeresztényibb francia, akár az önző Habsburg ma-
gatartást s ugyanakkor a hihetetlen szervezetlenséget. Ugyan mit remélhetett
Magyarország már akkor is Európától? Sóvárgásunk mégis tartós maradt.

„(…) A magyarság tragédiája tulajdonképpen nem is az volt, hogy a török
elleni százados védekezésben felőrlődött minden ereje, hanem az, hogy éppen
akkor roskadt össze, amikor már az Izlam lendülete is megtorpant. 

Két világhatalom közé kerültünk. Mindegyik a maga életével, a maga dol-
gaival és bajaival volt elfoglalva. Egymással csak annyit törődtek, amennyire
kölcsönös érdekeiknek megfelelően kellett. A közbül esett szerencsétlen or-
szágra pedig csak annyi gondjuk volt, amennyi hasznot remélhettek, vagy sze-
rezhettek belőle. 

Ez az élet rideg kegyetlensége, amit minden népnek a maga bőrén és vérén
kell megtanulnia. 

De a sors velünk különösen kegyetlen volt. Ha az elvérzett magyarság akár
az egyik, akár a másik hatalom birtokállományába kerül, ennek a védelme alatt
úgy, ahogyan összeszedhette volna magát és éppen úgy megvárhatta volna az
idők fordulását, mint a balkáni népek. De így két egymást súroló malomkő
őrölte, tépte, szaggatta a magyarságot százhatvan éven át. 

Misztikus csoda, hogy ebből a gyötrelemből újból rátalált arra az útra, amely
a nemzeti és állami élet teljességéhez elvezet. 

A XVI. század a többi európai nemzet számára is a megpróbáltatások kora. 
Tőlünk keletre és délre az idegen uralom alatt kábult öntudatlanságban

szunnyadnak a népek, de a nehéz évek szinte nyomtalanul mennek el felettük.
Az egyesek ott is megszenvedik a század viharait: jószágukat elhajtják, feldúlják
otthonukat; sokan rabszíjra vonva vesznek el, s övéik többet hírüket sem hallják,
de a népi egység töretlen marad. 

Tőlünk nyugatra az erők viaskodásában új egységek csiszolódnak: a nemzeti
államok. Erős fejedelmek kemény keze megtépázza a rendi különállást és a
rendi jogokat, s a jól védett közös érdekek mind szorosabban kapcsolják össze
azokat, akik nemrég még szemben álltak, vagy nem sokat törődtek egymással. 

A nemzeti államok kialakulásának útja az abszolút monarchiákon vezet át.
Ez az az instrumentum, amely a közös érdekek védelmét, közös célok megva-
lósítását legjobban szolgálja, s amely az egységesen érvényesülő állami hatalom
pórázán a nemzeti öntudat útjára vezeti a népi egységeket.” 

Ezúttal is érdekes és figyelemreméltó szempontokkal gyarapíthattuk véle-
ménykosarunkat. Valóban! Például – ha nem is könnyen –, de nemzetként
mennyire más módon vészelték át a török időket az őket teljes egészében be-
kebelező görögök, bolgárok, szerbek vagy akár a románok. És miként formá-
lódnak nyugaton a számunkra akkor és később is Európát jelentő nemzetek,
hogyan alakult ki országonként a központi hatalom.

„Franciaországban ez a folyamat I. Ferenccel kezdődik el, hogy IV. Henriken
át, alig egy század múlva, Richelieu-vel teljes pompájával felragyogjon a francia
nemzeti dicsőség napja. 

Angliában a Tudorok céltudatos uralkodása nyitja meg az utat az egység,
az erő s a majdani világhatalmi nagyság felé. 

Spanyolországban V. Károly császár az államhatalom tökéletesen működő
gépezetét hagyja örökül fiának, II. Fülöpnek, és ha a császárság messze ágazó
érdekeinek szolgálatában ki is merül a spanyol nép ereje, öntudatos nemzeti
egysége minden idők vihar álló értéke marad. 

Csak Németországban és Itáliában vesz más irányt a fejlődés útja. 
A Habsburgok uralma mindkét országba átnyúlt, helyesebben: mindkettőre

ránehezedett. Ennek a családi s mint ilyen tulajdonképpen anacionalis hata-
lomnak gyökere és súlypontja Németországon is, Itálián is kívül esett, ezért a
két ország autochton erőit nem tudta sem itt, sem ott maga körül egyesíteni.
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Németországban a XVI. század közepéig már véglegesen kialakult vallási
különbség még fokozta a katolikus Habsburg-ház és a nagy részben protestáns
német rendek ellentétét. Ha nincsen ez az akadály, itt talán meg lett volna a
lehetőség arra, hogy a Habsburgok körül épüljön fel a német nemzeti egység.
A mühlbergi csatában (1547. április 24.) a császár katonai ereje ugyan jó időre
úrrá lett a schmalkaldeniek felett, de ezt a katonai győzelmet nem tudta kihasz-
nálni arra, hogy az egységes német nemzeti állam alapjait megvesse. 

Itáliában erre a császár számára nem is nyílt soha lehetőség. Itt a csá-
szárság – amely egyébként az olasz félszigeten hatalmát nem közvetlenül gya-
korolta – a pápasággal együtt egyenesen a katalizátor szerepét játszotta: fokozta
a részek ellentétét s valósággal szétbontotta a nemzeti erőket. 

De a német és olasz szellemi élet annál frissebb erővel indult meg s itt is
megkezdte annak a lelki egységnek a kialakítását, amely századok múlva poli-
tikai valósággá lett.

Itt előbb született meg a nemzeti szellem s csak jóval később kapta fizikai
habitusát.” 

A Habsburg-ház történelmünket meghatározó, sokat vitatott szerepének ezt
az aspektusát is ismernünk kell.

„Magyarországon a központi hatalom már a mohácsi vész előtt megbénult.
Mikor aztán szétszakadt az ország, jó ideig árnyéka sem maradt semmiféle
olyan hatalomnak, amely erejét és akaratát tartósan érvényesíteni tudta volna.
(…) 

Már csak a régi államiság emléke élt. Egy boldog, erős, hatalmas Magyar -
ország: Mátyás országának emléke, amely a pusztulás és elesettség sötétségébe
úgy világított bele, mint mennyei fény. Ez az emlék, úgy látszik, erősebb volt
mindennél. A kor írói minduntalan ezt emlegetik, ezen merengenek el. 

Az emlék hovatovább vággyá erősödött: hogyan lehetne visszajutni az elve-
szett Édenbe? A nyugtalan kapkodás, amivel hol ezt, hol azt próbálták, ennek
az égő vágynak a jele. 

Hogy az ország hatalmasai egyszer ennek, másszor annak a pártjára álltak,
aztán újra hitet és hűséget cseréltek –, sokszor nem is azért történt, hogy így
szerezzenek vagyont, rangot és méltóságot. A kiábrándulás vitte őket az egyik
táborból a másikba s az ismét életre kelő reménykedés hozta őket vissza. Az
életerő jele, hogy a csalódás – amire minduntalan volt ok – nem verte le s nem
tette fásulttá őket. Hogy mindig újrakezdték, új hittel, változó zászlók alatt.

Pedig hamarosan kiderült, hogy hiába a Habsburg-király hatalma és hiába
a barátkozás a törökkel. Egyik sem tudott a magyarság sorsán segíteni. Az el-
mékben lassan felderengett a tudat, hogy az ország saját erőit kellene gyarapí-
tani, s hogy ennek az útja a rend és az összefogás. 

Így ébredt az összetartozás érzése, amely hidat ver a rendi tagozódás fölé. 
Az emberek egymásnál keresnek támogatást, ha egyszer saját kárukon rá-

jönnek, hogy se égen, se földön nincsen más segítség. De még ennél is jobban
egymáshoz hajlítja őket a vezetésre termett egyéniség erős akarata és kemény
keze: az, aki a közösség életét nem akarja tovább rábízni a sorsra, nem várja
a jó szerencsét, de maga keres az útvesztőben irányt és ösvényt. Benne nyilat-
kozik meg az, amit a nemzet politikai géniuszának nevezünk. 

A mohácsi csatavesztést követő szomorú korszakban a magyarságnak is tá-
madtak ilyen vezetői, akik megértették, hogy a rendi tagozódáson túl van ma-
gasabb egység, mindazoknak a közössége, akik a Kárpátok völgyében
századokon át együtt laktak, s akiket vérségi és szellemi kapcsolatok kötnek
egymáshoz és ehhez a földhöz. 

Ebben a közösségben – rövid kábultság, néhány év tántorgása és kavarodása
után – az életerők újból megindultak és működésbe kezdtek, s ismét mozgásba
hozták azt a gépezetet, amelynek állam a neve; azon a területen, amelyen éppen
lehetett és úgy, ahogyan a magyarság a maga erejéből tudta.

Ezt az államot ugyan »Erdélyi Fejedelemség«-nek hívták, de benne koránt-
sem jött létre valami új alakulat. Nem más ez, mint a régi magyar királyság

csonkja, amely visszaszorult keletre, ahová nem ért át a Habsburgok keze, s
ahol a töröknek nem volt érdemes s talán kényelmesebb is volt az engedelmes-
ségre szorított magyar állami gépezetet működésben hagyni. A Kárpát-medence
keleti felére szorult magyar állam területe sohasem fedte a szűkebb értelembe
vett Erdély geográfiai fogalmát. Hatalma mindig jóval messzebb terjedt, s rö-
videbb időre sem lett volna életképes a gazdag Tisza-vidék nélkül, amellyel a
Királyhágón túli részek gazdaságilag szorosan összefüggnek. Erdély csak a
nevét adta a Fejedelemségnek, de a fejedelmek címük szerint és a valóságban
is a magyarországi részek (»...partiumque regni Hungariae...«) urai is voltak. 

Kétségtelen, hogy a »fejedelemség«-ben nem egy tartomány kapott állami
önállósággal »rangemelést«, mert a Magyar Királyság keretében sohasem volt
valamiféle külön igazgatás alatt álló »erdélyi tartomány«. De a fejedelemség
nem is valami regionális autonóm szervezkedés, vagy különválás eredménye. 

Ha sikerült volna Maylád István 1540. évi lázadása, amely a Magyar Koro-
nától el akarta szakítani Erdélyt, hogy török vagy Habsburg fönnhatóság alatt
vajdaságot alakítson belőle, akkor később –, amikor az ország középső része
török hódoltság alá kerültek, – a magyar állam csakugyan hontalanná vált volna,
s a háromfelé szakadt országban megszűnt volna a magyar államiság folyto-
nossága. 

De nem így történt. Buda elfoglalása után a magyarság politikai súlypontja
áthelyeződött Keletre. 

Az erdélyiek az első időkben inkább tűrték, hogy a Budáról megszaladt urak
hogyan költöznek be és hogyan rendezkednek be náluk. Az államszerkezet mű-
ködtetésében nekik eleinte nem is igen jutott szerep. 

(…) A magyar élet töretlen folytatása ez, a régi, az egész ország erejével.
Csak a színtér változott, de ez is nem a török akaratából – mint néhányan gon-
dolják – mert a török inkább csak tűrt, mint kívánta ezt a magyar erdélyi feje-
delemséget. 

Szűkebb keretek között, a változott viszonyokhoz alkalmazkodva, Magyar -
ország élte itt tovább a maga hatszáz éves önálló életét. 

Minden más értelmezés téves és felesleges, hiszen lépésről lépésre követni
lehet azt a történelmi folyamatot, amelynek rendjén a magyar államiság foko-
zatosan keletre szorult vissza és elkülönült a török hódoltsági, valamint azoktól
a nyugati magyar területektől, amelyek ugyan a Magyar Királyság büszke címét
hordozták vézna testükön, de valójában hamarosan a Habsburg-uralom tarto-
mányainak rangjára süllyedtek le. Ezeken a részeken megbénult a magyar ál-
lamiság, ügyeiket nem autonóm magyar szervek, de az ország határain kívül
székelő idegen hatóságok és hivatalok intézték legtöbbször a magyar szárma-
zásúak minden közreműködése nélkül. 

Ha eltekintünk attól a merőben formális szemponttól, hogy a magyar király
címét ki viselte, és azt nézzük, hol élt a magyarság a saját maga által fenntartott
és igazgatott keretekben, akkor nem lehet kétségünk abban, hogy Mátyás ki-
rálysága az erdélyi fejedelemségben folytatódott, s a fejedelemség volt a magyar
államiság természetes jogutóda. Ezen a történeti és politikai tényen nem vál-
toztat az, hogy később, a török hódoltság megszűnése után ismét a nyugati ré-
szek veszik át a vezető szerepet a nemzet életében. Más államok története is
ad arra példát, hogy az állami szuverenitás időnként hol ebben, hol abban a te-
rületileg is körülhatárolt nemzettestben helyeződik el, amíg ismét szétáradhat
az egész szervezetben, s a bénult tagokba visszatér az élet. 

Magyarországgal is ez történt. Nem Erdély »szakadt le« az anyaországról,
de a bérces kis haza volt az, ami az anyaországból megmaradt. 

Jól mondja Ravasz László gyönyörű tanulmányában, hogy Erdély »a magyar
történelmi folytonosság utolsó és egyetlen fellegvára«. 

Valóban ez volt. Másfél századon át itt talált minden magyar erő menedéket.
S ebben »a magas hegyekkel körül zárt kis világ«- ban alakult át a középkori
rendi államszerkezet modern értelemben vett állammá. Itt találja meg a ma-
gyarság nemzeti élete a maga sajátos formáját s benne a nemzet önmagát.” 
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Ahányszor felmerül a kérdés, hogy miért olyan fontos Erdély a magyarság
számára, hogy miért van ott a helye a magyar nemzettudatban, ezeket az isme-
reteket kell újra meg újra és hangsúlyosan említeni. Oktatni! Nehogy valakit is
megtévesszen, hogy az, aki ezt itt éppen leírta, milyen elbírálás alá esik, egészen
más szempontokból.

„A keletre szorult magyarság hányszor próbálja meg, hogy helyreállítsa a
szétszakadt ország régi egységét! Minden ilyen keletről kiinduló kísérletet ez a
vágy éltet: a nemzet természetes kiegészülésének ösztönös vágya. Míg, ha nyu-
gatról próbálják ugyanezt, csak a Habsburgok birtokállományának gyarapítását
szolgálják vele. Perdöntő bizonyíték erre az, hogy amikor a török foglalás alá
került területek felszabadítása végre sikerült, s újra kezet foghatott volna a keleti
és nyugati magyar, a Habsburg király a keleti részeket nem kapcsolta vissza
egészben az ország törzséhez, hanem a Királyhágón túli területet megtartotta
egy mondvacsinált, mesterkélt különállásban: »erdélyi nagyfejedelemség«-nek
csúfolt, magában tehetetlen és életképtelen Habsburg-tartományként. (…)”

A szerző ezután így elmélkedik: 
„Minden, ami valamely néppel és körülötte történik, számtalan pontról in-

duló erők szövedéke. Olyan erőké, amelyek a nép életterén belül és olyanoké,
amelyek ezen kívül fakadnak. Még jó, ha a nemzet az életét determináló belső
és külső erők változó tömegéből csak néhányat is tartósan kormányozni képes.
De ezzel is alig módosíthat azon a helyzeten – legalábbis lényegesen nem –,
amely a többi erő működésének állandó eredménye. 

Ez azt jelenti, hogy minden nép ahhoz a helyzethez van kötve, amelybe tör-
ténelmi fejlődése állítja. Ez a helyzet persze változó. Átalakul aszerint, ahogyan
a belső erők és a külső körülmények viszonya módosul. De amíg egy-egy kons-
telláció tart, a nemzet Münchhausen módjára éppen úgy nem emelheti ki ön-
magát belőle, mint ahogyan nem ugorhatunk ki a bőrünkből. És ha a
konstelláció megváltozik, a nemzet ismét ennek az adottságaihoz lesz kötve,
mert életét sohasem állíthatja szabadon megválasztott körülmények és tényezők
közé. Ezt még a népvándorlás korában sem tehette, mennyire kevésbé teheti,
amióta elválaszthatatlan kapcsolatba lépett azzal a földdel, amelyen él, s amely
helyzetét bizonyos vonatkozásban örökre meghatározza. A változók mellett itt
vannak sorsa alakulásának állandó elemei. 

De az, hogy a nemzet kötve van mindenkori helyzetéhez, korántsem jelent
valamiféle rabságot. A nemzet minden konstelláció urává lehet, ha helyzetének
elemeit, mindenekelőtt is a maga erejének viszonyát a környező erőkhöz s a
helyzet változásának, irányát és mértékét felismeri, s ehhez úgy alkalmazkodik,
ahogyan az legsajátosabb érdekeinek a legjobban megfelel. 

A népek is éppen úgy, mint az egyének, az életük adottságaiban kínálkozó
lehetőségekből teremtik meg a maguk üdvét, vagy gyalázatát, gyarapodását
vagy pusztulását. Helyesen élni nem más, mint helyzetünk és erőink törvényei
szerint élni. Ez ismét nem jelent olcsó megalkuvást a mindenkori viszonyokkal.
A nemzetnek vannak olyan életérdekei, amelyekért vállalnia kell a legnagyobb
áldozatot még akkor is, ha ez súlyos kockázattal jár. Ha nem vállalja ezt az ál-
dozatot, ha fenyegetett életérdekei védelmében nem veti be minden erejét,
akkor küzdelem nélkül csapódnak össze fölötte a hullámok, s győznek azok a
tényezők, amelyek életének útját keresztezik. Ilyenkor tétlenül maradni éppen
olyan bűn, mint ha a nemzet ok nélkül, erejével arányban nem álló vállalkozá-
sokkal hívja ki önmaga ellen a sorsot.”

Ez utóbbi két bekezdésre – gondolatban – a dolgozat végén még érdemes
visszatérni!

„Minden nép bölcsességének és életrevalóságának az a próbája, hogyan ta-
lálja és tartja meg egyensúlyát, biztonságát, gyarapodásának lehetőségét a nem-
zetek mozaikjában. Éppen, mert ennek a célnak érdekében nem teremthet új
konstellációkat, annál tisztábban kell látnia azt a helyzetet, amelybe sorsa állí-
totta s le kell mérnie ennek a helyzetnek minden elemét. Különböztetnie kell
elérhető célok, valóságos és képzelt veszélyek között. 

Folytonos küzdelem ez nyíltan jelentkező és rejtett erőkkel. Ebben a küzde-
lemben a helyes utat felismerni, arra idejében rálépni, a kínálkozó móddal élni,
a megfelelő eszközöket felhasználni: ez a politika. A tömegek számára mindig
ösztönös valami. Tartalmat, formát az ád neki, akiben a célok tudatossá válnak,
aki értelmével le tudja mérni, mit lehet, és mit kell tenni, s aki a maga felelős-
ségére cselekszik is. Mert cselekedni csak egyének tudnak. Viszont az ő cse-
lekedetük mit sem ér, ha elhatározásuk erejét nem sokszorozza meg a tömegek
együttérzése, s ha a tömeghez tartozók maguk is nem vállalnak részt a cselek-
vésben. 

Enélkül a közösség életében, vagyis a politikában a vezetők minden elhatá-
rozása csak olyan, mint a homokra írt ábra, vagy a felhőkre vetett fény. 

Az, hogy egy nemzet vezetője mire határozhatja el magát, s mit hajthat
végre, tulajdonképpen benne szunnyad a tömegekben, amelyek mögötte állnak
és követik. A vezető művészete, hogy ezt helyesen felismerje és tudatossá tegye
bennük. Ha azok, akik a vezetőnek engedelmeskednek, nem képviselik értékben
és számban az egész nemzet erejét, akkor engedelmességük és megmozdulásuk
sem ér sokat, illetőleg csak annyit, amennyire és ameddig akaratukat a más
irányba kívánkozó, vagy renyhén veszteglő elemekkel szemben érvényesíteni
tudják. 

Erőtlen és rövid életű az olyan elhatározás, amely mögött a maga sorsát
építő nép megbontott sorokban vagy bizonytalanul és tétován áll. 

A politika ilyen módon a vezetők olyan tudatos vagy ösztönös elhatározása,
amelyet a nemzet többségének cselekvő asszisztenciája kísér és szentesít.

A történelem nem fizikai kísérlet, amit ugyanazokkal a tényezőkkel meg le-
hetne ismételni. Sohasem tudhatjuk, hogy ha nem úgy járunk el, ahogyan tettük,
ennek milyen belső és külső következményei lettek volna, ami ismét módosított
volna helyzetünkön és vele az erők játékának végső eredményén. Az élet nem
engedi meg, hogy amikor rólunk és sorsunkról van szó, egyszerűen »kiálljunk
a játékból«, s megvárjuk, mi lesz a küzdelem eredménye. Az életet élni kell így,
vagy úgy, s kockázat nélkül nincsen élet. Helyesen élni pedig csak helyzetünk
és erőink törvényei szerint lehet. 

Minden, ami történik, átfutó hullám helyzetünk örök partjai között. Micsoda
rövidlátó balgaság volna, ha a nemzet mindig csak ahhoz iparkodnék igazodni,
ami egy-egy történelmi folyamat múló eredménye lehet. Nem arra van szükség,
hogy előre megsejtsük vagy kitaláljuk: mi fog bekövetkezni. Hiszen a jövő azok-
nak az erőknek a küzdelméből alakul, amelyben magunk is részt veszünk –
hacsak nem mondunk le eleve arról, hogy sorsunk formálásába beleszóljunk.
S ha felelősségünk tudatában vagyunk sorsunk kovácsai, akkor nem spekulál-
hatunk arra, amiért nem akarunk vagy nem tudunk sorompóba lépni. 

A politikai elhatározás helyességének ismérve tehát nem lehet a jövendő-
mondó felette kétes »bölcsessége«, hanem az, hogy a nemzet mennyire tudja
levonni helyzetének konzekvenciáit, hogyan számol azokkal a tényezőkkel, ame-
lyek életét, boldogulását és környezetéhez való viszonyát tartósan meghatároz-
zák, s mennyire tud elhatározása mellett egységben kitartani. 

Ezeknek az elveknek a világánál szeretnők nyomon kísérni a mohácsi vészt
követő idők magyar politikáját: az elhatározások és cselekedetek egymásutánját
abban a korban, amikor a magyarság két, ellenséges világ között, a legmélyebb
erkölcsi és fizikai elesettségből, darabokra tépett testtel s meghasonlott lélekkel,
inkább ösztönösen, mint tudatosan tapogatózott és botorkált vissza a nemzeti
élet egysége felé. Az úton sokszor elesett, véresre zúzta magát, de újból és
újból feltápászkodott, szeme azon a fénysugáron, amely a múltból világított fe-
léje, keze egyetlen hűséges útitársán: a kardon.”

Mikor Bárdossy László a Mohács utáni két világ közti állapotról készül
írni, ezeket a sorokat fogalmazza meg. Vajon mennyire érvényesek azokra a
döntésekre, amelyeket éppen az ő miniszterelnöksége alatt hozott meg az or-
szág? Mennyire volt mögötte a nemzet, s mennyire nem? Lehetett-e alterna-
tíva a Trianon utáni és a világban kialakult pillanatnyi helyzet szerint? Mekkora
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kockázat lett volna egy ellenkező előjelű döntésben, mi lehetett volna annak
kései kimenetele? Ki tudja megmondani, talán megírta volna később, ha élet-
ben marad.

Amit elolvastunk azonban egy zűravaros kor (a szerző akkor nem sejthette,
hogy ez sok vonásában hasonlít napjaink állapotaihoz) leírásával kezdődő tör-
ténelmi eszmefuttatás, mely előkészíti azt a két világ, vagy két pogány között
lezajló történelmi szakaszt, melyről írni szándékozott. Ugyanis a mű, melyet
felvezet, a Mohács utáni évek politikáját elemzi.  A kor leírása érdekes önma-
gában is, nem szólva a hasonlatosságokról.  A záró fejtegetések szintén figye-
lemfelkeltők, de mi már tudjuk, hogy ha így is van, azok hibás értelmezése,
hibás következtetésekhez vezető tragikus döntések forrásává válhatott.

Ő erről más vonatkozásban (?) így vélekedik: „(…) amíg egy-egy konstel-
láció tart, a nemzet Münchhausen módjára éppen úgy nem emelheti ki önmagát
belőle, mint ahogyan nem ugorhatunk ki a bőrünkből. És ha a konstelláció meg-
változik, a nemzet ismét ennek az adottságaihoz lesz kötve, mert életét sohasem
állíthatja szabadon megválasztott körülmények és tényezők közé.” Bárdossy
még nem ismeri a háború végkifejletét, még nem sejti saját tragikus jövőjét, de
éppen az egykor két világ közt élő Magyarország sorsát boncolgatja! Vajon
miért éppen ezt? Bizonyára nem véletlenül.

y

Egyedül maradtunk
Zathureczky Gyula: Erdélyi szászok és magyarok 1943/2.

Erdély három nemzetének a rendi időkből ránk maradt hagyománya szerint az
egyik a szász nemzet. Pukánszky Béla a múltról ír. A jövőt nem sejtheti.  

„Habent sua fata libelli. Hisszük, hogy Pukánszky Béla könyvének a szerző
által kívánt sors jut osztályrészül. A történelem szele fú felénk a sorok közül, s
a pergő mondatok megvilágítják a jövendőt. Értelmetlenné vált ellentétek, küz-
delmek, vajúdások csitulnak el a könyv hasábjain s az olvasó lelkében. A szerző
végigvezet a történelem kérlelhetetlen logikájú sorrendjén, elérkezik velünk a
jelenhez, amelyet új törvények szabnak meg, hogy belőlük alakuljon ki a jö-
vendő: az erdélyi szászok és magyarok jövendője.”

Feljajdul az olvasó!  Hiszen az egyik sorsa már megpecsételődött, a másik
pedig most küzd, hogy osztályrésze ne legyen hasonlatos.

„Szigorúan tudományos munka, de majd minden sora programatikus és
időszerű. Egy súlyosan elködösödött, félreértésekkel és félremagyarázásokkal,
hamis és igaz érzelmekkel terhelt kérdés tisztázódik benne. Magas a sík,
amelyre Pukánszky Béla felemelkedik, de magasak a jelen s a jövendő követel-
ményei is. A felemelkedés elől nem szabad meghátrálnunk, mert ez egyetlen
lehetősége annak, hogy az annyiszor egymás felé nyújtott szász és magyar kéz
örök testvéri szorításba egyesülhessen. Nem siklik át rajtuk, de érthetővé teszi
a régi súrlódásokat, a régi ellentéteket, a régi vágyakat, reményeket, amelyek
a kor parancsainak felismeréséből, vagy fel nem ismeréséből fakadtak. Az író
és tudós ragyogó tehetségével vezet bennünket végig az úton, amelyet az erdélyi
szászság nyolc évszázad alatt megtett II. Géza hívásától, az Andreanumon, a
Landeskirchén, az universitáson, József császáron, 1848-on, a Schulverein har-
cain és a világháborún át napjainkig, amikor a szász nép egy töredéke ismét a
magyar államban él. Az út a fejlődés útja volt, amely a törvényszerűen szükséges
elzártságból vezetett az egyesülés törvényszerű szükségének nagy felismerésé-
hez. Mély és komoly tanulságokat tartalmaz a könyv korunk minden magyarja
s minden szásza számára. Érthetővé teszi a múltat, amelyben annyiszor állot-
tunk egymás mellett s egymással szemben s ebből a megértésből fakasztja a
jövő megérthetését. 

Nehéz s talán felesleges is volna erről a könyvről »kritikát« írni. Pukánszky
Béla műve több, mint »könyv«. Az a szellemi munka, amire erdélyi fogalma-
zásban azt szoktuk mondani, hogy: cselekedet. A történész talán talál benne
hiányosságokat vagy tévedéseket. A politikus vitába szállhat egyes megállapí-
tásaival. De úgy érezzük, ezúttal nem a hibákat kell keressük benne, hanem
azt, ami lényege: az alkotó erőt, azt a szellemi fluidumot, amely alkalmas arra,
hogy megtisztítsa gondolatainkat, világosabbá tegye előttünk a tényeket, meg-
mutassa számunkra az összefüggéseket. 

Avult szóval azt mondhatnók, hogy Pukánszky könyve hézagot pótol. Hiszen
a szászokról magyar nyelven eddig csak a szász Neugeboren Emil írt rövid tör-
téneti vázlatot, az első világháborút megelőző esztendőben, s az nem egyéb,
mint a szász önszemlélet tükre. 1910-ben Enesei Dorner Béla írt figyelemre-
méltó tanulmányt »Az erdélyi szászok mezőgazdasága« címen. Többnyire erdélyi
szászok és magyarok, majd a kisebbségi időkben főleg Kós Károly helikoni írá-
sai mutatták be számunkra anyanyelvünkön a szász kérdést. A többi, amit fe-
lőlük tudunk, heves viták pattanó szikráiból, a napi politika ferde tükréből, egy
önmaga felé fordult nép komor elzárkózottságából szűrődött gondolatainkba.
Nem látjuk jól a szászokat, s ők nem látnak jól bennünket. A jó akarat, a szán-
dék egyformán erős mindkét fél részéről arra, hogy erdélyi testvériségben egye-
süljön, a magyar állam atyai ölén, de az egymás felé tárt karok mindég
lelankadtak az ölelés előtt, az egymás felé nyújtott kezek sohasem fonódhattak
örök barátságban s testvériségben össze. Miért? Miért? Kérdjük mi, s kérdezik
ők. Ezekre a miértekre igyekszik, sokszor jó sikerrel választ adni Pukánszky
Béla. 

Talán érdemes e helyütt is nyomon követni az ő gondolatmenetét s monda-
taiból idézve ismertetni a művet.” 

A két erdélyi nemzet hétköznapjaiban egymásról alkotott kép sajnos nem
felel meg sem a befogadó, sem a már őslakosnak számító befogadott érdekei-
nek. Hiszen a hamis képből származó hamis érzelmek és következtetések,
hamis döntéseket eredményeznek. Ennek tragikus kárvallottja a szászság, mely
800 éves együttélés és közös történelem után, 80 év alatt semmisült meg annak
a nemzetnek az álságos kebelén, amelyet magának választott. Erről a tragédi-
áról azonban sem a jelen könyvet bemutató, sem az azt megíró szerző még
nem tudhatott. Bár…

„A könyv »útravaló« című első fejezetében plasztikusan festi a szerző, hogy
miképpen vélekedik egymásról a magyar s a szász. »A szász >más<, mint a
közöttünk élő többi német. Ebben a >más<-ban aztán mindenki könnyen
megnyugszik, és a társaság napirendre térhet a tárgy fölött«. A szászok
»szeretetreméltóaknak« mondanak bennünket, de Meschendörfer így fogal-
mazza meg ezt a szeretetreméltóságot: »A magyar ember szeretetreméltóan
eleven, örökké szikrázó tűzijáték, akárcsak előkelő francia sógora; nem olyan
okos és művelt, de becsületesebb, kevésbé elhasznált, naivabb és egészen
gyermekes, ha rögeszméjéhez, a piros-fehér-zöld glóbushoz nyúlnak. S ebben
megint szinte ikerként hasonlít előkelő rokonához, aki egész Európát kék-
fehér-pirosra szeretné mázolni«.

Pukánszky ezután annak a bizonyos »más«-nak a meghatározásához nyúl
biztos és bátor kézzel. »A szászok önszemlélete – írja – nem maradhatott men-
tes bizonyos egyoldalúságtól. A szász történetírás középponti gondolata kez-
dettől fogva az >anyaországgal< való szellemi egység tudata és törekvése,
mindég az, hogy ez a tudat a történelmi fejlődés szétágazó részjelenségeiben
is világosan bontakozzék ki az olvasó előtt.«… »Kétségtelen, hogy ennek a
szemléletnek megvan a maga jogosultsága: A szász népiség és kultúra valóban
mindenekelőtt annak köszönheti csodálatos zárt egységét, hogy állandóan kap-
csolatban állt Németországgal, mindig élénk fogékonyságot mutatott az anya-
országból jövő ösztönzések iránt«... »Bleyer Jakab, a magyarországi németség
egyik tiszta látású vezére, a magyar–német viszonyról elmélkedve találóan úgy
jellemezte a nagynémetség tudatán alapuló szász közösségérzést, hogy a szá-
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szok  >lelkileg irredentisták< voltak, sohasem tekintették magukat igazi hazai
németeknek, sohasem nevezték magukat >Deutsch Ungar<-oknak, és meg-
állapította, hogy a magyar–szász viszony – ellentétben azzal a kapcsolattal,
amely a magyarországi németség többi részével fennáll – sohasem volt igazán
meleg és bensőséges. Igen – írja Pukánszky – itt van egyik nyitja annak a
>más< érzetnek, annak az idegenkedésnek, mellyel mindég találkozunk, va-
lahányszor a cipszerekről, hiencekről vagy >svábokról< a szászokra terelődik
a beszéd.« 

»Azonban – írja tovább a szerző – a szászság nemcsak a nagynémet nép-
egység egyik alkotó eleme, hanem erdélyi is. Az önálló fejedelemség korában
kialakult államtudatuk azt bizonyítja, hogy a szászok is felismerték erdélyi sor-
sukat: ennek az államtudatnak tartalmát lényegében a mai napig Erdély és csak
Erdély alkotja. Bármilyen eleven és mély kapcsolatokat tartott fenn a szászság
Németországgal, tagadhatatlan, hogy államhűség szempontjából mindég ren-
dületlenül ragaszkodott Erdélyhez.«

Bevezetőjének végén Pukánszky Béla eljut a jelenhez, a népi gondolat ki-
teljesedéséhez. »Ma más a helyzet – írja –: tengernyi szenvedés és csapás árán
megtanultuk, hogy mit jelent a népi gondolat számunkra; nincs okunk rá, hogy
idegenkedéssel gondoljunk azokra, akik a múltban közöttünk ennek a gondo-
latnak az érvényesüléséért küzdöttek. Nyíltan nézhetünk egymás szemébe:
mindkét nép megérett arra, hogy őszintén beszéljen egymás viszonyáról, még
ha az őszinteség olykor fájó emlékeket érint is. Erre kötelez az évszázados múlt,
kötelez a jelen, mely visszahozta közénk a szászok egy részét és kötelez a jövő,
melyben a Kárpát-medence népeinek fejlődését és boldogulását egyedül a köl-
csönös őszinte megbecsülés és jogtisztelet biztosíthatja.«”

Az erdélyi szászok tehát Pukánszky szerint is végig ragaszkodtak németsé-
gükhöz. Bár nyelvük nem egészen tekinthető tájszólásnak, és felmenőik nem
voltak csupán németek. Összeolvadásuk Erdélyben alakult ki, s nemcsak a
nyelv, de a 800 éves kultúra úgyszintén olyan sajátos, hogy esetükben nyugod-
tan beszélhetünk egy európai szász nemzetről. Illetve – napjainkban sajnos –
az első európai nemzeti (etnikai) katasztrófáról: eltűnésükről.

A másik érdekesség, hogy a később betelepült sváboknak nem egy esetben
mély magyar gyökereik nevelődtek a magyar talajon, és jóban-rosszban képesek
voltak magyar szívvel is érezni. Ennek okait szakembereknek volna érdemes
tanulmányozni. A magyar rendi, nemesi életmód vonzerejére hivatkoznak egye-
sek, de nem valószínű, hogy csupán ennyiről lenne szó.

„A szász múlt küzdelmein és harcain vezetnek végig a következő fejezetek.
Megismerjük a betelepedés történetét, a szász egyház megalakulását, az
Universitás kifejlődését, a szász jogok kialakulását, a politikai küzdelmeket az
erdélyi fejedelemség korában. Feltárulnak előttünk a szászság nagy várakozásai
a fejedelemség megszűnése idején, s megismerjük azokat a reménykedéseket
és csalódásokat, amelyek a szászságot a Habsburgokhoz fűzik. Vészteljes,
nehéz idők. A szászság magába zárkózik, bevonul privilégiumainak bástyái
közé, a német birodalom felé tekint, s nem ismeri fel a magyarsággal közös
sorsot és küldetést. Valóban igaza van Bleyernek, »lelkileg irredenta«. Ilyen
elzártságban, a lassú gazdasági, népi és szociális pusztulás állapotában, a Habs-
burgokba vetett bizalom illúziójában találja a szászságot az Európát megmoz-
gató nagy áramlat: a népi megújhodás kora. A XIX. század első évtizedeit ezek
az eszmék s mozgalmak töltik meg. »A szászság és magyarság voltaképpen so-
hasem haladt annyira egy úton, mint amikor legjobb fiai tudásuk javát szentelték
népük jövőjének biztosítására. De nem is kerültek soha annyira élesen szembe
egymással, mint ekkor: a magyarság hatalmas építő munkájában, az igazi nem-
zetté válás mindent átjáró lázában szükségképpen gátnak látta a privilégiu-
mokba burkolózó, mindinkább elkülönülő szász néptestet, a szászság pedig
éppen ebben az elkülönülésben látva boldogulásának biztos zálogát, ennek meg-
szilárdítására fogott – a magyarság példáját követve – belső reformmunkába«.
»A szász–magyar viszonyban – írja tovább a szerző – minden feszültség ellenére

még jó ideig inkább az összetartó, mint a bontó erők érvényesültek. Súlyo-
sabbra fordult a helyzet, mikor az országgyűléseken fellángolt a nyelvi harc.«
...»Egységesen, népi öntudatában megerősödve, tele hittel és önbizalommal
halad a szász nép a maga útján 1848 felé. Hitére és önbizalmára valóban szük-
ség volt: állania kellett a harcot különállásáért és kiváltságaiért, s vállalnia kellett
a harc további menetéből adódó minden súlyos döntést és következményt. A
szabadság és nemzetiség eszméitől áthatott magyarság és a népi küldetést át-
érző szászság a küzdelemnek ebben az új szakaszában élesebben szembekerült
egymással, mint valaha. 1848 a szász–magyar viszony legsúlyosabb teherpró-
báját hozta.«

Ismert események peregnek a könyvben. 1848. augusztus 13-án Med gye -
sen, mintegy kétszáz ifjú részvételével megalakult a Siebenbürgisch-Deutscher
Jugenbund. Elnöke Roth István Lajos. Talán nem érdektelen, ha a Szövetségnek
a német ifjúsághoz intézett feliratából néhány mondatot idézünk: „Németország
megkezdett újjáépítésének befejezésében saját nemzeti létünk, német szellemű
továbbfejlődésünk biztosítékát is látjuk. Földrajzilag elválasztva és anélkül, hogy
a föld felületén látható kapcsolatunk lenne az anyaországgal, a sajtó, az egye-
temek, kézműveseink vándorútjai, a múlt emlékei és a jövő reményei kapcsán
mégis Németországgal és Németország által élünk. Büszkeségünk odalesz, ha
Németország darabokra szakad, erősek leszünk, ha Németország is az. Büsz-
kén hivatkozhatunk hűségünkre a magyar királyok iránt, kiknek elődei több
mint hétszáz esztendővel ezelőtt hívtak bennünket ide; joggal mondhatjuk, hogy
magunk választotta, forrón szeretett hazánkban világosan felfogtuk helyzetünket
és teljesen aszerint cselekedtünk.« A frankfurti parlamenthez intézett feliratában
a Szövetség a következő mondatot írja: »Azok akarunk maradni, akik mindég
voltunk: becsületes német nép és becsületes polgárai annak az államnak, amely-
hez tartozunk.«”

A nemzettudat és a nemzetté válás európai folyamata a szász és a magyar
oldalon is olyan tudati változásokkal járt, melyeknek útvesztőiben mindkét fél
nehezen és bukdácsolva haladt előre. Különösen csalóka volt a magyar fél ese-
tében, hogy maga is ekkor volt szabadulóban a németesítési nyomás hatásai
alól. Sajnos ez az időszak igen közel volt a később bekövetkező tragédiához,
és az alább megismerendő sűrű hangulati hullámzások ellenére, egészben véve
az ellenszenv dominálhatta a szász nemzet későbbi medgyesi öngyilkos dön-
tését. 

„»A két felirat tartalma és hangja – írja Pukánszky – félreérthetetlenül arra
vall, hogy 1848 augusztusában még a szászság német érzületében legtudato-
sabb rétege sem gondolt szükségképpen a magyarsággal való szakításra vagy
az éppen ellene való harcra.« A sors azonban másképpen rendelkezett. Az ural-
kodóház felhívására megalakul a szász zászlóalj, és a szászság fegyverrel a ke-
zében küzd a magyarság ellen. Ferenc József császár trónra lépése alkalmával
szózatot intéz a szász néphez, köszöni hűségét s ígéreteket tesz neki.

(…) Az abszolutizmus ugyanúgy sújtotta a szászokat, mintha nem a ma-
gyarok ellen, hanem mellettük harcoltak volna. A súlyos csalódás letargiáját
azonban csakhamar újabb tevékenység váltotta fel. »Az abszolutizmus nyomása
alatt a szabadság eszménye nemsokára új fényben ragyog, és – legalább a szász
értelmiség egy részénél – egyre inkább magyar eszménnyé válik. (…) Ezt a
hangulatot azonban lassanként háttérbe szorítja az újból megerősödő német
eszme. >Nagyosztrák< politikát csináltak a szászok, saját történetíróik mond-
ják ezt – írja Pukánszky –, jóhiszemű reménykedéssel választották meg képvi-
selőiket az osztrák államtanácsba, s ezzel természetesen újból válaszfalat
emeltek maguk és a magyarság közé, melyhez nemrégen még készek voltak
közeledni. Nem ismerték fel a Bécsből kiinduló kísérletek életképtelenségét, s
csak kevesen közülük látták előre a szükségképpen bekövetkező nagy fordulatot,
mely után nélkülözhetetlen lett volna számukra a magyarság rokonszenve...
A kiegyezés a szászok túlnyomó többségét váratlanul érte. Tévedés lenne azt
hinni, hogy a privilégiumok felszámolása 1867 után a szász politika külön útjai
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nélkül nem történt volna meg.«...»A privilégiumok megnyirbálása tehát szinte a
természeti törvény szükségszerűségével történt. De bizonyos, hogy olyan nem-
zetiség, mely évszázadokon keresztül nem torlaszolta volna el következetesen
a magyarsághoz vezető utat, lényegesen jobb kilátásokkal vehette volna fel a
harcot legértékesebbnek tartott jogaiért.«...»A népiskolai és középiskolai tör-
vény, az egyházpolitikai törvények, majd később az Apponyi-féle népiskolai tör-
vény körül ilyenformán elkeseredett harcok támadtak, sajnos, többnyire a merev
visszautasítás és terméketlen tiltakozás fegyvereivel, anélkül, hogy az »ősi jo-
gokat« védő szász körök tárgyalásra alkalmas ellenjavaslatokkal álltak volna
elő«. Ebben az időben tört ki az Allgemeiner Deutscher Schulverein által
megindított áldatlan harc, mely hosszú időre megmérgezte a közhangulatot.
»A szász művelődésügy fejlődésének legértékesebb biztosítéka azonban az volt
– írja Pukánszky –, hogy a közjogilag megszűnt universitás, lényegileg szabadon
rendelkezett vagyonával. A magyar állam a kiváltságoknak ezt az értékes örök-
ségét érintetlenül hagyta; az évenként ősszel ülésező universitás vagyonának
kamatait továbbra is az iskolák fenntartására és a szász népi műveltség fejlesz-
tésére fordíthatta«. A Raiffeisen szövetkezetek és a szász bankok, valamint
egyéb gazdasági szervek, biztosították a szász vagyoni állag növelését. 

A dualizmus átmenetinek tartott állapota tartósnak bizonyult, s a szászság-
nak választania kellett, hogy továbbra is a terméketlen duzzogás politikáját foly-
tassa-e vagy utat keressen a magyarság felé. A szászság az utóbbi megoldást
választotta. Belső társadalmi és gazdasági bajok ütötték fel a fejüket, s a szász-
ságnak gyorsan kellett határoznia. 1885 körül következett be a nagy fordulat.
Siettette a közeledést Tisza Kálmán kormányának 1890 tavaszán történt bukása.
A szászok ugyanez év nyarán nagygyűlést tartottak Nagyszebenben. »A nagy-
gyűlés feladata nem volt könnyű – írja Pukánszky – mert a különféle pártállású
szász politikusokat közös munkatervnek kellett megnyerni; többen közülük
elvben is idegenkedtek a szász–magyar közeledéstől, s jellemző, hogy a meg-
egyezést biztosító irányelvek a központi választmányban mindössze egy szava-
zattöbbséget kaptak. Szenvedélyes viták után végre létrejött az új politikai
program, mely a népi külön fejlődés biztosítékainak követelésében számot vetett
az egységes magyar állam érdekeivel és hangsúlyozta a szászok együttműködési
készségét minden irányban. (…) A magyar kormány szívesen fogadta a szász
határozatot, és a szász képviselők a kormánypárt padjaiban folytatták politiká-
jukat. Különösen Tisza István hivatalba lépése után alakult ki kedvező légkör,
és a sérelmezett törvényeket legenyhébben a szászok között hajtották végre.
Ugyanekkor azonban Brandsch Rudolf vezetésével megindult az ún. »zöld szá-
szok« mozgalma. Brandschék mit sem törődve azzal, hogy kormánypárti kép-
viselők, kormányellenes agitációt fejtettek ki az országban élő németség
körében. A többség elítélte Brandschékat, és Tisza István kemény szavai után
Brandsch társaival együtt kilépett a kormánypártból. Egyidejűen azonban meg-
indult a szellemi közeledés a szászok és a magyarok között. Egyesek közülük
a magyar közéletben szép pályát futottak be, azonban »...otthon az erdélyi vá-
rosokban – írja Pukánszky – a szász–magyar társadalmi érintkezés csak úgy
alkalomszerű maradt és szűk térre szorult, mint a román–magyar barátkozás«.
(…) a szász értelmiség egy része lassanként mégis egészségesebb belső vi-
szonyba került a magyar állammal«. Tisza István a nemzetiségi kérdésről 1913
decemberében mondott elvi jelentőségű beszédében példaképpen idézte a szá-
szokat arra, »…hogy országunk nem magyarajkú polgáraiban erős népi öntudat
élhet, hogy maradandó szellemi kötelékek fűzhetik őket a velük rokon külső
nagy nemzetállamhoz anélkül, hogy emiatt hűségük és a magyar állam szolgá-
latában végzett munkájuk bármilyen vonatkozásban is csorbát szenvedne«.

»Otthonunkat elvesztettük, de megtaláltuk hazánkat«, ez a címe Pukánszky
könyve utolsó előtti fejezetének. E szavakat Teutsch Frigyes püspök mondotta
az 1916. évi román betörés után Budapesten, a Deák téri templomban össze-
sereglett, menekült híveinek. »A század elején fokozódó szász–magyar politikai
enyhülést és érzelmi közeledést – írja Pukánszky – a világháború közös veszé-

lyei, küzdelmei és megpróbáltatásai szinte meleg rokonszenvvé, testvéries
együttérzéssé hevítették.«...»Az erdélyi német sajtó magyar sorskérdésekkel
foglalkozó cikkeiben sok érdekes helyreigazítással, új magyarságszemléletet
sejtető ítélettel találkozunk, különösen a háború első felében. A cikkírók tisz-
telettel szólnak a magyarság szövetségi hűségéről, áldozatkészségéről és ki-
tartásáról, s nyomatékkal hangsúlyozzák az elválaszthatatlan magyar–német
sorsközösséget, főképp pedig azt a megszívlelendő igazságot, hogy a szász nép
jövője is a magyarság és a magyar föld sorsától függ. Különösen a szász egyház
nagy tekintélyű püspöke, Teutsch Frigyes, emeli fel ismételten szavát a magyar–
német barátság elmélyítése érdekében. Ebben látja Magyarország megerősö-
désének és a szász nép fejlődésének biztos zálogát: ha Magyarország
tönkremegy – hangoztatja egyik cikkében – mi is elpusztulunk, s elvész népünk
meg egyházunk; ha országunkat elszakítják Magyarországtól, vége évszázados
történelmünknek s jövőnknek.«...»Levelekből, cikkekből, a szépirodalom alko-
tásaiból tudjuk, hogy éppen a legnehezebben megközelíthető szász vezető réteg
ekkor valóban szíve szerint való hazájának érezte Magyarországot, melyért
szenvedni és áldozni is érdemes, nemcsak államnak, mellyel szemben résen
kell állania az ősi jogok védelmében«.”

Tehát nem mondhatjuk, hogy a szászok között ne lett volna éleslátó és váteszi
képességgel rendelkező értelmiségi. De hangja nem lehetett elég erős. Valami
makacs történelmi ellenszenv mégis uralta a szászság nagy részét. Mintha a la-
kónak a házigazda irányába táplált rejtett ellenszenvéről lenne szó. Hiszen ő tu-
lajdonos, a lakó meg csak bérlő? Pedig gyakorlatilag csorbítatlan jogaikat nyolc
évszázadon át gyakorolhatták, s végig kétségtelenül előnyben voltak az erdélyi
magyarsággal a mindenkor szükséges áldozatvállalás súlyát illetően.

„A háborús érintkezés következtében »erőteljesen fellángoló német népi ön-
tudat azonban a legcsekélyebb mértékben sem idegeníti el most a szászságot
a magyarságtól. Mindenki tudja, hogy a magyarság és a németség útja közös,
mindenki tudja azt is, hogy az erős és csorbítatlan magyar állam egyúttal a
német ügyet is elősegíti. A szász közírók ugyan hangoztatják népük sajátos mű-
velődési igényeit, megjelölik a jövőben követendő kisebbségpolitika irányelveit,
de még erőteljesebben hangsúlyozzák azt, hogy törhetetlen hűséggel kitartanak
a magyarság mellett s ezzel egyetértésben kívánják népi igényeik kielégítését«.
A kibővített szász nagyválasztmány 1918. október 22-én hozott egyhangú ha-
tározatából idéz ezután néhány mondatot Pukánszky Béla: »A szász nép évszá-
zados hagyományaihoz híven ebben a súlyos időben is szilárdan és rendületlenül
ragaszkodik a magyar hazához. Abban a meggyőződésben, hogy hazánkat leg-
hatékonyabban mint németek szolgálhatjuk, kívánjuk, hogy a viszonyok újjá-
rendezésénél a nemzeti kisebbségek egyenjogúsításának megvalósításával
szabad életteret és teljes fejlődési lehetőséget biztosítsanak számunkra a poli-
tikai, társadalmi és kulturális élet minden ágában.«…»Néhány nap múlva szét-
foszlottak a német nemzeti gondolat diadalába vetett reménységek; merőben
új helyzet adódott, mely súlyos elhatározásokat kívánt a szász nép vezetőitől.
Ezek a vezetők – írja Pukánszky – jónak látták népük hűségnyilatkozatával a
hatalom új birtokosai felé fordulni, tőlük várva a szászság ősi jogainak intéz-
ményes biztosítását is. A szászság és a magyarság között fonódott kötelékek
az összeomlás fergetegében nem bizonyultak elég életképeseknek.«”

Ekkor következett az öngyilkosság, 1919. január 8. a medgyesi kiáltvány. 
A könyv utolsó fejezete az összeomlás utáni időket vázolja. Pukánszky idézi

Teutsch szavait, melyek szerint „Nagyrománia megvalósulásával történelmi fo-
lyamat jutott befejezéshez; ezzel szembeszállni dőreség lett volna.” A szászság
azonban mégsem képes leküzdeni szorongó érzését, melyet Teutsch a következő
szavakban juttat kifejezésre: „Minden nagy átalakulásnál, így 1691-ben és
1867-ben joggal hivatkozhattak a szászok bizonyos biztosítékokra. Egyedül
Nagyromániához csatlakoztak biztosítékok nélkül.” Annyit már sejthetett volna,
hogy még ha kapnak biztosítékokat, azok sem jelentettek volna semmit a
bizantín világnak a politikában is érvényes erkölcsi normái mellett.
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„Az 1919. január 8-án, Medgyesen megtartott gyűlés határozataival kap-
csolatban Pukánszky a következőket írja: »Nem tudjuk, hogy a medgyesi kiált-
vány szerkesztői figyelemre méltatták-e a gyulafehérvári határozatok nyolcadik
pontját; ez a pont a románság csodálatát és háláját fejezi ki az antant hatalmak
iránt, melyek >egy évtizedek óta háborúra készülő ellenséggel szemben vívott
nagyszerű és szívós küzdelem árán megmentették a civilizációt a barbárság
körmei közül<. Úgy érezzük, hogy erről a pontról a kiáltvány szerkesztőinek
is tudniok kellett, és bizony rendkívül sajnálatos, hogy a szász nép vezetői bántó
hamarsággal tagadták meg azt a háborút, melyet mindvégig joggal hirdettek
Németország nagy harcának és mellyel saját tömegeik gyakran életük meg va-
gyonuk árán mégiscsak közösséget vállaltak.« Az új életkeretben a szászokat a
csalódások sorozata éri. Megint a magyarság felé keresnek utat. A szellemi és
irodalmi közeledés jelei mutatkoznak. Hangsúlyozzák az erdélyiséget s ennek
érdekében együttműködnek a magyar szellemi férfiakkal. A Klingsor és az
Erdélyi Helikon között együttműködés jön létre, és 1933-ban megtörténik
Brassóban a szász–magyar írói találkozó. A szászok a politikában is együttmű-
ködnek a magyarokkal, 1927-ben választási kartellt is kötnek a Magyar Párttal,
de mert Brandsch a kormánypárttal is lepaktál, az egyezmény gyakorlati meg-
valósítására nem kerül sor.”

Ismét Brandsch!
„A Harmadik Birodalom megszületése után azonban a finom szálak ismét

elszakadnak, és a szászság lelkében ismét a nagynémet gondolat lesz úrrá.
Egyidejűleg halványul el bennük az erdélyiség gondolata is. »Ma – írja
Pukánszky – az erdélyi szászság, mint a hatalmának tetőpontján álló Nagy-
német Birodalom dédelgetett népcsoportja, jogos reménykedéssel és biza-
lommal tekinthet a jövőbe. A magyar állam kötelékébe visszatért töredékének
népi érdekeit a bécsi kisebbségi egyezmény biztosítja, s a Romániában maradt
többség is bizton várhatja az anyaország hatékony védelme alatt régi vágyai -
nak, sőt legmerészebb álmainak teljesülését. És mégis valami nyugtalanság
lobog, valami szabatosan meg nem határozható aggodalom él a szász értel-
miség lelkében. Mintha a nagyhatalmi erőviszonyok megoszlásának szükség-
képpen változó, szeszélyes játékán kívül más, közelebbi, kézzelfoghatóbb és
szilárdabbnak látszó biztosítékot is keresne népe zavartalan fejlődése, bol-
dogulása számára, és közben észre venné, hogy e biztosítékok megszerzésére
saját népéből is hiányzik a kellő lelki készség, hogy saját népének is az egyéni
lélekig ható belső megújhodásra van szüksége.« A szászságnak ki kell törnie
elzárt életéből, le kell vetnie nehézkességét, le kell mondjon otthon belé nevelt
érzelmeiről és nézeteiről – írja Csáki Richard – »de rendesen bátorságunk
sincsen arra, hogy nagyobb stílű életet éljünk, amint azt szívünk szerint sze-
retnénk«.

»Ismételjük: – írja Pukánszky – a belső nyugtalanságra, józanabb önszem-
léletre, szigorú önbírálatra valló szólamok nem egészen új keletűek. De mégis
mintha napjainkban gyakrabban találkoznánk velük, többen figyelnének fel
rájuk; mintha ebben a nyugtalanságban lázas keresés jutna kifejezésre, a szász
nép keresése, hogy az új Európa kialakulásának borzalmasan fenséges színjá-
tékában merre forduljon, kivel fogjon kezet az ismeretlen jövő útján. És mintha
a keresés közben új fényben jelennék meg a nyolcszáz esztendős múlt is, királya-
ival, kiváltságaival, harcaival, csalódásaival, valódi és képzelt sérelmeivel és – ma-
gyarságával… A szász ember nem tud elszakadni erdélyi hazájától – áttelepítése
egyet jelentene elpusztulásával – csak saját közösségében és történelmi kere-
teiben érvényesítheti igazán képességeit. Ezért fogódzik egészséges életösztö-
nével egyre erősebben az erdélyi talajba, ezért próbál újra meg újra az erdélyi
életközösség útjára térni.«”

Amit itt Pukánszky leír, a Ceauşescu-érában pontosan megtörtént. Nem át-
telepítették őket, hanem eladták, mint a barmokat. És ők könnyes-boldogan
menekültek az erdélyi gyökértől, amely már nem az elfeledett magyar talajba
fúródott. 

„Zillich Henrikkel egyetértésben Pukánszky a jövő nemzedékben látja a
szászság reménységét. »Igen – írja záró szavaiban – a fiúk meg fogják találni
az erdélyi életközösség nyolc század hagyományain nyugvó, újjáépült útját is!«”

Hát ez az, amiben tragikusan tévedett.  
Az eladott szászok évek múltán is hazajárnak nosztalgiázni. Petárdáznak az

üres templom tornyából, és berúgnak a nyelvüket nem beszélő kocsmáros sö-
rétől. Aztán visszatérnek a Nagy Hazába. Ahol nem mindenütt fogadták őket
tárt karokkal. De mi lesz, ha ez a generáció végleg elfogy? Semmi! 

„Eddig tart Pukánszky Béla könyve, s a könyvhöz magához tulajdonképpen
kevés hozzáfűznivalónk lenne. A magunk részéről legfeljebb azt húzzuk alá,
amit Pukánszky érzékeltet: a megújhodó magyarság – bár szigorúan a maga
sajátos formái között és híven magyar hagyományaihoz – lényegében ugyanazon
népi és kollektiv alapelveken látja felépíthetőnek a jövőt, mint a szászság, amely
most a nemzeti-szocialista eszméken nyugvó nagynémet gondolat híve és hor-
dozója. A román uralom alatt eltöltött 22 év tárgyi és szellemi vonatkozásokban
egyaránt közelebb hozta Erdély magyarságát a szászok életfelfogásához. Jobban
megértettük az ő életüket, mint valaha a közös történelem során, és minden
bizonnyal ők is közelebb jutottak hozzánk, aminek egyébként a felszabadulás
óta sok jeles és örömteljes példáját tapasztalhattuk. Így jó, sőt azt mondhatjuk,
a legjobb reménységgel tekintünk a szász–magyar viszony további fejlődése elé,
és meg vagyunk győződve arról, hogy végre is sikerül tartós és maradandó for-
mákat találni arra, hogy az erdélyi szászság az eddigi merev és nemegyszer el-
utasító elzárkózás nélkül is folytathassa sajátos népi és művelődési életét,
változatlanul felelve meg eredeti hivatásának, amelyet egykori királyaink az »ad
retinendam coronam« szavakban juttattak maradandóan kifejezésre. Úgy érez-
zük, hogy a múltra ráborult a koporsófedél. Áhítattal állunk előtte és a benne
eltemetett szép új virágokat hajt a szívünkben. Nyolc évszázad után talán elér-
keztünk a küzdelmek és súrlódások végállomásához. Elérkeztünk talán ahhoz
az állomáshoz, ahonnan már csak párhuzamosan futnak tovább a sínek a bol-
dog, teljes jövendő felé. Mint állam, hű polgáraink iránt magunkban hordjuk a
magyar királyok védő és istápoló akaratát, mint nemzet becsüljük és tiszteljük
őket, s mint erdélyiek, egyek vagyunk velük az erdélyiségben. Pukánszky könyve
sok súlyos igazságával bizonyára közelebb hozott bennünket egymáshoz.” 

Egy fejezet, amelyik illúziónak bizonyult. És nem csupán a nagynémet álom
szégyenteljes összeomlása miatt, hanem sokkal inkább a medgyesi nyilatkozat
következményei nyomán. Ami természetesen nem jelenti, hogy ha ők akkor Ma-
gyarország mellett nyilatkoznak, másként alakulhat a történelem. De mégis.
Ne feledjünk egy tényt: ama nyilatkozat megszavazásának pillanatában Medgyes
városát már megszállták a román csapatok!

„Helyes azonban talán, ha nemcsak magával a könyvvel s a vele kapcsolatos
saját véleményünkkel, hanem azzal is foglalkozunk e helyütt, hogy a könyv eddig
milyen visszhangot váltott ki éppen a németség körében. Igen figyelemreméltó
ezzel kapcsolatban a Deutsche Zeitung február 14-i számában megjelent ref-
lexió, melynek szerzője Lorenz Viktor. 

Lorenz sok jóindulattal tárgyalja Pukánszky könyvét és értékeli annak je-
lentőségét. Úgy véljük azonban – legalábbis erdélyi szemmel megítélve –, hogy
egyes megállapításai egyoldalúak és kissé túlságosan ragaszkodik olyan téte-
lekhez, amelyeket a jövő érdekében revízió alá kellene venni. Végeredményében
se Pukánszky nem törekszik arra könyvében, se mi egyebütt nem arra törek-
szünk, hogy sebeket szakítsunk fel, vagy régi vitákat kezdjünk újra, hanem hogy
megtaláljuk a közös életbe torkolló, egymáshoz vezető utat. Lorenz érzékenyen
reagál Pukánszkynak egyébként általa is jóindulatúnak minősített, néhány meg-
állapítására. Nem bántó ez az érzékenység, de bennünk azt az aggodalmat kelti,
hogy szeretné a problémát »szent és sérthetetlen« magaslatokra emelni, még-
pedig oly módon, mintha a helyes magatartás kizáróan az egyik fél részéről
nyilvánult volna meg. Összekeveri megítélésében az egész magyarországi né-
metség helyzetét az erdélyi szászságéval, amikor azt mondja, hogy az elzárkózás
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volt az egyedüli lehetőség a szászság számára, hogy népi állagát megtartsa. El-
lenkező magatartás népiségének feladásához és pusztulásához vezetett volna. 

Ez a tétel csak részben állja meg a helyét. A szászság mély és talán eltép-
hetetlen erdélyi gyökereket eresztett és olyan autonóm egységben élt, amelynek
keretei között hordoznia tudta a saját művelt rétegét. Más szavakkal ez annyit
jelentett, hogy a szász intelligencia olyan számú lehetett, amennyit a szászság
eltartani képes volt. A századforduló körüli magyar–szász közeledés eredménye
kétségkívül néhány szász férfiú és család elmagyarosodásához vezetett, vagy –
mint Lorenz mondja – a magyar életbe való felemelkedés ára »a néppel szem-
beni árulás volt«, azonban ezeknek száma elenyészően csekély azokéhoz képest,
akik – a szász közösség nem lévén képes őket eltartani – külföldre vándoroltak.
Más magatartás esetén tehát a szászság csupán azzal a népi veszteséggel lett
volna kénytelen számolni, amely más irányban amúgy is érte. A népiség, a jog
és a művelődési, valamint gazdasági javak védelme a mi megítélésünk szerint
nem követelte meg azt a teljes társadalmi, politikai és gazdasági elzárkózást,
amit a szászok évszázadokon keresztül tanúsítottak, sőt nem egy esetben nyílt
ellenségeskedéssé fokoztak. Mindezek azonban a múlt tévedései vagy szükség-
letei, amelyek fölött ma meddő és hiábavaló vitatkozni. Lorenz cikke végén a
következőket írja: »Végül egy politikai megállapítást óhajtunk tenni. Bármennyire
is érdekesek Pukánszky fejtegetései a magyar–szász viszony történelmi fejlő-
déséről, a jövőben nem beszélhetünk többé szász–magyar viszonyról. Azt a
harcot, amelyet a világháború előtt Brandsch Rudolf és a >kisszász< képvi-
selők vívtak, végérvényesen az általános német álláspont javára sikerült eldön-
teni. A szászok, amennyiben Magyarország területén élnek, a magyarországi
német népcsoport tagjai.  Ez a népcsoport, a nemzetiszocialista világszemlélet
alapján nem ismer törzsi vagy történeti különbségeket német és német között.
A magyar–szász viszony ezért immár nem önmagáért való kérdés, hanem be-
ágyazódott az államnép-népcsoport problémába és azon túl a magyar–német
viszony egész kérdéskomplexumába.« 

Ezzel a politikai megállapítás lényegileg tökéletesen helytálló. A cikkíró
azonban elfelejti, hogy a szász–magyar kérdéssel kapcsolatban sok apró, ha
nem is égető és döntő részletkérdés vár még megoldásra. Nem szentel figyelmet
Pukánszkynak arra az egyébként igen figyelemreméltó megállapítására sem,
hogy a szászság »keres«. Keresi a jövő közvetlen és tárgyi biztosítékait, olyan
biztosítékokat, amelyek függetlenek a külpolitika szükségszerű változásaitól.
Ezeket a biztosítékokat a szászság csak Erdélyben és kizáróan Erdélyben ta-
lálhatja meg, annál az egyszerű oknál fogva, mert erdélyi. A keretet megadja
az ország és megadja valóban a magyar–német viszony egész komplexuma. De
vajon ha a nagy kereteket helyesen és értékesen akarjuk betölteni, nem arra
van-e szükség, hogy tisztázott és időt álló részekkel töltsük meg? Népek sorsát
kétségkívül a nagy történelmi fordulatok, erőeltolódások és egyensúlyi változá-
sok döntik el. De hogy kedvezően történhessék a döntés, ahhoz szükség van a
szürke hétköznapok apró bizonyosságaira. Azt hiszem, méltán állíthatom, hogy
a fiatal erdélyi magyar politikának nemzetiségpolitikai tekintetben sarkalatos
célja ennek a minden külső tényező hatásától független kiegyezésnek és biz-
tonságnak a megteremtése. Csak erre épülhet fel a különböző népek közötti
egészséges szimbiózis, egyaránt megfelelő biztosítékokkal az állam és a nép-
csoport felé. Ilyen szilárd alapokon épülhet csak fel minden birodalmi gondolat,
ezeken virulhat csak az egészséges együttélés, amelyet nem gátolnak bujkáló
aggodalmak, s csak ilyen őszinte együttéléseken épülhet fel az új Európa. 

Ezt a gondolatot vallva, állítjuk Lorenz Viktorral szemben, hogy egyelőre
még van magyar–szász kérdés. Egyelőre, s mindaddig, amíg ezt a kérdést min-
den részletében tisztázva nem »ágyazhatjuk« bele közösen a német–magyar vi-
szony nagy kérdéskomplexumába. Abban bízni, hogy ez sikerül, éspedig
rövidesen sikerül, Istennek hála, minden jó okunk megvan.”

A kérdés pedig a bizantínok történelmi hengere által megoldatott.  Mind a
magyar–szász, mind az újra kizárólagossá vált román–szász viszonylatban. És

úgy beágyazódott a nagy német komplexumba, hogy onnan már soha ki nem
szabadul. Az erdélyi szász nemzet elveszette Erdélyét. S ami hasonló nagy vesz-
teség: Erdély elvesztette szász nemzetét. A kérdés tanulmányozása már törté-
nelem, ha pedig az, akkor tapasztalat. Fájdalmas tapasztalat!

y

Egy új kezdeményezés
Réthy Andor: A „Termés” és írói köre 1943/2.

1942-ben új, negyedévente megjelenő irodalmi folyóirat bukkant fel a vissza-
csatolt Erdély szellemi életében a: Termés! Szerkesztői: Asztalos István, Bözödi
György, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László. Megsejtenek valamit az idők
zord figyelmeztetéséből. Ismét érzik a feladatot. Kiss Jenő a Bátor élet című
versében ezt írja: 

„Eljött hát, el, a »mi időnk«, barátok
amelyről tudva szóltam egykor én –
dermedtség, meghasonlás, könny és átok –
és mélyen, mélyen:
minden hamu parázsa: a remény.”

Réthy Andor így indítja ismertetőjét:
„A karácsonyi könyvpiacon jelent meg a Termés első száma, egyszerű, ízlé-

ses formában, háborús papíron. Vihar nem előzte meg a jöttét: se elvi viták, se
személyi ellentétek hangoskodása nem mutatott arra, hogy külön írói társaság
van kialakulóban. 

A román megszállás alatt Erdély írói a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon
köré csoportosultak, és ennek a két folyóiratnak volt a hivatása, hogy kisebbségi
sorsunkban a hatalom minden megnyilatkozásával szemben ébren tartsa és
ápolja a nemzeti gondolatot és művészi szabadságot. Egyrészt Reményik Sán-
dor, másrészt Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Kós Károly és Kuncz Aladár sze-
mélye és írói hitele jelentett annyi összetartó erőt, hogy a költők és írók
elfogadták és vállalták szerkesztői-kiadói elvüket. Biztatgatásuk, irányításuk,
kritikai mérlegelésük következtében egyre tekintélyesebb és elismertebb lett az
erdélyi irodalom. Az élet különböző útjaira leeresztett sorompók is hozzájárultak
ahhoz, hogy a fajban rejtőző gazdag erők az irodalom felé kerestek megnyilat-
kozási lehetőséget. A Pásztortűz a magyar társadalom szélesebb rétegeihez
kereste a kapcsolatot, míg az Erdélyi Helikon már irodalompolitikát űzött, és
arra törekedett, hogy a múlt és a jelen művészeti életének vizsgálatával bennünk
az emberi önérzetet erősítse. Kitüntetés volt mindenki számára, akinek az írása
akár a Pásztortűzben, akár az Erdélyi Helikonban megjelenhetett, mert ez nem-
csak a nyilvánosságot jelentette, hanem a baráti közösséghez tartozást is. Az
évek hosszú folyamán ha sok támadás érte is ezt az írói kört, jobboldalról is,
baloldalról is egyaránt, magas kritikai és magyar nemzeti szempontja révén
mindig sikerült a pillanatnyi nehézségeket áthidalni. Nehezebb volt a berkeken
belül támadó ellentéteket legyőzni, amelyek a szerkesztői és kiadói elvek és in-
tézkedések kapcsolatát és természetét érintették. A kisebbségi élet 22 éve alatt
csak egyszer került nyílt törésre a sor, amikor az Erdélyi Helikon és az Erdélyi
Szépmíves Céh irodalompolitikájával elégedetlen írók a rövid életű Emirbe sza-
kadtak. Az elégedetlenségnek ez a kirobbanása és az új utakat kereső boldo-
gulásnak a sikertelensége jelképesen mutatta, hogy más a tehetség és a
szerkesztés és adminisztráció is más. Ettől kezdve az írók írtak és a szerkesztő
szerkesztett, míg csak a bécsi döntés a helyzetet gyökeresen fel nem forgatta:
egyszeriben megszűnt a szerkesztőségnek és az íróknak ez az egymásrautalt-
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sága. Minden út szabad volt, és minden folyóirat szívesen közölte az erdélyi
írók írásait. A politikai felszabadulás magával hozta a menekülést is a kisebbségi
élet minden kényszerűnek érzett fegyelme alól. Tudat alatt, akaratlanul is, a vál-
tozásra olyan érzékenyen megnyilatkozó írói természet mindenben megkötött-
séget szimatolt és szinte tüntetően kerülte a régi megszokott helyeket. Elég
csak kézbe vennünk a hazatérés után megjelent folyóirat-példányokat. Nem
egy-két szám, de az egész magatartás mutatja, mintha csak a múltnak minden
emlékét el akarnák felejteni, az írók következetesen kerülik a régi nagy harcok
területét. 

A Pásztortűz a hazatérés után, az első öröm lázas önkívületében, érezhető
nehézségekkel küzd, bár ezek egyáltalán nem anyagi természetűek, de az ese-
mények forró légkörében hiányzik az elmélyedő, nyugodt munka minden felté-
tele. A nehézségek rendre kiküszöbölődnek, amikor bekövetkezik Reményik
Sándor halála. Az első döbbenet válságba sodorta a lapot. A csapás annyira
váratlan volt, hogy idő kellett az eszmélésre, az eligazodáshoz, az új adott hely-
zet felmérésére, mikor a lap léte és nem léte komoly tárgyalások kérdése volt.
A Pásztortűz baráti köre végül is úgy határozott, hogy Reményik Sándor em-
lékének és szellemének hódolva, továbbra is, hónapról hónapra, asztalunkra
helyezi kisebbségi életünk egykori szimbólumát. A lap ízléses külsejű, és értéket
képvisel ma is, mégis hiányzik belőle valami, ami régen megvolt, amiről
Reményik Sándor is írt 1932. újév napján kelt felejthetetlen szózatában: azok-
hoz szól ebben, akiknek a Pásztortűz »egy-egy cikke, novellája, költeménye
eseményszámba ment, nagyobb eseményt jelentett, mint a politika vagy az
üzlet«. Ez hiányzik most, a vezérnek eligazító véleménye, minden felvetődő kér-
désnek magas szempontú megbeszélése. Nem tételek, de elvek voltak a Pász-
tortűzben, sokszínűségük mellett is egységes megnyilatkozások, amelyek
magatartást sugalltak, és lelki gerincet adtak minden olvasónak, akinek a min-
dennapok munkájában bizony sokszor meg kellett görnyednie. Az Erdélyi He-
likon az első időben a régi munkatársak írásaiból a letűnt kor emlékét idézte,
majd gyors számvetést végzett, hogy a bécsi döntés és a hazatérés minden író
számára mit jelentett. De ettől kezdve az egyes számokban keresve kell keres-
nünk a régi nagyok, az igazi, vérbeli erdélyi íróknak bármiféle megnyilatkozását.
Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában egy-egy könyvük még megjelenik –,
lehet, hogy valamilyen szerződés következtében, de még valószínűbb: a Céh-
könyvek ízléses, gondos kiállítása és nagy piaca miatt – de cikkük, versük, no-
vellájuk, kritikai megjegyzésük vagy időszerű jegyzetük a folyóiratban már alig,
vagy csak nagy ritkán olvasható. Új nevek vonulnak fel, akiknek azonban az
»erdélyi szellem«-hez vajmi kevés közük van. Hol vannak azok az idők, amikről
Reményik Sándor is ír, szabatosan meghatározva az erdélyi szerkesztők fela-
datát: »elmennek, ha kell ismét, mint a legprimitívebb időkben, Erdély legtá-
volabbi zugaiba lelki toborzót járni«, mert csak így lehet híveket és
munkatársakat felkeresni, meghódítani és gyűjteni. Ez a hivatása most és min-
denkor, az erdélyi szerkesztőnek. Nemcsak előfizetőket kell gyűjtenie, hanem
híveket, nemcsak írókat kell felléptetnie, hanem munkatársakat, akik ennek a
földnek a titkait kutatják, a mi kétségeinkre válaszolnak, bennünket vezetnek
és irányítanak. A könyvkiadás kérdése más, aminthogy erre mindig is vigyázott,
mert a Szépmíves Céh könyvei most is a régi elv megvalósulásai. De ezt várjuk
minden vonatkozásban, a misszió, a küldetés tudatát, amely lassan már elho-
mályosul és mind erőtlenebb lesz. Pedig a régen leszögezett elvek még ma is
életképesek, de ha igazak is, az még nem jelenti egyúttal azt is, hogy az elvek
igazsága magát az életet is irányítja. Erdélyi irodalmi folyóiratainkat forgatva
megint felvetődik a kérdés: van-e erdélyi szellem, és az erdélyi irodalom él-e?
Most azonban ez a kérdés nem vált már ki harcos ellenállást, mint annak idején,
talán csak egyszerű kétségként jelentkezik egyeseknél, mások meg fásultak is,
hogy felelet után kutassanak.”

Ezúttal is felmerül a kérdés: Nekünk súly kell a növekedéshez? Nekünk
Mohács kell? Minket a sors és a történelem durva ostora képes csak munkára

sarkallni, alkotásra ösztönözni? Amint elül a vihar és elcsendesedik a táj, ha-
nyatt vágjuk magunkat az árnyékban, és várjuk az újabb kihívást. Mintha minden
a legnagyobb rendben lenne. Pedig éppen ezek az időszakok, amikor kemény
munkával kellene felkészülni a kérlelhetetlenül megérkező újabb kihívásokra.
A Termés alapító szerkesztői cselekvésre szövetkeztek.

„A mélyben munkáló ösztönös érzések voltak ezek, amikor az »új erdélyi
fiatalok«, higgadt, komoly legények, összeszorított kézzel, dacosan felszegett
fejjel szembehelyezkedtek ezekkel az áskálódó érzésekkel, az ernyedtségnek
és fásultságnak minden jelentkezésével és ismét irodalmat akarnak, a régi,
nemes, erdélyi szellemben. Nemcsak folyóirat kell nekik, ahol írói »termésük«
elszórtan megjelenik, de kell a régi magatartás, a szellem erőssége, az elvek
élete, a felfogás öntudatossága. Nem forradalmi emberek, akik a világot elké-
peszteni akarják, nem harcos kedélyek, akik kis egyéni vitákban élik ki erejüket,
de a régi nehéz időknek légkörében megtanulták, hogy az elvekért, a hagyo-
mányért sokszor a lázadás is kevés és a harcot is vállalni kell. Nem keresték a
harcot és feltűnni se vágytak a szó rossz ízű, hétköznapi értelmében. Szaka-
dársággal sem lehet őket vádolni, mert írói körük nyilatkozata szerint újult
ütemben folytatni akarják a régi munkát: negyedéves folyóiratuk mellett olcsó
könyvek kiadását tervezik, és cselekvő falumunkára gondolnak, mert »személyes
kapcsolatokat kívánnak teremteni a magyar társadalom minden rétegével«.
Programjuk nem új, talán ezért is fogadta jelentkezésüket siket csend és tétova
bizonytalanság a közvélemény részéről. De más lett volna a helyzet, ha kiállásuk
nagy hangú kijelentések rakétázása közben történik, akkor lehetett volna tá-
madni és védeni őket, lehetett volna vitázni, bizonygatni és cáfolni, lehetett
volna harc a rokonszenv és az ellenszenv kirobbanásával, és lett volna siker a
reklám nagysága szerint. Programjuk nem új még abban sem, hogy irodalmi
céljaik mellett szociális terveik is vannak: személyes kapcsolat a magyar társa-
dalom minden rétegével, mert melyik irodalom és írói kör nem törekszik arra,
hogy kapcsolataik minél szélesebb közönségréteget érintsenek. Nem helytálló
tehát a vád, amely szemükre veti, hogy kizárólagosságra törekszenek: nem csak
urbánusok és nem csak népiek, nem nyugatosok, s nem köldöknézők, de ma-
gyarok és erdélyiek, akik a földnek ebből a sarkából figyelik az életet, és minden
irányú érdeklődésüket ez a talpalatnyi föld határozza meg. Már ezzel a prog-
rammal is a régi hagyományok irányát követik és az igazi erdélyi szellem érvé-
nyesüléséért küzdenek. Ezzel kapcsolatosan ismét nyomatékosan rá kell arra
mutatnunk, hogy az erdélyi szellem nem jelent különlegességet modorban,
tárgyban és érdeklődésben, csak kritikai magatartást a bennünket, a világot és
az embert érintő minden kérdésben. A származás és az írói magatartás külön-
bözősége ellenére is békésen megférnek egy táborban az öregebbek is, a fia-
talabbak is. Irodalmon kívüli szempontok nem befolyásolják őket és a szűkkeblű
pártérdekek érvényesítését szívből megvetik. Még a látszatát is kerülik annak,
hogy kezdeményezésüket az alacsony vetélkedés szempontjából ítéljék meg. Az
együttes jelentkezés után is írásaikkal fel-felkeresik a régi otthont, mintegy
annak bizonyításául, hogy személyi ellentétet megmozdulásukba senki se ol-
vasson bele. Programjukat sehol sem fejtették ki részletesen, az egyes pontokat
még a marosvécsi találkozón szövegezték meg, és vállalták még azt a megálla-
pítást is, hogy célkitűzésük mindenben fedi a helikoni írói munkaközösség ere-
deti programját. Új lapalapításra sem gondoltak, készséggel átvették volna a
meglévők egyikét abban az esetben, ha az irányításban szerephez jutottak volna.
Nem akartak elszakadni semmitől, ami az életet, a harcot, a boldogulást jelenti
népünknek. Talán túlságosan is óvatos, körültekintő a megindulás, legalábbis
ilyenre alig van példa a magyar irodalomban és így tettük nem is hasonlítható
össze semmiféle új szervezkedéssel. Minden új lapalapítás új utakat keresett,
legalább program szerint, míg a Termés írói körének szövetkezése legfeljebb
abban új, hogy kifejezetten a »régit« akarja, nem gyávaságból és nem opportu-
nizmusból, de higgadt, komoly megfontolás szerint. Bátorság kell ehhez, így
leszámolni minden konvencióval és kellemetlen nagyképűséggel, vállalva egyedül
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a tettek felelősségét. Ezért hiányzik az indulásnál minden rikító plakát és hangos
jelszó. Az egyszerű bejelentés után a Termést helyezik mindenki asztalára, hogy
abból formáljon véleményt és csak úgy ítéljen.” 

Valami tehát megmozdult. A kezdeményezés szép eredményeket hozott, de
nem sok idejük maradt a munkára és a nagy tervek megvalósítására. Beleszólt
a történelem! És a lehető legdurvábban avatkozott be. A Termés írói köre szét-
szóródott, s ahányan voltak, annyi új helyzetben kellett kipróbálják magukat.
Vagy hallgassanak. A szerkesztők közül Jékely az anyaországban folytatta pá-
lyáját, Asztalos, Bözödi, Kiss és Szabédi maradt. S bár Asztalos korai haláláig
elismerést kapott, Bözödi és Kiss útja olykor göröngyösnek bizonyult. Szabédi
élete viszont a síneken ért véget, véres felkiáltójelnek szánva önmagát. A mun-
katársak pedig? Szétszéledtek. Így Wass Albert, fején halálos ítélettel, emig-
rációban, Horváth István otthon, egy szekus autójának kerekei alatt fejezte be.

„De szabad-e ítéletet mondani az első megtett lépés után? Az első benyo-
más hangulatát szabad-e mértékül használni? Szabad-e és méltányos-e a ter-
veket és a megvalósítás kísérletét szigorú szemmel egymás mellé helyezni?
Szabad, sőt le is kell mérnünk, annál is inkább, mert a mérleg értéket jelez, ha
a szerkesztőség tapasztalatlanságot árul is el közben. Ez a 150 oldalas »őszi«
kötet, kétségtelenül nehéz feladat elé állította a szerkesztőket: Asztalos Istvánt,
Bözödi Györgyöt, Jékely Zoltánt, Kiss Jenőt és Szabédi Lászlót –, mindegyike
előnyösen ismert név az erdélyi irodalom előbbi korszakából. Nehéz volt a fel -
adat, mert most már program helyett a megvalósuló eredményt kellett bemu-
tatni. A nehézséget még fokozza, hogy folyóiratuk csak negyedévenkint jelenik
meg, és ez a nagy időköz a mai sietős világban az időszaki sajtónak nem nagyon
kedvez. Mindig felfokozott igényeket támaszt, mert egy negyedév alatt csak
lehet valami kitűnőt szerkeszteni és éppen ezért minden hiba és tévedés súlyo-
sabban esik a mérlegre. Az első szám inkább abból a szempontból érdekes,
hogy megmutatja a kereteket, amik kitöltésre várnak, mutatja a szempontokat,
elméleti fejtegetés helyett, gyümölcsöző módon és vallomást tesz az írói kö-
zösség érett élet- és irodalomszemléletéről. Így minden kezességünk megvan,
hogy a további kötetek sem hozhatnak csalódást. Hajlandók vagyunk minden
mozdulatukban szimbólumot látni: Áprily Lajos művészi Shakespeare- és
Szabédi László ízes Mistral-fordítása a Nyugat felé forduló eleven érdeklődést
bizonyítja, Bözödi népmesegyűjtése és Endre Béla csángó népdalai a népi ér-
tékek megbecsülése. Horváth István versének közlésével az egyszerű népi te-
hetség útját egyengeti az irodalom és a magasabb szintű élet felé, egyelőre még
a bizakodás nagy reményével. Kodály Zoltán köszöntése a népi jelleg fáradha-
tatlan kutatójának szól, de a tanítványi megnyilatkozás könnyű hangja helyett
inkább szerettük volna a mester határozott vonásokkal megrajzolt élet- és jel-
lemképét látni. Szabó Lajos a kolozsvári színház százötven éves múltját eleveníti
fel, míg Ernyei Gáspár a színház őszi idényének prózai műsorát veti komoly
vizsgálat alá. A Vélemény rovat általában a kötet Achilles-sarka; minden ítélet
dicséretben oldódik fel, vagy téves kiindulással hibás útra irányít, »Örök könyvet
olvas és örök könyvet ír«, olvassuk az egyik helyen, de ez olyan súlyos elírás,
hogy a kötet e rovatának hitelét teszi kemény próbára. Egyedül ennél a rovatnál
támad fel bennünk valami kétség, a bizonytalanság valamilyen kesernyés íze:
jobban, gondosabban, nagyobb felelősséggel kell a szavaknak az értékére
ügyelni, különösen itt. Az egymás felé forduló hajbókolást és tömjénezést is
szabadabb, függetlenebb ítéletnek és tágasabb horizontú véleménynek kell fel-
váltania. De példát is találunk erre: Bözödi György egyszerű, keresetlen esz-
közökkel tudja emberi közelségbe hozni Móricz Zsigmond alakját. Külön értéke
ez az írás az egész kötetnek; nincs benne egy kirívó szó, egy fölösleges jelző,
egy öndicsérő maga felé hajlás, pedig a nagy író közelében eltöltött idő mennyi
alkalmat kínál erre. Itt nyilatkozik meg az érettség, ezeknek a »fiataloknak«
egyik értékes tulajdonsága. Ez a jellemvonás különösen Szabédi László nagy
tanulmányában: Zilahy és a nemzetnevelés igazán szembetűnő. Minden hazafias
szólamtól mentesen és a könnyű lelkesedés mellőzésével vizsgálja az itteni hely-

zetet a magyarság szempontjából, ezen a területen, amely Nyugathoz még nem
és Kelethez már nem tartozik, hanem valamiképpen felemás, ki nem alakult,
csökevényes állapotot őriz. A kisebbségi életben szerzett tapasztalatok éppen
kapóra jönnek és így megtalálja a nyitját ennek a nehéz problémának. Mélyen-
szántó fejtegetése kérlelhetetlen következetességgel járja végig az ok és okozat
meg nem szakítható útját, sehol egy kitérés, óvatos elhajlás, szenvtelen kiegye-
zés vagy elvakított szenvedélyesség. Látó szemmel, hideg fejjel követi nyomról
nyomra az utat, hogy végre eljusson az egyszerű igazsághoz: »Nem vagyunk
ellene társadalmunk megreformálásának, sőt inkább ezt akarjuk, de ennek mér-
tékét és módját a magyar ember állapota, szükségei és igényei kell, hogy meg-
szabják.« Nagyon egyszerű és természetes ez a következtetés, semmi rendkívüli
nincsen benne, de az út, amelyet végigjár, egészen egyéni, saját maga vágta
csapáson halad végig, és amikor a magyar életre függeszti a szemét, akkor is
a helyzetet nagy összefüggésében látja, a környező népek azonos problémáinak
világánál. Ennek a kérdésnek a súlypontja nem azon fordul meg, hogy »kiket,
hanem, hogy hogyan nevel vezetésre alkalmas magyarokat a Kitűnőek Iskolája«,
mert jelenleg az a helyzet, hogy »vér szerinti magyarokból nevelünk idegent a
magyarság vezetésére!« Okoskodásának minden pontja meggondolkoztat, és
Zilahy ajándékozó mozdulata nyomán megjelent sajtónyilatkozatok között az
egyetlen, amely az ajándék nagyságához mérten komolyan és mélyen járón fog-
lalkozik a kérdéssel. Minden sorából a nép szeretete sugárzik felénk, aggódás
és törődés érte, olyan, mint egy széles mozdulat, segítségül kinyújtott kéz a
megmentés érdekében. Ez a tanulmány megérdemelné, hogy röpiratban kerül-
jön minden felelős tényező asztalára, állandó mementónak. 

A szépirodalmi részben Kiss Jenő, Bözödi György, Varró Dezső, Wass Albert,
Gagyi László és Horváth Imre neve már ismerős. Új: Fényi István, aki mint
költő lép az utánpótlás vonalába. Magasan emelkedik ki közülök Asztalos István
meséjével és Jékely Zoltán költeményeivel. Asztalos István minden írásával egyre
inkább beváltja a hozzá fűződő nagy reményeket. (…) Még Kiss Jenő bevezető
versében felhangzik a rikoltás: A bátor kell nekünk, de a kiáltás visszhangtalan
maradt. Szorongó szívvel figyeljük ennek a költőnek az élete útját. Ez a költő
nagy-nagy reményünk volt Dsida Jenő halála után, de nemes ötvözetű költemé-
nyeit egyre ritkábban olvashatjuk. Aggódunk, hogy talán a világfordulás után
sokirányú elfoglaltsága a belső ihlet gyengülését eredményezte! (…) A kötetet
Gy. Szabó Béla hét műmelléklete díszíti. Örömmel nézegettük képeit, mindin-
kább elmélyülő művészi gondjának értékes, szép bizonyságait.” 

A fentiekben elhangzó kritikai megállapítások és a dicséret egyaránt az ak-
kori fiatal és hamarosan szétszóródó generáció megismerésére ösztönöz. Ami-
kor pedig arról ír a szerző, hogy az egymást dicsérő hang zavarná,
visszapillantva, akár arra gondolhatunk, hogy a folyóiratnak a kor megosztott-
sága ellenében szövetkező munkatársai, irodalmon kívüli szempontokat is fon-
tosnak tartanak. Inkább a táborok összeterelésével törődnek, hogy a nehéz
években és még nehezebbek előtt egy akolba szólítsák az irodalmi élet farkasai
által is szétzavart juhokat? De ennek eldöntése már az irodalomtörténészek
feladata.

„Kissé hosszasabban időztünk ennek az új szemlének az első köteténél,
mert gondosan szemügyre akartuk venni, hogy erdélyi irodalmi életünkben hol
is van a helye, tisztázni akartuk a szempontokat, amelyek ezt az új írói közös-
séget, klikkből és szektából kiemelve, függetlenül és szabad állásfoglalásában
vezeti, meg akartuk mérni, hogy már első alkalommal mit is hoztak, és a jövő-
ben mire lehet még reményünk. Tárgyilagos volt a hangunk, helyenkint talán
hideg is, de mivel nem »fiatal« írók esetlen próbálkozásáról van itt szó, minden
becéző melengetés bántó lett volna. A gyakorlott hegyi vándornak, bármilyen
jól is bírja a végtelen túrákat, a katonás menetelést mégis meg kell tanulnia,
sokszor keserves tapasztalatok árán. A tehetség igénye és a szerkesztés gondja
más, ezt a kettőt összehangolni, egyiknek a sérelme és a másiknak a kára nél-
kül, nehéz, de érdemes feladat. És megoldása elől nincs meghátrálás.”
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Aztán elkövetkezett a legkegyetlenebb, legkeservesebb, legmegosztóbb me-
netelés. Már nem számítottak sérelmek és károk, az irodalmi élet állandó meg-
hátrálásra kényszerült. 

y

Meghatározó helyünk?
Palotás Zoltán: A geopolitika mint államtudomány 1943/2.

Nagyon egyszerűen értelmezzük manapság is a geopolitika, vagy a geopolitikai
kényszer fogalmakat. Valóban gyakorta csupán „zsurnalisztikai szólam”, amint
szerzőnk már 1943-ban jelzi. Hogy mennyivel összetettebb ez a kérdés, az
Palotás Zoltán összefoglalójának néhány részletéből kiderül. Aki azonban hoz-
zálát ennek megismeréséhez, ne várjon könnyed olvasmányt.

„Sok ma divatos jelszó és szólam mellett nyugodtan napirendre térhetünk,
de vannak jelszavak, jelszóvá lett fogalmak, melyeket közelebbről meg kell vizs-
gálnunk, mert súlyos és sorsdöntő lényeget takarnak. Ilyen nálunk a »geopoli-
tika« jelszó, zsurnalisztikai szólam; habár valójában nem az, csakhogy
tollforgatóink nem használják helyesen, inkább kihasználják bizonyos politikai,
gazdasági célkitűzések igazolására s talán éppen ezért a tudományos körök,
elsősorban a rokon politikai földrajz képviselői, szinte mereven elzárkóznak a
geopolitikának a tudományok sorába való befogadása elől; friss német jöve-
vénynek tartják, nem rokonszenveznek vele, mert irányítottnak, túlzóan
propagandaízűnek ítélik. Vizsgáljuk meg tehát, hogy vajon ezt a »német geo-
politikát« csak ad hoc célok igazolására művelik-e, s nem történt-e máris ko-
moly kísérlet egy állandó értékű tudományos rendszer megalkotására a
geopolitikával kapcsolatban. Fogalomtisztázásra van szükség, a geopolitikát ki-
fejtő elméletek közelebbi ismeretére, a geopolitikai irodalom áttekintésére,
egyáltalán a geopolitika tudományos és gyakorlati használhatóságának köze-
lebbi vizsgálatára, hogy a kérdésben ítéletet mondhassunk.” 

KJELLÉN ÉS A NÉMET GEOPOLITIKAI ISKOLA
„A »geopolitika« szó – állapítsuk meg mindenekelőtt – nem német eredetű,
hanem egy svéd állambölcselőtől, Kjellén Rudolf (1868–1922) upsalai pro-
fesszortól származik, aki e szóösszetételt 1900-ban használta először »Beve-
zetés Svédország földrajzába« című munkájában, s későbbi »A politika
rendszerének alapjai« című művében határozta meg, kifejtvén, hogy a politika-
tudomány tárgykörét a modern állam életfunkciói alapján kell felosztani; az ad-
digi klasszikus hármas felosztás: terület, nép, főhatalom helyébe a következő
ötös felosztást ajánlja: 1. geopolitika = az államéletnek a területtel összefüggő
kérdései, 2. ökopolitika = a gazdasági élet és vezetése, 3. demopolitika = a
népességgel, 4. sociopolitika = a társadalommal és 5. kratopolitika = az állami
életnek és az államvezetésnek az alkotmánnyal, a hatalommal összefüggő részei.
Ugyancsak Kjellén »Az állam mint életforma« című könyvében azt mondja, hogy
»a geopolitika az állammal, mint földrajzi szervezettel, mint térbeli jelenséggel
foglalkozik, tehát az államterület politikai vizsgálatának a tudománya.« 

Mind a fogalmat, mind annak jelentését később a német geopolitikai iskola
fejlesztette tovább: már nemcsak az egységes politikatudomány egyik részét,
egyötödnyi ágazatát értették a geopolitikán, hanem önállósították és
alájarendelték a kjelléni politikai rendszer második és harmadik részét is: az
öko- és demopolitikát. 

A németek tehát kiterjesztették Kjellén geopolitikai fogalmának jelentéskörét
és ezalatt nemcsak a puszta földfelszín helyzetének, éghajlatának stb. az állam
életére gyakorolt hatásait, illetve ezek vizsgálatát értik (ami Kjellén megfogal-
mazásában megközelítően a geopolitika fogalma volt), hanem ezen túlmenően

mindazt, ami a puszta területtel, földfelszínnel összefügg. Tehát nemcsak a
»Naturlandschaft« , hanem a »Kultúrlandschaft« is a geopolitika körébe tartozik,
azaz vizsgálja a természeti tájon emelt emberi alkotásokat, településeket, gaz-
dálkodást is, továbbá az ott élő népeket és a környezetet, a politikai szomszéd-
ságot is, a természet és az emberi közületek életének egymásra gyakorolt
hatásait, az ember fokozatos felülkerekedését a természeten.”

Egészen más, több ez, mint amit átlagos magyar olvasóként a geopolitikáról
képzeltünk.

„Ezek szerint: a kjelléni alapokból kiindulva arra a megállapításra juthatunk,
hogy – egyszerű formában megfogalmazva – az állam valóságos, fizikai alapjai,
alkotórészei: a terület + nép = államtest (Kjellén még nem említi így összevonva)
élesen elválaszthatók az eszmei alkotórésztől, a főhatalomtól, amely különben is
legtöbbször csak az előbbiek függvénye. És így a geopolitika nem más, mint az
államtest életének vizsgálata, illetve az állam életének térbeli szemlélete.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ehhez az eredményhez Kjellén empirikus
alapú, ún. neoorganikus államelmélete felől is eljuthatunk. Kjellén ugyanis – el-
lentétben kortársaival, kiknek java része az államban puszta jogi instituciót látott
csupán – politikai rendszerében az államot mint térbeli, élő szervezetet empi-
rikusan fogja fel, amikor azt írja: »Az államok, amint a történelemből láthatjuk
és a valóságban is tapasztalnunk kell, értelemmel bíró lények (sinnlich
vernünftige Wesen), akárcsak az emberek, ... érintkeznek egymással, kong-
resszusokon tárgyalnak vagy csatatereken küzdenek egymással, vonzódnak egy-
máshoz vagy gyűlölik egymást,... mint a társadalom világának többi élőlényei
(lebende Wesen).« 

A magunk részéről Kjellén geopolitikai organikus államelméletét a követ-
kezőképpen magyarázhatnánk tovább: 

A lét, létezés különböző fokozatokban, ranglépcsőkben jelentkezik: növényi,
állati, emberi, majd jogi vagy erkölcsi organizmusban: egyed, »személy«, sze-
mélyiség. 

Ha az államot organikus létén felül személyiségnek fogjuk fel (Kjellén még
csak érzékelhető, »értelmes lényekről« beszél, de még nem személyiségekről),
akkor fizikai, valóságos alkotó elemeit (terület+nép) valójában az állam testé-
nek tekinthetjük (lásd corpus Sanctae Regni Coronae, vagy Fiume = corpus
separatum), amit szellemi vagy jogi alkotórésze: a főhatalom emel személyi-
séggé, s így több, mint egyszerű organizmus.  Az állam valóságos, fizikai alko-
tórészeit, az államterületet és a vele elválaszthatatlan összefüggésben lévő népet
különválaszthatjuk az eszmei résztől, a főhatalomtól, és összefoglalóan állam-
testnek nevezhetjük. (…) Az állam személyiségét a főhatalom jelenti, azt
pedig – a maga elvontságában – ez a vizsgálódás nem érinti, megfigyeléseink
körétől különválasztja. Természetesen annyira, amennyire ez lehetséges. Mert
hiszen a geopolitikának is tárgyalnia kell a főhatalomnak az államterülettel és
a néppel összekapcsolódó vonatkozásait; teljes mértékben – nyilvánvaló – a fő-
hatalomnak csak a térbeliségtől elvonatkoztatott szociológiai és jogi része hagy-
ható ki a vizsgálatokból. A geopolitika tehát az állam alapjainak vizsgálata, a
»terület+nép= államtest« tanulmányozása, s – mivel a főhatalom, alkotmány
és jogrendszer ennek az államtestnek függvénye – a geopolitika nem más, mint
a politika priusa. (…)”

A GEOPOLITIKA ÉS AZ ÁLLAMTUDOMÁNYOK
„Kjellén »Az állam mint életforma« című, már idézett művében kifejti, hogy
»az államtudományok területe mind ez ideig a szűken értelmezett jogi jellegű
államfogalomra korlátozódott, míg a földrajz, statisztika stb. (nyugodtan mond-
hatjuk: maga az élet!) nagyobb, tágabb, életrevalóbb tartalmat követel. Eljött
az idő, hogy elismerjük az államtudomány jogát egy kiterjedtebb, élettel telibb
vizsgálati területre is.«

Már a múlt században nyilvánvalóvá lett, hogy az államtudományok elma-
radtak a történeti és természettudományok mögött. Míg ezek át- meg átkutatták
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az országok és nemzetek életét, addig az államtudomány frigyre lépett a mind
elvontabbá váló jogtudománnyal, megelégedett az államhatalom, illetve az al-
kotmányjogi vizsgálatával, az állam alapvető alkotó részeivel, a területtel és a
rajta élő néppel alig törődött. (…)”

Több fontos és örök érvényű figyelmeztetés olvasható ki Teleki Pál alább
megismerhető soraiból, amelyek a mai európai politika egyik alapvető hibájára
is rámutatnak:

„Gróf Teleki Pál élete első tudományos munkájában így ír erről: »A termé-
szettudományok által az utolsó 50 év alatt elért nagy vívmányok más tudomány-
ágak fejlődésére is nagy hatást kellett, hogy gyakoroljanak, hiszen ezek
eredményei egészen új világnézetet teremtettek. Annál különösebb, hogy az ál-
lamtudományok, ezen oly fontos és nagy anyaggal bíró tudományágak terén
még ma is számos olyan nézettel találkozunk, melyek homlokegyenest ellen-
keznek a természettudományok által világosan bebizonyított tényekkel, sőt író-
juknak a természettudományok legelemibb kérdéseiben való járatlanságát
árulják el.« 

Így már régóta sürgető kívánság, hogy az elvont jog- és államtudományok
és a valóság tudományai, különösen a földrajz és a néprajz, egymáshoz köze-
lebb hozassanak, más szavakkal: az államjogi szemléletének túlsúlyát a termé-
szettudományi kutatás eredményeinek felhasználása egyenlítse ki. Jog- és
államtudományaink fent vázolt elvérszegényedésére egymás után eszmélnek rá
az egyes tudományágak, és a természettudományi, lélektani stb. kutatások
eredményeit felhasználva vizsgálódásaik súlypontja valóságos alapjaikhoz: az
emberhez, a földhöz tér vissza. Így a büntetőjog figyelme – a kriminológia ha-
tása alatt – a normáról, a büntető jogszabályról a bűntettes felé fordul, az elvont
normatív alapról az explikatív módszertani alapra való áttéréssel. (…) A szo-
ciológia megteremtésével a politika is egyik alaptényezőjének tüzetes megvizs-
gálásához fogott hozzá: a társadalomkutatáshoz. De még a növénytanban is új
kutatási irány, a geobotanika bontakozik ki, amely szintén az alappal, a földdel
való kapcsolatosságot hangsúlyozza.

Az államtudományok szempontjából azonban a századforduló éveiben fel-
tűnő új tudományágak, mint az emberföldrajz, a politikai, a gazdasági földrajz
stb. – habár az élet valóságos alapjaihoz való visszatérés szükségének felisme-
réséből származtak – mégsem oldották meg a kérdést, mert csak segédtudo-
mányokként voltak alkalmazhatók. A politikatudományban ugyanis nem a
politikai földrajzi és néprajzi elem hozhatott megújulást, hanem egy olyan új
rendszer, amely a politikát ráépíti a földrajzi megismerésre, vagyis a geografiai
politika. Kjellén zseniális, rövid, kifejező és lefordíthatatlan szóösszetétele: a
geopolitika ezért helyes. Ha az államtudományok, közelebbről a politika lénye-
gét földrajzi tudásra akarjuk alapítani, akkor ennek az új tudományágnak logi-
kusan nem lehet politikai földrajz elnevezést adni, hanem csakis a geopolitikát.
A »geo« csak jelző, a politikán van a hangsúly: politika, tehát államtudomány.

Az elméleti geopolitika tehát: a politikatudomány első fele, az állam kiala-
kulásának, szervezetének, életének térbeli vizsgálata, közelebbről az állam te-
rületének és népének, mint államtestnek az élettana. Gróf Teleki Pál: Az
elsődleges államkeletkezés kérdéséhez. Államtudori értekezés. Budapest 1904.
bevezetés. 

A gyakorlati geopolitika: Sieger szerint »földrajzi szempontok által megha-
tározott államművészet« (…), vagy Teleki szerint: földrajzi tudásra alapított po-
litika. (…)

A szóba hozható kérdések közül különösképpen fontosnak látszik az élő ál-
lamterület belső vizsgálata, az államtestnek mintegy anatómiája. Az államterület
hegyszerkezete lenne a »csontváz« (még Leonardo da Vincitől származik ez a
hasonlat), érhálózata a közlekedési útvonalak rendszere, idegrendszere a hír-
szolgálat hálózata. A fizikai és szellemi közlekedést nemcsak gazdasági szem-
pontból kell vizsgálni, hanem tisztán államtudományi szempontból is, az
államtest élete szempontjából, mint életlüktetésének, békés virágzásának, há-

borús küzdelmeinek színterét. Az államtestnek, mint a legegyszerűbb élőlény-
nek is, karakterisztikonja a mozgás; életcirkulációinak összessége: a fizikai és
szellemi közlekedés. Az államélet megszületésével egyidejű és egyértelmű az
államtest organikus életlüktetésének megindulása is – ez az »állami közlekedés«
a már előbb is megvolt anetatikus gazdasági és kereskedelmi (fokozat!) fogalom
felett pluszt jelent és attól megkülönböztetendő. 

De lehetne szót ejteni arról is, hogy mennyire elmaradhatatlan a települések
magyarázata, oknyomozása (a múlt és jelen településeinek elemzése) s ugyan-
csak a telepítések térbeli kérdéseinek tanulmányozása (a jövő településrajzának
fölvázolása). A telepítés kérdése természetesen a geopolitika számára nemcsak
a szokványosan értelmezett telepítésprobléma, nemcsak a mezőgazdasági né-
pesség arányosabb földrajzi elosztásának, iparvidékek képzésének kérdésköre,
hanem éppen ilyen hangsúllyal a városok helyzetének és jelentőségének vizs-
gálata is: magyar viszonylatban a főváros és a vidéki városok viszonyának, e
városok között mutatkozó túlzott aránytalanságok kiküszöbölésének, a vidéki
városok fejleszthetőségének, új városok alapíthatásának tanulmányozása. 

S ha már a példáknál tartunk, meg kell említenünk, hogy éppen a geopoli-
tikától várhatnánk nem egy tudományunk »magyar glóbusz«-felfogásának meg-
szüntetését, mert a magyar geopolitika nem korlátozhatná figyelő szemét csak
a magyar földre és csak a magyar kérdésekre, szükségszerűen államunkat és
népünket környezetében tanulmányozná. 

Végül éppen csak megemlítjük, hogy lehet beszélni makro-geopolitikáról,
amely a szövetségi rendszerek, a külfölddel való gazdasági és szellemi kapcso-
latok feltárása s a nagy földrajzi hatások és összefüggések feldolgozása; és
lehet beszélni mikro-geopolitikáról, amely kicsi, eddig alig meglátott fizikai- és
művelődésföldrajzi stb. tényezők hatásaira hívja fel a figyelmet (települések
vonzásának vizsgálata, egyes határszakaszok oknyomozása, a közlekedés adott-
ságainak elemzése stb.).”

A világ és Európa számunkra különösen érzékeny gondja, a migráció sem
tanulmányozható a geopolitikai szemlélet mellőzésével. Sőt! Ennek hiánya az
egyik alapvető hiba. De hol vannak Európa mai vezetői tudásban, morálban,
felelősségvállalásban egy Teleki Pál színvonalától?”

A GEOPOLITIKA ÉS A POLITIKAI FÖLDRAJZ
„A geopolitikának fenti tudományos értelmezését inkább csak a németek hasz-
nálják, a geopolitika jellegzetesen német kifejezéssé vált, s a gyakorlati alkalma-
zásában érvényesülő elfogultság, a Versailles után felburjánzott német propaganda
»geopolitikai« túlzásai s általában a német geopolitikai iskola irányítottsága miatt
érthető is az »extra-Germaniam«-külföld idegenkedése a »német fogalom«-tól. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a németeknél geopolitikának nevezett tudománykört
másutt, más néven ne művelnék. A franciáknak, de különösképpen az angol -
szászok nak virágzó »politikai földrajz«-irodalmuk van; nemzeteik hódításait, gyar-
matosítását a századok folyamán megszerzett széles látókörrel és nagy katonai
földrajzi tapasztalattal írták le, s nem tévednek a németek, amikor ezt az inkább
politikai jelentőségű földrajzi irodalmat »geopolitikai«-nak tartják és mondják. Ha
másutt még nincs is – elismerten önálló tudományként – geopolitika, de van – és
ez igen természetes – geopolitikai irodalom. (…)

Legközelebb hozzá természetesen a politikai földrajz áll, azt is mondhat-
nánk, hogy a geopolitika részben nem más, mint alkalmazott dinamikus politikai
földrajz. Hogy a geopolitika mégsem politikai földrajz, annak okaira már rá-
mutattunk: a politikai földrajz: geográfia, amely a földfelszínt, annak élettani
alapjait vizsgálja, a politikai cselekvés által eltért keretek (államhatárok) szerint;
viszont a geopolitika politika, tehát nemcsak a földfelszínt, hanem az ezen le-
folyó, ennek földrajzi viszonyaitól befolyásolt politikai cselekvést, államéletet
kutatja; s ennek következtében a politikai földrajz a politikának csak segédtu-
dománya, azon kívül foglal helyet, míg a geopolitika a politikatudomány része,
tehát abban benne van. De rámutathatunk arra is, hogy a geopolitika erőtel-
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jesebben, merészebben oknyomozó, mint a politikai földrajz; nemcsak azt ku-
tatja, ami volt, ami van, hanem azt is, ami lehetne, aminek lennie kellene, sőt
talán azt is, ami lesz. (…)

Állapítsuk meg tehát, hogy a politikai földrajz végeredményképpen a geo-
politika fő alapja és váza, azonban a geopolitika több a politikai földrajznál,
mert az államtesttel foglalkozó összes tudományoknak kivonata, ugyanakkor a
jövő, a tervezések alapja is s az a hivatása, hogy az államépítés tanítómestere,
az államművészet »földrajzi lelkiismerete« legyen. (…) A geopolitika mint ál-
lamtudomány a tudományok sorában megtalálta a maga helyét. Teleki Pál sze-
rint: »A politikai földrajz, régi formájában, mely az iskolákban napjainkig
fennmaradt, nem volt más, mint enciklopedikus államisme, amely ritkán vált
szervesen földrajzivá. (…) Ugyancsak Teleki Pál mutat rá már 1917-ben arra,
hogy a földrajznak »nemcsak mibenléte, hanem tudományként való elismerése,
még a rokontudományok művelői között is, le nem zárt kérdésnek látszik. Az
akadémiák ma is kétségben vannak afelől, hogy a természet- vagy történettu-
dományok közé sorozzák-e?« (…) Problémáit ma hol ez, hol az a tudomány
vagy tudományág sajátítja ki, de nem kétséges, hogy függetlenségét simán fogja
kivívni a maga számára. Hivatását, amely serkenti művelőit, csak egyedül ő
tudja betölteni: földrajzi szemlélettel a valósághoz közelebb hozni az államtu-
dományokat. Mert nemcsak a történettudomány az élet tanítómestere, hanem
a geográfia is. Történelmet nem lehet tanulmányozni, vagy írni földrajz (térkép)
nélkül, de a földrajz kutatása is üres és hiábavaló a múlt és jelen történetével
való egybevetés nélkül. Időbeliség és térbeliség: a társadalmi jelenségeknek s
így az államtudományok körébe eső jelenségeknek is alapvető tényezői. Mily
különös mégis, hogy az államtudományok életünk időbeliségének kutatása mel-
lett mennyire elhanyagolják a térbeliség vizsgálatát. A geopolitika itt ígér, s itt
idéz elő máris szemléletbeli változást.” 

NÉMET, FRANCIA ÉS ANGOL VÉLEMÉNYEK
„A németeknél a geopolitika megalapítója (…) Haushofer Károly tábornok volt.
(…) A geopolitikát természetesen nem mint öncélú tudományt művelték, hanem
mint gyakorlati nemzetnevelő tanítást alkalmazták, összekötő kapocsként a föld-
rajz, a történelem és a közgazdaságtan, illetve a haditudományok
(Wehrwissenschaften) között. A cél: geopolitikai szellemmel telíteni a közgon-
dolkozást, a geopolitika szellemét bevinni az iskolákba. (…) Hennig geopolitikai
kézikönyvében rámutat arra, hogy kellő geopolitikai felkészültséggel a németség
biztosan megnyerte volna a világháborút, de a »teljes geopolitikai iskolázatlan-
ság miatt« szükségszerűen el kellett buknia. Bethmann-Hollweg és társainak
örök bűne, hogy »kellő geopolitikai érzék és tanultság híján« nem tudták jól
előkészíteni a világháborút. De most: a geopolitika hatalmas távlatokat tár fel
a németség szeme előtt s megtanítja »világrészekben gondolkozni«. Haushofer
szerint: »A helyesen értelmezett geopolitika egyike a legjobb fegyvereknek a
világ lélegzet- és életterei (Lebens- und Atemraume) igazságos elosztásának
kikényszerítésére a népek munkaképessége és kulturális teljesítményei szerint«.
De Haushofer nem bízik a békés rendezések utópiájában, azt hangoztatja, hogy
a történelem tanúsága szerint igazi nagy eredményeket csak fegyverrel lehet el-
érni. A geopolitikában is »Beispiel ist mehr als Lehre«, azaz a nagy háborúk
példái az igazi tanítómesterek. Lukas György, gráci professzor »Geopolitik und
politische Geographie« c. munkájában (1929) egyenesen azt a tételt szögezi
le, hogy a háború nem más, mint a geopolitika kísérleti terepe (Krieg –-
Experimentalfeld der Geopolitik).” 

Minden tudományt lehet jól vagy rosszul művelni. Következtetéseit jól vagy
rosszul értelmezni. Sőt adott cél magyarázatául felhasználni. Hogy a német
geo politikai iskola hol tartott, s mit adott Németországnak azokban az években,
nem tudom, de a tanácsai jók nem lehettek, vagy ha akadt ilyen, arra a hatalom
nem hallgatott. Lukas György gráci véleménye – az a bizonyos terepasztal –
pedig igen sokba került az emberiségnek.

„A francia »geopolitikai« irodalom szelíd bírálata ennek a harcos német ál-
láspontnak. (…) A németeknél ki is alakult a geopolitikának »Wehrgeopolitik«
elnevezésű külön ága, s a hadtudományokkal kapcsolatos »geopolitikai szellem«
annyira áthatja az iskolai oktatást, hogy az egyes német iskolákat nyugodtan
tekinthetjük a német jövő megannyi hadapródiskoláinak. (…) 

A francia »geopolitikai« irodalom mintegy azt is hivatásának tartja, hogy
nyesegesse a német geopolitika vadhajtásait. Megállapítják, hogy a látszólagos
hasonlóságok, külsőségek sokszor erőltetett rendszerezése, majd bizonyos
geo metriai megszállottság, amelynek folytán minden ábrákban és számokban
fejeződik ki, sok eltévelyedésnek szülőoka lehet és az is. A Swpan-féle »nyo-
máshányados elmélet« pl. az állam határaira nehezedő nyomást egyszerűen ma-
tematikai törttel fejezi ki, olyképpen, hogy a tört szám nevezője a vizsgálandó
ország lakosságának száma, számlálója a szomszéd országok lakosságának
összege. Könnyű rámutatni hogy ez a »Druckquotient«-elmélet, nem vévén szá-
mításba a szövetségi rendszerek egyensúlytartását, az ütköző államok sokszor
szerencsés helyzetét stb., milyen képtelen eredményekre vezet. Svájc már ré-
góta elpusztulhatott, megfulladhatott volna a ránehezedő irtózatos népesség-
súly alatt; Angliának viszont könnyű volna a dolga, mert egyetlen idegen
állammal sincs közös határa, tehát »nyomáshányadosa« = 0. 

A kritika eredménye annak hangsúlyozása, hogy a földrajz nem a felszínes
összehasonlítgatások tudománya, a geopolitika még kevésbé az. (…)

Az angolszászok politikai földrajza inkább gyakorlati szempontokat követ –
ellentétben a franciákkal, akik gondolatokat felvető és szellemes írásokkal, va-
lamint szigorúan rendszeres, sokszor németesen alapos, vaskos munkákkal és
pompás monográfiákkal dicsekednek. Az angolszász írókból csakúgy árad a vi-
lághatalom biztos tudata s az ebből fakadó természetes, magától értetődő fö-
lény; fejtegetéseik világosak: a dolgokat leegyszerűsítik, a problémákat lehetőleg
elkerülik s így áttekinthetőbbek, mint akár a francia, akár a német tanulmányok.
(…) nem ritkán ellenséges álláspontra helyezkednek a németséggel szemben,
vagy csak távolabbról érintik Közép-Európát, mint olyan területet, amelyik nem
tartozik az angolszászok elsőleges érdeklődési körébe, ők inkább birodalmuk
geopolitikáját művelik. A brit és amerikai világbirodalom valójában klasszikus
területe a politikai földrajz és geopolitika kutatásának; még az ebből a világbi-
rodalomból kizárt németek is nagy buzgalommal dolgozták fel mind az angol
gyarmatok és Amerika, mind a tengerek és az óceánok geopolitikáját.

A »magyar geopolitika« sorsára jellemző gróf Teleki Pál magatartása. A po-
litikai geográfia körébe sorolt művei majdnem mind azt a véleményt támasztják
alá, amit Rónai Andrással együtt mi is hangoztatunk, hogy ő az egyetlen magyar
geopolitikus, és ő mégis mindig tiltakozott azellen, hogy geopolitikusnak ne-
vezzék, illetve »bélyegezzék« – olyannyira nem szerette kora elrontott, lejáratot
»geopolitika«-fogalmát. »A geopolitikának meg volna az értelme – írja –,  mint
a földrajzi tudásra épített politikának; ez azonban nem olyan politika, mely a
határoknak a legegyszerűbb módon való kartográfiai ábrázolásán és olvasásán
alapszik, avagy külsőséges hasonlóságok egybevetésén«. Tehát egy bizonyos-
fajta »geopolitiká«-tól irtózik s ez a magatartás általános a magyar geográfiában.
Általában nincs magyar földrajztudós – az úttörő Czirbusz Gézától kezdve nap-
jainkig –, aki nem szolgáltatott volna műveiben máris értékes adalékot egy ma-
gyar geopolitikához, de mindannyiunkat befolyásolja a jelszavakban és
szólamokban élő, inkább publicisztikai »geopolitika«, és ennek tudható be, hogy
magyar nyelvű geopolitikai tankönyv és rendszer nincs, még fordításban sem.
Kalmár Gusztáv legutóbb megjelent könyve (Magyar geopolitika) inkább nép-
szerű munka és a geopolitikát régi értelmezésében, történeti vonatkozásaiban
tárgyalja (geohistoria); ennek ellenére hézagpótló és nevelő hatású. Természe-
tes, hogy a magyar geopolitika mai helyzetében közoktatásunk terén nem ér-
vényesül semminemű geopolitikai szellem, sőt a földrajz sem több, mint
egyszerű tantárgy. Felsőoktatásunkra jellemző, hogy a jog- és államtudományi
karokon sehol sem tartanak földrajzi előadásokat, nincsenek térképek, a poli-
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tikai tankönyvek alig foglalkoznak az államterülettel. Biztató jel azonban, hogy
a kolozsvári tudományegyetem politikatanára, Ottlik László, előadásaiban már
utal a geopolitikára s szól a »geopolitikai nemzetfogalom«-ról; Teleki Pál kiváló
tanítványa, Rónai András pedig nemcsak a politikai földrajz tanára a budapesti
József nádor műegyetemen, hanem egyúttal a Teleki Pál Tudományos Intézet
Államtudományi Intézetének igazgatója is. Remélni lehet, hogy munkásságuk
révén a magyar államtudományok is hamarosan szorosabb és élőbb kapcsolatba
kerülnek a magyar valósággal.” 

Kívülállóként, mint aki nem értheti e téma mélységeit, Teleki idegenkedését
azzal is magyarázhatnám, hogy belelátott már ebbe a németek által preferált új
tudományágnak, a náluk tapasztalható eltévelyedéseibe. Magát a tudományt is-
merte és elismerte, de „nem ilyen lovat akart”. Vajon lehetett-e ez így? Teleki
viszonyulását a német vonalhoz, éppen a Hitel-csoporttal és az Erdélyi Párttal
kapcsolatban ismerhettük meg. Ennek alapján ez az elképzelés akár igaz is le-
hetne. Egyébként azonban a világnak, s benne nekünk, kiemelten nagy szüksé-
günk van egy valódi geopolitikára. Annak eligazító segítségére. Az elnevezés
körüli fejtegetésektől függetlenül. S ha sikerült átrágni magunkat ezen a tanul-
mányon, túlléphetünk az eddigi esetleg felületes szemléleten, amely a geopoli-
tikai helyzetünket sokszor minden bajunk magyarázataként használta és
mindezeket a térképre mutatva intézte el.

y

Fontos idézet
Magyar figyelő: Kemény Zsigmond az erdélyi közéletről
1943/2.

Az alábbi részlet fellelhető az Erdély Öröksége sorozatban, de érdemes e ki-
emelt részlet alapján felidézni a gubernátorok korának erdélyi hangulatát. Azo-
kat az időket, amikor a románság éppen ennek árnyékában haladt előre a
fokozatos térnyerés útján. Bár érték csalódások, de a történelem forgandósága
végül mindenben nekik kedvezett.

„Az 1791-i országgyűlés pályájának végével megint nagy csökkenésnek in-
dult a közélet. 

A rendek először többször hívattak össze tanácskozásra, de a szellem na-
ponként szolgaiabbá vált. S Erdély tízévi alkotmányos lét alatt, míg országgyű-
lései gyorsan következtek egymásra, annyit hullatott el a különben is
árnyékalkotmányból, hogy ha még tíz évig lett volna rendesen országgyűlése, a
végsőnek alig maradhat egyéb teendője, mint egy határozat által bezárni a terem
ajtaját, s miután többé tanácskozásra szükség nincs, mint a római színésznek,
midőn a komédia bevégeztetett, a közönség előtt elkiáltani magát: plaudite! 

1811-től egy századnegyed alatt nem gyűltek össze a hon atyjai. 

r

Midőn a megyei választásjog miatt a keserűség tetőpontra ért, ugyanakkor
Kolozs megye tanácskozó termeiben egy oly férfiú kezdé meg politikai pályáját,
ki Erdély politikai fejleményeire egy pár évtized alatt leghatározottabb befolyást
gyakorolt. 

Bethlen János gróf – a két nagy tekintélyű államférfiúnak és történetírónak,
Bethlen Jánosnak és Bethlen Miklósnak ivadéka – 1791-ben született. 

Tanulását Marosvásárhelyen a ref. tanodában végezte. 
Európa viszonyai akkor az aristocratiának legfényesebb kilátást a katonai

pályán ígértek. Bethlen is ezen pályára lépett, s csakhamar kitüntetvén magát,
két év alatt már kapitánnyá lett a Colloredo-Mansfeld ezredben; de miután a
szövetséges hatalmak Párizsba vonultak, s Napóleon megbukása s a restauratio

által a világbéke helyreállott, Bethlen katonai pályáját polgárival cserélte föl, s
az erdélyi udvari kanczelláriánál tiszteletbeli titkárrá neveztetett ki. 

A birodalmi fővárosban Bethlen, a szép külsejű, fényes tehetségű, magas
születésű és rendkívül kellemes társalgási modorú fiatalember, azon könnyelmű
szerepet játszotta el, melynek vége: sok tapasztalás és nagy csalódások, élet-
bölcsesség és zavart pénzviszony. 

Szerencséjére éppen midőn miden vagyonából kifogyott, nagybátyjától szép
kiterjedésű birtokot öröklött. 

Bethlen azon erélyes jellemek közé tartozott, kik tévedéseik következmé-
nyein okulva, magokat egy szilárd eltökélés által újra tudják teremteni. Ő Er-
délybe visszavonulván, takarékossá lőn, s jószágainak rendezésére fordítá
figyelmét. Sokáig nem vett részt a közdolgokban, s nőjének betegeskedése
miatt többnyire Besztercén, egy igénytelen szász városban lakott. 

Midőn az oppositio naponként növekedett, midőn Kendeffy Ádám gróf, a
»vándorló patrioták« feje, az absolutistikus irányú kormányzási rendszer szem-
beszökőbb visszaélései ellen az ország minden vidékein kezdett izgatni, midőn
az általános elégületlenséget Kemény Dénes és elvbarátai határozott kérdések
körébe vonták és a megyék tisztújítási jogának visszaszerzését tűzték ki fő irá-
nyul, az eszmék élénk mozgalma Bethlen Jánost is, ki évek óta visszavonult-
ságban élt, a család szentélyéből a haza küzdhomokára szólította. 

Megjelent Kolozsvárott, s a megye közgyűlésén az eddigi sérelmi tárgyakról
elvonatkozván, maga a főkormányszék ellen kezdett ostromot, és miután évek
óta követett politikáját szigorú bírálat alá vette, nemcsak eljárásaiban, de mint
testületet is e kormányszéket törvénytelennek nyilatkoztatá ki, mert tagjai nem
az országgyűlés által választattak, s mindenik tanácsnoknak – egyen kívül, ki
az 1809-i országgyűlésnek köszöni helyzetét –, hivataloskodása gúny a leopoldi
kötlevél és az 1791-i törvénycikk ellen. Ily szempontból Bethlen János fölírást
javaslott ő felségéhez az országgyűlés rögtöni összehívása iránt, s elhatároztatá,
hogy a megye a kormányszéknek tagadja meg az engedelmességet, és csak
azon kérdésekben tűrje el rendeleteit, melyek nélkül az adminisztráció tökéle-
tesen megakadna.

E felszólalás híre villámgyorsan terjedt szét a vidékeken. 
Az ország majd mindenütt a Kolozs megyei gyűlés irányait fogadta el. A kor-

mányszék rendeletei föl sem olvastattak. Megszakadott majdnem minden ka-
pocs azon igazgatással, melynek csak a hetven év és Straussenburg vala
törvényes állású tagja, de ez is már beadta nyugalmaztatási kérelmét. 

Bethlen pedig szilárd vagy talán merész föllépése által rögtön az ellenzék
vezérévé lett; kik régi befolyásúak valának, elismerék szelleme felsőségét. 

Az ellenzéki mozgalmak centralizálva voltak, s minden hatás fonalszálait
Bethlen tartotta kezében, ki amilyen határozottan szabadelvű, oly óvatos, mér-
séklő, sőt ha kellett, ravasz is tudott lenni – mind oly tulajdonok, melyek párt-
vezérben szükségesek. 

r

Az alkotmány három nemzet és négy bevett vallás teljes jogegyenlőségén
nyugvék. Ingatagabb állapotot alig lehetett ennél képzelni. A hivatalok papíroson
egyenlőleg osztatnának el, minden befolyás szorosan kiméretett és meglatolta-
tott, hogy se nehezebbnek, se könnyebbnek ne találtassák. A szembe tett ér-
dekek Cerberusként ellenőrizték egymást s úgy kimarták minden pozitióból,
hogy végtére a befolyás – mint tudjuk – egészen a hivatalszobákba vonult – s
Erdély a sokféle garantiák mellett – sőt talán éppen azok miatt, könnyen süly-
lyedt a korlátlan absolutismusba. S minthogy a katholika vallás az osztrák bi-
rodalomban más vallásoknál több kedvezményben részesült, tehát Erdély a
jogegyenlőségi szép elméletek mellett is, 1791 óta viszont tapasztalni volt kény-
telen, hogy valamint közigazgatása absolutistikus vala, szintúgy hivatalnokai
majdnem kivétel nélkül katholikusok voltak. Ebből következett, hogy az ellen-
zék, kivált az első időkben, többnyire protestánsokból, a kormánypárt pedig
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alig valami kivétellel, mind római hitűekből állván, a politikai küzdelmekbe val-
lásos színezet, érdek és irány vegyült. Ez elevenebbé, de eredménytelenebbé
is tette a tusát. 

r

...Idegenkedés kezdett a polgárok és katonák közt fellépni. Mi volt az oka?
senki sem tudná. Némelyek a gróf Kendeffy Ádám temetésekor támadt nehez-
telésekből magyarázták; mások hinni akarták, hogy a katonaság lázadási szel-
lemet lát mindenütt. A gyúanyagok közé egy fiatalember gondatlansága szikrát
vetett. Az 1834-i farsang utolsó napján tudniillik az őr letartóztatott valami
rendetlenségért a fő őrhely előtt egy tanulót. Emiatt többnyire diákokból álló
csoportozat alakult s az ifjú kiszabadításáért küzdés kezdődött. A zavar hírére
támadó doboltatván, sortűz adatott, s a különben is futó nép szuronnyal űzetett
tovább. 

Bethlen több társaival a nagypiacra sietett, hol a csoportozat és katonaság
között a krawall már elkezdődék. Ők csendesíteni akarták a kedélyeket és sze-
mélyes tekintélyökkel befolyni a rend helyreállítására. De Bethlent egy szurony
arcba sértette meg és a sortűz alkalmával az ellenzék néhány tekintélyes tagja
szintén sebet kapott. 

Nagy zaj támadt egész Erdélyben a kolozsvári szerencsétlen eset miatt. Az
ellenzék a kormányelnökre hárítá, noha alaptalanul, a krawallt, minden felelős-
ségével együtt. A megyegyűlések az országgyűlésnek, mely a sok rendetlen-
ségnek véget vessen, összehívásáért folyamodtak a legkomolyabb hangon, s
küldöttséget neveztek ki az udvarhoz, kik fáradhatatlanul és ismételten kérjék
az ország alkotmányos jogainak visszaadatását.
(Báró Kemény Zsigmond: Erdély közélete 1791–1842.
Erdély öröksége. X. 88. és köv. old.)”

Engedtessék meg egy személyes jellegű közlés is: Kemény Zsigmond ápo-
lását haláláig dédanyám, lécfalvi Gyárfás Katalin vezette Pusztakamaráson. Ha-
gyatékának is gondos őrizője volt 1935-ben bekövetkezett kései elhunytáig.
Aztán jöttek a viharos idők, és többségi igyekezettel minden megsemmisült.
Csak az oszlop áll (többszöri ledöntés után) a Kemény-sírkertben. A „palota”
néven ismert épületet keresvén, ahol a nagy ember utolsó éveit töltötte, annak
helyén egy joviális román földműves kaszált. Tudta, hogy mi volt valaha ott, s a
közeli sírkert öreg fájáról, míg én elhelyeztem kis koszorúmat és meggyújtottam
egy mécsest,  emlékül még néhány szem dióval is kedveskedett. 

y

Ilyen is volt
Heszke Béla: A Renner-terv 1943/2.

Az alábbiakban egy olyan képtelen tervet ismerünk meg, melyről keveseknek
volt, vagy van tudomása. Ugyanakkor jól példázza a tengerentúli hozzánk állást,
gondjaink nem értését, kontinensünk nagy félreértését, és aktuális tapasztalatok
nyomán elcsodálkozhatunk, hogyan lehetnek mégis helyi végrehajtó szellemű
komprádoraik.

„Bármilyen erősen lángoljon is fel a harc a sokezer kilométeres harctereken,
a hadviselő felek egyik állandóan felszínen tartott problémája a háború után
természetszerűen következő »újjárendezés«. Sokféle tervvel ismerkedtünk meg
a háború kitörése óta. Sőt még a fegyveres viszály kitörése előtt akadtak poli-
tikai apostolok (Briand, Coudenhove-Kalergi stb.), akik hol utópisztikus, kivi-
hetetlen, hol más-más érdekektől diktált tervekkel próbálkoztak »új Európát«
megvalósítani – a zöldasztalnál. 

Nem érdektelen talán, ha közelebbi vizsgálat tárgyává tesszük, hogy milyen
elvek és elképzelések a vita tárgyai Amerika politikusai között Európa újjáren-
dezése tekintetében. 

A New York Times 1942. december 18-i száma ezt írta: »Ha valamilyen
békét akarunk teremteni, meg kell egyeznünk szövetségeseinkkel, jóval a fegy-
verszünet megkötése előtt, a békekötés elveit illetőleg.« Nyilvánvaló tehát, hogy
az amerikaiak gondolnak a jövendő békéjére. Nemcsak a béke megszervezé-
sére, vagyis egy olyan nemzetközi szerv alakítására, mely átvenné a Népszö-
vetség szerepét, hanem ezen túl, gondolnak azokra a feltételekre is, amelyek
irányadók lennének, ha egykor ők diktálhatnák a feltételeket. 

Európa újjárendezésére vonatkozóan az utóbbi időkben született tervek
közül kétségtelenül a legnagyobb feltűnést és érdeklődést Renner T. George, a
Columbia Egyetem földrajztanárának elgondolása keltette. A politikába tévedt
professzor európai újjárendezési tervét a Collier’s című folyóiratban adta ki.
A tervet a New-York-i Times 1942. július 13-iki száma is leközölte. Ennek
alapján olvastunk érdekes összefoglalót a tervről a Genfben, Kövér Gusztáv
szerkesztésében megjelenő »Voix des peuples« című nemzetközi politikai szem-
lében (1943. január 20-i szám). 

Renner tanár európai újjárendezési terve a következő elveken nyugszik: a)
Európa kis államainak életképtelensége nyilvánvaló, b) a kis államok a nagyob-
bak martalékaivá lehetnek s ezért meg kell őket szüntetni. Renner tehát egy
tollvonással megszünteti Európa térképén a kis államokat s földrészünket kilenc
nagy federációra, szövetségre osztja. Hasonló tervet készített már Winant D.
Clinton, aki azonban csak hét federációra osztotta Európát (keleti, nyugati,
brit, északi, mediterrán, közép-európai és balkáni szövetségre). A Renner-terv
szerint a következő nagy változások történnének az európai térképen: kilenc
államszövetség alakulna a következő országokból: I. Finn-skandináv federáció
(Észtország, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Izland; ide kapcsolnák
még Kelet-Karéliát, Murmanszkot és a Kola-félszigetet); II. Angol–holland fe-
deráció (Anglia, Írország, Hollandia és Flandria); III. Francia federáció (Fran-
ciaország, Algír, Marokkó Dél-Belgium, Francia-Svájc, Baszkföld; nem
tartoznának ehhez a federációhoz a következő területek: Eupen-Malmédy, El-
zász-Lotharingia, Rousillon, Korzika, Tunisz, Marokkó atlanti partvidéke); IV.
Ibér federáció (Spanyolország, Portugália, Spanyol-Marokkó, Rousillon, Ma-
rokkó atlanti partvidéke; kikapcsolódna a Baszkföld); V. Olasz federáció (Olasz-
ország, Líbia, Dalmácia, a montenegrói és albán partvidék Valonáig, Tunisz és
Korzika; kikapcsolódna Szlovénia és Cirenaica); VI. Balkán federáció (Görö-
gország, Albánia, Jugoszlávia, Bulgária, Szlovéniával, Horvátországgal, Romá-
nia a Bánáttal és Bácskával, Erdéllyel, Beszarábiával és Bukovinával;
kikapcsolódna az európai Törökország és Transznisztria); VII. Német–magyar
federáció (Németország, Luxemburg, Ausztria, Magyarország, idetartozna még
Kelet-Poroszország, a korridor, a pózeni kerület, a Szudétaföld, a német Svájc,
Elzász–Lotharingia, Eupen–Malmédy és a Felvidék; viszont nem tartozna ide:
Felsőszilézia, Szlovénia, Bánát és a Bácska, Erdély és a ruszinföld); VIII.
Cseh–lengyel federáció (tagjai: Csehszlovákia, Lengyelország, Litvánia, Felső-
Szilézia; kikapcsolódna: a korridor, a pózeni kerület, a Szudétaföld, a Felvidék,
a ruszinföld, Kelet-Galícia, a Búgon túli Lengyelország); IX. Orosz federáció
(tagjai: Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Lettország, a Búgon túli Len-
gyelország, Kelet-Galícia, a ruszinföld, Transznisztria, Dobrudzsa és az egész
Fekete-tengeri bulgár partvidék, európai Törökország, Örményország és Irán
északi része; nem tartozna ide: Murmanszk, a Kola-félsziget, Kelet-Karélia,
Észtország, Litvánia, Bukovina, Beszarábia). 

Meddő tevékenység lenne akár érveket felsorakoztatni e terv ellen, akár
egyszerűen és nagyon könnyen bebizonyítani az amerikai földrajzprofesszor
»parcellázásának« tarthatatlanságát. Idézzük ehelyett a »Voix des Peuples« egyik
megjegyzését: »Ezt a tervet így is nevezhetnők: a lefejezés, mint a fejfájás egyik
ellenszere.«” 
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A különös terv, mint láthattuk, valóban ábrázolja az amerikaiak Európával
kapcsolatos tévhiteit és ismerethiányát, vagy ha ez nem akkora, mint a fentiek-
ből sejthető, akkor hátsó szándékaikat. Ez a terv nem csupán káoszba fullasz-
totta volna Európát, de mérhetetlen szenvedések forrása is lehetett volna.
Leginkább az érezhető ki belőle, hogy egy amerikai, akár professzor is lehet,
mégis nehezen értheti meg a nemzetállamok ezredéves múltját. Nem érti, hogy
azokat nem a minap még indiánokat kiirtó telepesek utódai létesítették 200–
300 évvel ezelőtt. Ugyanakkor a terv képtelensége miatt felmerülhet a hátsó
szándékokra alapozó sokféle összeesküvés-elmélet is.

Amikor a tengerentúliak mai, Európával kapcsolatos szándékait figyeljük,
hiába egészen mások azok a fentinél, a helyzetismeret hiánya, és a hátsó szán-
dékok lehetősége változatlanul jelen van.

y

A legnagyobb veszedelem
Gesztélyi Nagy Zoltán: A magyar népesedés kérdései
1943/2.

A rövid és igen hasznos összefoglaló figyelmezteti az olvasót arra a lejtőre,
amelyen azóta még mélyebbre jutottunk.

„Amikor a történelem útján a bennünket behálózó kérdések egy-egy újabb
csomójához nyúlunk, divat végigkutatni visszafelé, hová vezetnek a szálak. Szo-
kás ilyenkor átírni az egész történelmet ennek az új szempontnak nyelvére. Ez
az átírás legtöbbször merőben új megvilágításba, új szín varázsába vonja az
ember történetét. Így történt ez legutóbb a gazdaságtörténeti kutatások idején,
amikor pénzügyi és termeléspolitikai rugókra építették fel minden elmúlt kor
nagy fordulatait. Így volt a szociális problémák idején, amikor az életforma-ku-
tatók élték divatjukat. És így van ez ma is, amikor a népek egyszerű, de nagyon
csattanós számadatai teljes erővel a népesedés kérdései felé vonták a történe-
lem búvárait. Sajnos, a politikusokat is. Talán egyetlen tudomány sincs, amely-
nek adatait annyira tévesen használták fel, mint a népesedés. 

Számunkra elsőrendű kérdés ez. A népszaporodás ötszáz éve leglázasabb
problémánk. Ha más népeknek életkérdése, nekünk kétszeresen az: mert sor-
sunk nagyobb hatalmi állásra kötelez, mint amit számbeli erőnkkel könnyedén
teljesíthetnénk. És mi vállaltuk a feladatot. Ezért érdemes, sőt szükséges vé-
gigkutatni a magyar múltat: mit is mond? mit tettünk eddig? hogy állunk? mit
tehetünk? 

Antal Lajos most megjelent könyve: »A magyar népesedés kérdései«, üdítő
tisztaságot teremt tárgya körül. Ez az érdekes írás biztos tollal rajzolja elénk
népesedésünk ügyét. Amit mond, azon át csak még jobban meggyőződhetünk
róla: a népesedés a magyar sors kulcsa. 

r

Minden nép ráébredt már a létszámban rejlő értékre, amelynek még egy
vesztett háború is csak átmenetileg csökkentheti erejét. Az igazi, döntő csaták
a szülőszobákban, a gyermekotthonokban és a családban zajlanak le. Itt dől el,
akar-e egy nép élni és megérdemli-e az életet. Ma már közhellyé vált a család-
védelem: már csak részleteiben okoz feladatokat: az államférfiak már csak a
családvédelmi intézkedések leghatásosabbján törik a fejüket. 

A magyar népesedés ügye azonban sohasem válhat közhellyé. Ha mindenki
unja már, nekünk akkor is élet-halál kérdés lesz. Ott vagyunk, azon a határon,
hogy nem nyugodhatunk bele kisnép voltunkba. Minden tettünk csak úgy ér va-
lamit, ha túl tudunk emelkedni ezen a határon. Addig minden csak átmeneti
megoldás. De abban a politikai helyzetben, amiben mi vagyunk, vesztünket is

jelentené, ha az adott tényekhez igazodnánk. Nekünk a legreálisabb politikai
számítások szerint is álmokat kell álmodnunk. Annyi sok rossz csoda történt
velünk: most jó csodákat kell akarnunk. Nem tűrhetjük sokáig, hogy a világ
népességénk mindössze 75 ezreléke maradjunk. Meglévő szellemi súlyunk
alapja fut ki így alólunk. Mi a mai helyzet. Lássuk Antal Lajos nyomán, hogyan
jutottunk Európa egyik legnépesebb, vezető fajtájából mostani állapotunkig.
Hogyan csökkent létszámunk Európa népességének 3%-áig. 

A honfoglalásban az asszonyokkal és a gyermekkel együtt nem több, mint
500000 magyar vett részt. Az első századokban rohamosan szaporodásnak
indultak. Háborúmentes, járvány nélküli, építő idők voltak. Egészen a tatárjá-
rásig teljesen érintetlenül fejlődhetett a magyarság, hogy akkor aztán annál vá-
ratlanabb erővel zuhanjon rá a pusztulás. Ezt a csapást gyorsan, egészségesen
kiheverte. Még IV. Béla korában a magyar nyelvterület túlcsapott már a Dráva
és Száva vonalán is. Nagy Lajos korában pedig már 3 millió magyar élt az Al-
föld telemagtáras falvaiban. Nagy Lajos uralkodásának súlyát ez az – abban az
időben páratlan – létszám szabta meg. Mátyás 5 milliós Magyarországa pedig
sorsunk legvakítóbb csúcsa marad. Nem véletlen, hogy történelmünk legfénye-
sebb napjai erre az időre esnek. Ezután 250 évre csatatérré változott a Kárpá-
tok köze. A XVIII. századig pedig, ugyanaz alatt az idő alatt, míg Anglia két és
fél millióról 9 millióra szaporodott, a magyarság 5 millióról 3 millió és 122000
lélekre apadt. A 8 millió lakosú Magyarországon ekkor már csak 39%-ot kép-
viselt maga a magyarság. Népi erejét bizonyítja, hogy ezt a százalékarányt a
körülményekhez képest rohamos ütemben megváltoztatta, és a XIX. század
elejére már megint túllépte az 50%-os határt. Az 1914-es világháború előestéje
Magyarországon 20 millió lakost talál, amelyből már 54,5% volt a magyar. De
hol van ez a fejlődés pl. Angliától, mely ugyanez idő alatt 9 millióról 40-re sza-
porodott. Ez az egyetlen példa is bizonyítja, hogy a népesedésnek egyetlen kel-
léke a betölthető gazdasági tér. Anglia gyarmatokat szerzett ez idő alatt, a
magyarság pedig, ha már nem bírta tovább a gazdasági lefojtottságot, kiván-
dorolt. 

Kétségtelen, hogy a legnagyobb vérveszteséget a török uralom alatti negye-
dévezredes háborúskodásban szenvedtük. De ugyancsak súlyos népesedési tra-
gédiát jelentett a világháború is. A magyar veszteség 660000 halott volt. De
járványok, a háborúban megromlott halálozási viszonyok, kiesett születések
megsokszorozzák ezt a számot.  Az a tény pedig, hogy a 660000 halott csupa
életerős férfi volt, aki nemcsak biológiailag, hanem szociális szempontból is –
mint családfenntartó –, a népesedés erősödésének legértékesebb anyaga, még
növeli ezt a káros hatást. 

Magát a kivándorlást sem szabad lebecsülni csaknem egymillió főt kitevő
tömegével. Hiába vándorolt vissza 247000 belőle, a veszteség még mindig
igen tetemes: 700000 munkakedvvel teli, vállalkozó szellemű magyar ember,
népesedésünk szempontjából kétségtelenül a legértékesebb réteg. A kivándorlás
így méreteiben felér három legnagyobb népesedési tragédiánk bármelyikével.
Riasztóbb bizonyítékot nem is tudnánk felhozni annak biztos megjóslására,
hogy amikor az orvostudománynak a halálozási arányszámot csodálatra méltóan
javító hatása eléri legfelső határát, egyszerre láthatóvá válik az a kegyetlen fo-
gyás, mely népünk testét emészti. Megdöbbentő az, hogy 1939-ben kevesebb
gyermek született, mint amennyi a 16. életévét elérte. A 70 évesek évjáratai
duzzadnak, a csecsemőkéi apadnak. Ha a halálozási javulás természetes hatá-
rához érkezik és elkezdődik a nemzet tényleges fogyása, már késő lesz segíteni.
Hatalmas vitalitású, robbanó népi erejű fajták közé ékelten még szorongatóbb
a helyzetünk, még sürgetőbb Antal Lajos számainak jajkiáltása. 

Hol itt a segítség? Antal Lajos szava élesen csap fel könyve végén: a ma-
gyarság biológiai ereje teljében van, s pár öngyilkos rétegtől eltekintve szapora,
életszerető. Mindezek a fenti jelenségek alkalmazkodóképességének bizonyí-
tékai. Nemzetünk mai szerkezetébe nem férnek tágabb családok: a család ösz-
szehúzódik. A gyermek nem előny a létért folytatott küzdelemben mai kulturális
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és gazdasági berendezkedésünk mellett: a gyerek nem születik meg. Ha eltűn-
nek azok a goromba rekesztékek, amelyek a születő gyermek boldogulása elé
állnak, a magyar felfrissülés újra megindul, mint ahogyan e nép minden eddigi
veszteségét kiheverte.” 

Szerzőnk igen optimista. Az a jó csoda, amire várna, egyre kevesebb re-
ménnyel kecsegtet. Maga számol be Antal megállapításáról: ha elkezdődik a
fogyás, akkor már nagy a baj. A fogyás pedig már régen elkezdődött. A csa-
ládtámogatás is csak hosszú szünet után a legutóbbi években indult újra. És az
sem vigasztaló, hogy azok a nagy szaporaságú népek, melyeknek szorításban
élünk, maguk is bajban vannak. Olyan nagy bajban, hogy már a legképtelenebb
megoldás felé haladnának, és idegen kultúrák integrálhatatlan tömegeivel pó-
tolnák a saját erőt. Végveszéllyel fenyeget a fogyás és az erőltetett betelepítés
egyaránt, s ráadásul egyedül igen kevés az esélyünk ez utóbbi ellen. Mégis min-
dent meg kell tennünk, és ha lehet – a pánikhangulat ellenére – megfontoltan.
A fulladozó is könnyebben menekül, ha nem kezd kapkodni.

A földi reménység mellé pedig még ott van a hit ereje is, hiszen eddig már
sokszor tapasztalhattuk, hogy nem lettünk pusztulásra szánva. Azt, ami most
fog történni, rövidesen megtudhatjuk. A történelem végzetesen felgyorsult!

y

A nagy ellentét
I. Tóth Zoltán: Román vonatkozású magyar történeti
irodalom 1943/2.

A Hitel által felkínált anyagokból a Szemle rovat alábbi összefoglalóját nem
hagyhatjuk figyelmen kívül. Rövidítve is hatalmas listája ez a minket oly érzé-
kenyen érintő s az érdeklődő közvélemény számára máig is nehezen hozzáfér-
hető anyagnak.

„A magyarság és a románság hosszú századokon keresztül békében és
egyet értésben élt a történeti Magyarország területén. A régi századokból egyet-
len olyan értelmű adatunk sincs, amely a románság kikívánkozását bizonyítaná
ebből az államból. A XIX. századtól kezdve azonban a magyar királyság román
népének politikai magatartását lényegében a XV–XVI. századi humanista iro-
dalom eszméiből kipattant, a felvilágosodás által táplált, de főként a romantikus
liberalizmus által megérlelt történetszemlélet, a dáko-romanizmus magyarázza.
Ez a szemlélet a XIX. század negyedik évtizedétől kezdve magyar államellenes
színezetet nyer. Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy ez a szemlélet a komoly tör-
ténelmi bírálatot nem bírja el; ámde tény az is, hogy ez a történelmileg igazol-
hatatlan elmélet az alapja az egész egységes igényű román nemzetté válásnak. 

Erdélyben – ahol a magyar, román és szász nép vegyesen él –, a magyar és
román politikai igények ellentétének a jegyében íródott szinte az egész háború
előtti magyar és román egymásra vonatkozó történelmi irodalom. A magyar
közvélemény a magyar államiság veszedelmét – közjogi szemmel – inkább Bécs
magyerellenes törekvéseiben látta, ezért nem tulajdonított elég nagy jelentősé-
get a nemzetiségi kérdésnek. Ebből érthető, hogy a magyar tudományosság is
nagyobb érdeklődéssel fordult a közjogi kérdés, mint a nemzetiségek kérdése
felé, és így a románság múltjának sok mozzanata feldolgozatlan maradt. A ma-
gyar tudomány egyes ágai azért mégis jelentékeny eredményeket értek el, kü-
lönösen a nyelvtudomány, a néprajz, az irodalomtörténet, amelynek derék
munkásai voltak Alexics György, Moldován Gergely, Siegescu József, Szinnyei
József és Sztripszky Hiador. Mégis tényként kell leszögeznünk, hogy a románság
megismerésére viszonylagosan kevés történt. Az összeomlás 1918-ban túlsá-
gosan kíméletlenül adta tudtára a magyar nemzetnek, hogy a nemzetiségi kér-
désnek nem szentelt kellő figyelmet. 

A magyar tudományosság a történetírás és a nyelvészet terén tett legtöbbet
a román múlt feltárása érdekében. Hunfalvy Pál és tanítványa, Réthy László
vették fel a tudományos küzdelmet a Haşdeu és Xenopol képviselte dáko-román
szellemű történetírás termékeivel, érdeklődésük azonban egyoldalú volt, mivel
főként az erdélyi román folytonosság kérdésére irányult. Egyoldalúságukat rész-
ben igazolja az a tény, hogy a román nemzetiségi kérdés alapjai valóban ebben
a problémában gyökereztek. Nem látták meg azonban elég világosan, hogy a
román kérdés nemcsak a történeti jog kérdése, hanem mindenekelőtt a jelenben
hevesen működő tényező, amelynek közelmúltját megismerni, a sikeres szem-
beszállás legelső feltétele lett volna. E kezdemények után Jancsó Benedek volt
az első, aki a magyarországi románság egész kérdéskörét felölelő, a maga ko-
rának tudományos színvonalán álló, nagyszabású és nagyérdemű művekkel gaz-
dagította a magyar történelmi irodalmat. Célja volt az is, hogy megállapításaival
felrázza nemzetét az állam biztonságát veszélyeztető nemzetiségek iránti közö-
nyéből.

Különös, hogy még az ezer éves állam kímélet nélküli szétdarabolása sem
ébresztette rá azonnal a magyarságot, hogy a nemzetiségek kérdésével tudo-
mányosan éspedig rendszeresen kell foglalkoznia. A régebbi nemzedékek tagjai
ezután is folytatták irodalmi tevékenységüket a nemzetiségi kérdés fontosságá-
nak tudatosítására. Jancsó Benedek ekkor jelenteti meg nemzetiségtörténeti
összefoglalását, a román irredentizmus történetét és írja meg a Magyar Szem-
lében megjelent román vonatkozású cikkeit. Erdély történetéről írott könyve
kissé megváltoztatva, már halála után jelent meg a román megszállás alatt álló
Kolozsváron. A háború utáni Románia viszonyairól és a magyarság ottani sor-
sáról számol be Szász Zsombor kitűnő angol nyelvű könyve. Barabás Endre a
háború előtti román sajtó merész hangú megnyilvánulásaira és a magyar és
román művelődéspolitika mélyreható különbségeire hívta fel a figyelmet. A nemze -
tiségi kérdés szorgalmas munkása még a diplomáciatörténet szakértője, Horváth
Jenő. Három kötetes magyar–román bibliográfiájával és óriási forrásanyagot
felölelő oklevél-kiadványaival Veres Endre tett igen jó szolgálatot a magyar–
román kapcsolatok tanulmányozásának. Karácsonyi János, nagyváradi kanonok,
egyik legbátrabb védelmezője volt a magyar tudományos álláspontnak a román
támadásokkal szemben. 

Még a háború előtt alakult ki a nemzetiségkutatás egy átmeneti nemzedéke,
mely tevékenységének legjavát már a háború után fejtette ki. Ez a nemzedék a
megelőző pozitivista felfogású korosztályok tudományos szemléletét alapos át-
értékelésnek vetette alá és a szellemtörténeti irányt vitte diadalra Magyaror-
szágon. Ez az átértékelő tevékenység a nemzetiségek megítélésében is
megnyilvánult. A románság szerepe előttük sokkal jelentősebbnek tűnt fel, mint
elődeik látásában. Legmélyebb hatása Szekfű Gyula műveinek volt a nemzeti-
ségek szerepének tisztázásában és a köztudattal való megismertetésében. Köny-
veinek egyes fejezeteiben, különösen a Három nemzedékben és a Hóman
Bálinttal együtt írt nagy Magyar Történetben, a háború utáni magyar történet-
tudomány reprezentáns alkotásában, nemcsak nagyszerű összefoglalásokat
nyújt a nemzetiségi kérdés mibenlétéről, hanem szempontjainak gazdagságával
és termékenységével mélyre ható ösztönzéseket adott a fiatalabb történésznem-
zedéknek, s a művelt közönséget megismertette a nemzetiségi kérdés óriási
fontosságával. Legutóbb rövid hazai nemzetiségtörténetét és számos nemzeti-
ségi vonatkozású publicisztikai művét közölte. 

Nyelvészeink közül a nemzetiségtörténet számára a legtöbb ösztönzést
Melich János adta nagy művével, A honfoglaláskori Magyarországgal, amely a
hazai hely-, nép- és személynévkutatás egyik legkiemelkedőbb eredménye. 

Az eddig tárgyalt nemzedékek képviselői – az egy Jancsó Benedek kivéte-
lével – mintegy mellékesen, a magyar történelem és nyelvészet egyik kérdése-
ként foglalkoztak a román jelenségekkel. A fiatalabb tudományos nemzedék
egy része azonban kutatásainak elsőrendű tárgyává, életprogramjává tette a
román jelenségek kutatását. Legfőbb élménye az összeomlás s az ennek kö-
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vetkeztében felmerülő új kérdések. Az okokat kutatni számára életszükséglet.
Kiindulópontja: a vágy, őszintén megismerni a valóságot a katasztrófához vezető
magyar úton. Célja: teljes őszinteséggel és bátorsággal szembenézni a való-
sággal, és tisztázni a román nép szerepét a magyarság életében és a magyar
nép szerepét a románság életében. Mély meggyőződése, hogy a szigorú tudo-
mányos szempontok rovására tett engedmények csak öncsalásra és mindkét
nép érdekeinek kárára vezetnek. Negatív ösztönzésül szolgált a román kérdések
elhanyagoltsága a magyar tudományos irodalomban még a világháború után is,
holott jelentőségüket a közelmúlt elég szemléletesen kiábrázolta. Az új kutató-
nemzedék fiatalos lendülettel, élénk érdeklődéssel vetette rá magát a román
életnek most már nemcsak egyes jelenségeire, hanem az egészére: íme, egy
újabb megkülönböztető vonás az első nemzedéktől. Míg ez nagyrészt megelé-
gedett a már feltárt források összefoglalásával, a fiatalok új forráserek után ku-
tatnak a nemzetiségek múltjának ismeretlen mélységeiben. Érdeklődésük nem
egyoldalúan politikai vagy nyelvészeti, hanem kiterjed a románság szinte összes
életjelenségeire. 

Legelőször a román uralom alá került Erdélyből származó nyelvészek je-
lentkeztek munkájukkal. Nemcsak a romanisztika legkorszerűbb módszereivel,
hanem széles körű történelmi műveltséggel és a román nyelv alapos ismeretével
rendelkeznek. Mint Gombócz Zoltán, Melich János, Eckhardt Sándor, Németh
Gyula és Tagliavini tanítványai, a magyar szakirodalom teljes ismerete mellett
birtokában vannak az egész európai szakirodalom eredményeinek, és otthono-
san mozognak a román tudományosság legapróbb részletkérdéseiben is. 

A fiatal magyar romanisták közül Tamás Lajos neve emelkedik ki leghama-
rább. Első tanulmányaiban a románokat ért magyar művelődési hatás egyik leg-
fontosabb részletét, a román nyelv magyar kölcsönszavainak legrégebbi rétegét:
a havaselvi és moldvai szláv oklevelek magyar elemeit tárgyalta. Ebben a kér-
désben a tudományos élet nagy várakozással tekint Tamás Lajos további mű-
ködése elé. A világháború után ugyancsak Tamás nyúlt először avatott kézzel a
román folytonosság kérdéséhez, különválasztva egymástól a politikai és a tör-
téneti tényeket. Tamás Lajos érdeme a folytonosság újabb kori irodalmának
legkiemelkedőbb alkotása, a Rómaiak, románok és oláhok Dácia-Trajánában
című hatalmas felkészültséggel megírt, tökéletes biztonsággal és szilárd érvek-
kel alátámasztott könyve, mely a dáko-román elméletnek tudományos tartha-
tatlanságát bizonyítja. A Dácia és balkáni latinság történetéből, a románság
népneveinek tanulságaiból, a kontinuitáselmélet renaissance kori előzményeinek
vizsgálatából merített bizonyítékainak erejével végérvényesen tisztázta, hogy a
románság őshazája nem Erdély, hanem a Balkán-félsziget, ahol a román nép
négy ága közül három még most is ott él. Tamás könyve olyan súllyal esett a
latba, hogy román részről nem találtak lehetőséget érdemlegesen hozzászólni
érveihez. Brătianu I. György román részről válasznak szánt művében bevallja,
hogy Tamás könyvének csak első felét ismeri. Tamás Lajos egy későbbi tanul-
mányában a nyugati mintára készülő román nyelvatlasz módszertani megoldá-
sait és alapelgondolását vette kritika alá. Ez az atlasz néhány latin eredetű szó
mai földrajzi elterjedéséből próbál következtetéseket levonni a középkori ro-
mánság területi kiterjedésére, sőt Dácia-Trajána II–III. századi latin nyelvű né-
pességére, anélkül, hogy állításait történelmi forrásokkal alátámasztaná. Tamás
a nyelvészeti érvek és történeti adatok tömegével mutatta ki, hogy ez a tétel
nem alkalmazható a balkáni eredetű északi románságra, és hogy a nyelvatlasz
eredményei nem bizonyíthatják a dáko-román elmélet tanításait. Az erdélyi
oláhság címen írt tanulmányában összefoglalóan tárgyalja a magyar–román mű-
velődési érintkezéseket. Számos magyar, francia, német és olasz nyelven meg-
jelent tanulmányával ismertté tette eredményeit itthon és a külföldön. 

A kontinuitás kérdésének kitűnő összefoglalását nyújtja a legújabb eredmé-
nyek felhasználásával a fiatal tudósnemzedék másik kiemelkedő romanistája,
Gáldi László, a Makkai Lászlóval együtt szerkesztett román történet első feje-
zetében. Gáldi egyesíti magában a nyelvész, az irodalomtörténész és a histori-

kus tulajdonságait. A román szótárirodalom magyar forrásainak, a román nyelv
újgörög, francia és olasz elemeinek, a román verstannak és különösen a ma-
gyar–román szellemtörténeti kapcsolatoknak kutatója, aki fiatal kora ellenére
már egész sereg értékes tanulmánnyal gazdagította a szakirodalmat. Elsőnek
vázolta fel a magyar–román kapcsolatok problematikáját és tanára, Eckhardt
Sándor indítására, román–magyar vonatkozásban legelső művelője az össze-
hasonlító irodalomtörténetnek. Írásaiból fokozatosan bontakozik ki annak a
mélyre ható kulturális hatásnak a képe, amelyet a magasabb műveltségű ma-
gyarság nemcsak az erdélyi, hanem az egyetemes románságra is gyakorolt
együttélésük hosszú századai alatt. Sulica Szilárdnak a magyar–román irodalmi
kapcsolatokkal foglalkozó rövid összefoglalása után Gálditól várható az említett
kapcsolatok teljes részletességű története. Az új nyelvésznemzedék sorából ki-
emelkedik a román kérdések iránt is érdeklődő, szlavista Kniezsa István. Első
nagyszabású művében a volt kolozsvári román egyetem tanárának, Drăganu
Miklósnak hatalmas terjedelmű, de módszerileg elhibázott könyvére válaszolt
megsemmisítő hatással. A római-román területi folytonosság tételének alátá-
masztására Drăganu az írott források hely- és személynévi adatainak vizsgála-
tával a Kárpát-medence egészét, de különösen Pannóniát (Dunántúlt) és
Észak-Magyarországot állítólagos ősrománokkal akarta benépesíteni. Kniezsa
gyökeresen végzett ezzel a kísérlettel; kimutatta, hogy egyetlenegy hibátlan
etymologia sincs a könyvben és így Drăganu képzelt románjairól nem lehet ko-
molyan beszélni. Diculescu régebbi sikertelen kísérlete, hogy gepida nyelvele-
mek kimutatásával a románban újabb tápot adjon a folytonosság pislákoló
tüzének, nem riasztotta vissza a neves berlini romanistát, Gamillscheget, ennek
a tételnek a felújításától. Kniezsa kétségtelenül kimutatta, hogy Gamillscheg a
történelmi tényekkel nem számoló, elvont nyelvészeti spekulációk s látszatok
nyomán hamis településtörténeti következtetések áldozata lett, és különösen
azt vetette Gamillscheg szemére, hogy a magyar történeti dokumentációt tökéle-
tesen figyelmen kívül hagyta. Nemzetiségtörténeti szempontból nagy ha ladást je-
lent Kniezsa új módszere, melynek segítségével a XI. századi ma gyarországi
nemzetiségi állapotot rekonstruálta. A történelemtudomány, a nyelvészet, a ré-
gészet és földrajz eredményeinek együttes felhasználásával bebizonyította, hogy
az államalkotó magyar népelem döntő fölényben volt már ebben az évszázad-
ban, amikor ott még nyoma sem volt a románságnak. Kniezsa mutatta ki azt
is, hogy Erdély földrajzi neveinek többsége magyar, egy része szláv eredetű;
egyetlen jelentősebb folyó neve sem román, s a XIV. századig nem ismeretes
Erdélyben egyetlen román helységnév sem. Kniezsánál – éppen úgy, mint Ta-
másnál és Gáldinál –, kiemelkedő a mély és alapos történelmi felkészültség,
úgy, hogy műveiben a nyelvészet és történelem a legszerencsésebben egészítik
ki egymást. 

Ha a román nép nem Erdélyben, azaz a régi Dácia-Trajánában alakult ki,
hanem a Balkán-félszigeten, viszont ma túlnyomó többségben a Dunától
északra lakik, akkor északi ágának, a mai román népnek, valamikor át kellett
költöznie a Dunától északra fekvő területekre. Az átköltözés, a Magyarország
területére való betelepedés tényének nagyon kevés írott és még sokkal kevesebb
kiadott emléke van, ezért a régebbi nemzetiségi irodalom ebben a kérdésben
általános megállapításokon túl alig jutott. A betelepedés kimutatásának feladatát
a kiadatlan levéltári anyag felszínre hozásával, a hely- és személynév anyag
megrostálásával és értékelésével, és az így használhatóvá tett forrásanyag tár-
sadalmi és gazdasági szempontú feldolgozásával, a nemrég megindult telepü-
lés- és népiségtörténet vállalta magára.

A román betelepülés tényét a XIII. század elejétől rendelkezésre álló okle-
veles anyag is bizonyítja. Fekete Nagy Antal és Makkai László kiadott nagy
műve: a Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia usque ad
annum 1400. p. Christum, az első módszeres és rendszeres kritikai oklevélki-
adás a magyarországi románokról a jelzett időszakra vonatkozóan.  Fontos,
hogy az itt kiadott román vonatkozású oklevélből 17 esik a XIII. századra, s
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hogy 1247-ig csak az Erdély déli határvidékén fekvő Fogaras megye észak-
nyugati részében találunk románokat, 1283 előtt pedig nem tudunk egyetlen
állandó román településről sem Erdélyben. Az egész XIII. században mindössze
9 román települést ismerünk, és ezek mind magyar és szláv nevűek. Az első
román nevű település 1337-ben bukkan fel (Caprewar – románul: Caprioară)
és a XIV. század folyamán az oklevelekben csak 6 román eredetű helységnév
fordul elő. A kötethez mellékelt térkép szemléletesen ábrázolja a románság fo-
kozatos beszivárgását és térnyerését Erdély földjén. A francia nyelvű, alaposan
dokumentált bevezető cikkben a kötet kiadói levonják az oklevelek legfontosabb
tanulságait, és világos képet nyújtanak a nomád életformájú, mozgékony és
nyugtalan román pásztorelem fokozatos előretöréséről ott, ahol a XII. és XIII.
század fordulóján még semmiféle okleveles nyomukat nem lehet kideríteni, ho-
lott ebből az időből a magyarokra és szászokra vonatkozó oklevelek tömege áll
rendelkezésre. 

Legújabban Makkai László épp a Hitel lapjain mutatta ki, hogy a magyar-
országi román társadalom szerkezete nagyrészt balkáni eredetre vall. A beköl-
tözés után azonban a balkáni elemek is magyar hatásokkal telítődtek. Az újabb
kori román betelepülés vizsgálata aránylag még kevéssé fejlett, de máris szép
eredményekről számolnak be ezen a téren Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila
értékes tanulmányai. Ugyancsak Jakó tisztázta Bihar vármegye középkori nem-
zetiségi viszonyait a fiatal településtörténeti irodalom egyik legszebb, a Magyar
Tudományos Akadémia által is kitüntetett könyvében. Erdélyben legelsőnek és
a legnagyobb eredménnyel Szabó T. Attila foglalkozott mélyreható és alapos
helynévkutatással és településtörténettel. Ő egyúttal a kérdés elméleti irodal-
mának is elsőrangú művelője. Mint a kolozsvári egyetem tanára, máris több
maga nevelte fiatal munkatárssal dolgozik. 

A magyarországi település-, hely- és népiségtörténeti kutatás elméleti és
gyakorlati megalapítója Mályusz Elemér. Az ő érdeme, hogy kitűnően képzett
tanítványainak munkáin keresztül ma már Erdély és a Partium tekintélyes ré-
szének középkori település- és népiségtörténete jórészt kezd tisztázódni.
Ugyancsak Mályusz és a nézeteivel számos ponton szembe helyezkedő Szekfű
Gyula foglalkoztak a magyar királyok nemzetiségi politikájával. A Mályusz
nyomdokain továbbhaladó Szabó István módszertanilag iskolát teremtő műve
a történelmi Magyarország legkisebb megyéjéről, nagy hatást gyakorolt a
Mályusz kezei alól kikerülő településtörténészekre. Ezen tanulmányok révén
Szatmár, Bihar, Kolozs, Alsófehér megyék középkori népi viszonyait annyira is-
merjük, hogy a régebben uralkodó többségben levő magyarság fokozatos hát-
térbe szorulását, különösen a XVI. század török pusztításaitól kezdve nagy
vonásokban, sőt gyakran részletekben is figyelemmel kísérhetjük. Ma már ada-
tokkal bizonyítható, hogy a középkor végén oly hatalmas és virágzó magyar né-
pesség a török–tatár harcok folyamán hihetetlen vérveszteséget szenvedett,
mialatt a pásztorkodó románság, hegyeiben és erdőiben kóborolva, kikerülhette
a veszedelmet, és a vihar elmúltával elfoglalhatta a síkság és a folyóvölgyek
pusztává vált magyar falvait. 

A magyar településtörténet még csak a fejlődés kezdeténél tart, de máris
sikerült bebizonyítania, hogy a történeti Magyarország területén a honfoglalás
korától kezdve számban és területi kiterjedésben a magyar elem magasan fe-
lülmúlta a nem magyar elemeket. A magyar népességtől lakott terület a mainál
lényegesebben kiterjedtebb volt. Mátyás király korában a magyar éppen olyan
számbeli uralkodó többségben volt a maga országában, mint a francia Francia -
országban, vagy az angol Angliában. Erdélyre vonatkozóan pedig kimutatta,
hogy a román elem számbeli túlsúlyra jutása csak a török korszak nagyarányú
vérveszteségei után következett be fokozatosan a XVIII. századig, amikor elérte
csúcspontját. 

Hasonló buzgalommal kutatja a magyar történettudomány a románság po-
litikai és művelődési fejlődésének kérdését is. Elekes Lajos alapvető tanulmá-
nyában kimutatta, hogy a román fejedelemségek állami és társadalmi alapjainak

lerakásában a középkori magyarságnak döntő szerepe volt, befolyása csak a
török támadás korában csökkent és szűnt meg. Az erdélyi protestantizmus ha-
tását a román művelődés kifejlődésére két tanulmány fejtette ki részletesen, a
Révész Imréé és Juhász Istváné. A magyar protestantizmus vezette be az anya-
nyelvet a román egyházba, istentiszteleti szertartásba, iskolába. Neki köszön-
hető az első román nyelven nyomtatott könyv, a latin ábécé első használata a
cirill helyett, a román nyelvű irodalom megteremtése. Az erdélyi protestantizmus
hatása a fejedelemségekben csak majd egy század múlva, de alapvetően hatott
és a román népi öntudat komoly tényezőjévé vált. Általában Erdélynek igen te-
kintélyes szerepe van a román krónikás irodalom népi öntudatának kifejleszté-
sében. A magyar humanista irodalom minden más befolyást messze fölülmúló
hatását az erdélyi román nacionalizmus kifejlesztőire, az ún. erdélyi triászra
(Klein Sámuel, Sinkai György és Major Péter) Gáldi László rajzolta meg kiváló
tanulmányában. Újabban ugyancsak ő mutatta ki, hogy a románság Erdélyben
és különösen az Erdély és Tiszavidék közt fekvő Partiumban erősen átitatódott
magyar kultúrával. 

A politikai történet terén az érdeklődés főként a közelmúlt felé fordult.
A XVIII. századi román fejlődést foglalja össze kiterjedt levéltári kutatásai alap-
ján Tóth András. Az erdélyi román nacionalizmus forrásai közül különösen a
protestantizmus, a katolicizmus és az orthodoxia szerepét vizsgálta meg. A
román politikai élet kezdetei korában éles világot vetett a román papság, a ma-
gyar és szász rendek, a kormányhatóságok és az udvar szerepére. Asztalos
Miklós a XIX. század második negyede két nevezetes magyar politikusának,
Wesselényi Miklósnak és Kossuth Lajosnak nemzetiségi felfogását világítja meg.
Kiemelkedő mű a Mester Miklósé az 1848/49-beli viharos időket követő két
évtized politikai életéről Erdélyben. Az osztrák abszolutizmus és félalkotmá-
nyosság árnyékában új küzdelemre készülő románság képét rajzolta meg a
román bírálók által is elismert tárgyilagossággal. Vitéz Nagy Iván tanulmányozta
a románokat is érintő nemzetiségi törvény sorsát a magyar országgyűlésen. A
liberális Magyarország sajtószabadságáról és a kedvező körülmények közt élő
románok rendszeres izgatásairól és az óromániai szellem hódításáról az erdélyi
román művelődés és a politikai élet körében Bíró Sándor rajzolt megdöbben-
tően éles képet. Az egységes Magyarország ellen indított európai
propagandahadjárat legfőbb irányítójáról, a bukaresti Liga Culturală Erdély
sorsára gyakorolt hatásáról Polónyi Nóra írt részletes tanulmányt, a külföldi
propaganda könyvészetét pedig Mikó Imre állította össze. Az első világháború
előtti és utáni erdélyi román állapotokkal Albrecht Ferenc, Bíró Sándor, Juhász
István és I. Tóth Zoltán foglalkozott. 

Ennyi részleteredmény nem maradt hatás nélkül az új kutatónemzedék egye-
temes románságszemléletére és a román történelem új szintézise nem sokáig
váratott magára. A két első, magyar tollból származó román történet közül
Hunfalvy Pál említett kétkötetes munkája befejezetlen maradt, Jancsó Benedek
munkái pedig csak a magyarországi románokkal foglalkoztak részletesen. A tu-
dományos eredmények teljes történeti összefoglalása csak Erdély északi részé-
nek visszacsatolása után született meg Gáldi László és Makkai László
szerkesztésében, Elekes Lajos, Juhász István, Polónyi Nóra, Tóth András és I.
Tóth Zoltán közreműködésével, gazdag könyvészeti összefoglalásokkal az egyes
fejezetek végén. Ennek a műnek legnagyobb érdeme, hogy az első jelentősebb
teljes román történet, amely szakít a humanizmus tévedéseire épülő dáko-
romanizmus történetileg nem igazolható feltevésével, és az évtizedek óta fel-
színre hozott kritikai anyagból állítja vissza a román nép egész életét. Másfelől
alkalmat nyújt a nemzetiségi kérdésekben annyira járatlan magyar közönségnek,
hogy végre helyes fogalmat alkothasson a vele együtt élő, de számára mind ez
ideig lényegében ismeretlen románság történelméről, politikai, gazdasági, tár-
sadalmi és művelődési fejlődéséről. Más érdemes összefoglalások: a Deér József
szerkesztésében megjelent »Erdély« c. díszmű, a Mályusz Elemér szerkesztette
Erdély és népei és a Lukinich Imre szerkesztette Die siebenbürgische Frage,
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amelyek egyes korszakok jelenségeit fogták össze egységes szempontú elő-
adásban. 

Csak röviden utalunk a román kérdésekkel foglalkozó folyóiratokra. A leg-
több értékes tanulmány a Lukinich Imre szerkesztette több nyelvű Archivum
Europae Centro-Orientalisban, a Hitelben és az Erdélyi Múzeumban, Jakabffy
Elemér Lugoson megjelent, nagy érdemű, a románok által legutóbb betiltott
Magyar Kisebbségében és melléklapjában, a több nyelvű Glasul Minorităţilorban,
a Magyar Szemlében, a Láthatárban, a pécsi egyetem Kisebbségi Intézetének
kiadványában, a Kisebbségi Kör levélben és természetesen a legfontosabb ma-
gyar történettudományi folyóiratban, a Századokban jelenik meg. Francia nyel-
ven a Nouvelle Revue de Hongrie és a Revue des Études Hongroises, németül
az Ungarn és a Donaueuropa, angolul a The Hungarian Quarterly, olaszul
a Corvina és a Rassegna d’ Ungheria szokott román tárgyú dolgozatokat is
közölni. 

Végigtekintve a román népre vonatkozó munkák hosszú során, megállapít-
hatjuk, hogy aki az erdélyi románság múltjával kíván foglalkozni, nem mellőzheti
a magyar szakirodalom idevágó eredményeit. A magyar nemzetet központi hely-
zete egész sor más kis és nagy nép között ráutalja a tájékozódásra szomszédai
körében. Ennek a helyzetnek a következményeit vállalja a magyar történettu-
domány, amikor a részben ma is magyar területen élő szomszédainak múltja
iránt a legélénkebben érdeklődik. A magyarországi román történelem ismerete
részben magyar önismeret is, az erdélyi románság múltja nem választható el a
magyar múlttól. A román múlt kutatása magyar részről ugyan még csak kezdeti
stádiumban van, de ma már az elsőrangúan képzett és jó képességű magyar
történészek egész sora foglalkozik a román múlt feltárásával. Nyugodtan meg-
állapíthatjuk, hogy az erdélyi román múlt valóságának felszínre hozásában a
magyar tudománynak a román tudománnyal egyenrangú szerepe van. De míg
utóbbi jórészt még ma is a múlt századnak Iorgában megújult és népszerűvé
vált romantikus történetszemléletre: a dákó-román elméletre esküszik, addig a
magyar kutatás az első világháború után a legtisztább tárgyilagossággal, minden
elfogultságtól és gyűlölettől mentesen elemzi a román múlt jelenségeit. A román
vonatkozású magyar nemzetiségtörténeti kutatás egyre fokozódó kriticizmusa
egzistenciális adottság: a maga való helyét kereső magyar szellem törekvése a
valóság megismerésére, tekintet nélkül a vizsgálat hízelgő vagy kedvezőtlen
eredményére. Jelei vannak, hogy a román történetírás szintén eléri majd a józan
ítélkezésnek ezt a fokát. Nincsen benne semmi kétség, hogy a következmény a
román történetszemlélet tekintélyes közeledése lesz a magyar állásponthoz.”

Aki valóban komolyan érdeklődik a magyar–román közös múlt kérdései
iránt, csak reménykedhet abban, hogy az azóta megjelent munkákról is állítanak
majd össze egy hasonló összefoglalót. A bővebb ismeretekre vágyók azonban
addig is bőséggel találhatnak forrásanyagot. A hatalmas információözön köze-
pette azonban nagyon fontos az összefoglaló művek megjelentetése, melyek
nem csupán a szakma, hanem az érdeklődő értelmiség számára szintén elérhető
formában szolgálnak ismeretekkel.

y

Beköszöntő
Németh László: Március tizenöt 1943/3.

Az alábbiakat olvasva még jobban meg- és elismerhetjük, hogy Németh László
nem csupán élesen látó magyar volt, hanem igazi vátesz is!

„A múlt század negyvenes éveit nehéz a mostaniakhoz hasonlítani. Egész
Európában, de különösen itt keleten: a nemzetek kifeslésének a kora. Tetszha-
lott vagy még meg sem született népek: cseh, horvát, tót, szerb, román szinte

évek alatt találták meg nemzeti egységüket; a nyelvhez az írókat, a vágyálmok-
hoz: a vezéreket. 1848 szerencsétlensége: a monarchia népeinek a ránk zúdu-
lása is valóságos embarras de richesse volt, a bőség zavara: a fiatal
nacionalizmusok fölpezsdült vérükkel egymásnak esnek. Ezt játszotta ki a di-
nasztia, s ezt próbálta utólag rendezni, gyógyítani a száműzött Kossuth Duna-
konföderációja. Ma épp a fordítottja történik. Kérlelhetetlen történelmi erők a
technika vaspántjával óriás világrésznyi, ha nem még nagyobb egységekbe kény-
szerítik a múlt század kiterjedő nemzeteit. Még senki sem tudja, miféle állam-
testekben fognak tovább élni a háború után a világ népei s mennyire őrizhetik
meg benne azt, amire ma a legféltékenyebbek: jellemüket. Annyit azonban látni
már, hogy míg a múlt században minden kiterjedt, minden önállóságra tört,
nemzet éppúgy, mint egyén: ma mindennek szorulni, alkalmazkodni, behúzódni
és védekezni kell. Míg akkor a szabadság oxigénjében dupla gyorsasággal
Petőfi-szerűen égtek a lelkek; ma a márciusok is fullasztóan jönnek, s nem tu-
dunk még szabadságot sem elképzelni, amely szívósságunknak rendkívüli pró-
bájául ne jöjjön. 

Március tizenötöt azonban a megváltozott világ sem törülheti ki, nemcsak
vörösbetűs ünnepeink, de legnógatóbb szimbólumaink közül sem. Úgy gondo-
lunk vissza rá, mint a férfi ifjúságának arra a pillanatára, melyben pályája eldőlt
s szívverései egy hangosabb dobbanásban célt találtak. Tapasztalatlanabb volt,
mint most, de épp ezért szebben, teljesebben vethette magát abba, amit azóta
is csinálnia kell. Mit akartak Petőfiék? A magyar népet a magyar nemzetbe be-
fogadni s az így meggazdagodott nemzeti erényeivel a népek társaságába be-
kapcsolni. Ez több volt, mint jobbágyfelszabadítás vagy »egy nemzetet az
emberiségnek megmenteni«. Itt egy költő lelkében a teljes nemzet született meg
az emberiség számára. S ha tapasztalataink súlya azóta meg is nőtt rajtunk: a
cél ma sem lehet más. Németh László (Híd, 1942. március 17.)”

Olvassuk újra és újra. Döbbenetes sorokkal találkozunk benne. Biztos kézzel
írott mondatok ezek az eltörlésre szánt múltból, a mai tévelygőkhöz.

y

Erősítő intelem útelágazásnál
Albrecht Dezső: Magyar hivatás 1943/3.

Jelen helyzetünkben az alábbi írás minden felelős magyart, főleg minden, a ve-
zetésbe beleszólással bíró magyart, megerősíthet céljaiban.

„A nép akkor válik nemzetté, mikor magasabb rendű szerepet vállal, más szó-
val, mikor hivatására ébred. Ez a nemzetek születésének misztériuma. A nemzet
akkor születik, mikor a hivatástudat felébred benne, akkor jut delelőjére, midőn
hivatása legerősebben él benne, s akkor hal meg, mikor azt elvesztette. Egy
nemzet annál erősebb, annál nagyobb teljesítményekre képes, minél világosab-
ban ismeri fel hivatását, s minél több tagját áthatja az ebből folyó hivatástudat. 

A hazát foglaló magyarság hamar hivatására ébred: a Kárpát-medence vi-
harsarkában kell erős államot alkotnia. A tatárok és törökök fellépésével a ma-
gyarságot áthatotta a missziós hit: védeni a kereszténységet és a keresztény
kultúrát a tatár–török becsapásokkal szemben. Balassa Bálint az országért,
mint a »kereszténység védőpajzsáért« harcol. A protestáns erdélyi fejedelem-
ségnek is volt hivatástudata: a magyarság és a protestantizmus védelme. A múlt
században az ékhivatás szelleme élt: kettéválasztani a szlávságot, később a ger-
mánságot elválasztani a szlávságtól. Széchenyi más síkon látott és fogalmazott,
szerinte: a magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni – Euró-
pában egyedül rokontalan sarjadék – ázsiai bölcsőiben rejtező, eddig sehol ki
nem fejtett, sehol érettségre nem virult sajátosságait. 
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A magyarság hivatástudatát – mint minden más népét – a föld adottságai
és a lélek törvényei szabják meg. A magyar föld a magyar hazát jelenti. A haza
azonban nem egy változó határokkal bíró földterület, hanem az a csodálatos
földrajz-politikai egység, melyet a történelmi Magyarország jelent. Teleki Pál
idézi egyhelyt egy amerikai földrajztudós elképzelését az eszményi országról,
arról, hogy milyen természetes határai, közlekedési útjai, települési képe kel-
lene, hogy legyen egy eszményi országnak, s a leírás tökéletesen reá illik Ma-
gyarországra. Az ezer éves Magyarország nem csupán mint terület él a
magyarság tudatában, hanem mint egy csodálatos egység, hegyekkel keretezett,
termőfölddel megáldott, országos négy folyóval keresztülszelt ország, melynek
gondját Isten a magyarságra bízta. Bár a mostoha sors néha elrabolta tőlünk
az ország egyik vagy másik darabját, annak képe egészként élt tovább, és a
magyar politikai géniusz mindig az egész területért és az egész nemzetért hor-
dozta a felelősséget. A mohácsi vész után a magyar államiság keletre, Erdély
fellegvárába húzódott, de az erdélyi fejedelemség neve alatt a magyar államiság
élt tovább, s az erdélyi fejedelmek az egész nemzet gondját hordozták. Trianon
feldarabolta országunkat, a csonka ország szűk határai között mégis tovább élt
Nagymagyarország tudata, s az idegen elnyomás alá kerülő magyarság nagyobb
felelősséget érzett földjének értékei iránt, mint az elnyomók. Magyar felfogás
szerint a föld, a nép és a főhatalom elválaszthatatlan egységet képez. Ez a Szent
Korona tana. 

A magyar hivatást tehát az ország földrajzi egysége, a föld és nemzet elvá-
laszthatatlan kapcsolata magyarázza. Földrajzi helyzetéből folyik a magyar állam
szerepe is. Északról és Keletről a Kárpátok koszorúzzák s természetes gyepűvel
zárják el. Ebben az irányban elzárkózó és védekező. Nyugat és dél felé nyitott
s az öreg Duna évezredes hatások közvetítője. Hazánk annak a centrális német–
római rendező elvnek természetes vonzókörébe tartozik, mely Európának a leg-
nagyobb állandóságot tudta biztosítani. 

Ebből következik a magyar állásfoglalás: természetes határain túl soha sem
vágyik, de a természetes határok keretezte földet a történelem, a vér és a hivatás
jogán magáénak tudja. A Kárpát-medence földrajz-politikai egységében kell
szilárd államot fenntartania, hogy az európai rend, állandóság egyensúly egyik
tartóoszlopa lehessen.” 

Valóban, a nyertesek „az elnyomók” nem tudták megbecsülni nyereségüket,
s azzal a mai napig nem tudnak kellőképpen sáfárkodni, nem tudták – nem volt
mibe – integrálni. Legfőbb igyekezetüknek megmaradt a homogenizálás feles-
leges és saját fejlődésüket akadályozó, közös jövőnket veszélybe sodró tevé-
kenysége.

Fontos és érdekes valóban, hogy azok a csodálatosan kirajzolódó természe-
tes határok, melyeknek bizonyára szerepe volt a honfoglalás megtervezésében,
a rájuk nehezedő történelmi nyomással együtt abban is közrejátszhattak, hogy
a magyar aspirációk soha nem terjedtek azokon túl. A gyepűt másokra bízta az
ország, s ha kellett melléjük állt segíteni, ha kellett megfenyítette őket, de nem
tört maga ajándékozta önállóságukra.

A „Nagymagyarország tudat”, a felvilágosult elmék esetében ma már nem
revíziós szándékot takar, hanem közös felelősséghordozást jelenthet. Termé-
szetesen, ha van együtt gondolkodás, és nincs homogenizációs törekvés a ma-
gyar kultúrnemzet kívül rekedt részei ellen.

„Ezt a keretet tölti meg élettel a magyar lélek. Amint a földnek adottságai
vannak, melyeket áthágni lehetetlen, éppúgy a léleknek törvényei vannak, me-
lyeket bűnhődés nélkül megszegni nem lehet. A magyar lélek józansága,
egész séges földön járása, becsületessége, büszkesége mind meghatározó té-
nyezők. De bizonyára legmeghatározóbb jegyei között áll az a vonása, hogy
a magyart azonosnak tartja az emberivel, emberibb akar lenni, hogy magya-
rabb lehessen, és magyarabb akar lenni, hogy az örök emberit jobban meg-
közelíthesse. Ady is erről énekelt: »Nagyot alkotni mégis mi jövénk, emberit
és magyart.« 

De ne essünk tévedésbe: az emberire való törekvés s az emberiesség alatt
nem valami langyos humanizmust értünk, hanem azoknak az értékeknek a meg-
becsülését, melyek az embert teszik, s amelyekért egyáltalában élni érdemes.
Nem véletlen az, hanem a magyar jellemből folyik, hogy nálunk ismeretlenek a
politikai gyilkosságok, nem véletlen, hogy nálunk a tisztességes embernek – ha
munkáját nem is koronázta siker – nagyobb a becsülete, mint annak, aki sike-
reket ért el, de ezekhez kétes úton jutott, nem véletlen, hogy irodalmunk és
költészetünk (…) a magyar életet akarja megjavítani, tisztábbá, erkölcsösebbé
és erősebbé tenni. Nem véletlenek ezek, hanem a magyar lélek legmélyebb vo-
násaiból következnek, mert a magyar lélek igényessége mindig az örök értéke-
ket kutatta, azokat akarta szolgálni, emberi tökéletességre törekedett, erkölcsi
értékrendet vállalt s nemzetiségét ebben látta kiteljesülni. 

A magyar léleknek ebből az adottságából folyik kultúrateremtő volta. A kul-
turális alkotás annál tökéletesebb, minél inkább megközelíti az emberit. A ma-
gyarság kultúrateremtő hivatását kiteljesíti műveltségének kettős jellege: az,
amiben azonos az európai műveltséggel, s az, amiben eltér ettől. 

Fentebb szóltunk Széchenyiről, aki a magyar nép hivatását abban látta, hogy
képviselje ázsiai bölcsőjében rejtező, eddig sehol ki nem fejtett, sehol érettségre
nem virult sajátosságait. Széchenyi mély látását még jobban aláhúzza az a tény,
hogy e szavakat száz évvel ezelőtt, akkor mondotta, mikor a magyar irodalmi
és tudományos élet a külföld bűvöletében élt, és mikor a magyar értékek még
ismeretlenek és feltáratlanok voltak. Azóta sok történt e téren, s hogy az ázsiai
bölcsőben milyen értékek rejtőznek, elég idéznünk Bartók és Kodály nevét, kik
világhírnevet szereztek az ősi magyar zenének. De legújabban László Gyula, a
fiatal kolozsvári régész, aki német meghívásra Kijevben a népvándorlás korabeli
magyar emlékeket kutatta nagy eredménnyel, majd Kolozsvárt a Zápolya utcai
honfoglaláskori magyar sírokat tárta fel, olyan megállapításokhoz jutott, melyek
hatalmas távlatokat nyitnak meg. László Gyula a temetkezések sokféle szoká-
saiból, a talált dísztárgyak díszítéseinek kötetlenül változó, az eredeti mintát
túlérlelt jellegéből azt a következtetést vonta le, hogy a honfoglaláskorabeli ma-
gyarság kultúrája túljutott azon az egységen, mely az egyrétű, önmagában élő
kultúrák jellemzője. A magyar szellemi élet tehát – mely magába szívta a Dél-
Oroszországban töltött ezredév alatt a görög kultúra hatásait – a honfoglaláskor
egy friss szemléletű újjászületés, mai szóval élve: kultúraváltás küszöbén állott.
Innen magyarázható az az elképzelhetetlen gyorsaság, mellyel a magyarság
európaivá formálódott. A honfoglaló magyarság műveltsége és az akkori nyugati
műveltség között nem volt meg tehát az a nagy, átmenet nélküli különbség,
amelyet általában hirdetnek, sőt a két műveltség igen lényeges hagyományaiban
éppen egy tőről – a görög műveltségből – hajtott. A magyarországi leletek fel-
dolgozása s a dél-oroszországi előzményekkel való összevetése azonban ezen
is túlmenő reményekkel kecsegtet, s megállapítható lesz a pusztai steppe-kul-
túrának az egész európai kultúrára gyakorolt hatása. Mert az európai kultúra
– mint ez mind bizonyosabbá válik – három egyenrangú tényező egybeolvadá-
sából állott elő: a mediterrán, az északi germán és a dél-oroszországi pusztai
kultúrák összeolvadásából. 

Mondhatná valaki, hogy ez csak a múlt, igen ám, de a népzene, a néprajz,
a néphagyomány, a néplélek kutatása, sőt maga a népi irodalom is egyre jobban
bizonyítja, hogy ez a múlt titokzatos törvények útján tovább él bennünk és át-
színezi egész műveltségünket. Mindegy, hogy ebből vagy a történelmi fejlődés-
ből magyarázzuk, fontos a tény, hogy a magyar népi és történeti műveltség
egyensúlyozott, benne nem vált szét az ember és a természet, a teremtett világ
és az istenség, s ha az európai válságot nézzük, mely nem utolsó sorban éppen
a civilizáció és kultúra, az ember és természet, a teremtett világ és az istenség
közötti egyensúlyvesztésből állt elő, úgy a magyar népi műveltség iránymutató
jelentősége adva van. 

Adva van tehát egy állam, mely – Teleki Pál szavaival élve – valódi kulcs-
helyzet az orosz steppe, a Balkán és a nyugati tájak között, s adva van egy kul-
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túra, melynek gyökerei az európai kultúra egyik alapötvözetéhez: a dél-orosz-
országi pusztai kultúrához nyúlnak vissza, s mely, miközben magához tudta ha-
sonítani a latin szellem és germán műveltség elemeit, megőrizte sajátosságait. 

Mi következik ebből? 
A magyarság, mint állam nem nyugodhat bele abba, hogy másokhoz alkal-

mazkodjék, hanem az európai rend és biztonság érdekében a Kárpát-medence
népeit kell szilárd egységbe fognia, s olyan államrendszert kialakítania, mely a
föld és a lélek adottságaira épül.

Mint ősi műveltséghordozó nemzet nem vállalhatja a másoló szerepét, hanem
saját műveltségi kincseinek fejlesztésével kell átszőnie az európai kultúrát.”

Ady szavait: »Nagyot alkotni mégis mi jövénk, emberit és magyart.« más
formában ismételte Tamási, s most Albrecht is erről szól. Ezek azok a monda-
tok, amelyek világosan tisztázzák azt, miszerint a magyar tudatból fakadó ma-
gyar hivatás nem mások ellen való. Amikor arról mer valaki beszélni, hogy
földrajzi helyzete, múltja és eddigi eredményei alapján a magyarnak a régióban
lehet valamilyen vezető szerepe, az nem bűn, hanem valóságos helyzet, állapot,
kötelesség s nem mások ellen való fellépés, hanem mások iránt is érzett fele-
lősség. Csakhogy a politikailag korrekt beszéd még ki sem találtatott, amikor
ezek a gondolatok már karanténba kerültek. Hát még ma, amikor ez a furcsa
találmány, minden átkával, már anakronisztikusan törne a múlt megítélése felé.
Akkor, amikor – hogy ne mindig saját sérelmeinken siránkozzunk – az USA
egykor volt elnökeit is mai kritériumok alapján ítélnék meg. 

Folytassuk azonban az olvasást:
„Két büszke igényt jeleztem a fentiekben, két igen magas igényt, mely a

magyar állam földrajzi helyzetéből s a magyar lélek és műveltség lényegének
felismeréséből önként következik. 

Ezúttal nem kívánok arról beszélni, hogy állami hivatása hiánytalan teljesí-
téséhez – az új rend kiformálásához, a rend és biztonság fenntartásához – mi-
lyen változtatásokra lenne szükség az állam életében, főképp, ha a nemzetiségi
kérdés megoldását sarkpontnak tekintjük, ismétlem, erről nem kívánok most
szólni, mert túlságosan átvinne a politika területére, melyet kerülni kívánok.” 

Eltelt 70 év, és azok a gondolatok, amelyek akkor a politikán kívüliként szü-
lettek, mélyen belehasítanak napjaink mindent eldöntő hazai és európai politi-
kájába.

„De különben is elhibázott sorrend lenne. Elhibázott sorrend, melybe majd
mindenik magyar reformterv beleesik. Mert az, hogy milyen változtatásokat kell
végrehajtani, az csak következménye lehet annak, hogy mit akarok, milyen életet
akarok élni mint nemzet, milyen feladatot teljesíteni, milyen hivatást betölteni.
Egyszer már el kell jutnunk a legegyszerűbb, mert legalapvetőbb kérdésekhez
melyek az életre, az államra és a nemzetre vonatkoznak, s azokra kell felelnünk.
S ha ezt egyszer megtettük, a jelszavak értéke tüstént lehanyatlik, megragadhatjuk
a lényeget, elvethetjük a lényegtelent, megkülönböztethetjük a magyar érdeket
az idegentől s az örökké korszerűt attól, ami csak most látszik korszerűnek.

Tegyünk fel néhány ilyen kérdést. 
Akarjuk-e a jó diadalát a gonosz felett, az erény győzelmét a bűn felett, az

értékes érvényesülését a silány felett? Ha ezt akarjuk, úgy mi a fontos? Az,
hogy a jobb vagy baloldal győzzön, vagy pedig az, hogy olyan új életforma ala-
kuljon, mely a jobb, erkölcsösebb, értékesebb magyarság számára teremt ott-
hont, s a közösségért legtöbbet áldozó, minőségileg legkülönb egész
magyarokat és egész embereket állítja előtérbe. 

Milyen rendszert akarunk? Olyant-e amelyikben az erő és a tömeg érvénye-
sül, vagy olyant, amelyikben az erő egyensúlyban van az erkölccsel és a tömeg
a szellemmel? Vajon nem éppen a magyarságnak kellene ezt a rendszert meg-
teremteni? 

Elképzelhető-e állandóság, olyan, amire országot és jövőt lehet építeni, az
erkölcsi erényeknek: az igazságnak, a hűségnek, a becsületességnek uralma
nélkül? Ha nem képzelhető el, úgy miért engedjük ezeket elhalványodni? 

Az emberi élethez szükségesnek tartjuk-e a személyiség tiszteletét, a család
szentségét, a tisztesség védelmét, az igazság érvényesülését? Ha igen, úgy
miért nem érvényesítjük életünkben? 

Van-e külön magyar korszerűség, vagy csak általános európai korszerűség
van? Ha van külön magyar korszerűség, azaz, ha vannak sajátos társadalmi,
gazdasági és szellemi rétegződésünkből származó kérdések, melyek nálunk ha-
marább, vagy másképp jelentkeznek és várnak megoldásra, mint Európa többi
országában, úgy nem azzal járulnánk-e jobban hozzá Európa erőkifejtéséhez,
ha ezek megoldásán fáradozunk, mint ha másolunk, vagy még a másolás elől
is elzárkózunk? 

Folytathatnánk a kérdéseket. Feltehetnénk olyan kérdéseket, hogy mi az
állam, mi a nemzet, a nép hivatása, a művészet, a tudomány, a gazdaság fela-
data, az-e, hogy önmagából emeljen bálványt, vagy a nemzeti és emberi élet
tökéletesbülésén munkálkodjék? Feltehetnénk még sok kérdést, de talán ennyi
is elegendő volt annak bizonyítására, hogy az alapvető kérdéseink, azok, ame-
lyekre államot és nemzetet, emberi életet és magyar világot lehetne építeni, ma
is tisztázatlanok. 

Pedig ezek tisztázása nélkül legfeljebb jobbra, vagy balra lehet hajlani, de
egy lépést sem lehet élőre tenni. Mi pedig előre kívánunk lépni.”

Mintha jelenlegi állapotunk pillanatfotóját néznénk. Csakhogy azóta, ameny-
nyiben az értékekhez való viszonyulást nézzük, a bal-jobb kérdése egészen ösz-
szekuszálódott. A magyar bal mintha a jobbra hagyta volna céljait mielőtt
eltűnik, s valami egészen idegen vette fel annak hamis mezét.

„Több út áll előttünk: Európa testét átszelő széles, kikövezett országutak
kínálgatják magukat, csábítanak a megtett eredményekkel. Közöttük szeré-
nyen húzódik meg a magyar út: ma még bozót rejti el előttünk járhatóságát,
pedig kitisztítható volna könnyű munkával, s akkor kitűnne, hogy járható, sőt
a mi számunkra egyedül ez járható. Forduljon önmaga felé a magyar lélek,
támaszkodjék a magyar népre a politika, kérjen kölcsön egy kis paraszti jó-
zanságot a tudomány: rögtön járható lesz az út, s kialakul az a magyar ma-
gatartás, mely az államrendszer átalakításánál a magyar föld és a magyar
lélek adottságait és a magyar korszerűséget veszi zsinórmértékül, a nemzet
megújítását pedig úgy végzi el, hogy az közelebb jusson önmagához, önmaga
lényegéhez.” 

Ezeket a sorokat olvasva a megvilágosodás érzése tölthet el sokakat, vagy
megerősíthet másokat, akik tudják, de nem mondják vagy mondják, de senki
sem hallja, esetleg tenni próbálják, de akadályba ütköznek. S azok az akadályok
nemcsak belül vannak jelen, de kívül is, a belsőket támogatva. Pedig egyszerű
a kép: az a szerényen meghúzódó magyar, de európai út kitisztítandó lenne.
Érezhetjük, hogy ez ma már nem könnyű munka. Európa útjait ugyanis benőtte
egy sárkányfog vetemény, s az úgy terjeszkedne, akár a parlagfű vagy a gén-
manipulált vetések pollenje. A magyar hivatás azonban áll és él. És kötelez!

Vagyis nagyon józanul, de: „merjünk nagyok lenni!”

y

Tisztázzuk ismét
Deér József: Állam és nemzetiség a régi Magyarországon
1943/3.

Az alábbiakban tényekkel ismerkedünk meg, olyanokkal, amelyek távol állnak
minden magyarázkodástól. A magyarokról – mint ezer éves nemzeti elnyomók-
ról – szóló vádak azonban még ennél is távolabb állnak a tényektől.

„A régi magyar királyság belső szerkezetét tekintve lényegében különbözött
a liberalizmus korának nemzeti egységállamától. Az állampolgárság mai fogalma
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és az egyenlő teherviselés elve éppen úgy ismeretlen volt, akár az egységes jog-
rendszeren alapuló központosított kormányzás és az államterület egészének
mindenben azonos berendezésű, kisebb egységekre, megyékre való tagozása.
A közigazgatási és igazságszolgáltatási keretek az egyes néprétegek szükség-
leteinek megfelelően egyénien alakultak, s e részeket nem bürokratikus kap-
csolat, hanem a király, mint »természetes úr« (naturalis dominus) iránti hűség
fogta össze egésszé, állammá. 

Minthogy ez az állam nem egyedül a társadalom belső mozgalmainak alko-
tása, hanem ugyanolyan, sőt kezdetben nagyobb mértékben a központi hatalom,
a királyság irányító tevékenységének eredménye is volt, érthető, hogy a területi
és közigazgatási formák sokféleségében tervszerűség és rendszer érvényesült.
A XIV. századra már világosan előttünk áll a szervezés két alaptípusa: a megye
és a territórium. 

Az önkormányzattal bíró vármegye egy történetileg kialakult és a többi me-
gyétől elhatárolt nagyobb terület nemességét és jobbágyságát foglalja szervezeti
egységbe. A megyét, mint jogi személyt az illető terület nemességének egye-
teme, közössége (universitas, communitas) alkotja. Ez a nemesi közösség a
képviseleti elv alapján választott közegei révén gondoskodik egyrészt a helyi
igazságszolgáltatási és közigazgatási feladatok ellátásáról, másrészt pedig po-
litikai akaratának az országgyűlésen való érvényesítéséről. A megyei önkor-
mányzat azonban nem teljes és nem kizárólagos, amennyiben a helyi viszonyok
alakításába a központi hatalom is beleszól. A megyei közegek és szervek mű-
ködését a király által az ő kegyének tartamára (durante beneplacito) kinevezett,
tehát bármikor el is bocsátható főtisztviselő ellenőrzi, aki a XV. század elejére
igazságszolgáltatási, közigazgatási és katonai tekintetben egyaránt feje a me-
gyének. Ha hozzávesszük ehhez, hogy a megyei törvényszékek fontos vagyon-
és büntetőjogi ügyekben nem voltak illetékesek, hanem az ilyen pörök közvet-
lenül a királyi udvarban, az ország rendes bírái és az uralkodó, mint legfőbb
bíró előtt nyertek elintézést, akkor tiszta képet alkothatnak maguknak arról a
rendszerről, mely helyi és központi, rendi és fejedelmi, önkormányzati és te-
kintélyi erők együttműködésén és egyensúlyán alapult. 

A helyi különbségek ellenére az ország megyéi lényegében egy nagy egység
részei, melyeket a jogi és társadalmi szervezet azonosságán kívül a nemesi ki-
váltság országos érvénye kapcsolt össze. A XIV. század közepe óta Magyaror-
szág minden nemesembere, akármelyik megyében lakott is, azonos jogokkal
és kötelességekkel rendelkezett. A földtulajdon egyedül a nemességé, a jobbágy
a földnek csak mívelője és haszonélvezője, aki urának pénzzel, terményekkel
és munkával adózott. A nemes földjét örökjogon, minden hűbéri szolgáltatástól
mentesen bírja, vele szabadon rendelkezik, s az csak magtalan halála vagy hűt-
lensége esetében száll vissza a koronára (ius regium). Adót, illetéket nem fizet
s jobbágyai csak a nemesség hozzájárulásával terhelhetők meg országos adók-
kal. A nemes egyedül a törvényesen megkoronázott király hatalma alá tartozik,
sőt még uralkodója ellen is fegyvert foghat, ha az kiváltságait megsértené (ius
resistendi). A kiváltságok sokaságával szemben mindössze egyetlen közjogi kö-
telezettség terheli: a királyi zászló alatt történő személyes hadba szállás és a
katonaállítás. 

A nemes és jobbágy jogállásának éles elhatárolása a megye életében hát-
térbe szorít minden egyéb faji, nyelvi és vallási szempontot. A régi Magyaror-
szágnak volt román, rutén, szlovák nemessége is, mely azonban a magyarral
mindenben azonos jogi helyzetet, una eademque nobilitas-t élvezett. A jobbágy-
ságot illetően szintén ez a szempont érvényesült. A magyar nemesi jognak XVI.
századi összefoglalója, Werbőczy István, világosan megmondja, hogy noha van-
nak magyar, tót, oláh és rutén jobbágyok, kik részben katolikusok, részben
pedig orthodoxok, ez az állapotbeli különbség (conditio) rendi hovatartozásukat
nem érinti.” 

Mi kell ennél több. Ott látható leírva a csak egyféleképpen értelmezhető és
minden magyarázkodás feletti, a nemesi és jobbágyi jogokról szóló Werbőczy-

írásban. Azt felesleges ismételgetnünk, hogy ebben nincs semmi különös, hiszen
akkor a ma élő és ható nemzettudat még nem létezett.

„A régi magyar vármegyét tehát a benne élők erős jogi és társadalmi réteg-
zettsége és a szervezésnek területi meghatározottsága jellemzi. A nemesi jog
közössége az azonos szervezetű megyéket egységes nagy tömbbé fogja össze,
s ezért a nemesi jog lényegében országos jognak tekinthető. A megyék összes-
sége az ország területének túlnyomó részét alkotja. Megyékre tagozódik a Du-
nántúl, az Alföld tiszántúli része, az északnyugati és északkeleti Felvidék, s a
határszéleket kivéve, az egész erdélyi medence. Ez a terület a szélső peremvi-
dékek kivételével a középkori magyarság településének határain belül esik, a
megyei szervezetnek tehát nem csupán országos, de egyben – ethnikai szem-
pontból nézve – magyar jellege is van. A nemesi jog és a megyei szervezet –
némi eltérésekkel – Horvátországra és Szlavóniára is kiterjed ugyan, ezek a
területek azonban széles körű belső önkormányzattal rendelkező külön közjogi
testeket, a magyar királyság ún. társországait (regna socia) alkotják, s így köz-
jogi s részben ethnikai különbözőségük világos kifejezést nyert.”

Közbeszúrnám, hogy a magyar királyokat nem zavarta a – korabeli érte-
lemben létező – etnikai alapon adott széles körű önrendelkezés? Vajon, ha Er-
délyben a román történészek jelentős része szerint ott talált „fejlett” román
államocskák – ortodoxia által is elhatárolt – jelenléte már a kezdetektől léte-
zett, nekik miért nem volt ilyen autonómiájuk? Nyilván, mert ott sem voltak.
Amikor pedig megjelentek, rendi alapon, de nyelvük és vallásuk szerint is meg-
kapták a nekik – mint mindenkinek – kijáró jogokat vagy kiváltságokat. A
három nemzetből nem voltak kizárva. E téren helyzetük semmiben sem kü-
lönbözött a magyarokétól. A román anyanyelvű nemes része volt a magyar
nemzetnek, a jobbágy nem! Akár a magyar. Mert azok rendi nemzetek voltak.
Végre megérthetné a jól kamatozó vádaskodásra alapozó román történetírás,
hogy ez így volt. Egyes történészeik meg is értették. Csak éppen a közvéle-
ményt nem tájékoztatják ennek szellemében, s nem e szerint oktatnak új meg
új nemzedékeket.

„A szorosan vett Magyarországon a nagy megyei tömbbel néhány más szer-
vezetű közigazgatási kerület áll szemben, melyeket a megyéktől mindenkor vi-
lágosan megkülönböztettek. Ilyen külön territóriumot alkotott Erdélyben a
székelység, ez a magyarsággal fajilag és kulturális tekintetben rokon, a jellem-
és szokás árnyalataiban tőle mégis különböző népelem, melyet a magyarság
vagy Erdélyben talált, vagy pedig az vele együtt a honfoglalás idején költözött
az új hazába. Külön közigazgatási kerettel bírt a XII. század közepe óta a kü-
lönböző német területekről bevándorolt erdélyi szászság, a Szepességben a ta-
tárjárás után nagyobb tömegekben megjelenő s ugyancsak szásznak nevezett
németség, valamint a török fajú kunok és az iráni eredetű jászok, akiket a XIII.
század derekán telepítettek le a Duna-Tisza közének és a Tiszántúl egy részének
térségeire. Az ő territóriumuk az egyetlen, mely az ország közepén a megyék
addig zárt tömbjét megszakítja, míg a többiek kivétel nélkül a határszéleken
fekszenek. Ez a körülmény arra vall, hogy a territórium a megyével ellentétben
eredetileg par excellence határvidéki képződmény volt. A kunok központi elhe-
lyezkedésében életföldrajzi szempontok voltak a döntők: ezek a száraz steppei
pásztorok oly területeket szállottak meg, melyeket a honfoglaló magyarság,
mint a ligetes steppe lakója, annak idején üresen hagyott.”

Adódik újra a kérdés, hogy miért éppen szerencsétlen románjaink lettek
volna e széles körű jogokat osztogató rendszernek a kárvallottjai? Természete-
sen azért, mert utóbb és szétszórtan érkeztek. És nem szégyen, hogy akkor
még igen alacsony kulturális színvonalon, a hegyi pásztorkodás (transzhumálás)
körülményei között, annak szabályai szerint, de alig szervezetten éltek. Ekkor
azonban ennek ellenére jogokat kaptak, s a „királyi ember” csak kérésükre
szólt bele ügyes-bajos dolgaikba.

„A megye és a territórium különbségeik ellenére is rendelkeznek közös
vonásokkal. Közös mindenekelőtt a szervezeti formákat átható közösségi és
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önkormányzati elv. A székely, szász és kun területek ugyanúgy közösségek,
univerzitások és kommunitások, ugyanúgy a királyi és az önkormányzati kö-
zegek együttműködése útján kormányoztatnak, akárcsak a megyék, sőt e
közös vonások közel egy időben is jelentkeznek a különböző szervezési for-
mákon belül. Mindez bizonyos egyöntetűségre, sőt tervszerűségre vall, s bi-
zonyossá teszi, hogy az egyezések az államvezetés általános célkitűzéseiből
erednek.”

Miért maradtak volna ki egy ilyen tervszerűségből, az általános célkitűzések
alól, éppen a románok. Miféle ősi magyar xenofóbia sújtotta őket? Nyilvánvaló,
hogy mindez képtelenség.

„A királyság legnagyobb politikai problémája a XIII. század eleje óta a nagy-
birtokos osztály társadalmi, gazdasági és hatalmi törekvéseinek ellensúlyozása
volt. Ehhez kiválóan alkalmas eszköznek bizonyult a szabadságukban fenye-
getett köznemes és szabad elemek szervezkedésének előmozdítása, a belső
autonómia kiépítése, nagyobb népi és társadalmi csoportoknak közösségekbe
és egyetemekbe való összefogása. A XIII. század óta fokozatosan kialakuló ön-
kormányzati szervezetben és annak a királyi közegek által gyakorolt védelmé-
ben, ellenőrzésében a koronának és a szabad társadalomelemeknek a
nagybirtokkal szemben fennálló politikai érdekközössége nyert intézményes ki-
fejezést.”

Vagyis a központi hatalomnak egyenesen érdeke lett volna, hogy ha szerve-
zett formában ott vannak, akkor őket is hasonló közösségbe fogja össze. Egyéb-
ként egy idő után, számbeli növekedésükkel párhuzamban, kisebb
közösségekben elő is fordultak ilyenek, hiszen így jelennek meg szláv mintára
a kenézek, majd a magyar modell szerinti vajdák.

„Míg a vármegyék szervezete a nemesi jog országos érvényessége követ-
keztében egységes, addig e territóriumok mindegyike külön jogi és társadalmi
egyéniség, melyek egymással csak legáltalánosabb vonásaikban egyeznek. Az
erdélyi szászok földművelőkként érkeznek új hazájukba, ott mindjárt közös-
séget alkotnak, a székelyek ezzel szemben eredetileg állattenyésztők, kiknek
belső szervezete már jóval a megtelepedés és a földművelésre való áttérés
előtt kialakult. Az életforma különbségének megfelelően a szász szervezet te-
rületi megalapozású, amennyiben a magasabb szervezet az egyes telepek össze-
kapcsolásából áll elő: így keletkeznek a területi egységek, a székek (sedes),
melyekre az egész Szászföld feloszlik. A megtelepedés után a székelyeknél is
ilyen székek alakulnak ki, mindegyik önkormányzattal rendelkezik, akárcsak a
szász székek. Csakhogy amíg a szászoknál a szék tisztviselőinek választása nin-
csen máshoz, mint a területi elhatároláshoz kötve, addig a székelyeknél az egyes
tisztségekre a székben élő nemzetségek és ágak tagjai közül, meghatározott
sorrendben választottak. A székely önkormányzat tehát vérségi-arisztokratikus
jellegű volt, míg a szászoké területi színezetű. Lényegében ez a különbség jel-
lemző a jászkunok és a szepesi szászok szervezetére is. 

E különbségek ellenére királyi irányításból adódó egyezéseken túl vannak a
szepesi és erdélyi szász, valamint a kun és a székely territoriális szervezetnek
olyan vonásai is, melyek tagadhatatlanul közösek s e közigazgatási egységeknek
a megyékkel való szembeállítását mindenképpen indokolttá teszik. Ilyen közös
vonás, hogy a szepesi és erdélyi szász, székely és jászkun társadalom nem a
rendi ellentéten, nem a megyében érvényesülő nemes-jobbágy polaritáson ala-
pul, hanem éppen ellenkezőleg, a közös és egyenlő szász, székely és jászkun
szabadság elvén. E területek lakosságának is van természetesen vezető rétege –
a szepesi szászoknál a soltészek, az erdélyieknél a gerébek, a székelyeknél a
primorok és lófők, a kunoknál a szálláskapitányok – mindezeknek a helyzete
azonban csupán patriarchalis, tekintélyi és gazdasági, nem pedig közjogi, rendi
természetű. A jobbágyság fogalma e közületekben teljesen ismeretlen, s velük
kapcsolatban csak addig beszélhetünk önkormányzatról, míg annak előfeltétele,
a homogén szabad társadalom fennáll. Ha ez megbomlik – ezt látjuk az újkor-
ban a székelyeknél – az önkormányzat és a területi szervezet élettelen vázzá

válik s a megyékkel szemben eredetileg oly markánsan jelentkező különbség
lényegében elenyészik.”

És lám, a territóriumok hiába mások, mint a király által szervezett megyei
rendszer, azokat – ősi szokásaikat nem háborgatva – a királyi hatalom nem
bolygatja, nem kényszeríti be a megyerendszerbe. A vándorlások korától kezdve
élt a magyarban ez a szellem. A kötelezettségeket meghatározta, a jogokat el-
ismerte, a hagyományokat tisztelte, eszébe sem jutott azok megtörésével beol-
vasztani másokat. Csak a román történelemírás állítja ezt rólunk!

„Megyék és territóriumok egyaránt közösségek, univerzitások, azonban a
közösségképződés elve e két alaptípus esetében egészen más. A megyei uni-
verzitásban az azonos jogú, országos elterjedettségű nemesi, illetve jobbágyi
társadalom kizárólag területi, tehát kormányzattechnikai okokból különül el a
többi megyétől. Ezzel szemben a határvidéki önkormányzatokban a területi elv
csak másodlagos jelentőségű, csak kifejezője a lakosság leglényegesebb tulaj-
donságának, a külön nemzetiségnek. A megye és a territórium különbsége az
oklevelek terminológiájában világos kifejezést nyer: universitas nobilium de
Zala – universitas Saxonum, Siculorum, Cumanorum. Tehát az országos jogon
alapuló megyerendszer a magyar, a territórium pedig a nem magyar, vagy a ma-
gyartól bizonyos vonásaiban különböző nemzetiség szervezete. A régi magyar
államszervezetnek ez a népi megalapozása különösen Erdélyben szembeötlő,
ahol az újkor elejére a magyar megyei területből, a szász és a székely autonó-
miából magyar, szász és székely náció lesz. 

A magyar középkor tehát ismerte a nemzetiség fogalmát s az államélet pil-
lérei között annak bizonyos szerepet is juttatott. Kétségtelen az is, hogy a nem-
zetiség ismertetőjegyei között a középkor utolsó századaiban a külön nyelv
mozzanata is helyet foglalt. Mint az egykorú Európában, úgy Magyarországon
is, a natio egyben lingua-t is jelent. Minthogy azonban az írásbeliség és a ma-
gasabb államvezetés nyelve a latin volt, a nyelvi különbségnek a nemzetiség fo-
galmában csak érzelmi, árnyaló szerep jutott. Fontosabb volt ennél az eredet
és a fajiság mozzanata, mely a középkor embere számára a népjellem különböző
megnyilatkozásaiban és főként az életberendezések sajátosságában vált látha-
tóvá. Ily értelemben jellemzi Verancsics Antal esztergomi érsek a székelységnek
a magyarsághoz való viszonyát, midőn rámutat arra, hogy a székelyek noha egy
hiten vannak a magyarokkal, lényeges tulajdonságaikban különböznek tőlük.
Így zordabb, harciasabb erkölcsűek, mások a szokásaik, törvényeik, életmód-
juk, sőt nyelvük – mely régiesebb csengésű – sem teljesen azonos. (...omnique
pene consuetudine, legibus ac vitae institutis ab Hungaris discrepant, ne lingua
quidem omni ex parte, quum veterum more loquntur, similes.) A népfogalom
legfontosabb jegye a Verancsics által is emlegetett s a magyar királyok kivált-
ságleveleiben állandóan szereplő consuetudo, mely mai nyelvre fordítva népi
életberendezést jelent. A consuetudo a nép szokását, hagyományát jelenti, mely
mindennapi életét és saját maga alkotta társas berendezéseit áthatja, szemben
viszonyaik közjogi, uralkodói szabályozásával, a »szabadsággal« (libertas), mely
helyüket a társadalom egészében kijelöli. 

Ha a nép lényege a középkori szemlélet szerint a consuetudoban jelentkezik,
akkor az egyes népelemekkel való bánásmód – ma azt mondanók, nemzetiségi
politika – szempontjából döntő fontosságú tény, hogy a magyar királyok és a
magyar társadalom ezt a consuetudo-t isteni eredetűnek, szentnek és így vál-
tozhatatlannak érezte. Az államvezetésnek legelső és legfontosabb feladata a
consuetudo megőrzése, sérelmeinek orvoslása és az emberi gyarlóság követ-
keztében megromlott állapotának helyreállítása. II. András király szavai szerint
a consuetudóval »az ország összes vendégeit a természet jóságos keze ruházta
fel, a királyi felségnek kötelessége tehát, hogy azt csorbítatlanul és sértetlenül
megőrizze«. Ugyanilyen természetjogi tisztelet övezi a régi királyok rendelke-
zéseit, azokat a szabadságokat (libertas), melyekkel az ország különböző rendű
és rangú, valamint különböző eredetű és nyelvű lakóit felruházták. Szent Ist-
vánnak fiához intézett Intelmei szerint: »Nehéz lesz kormányoznod ezt az or-
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szágot, ha nem utánzod az előtted uralkodó királyok hagyományait. Mert melyik
görög kormányozná a latinokat görög szokások szerint, vagy melyik latin a gö-
rögöket a latinok módjára? Senki sem.« Ezért lépnek a királyok »elődeik kegyes
nyomdokaiba«, midőn a nem népelemek jogait megerősítik, s ugyanebben a
szellemben követeli a királytól az Aranybullát (1222) kiharcoló nemesség is,
hogy »a vendégek, bármely nemzetből származzanak is, a nekik kezdettől fogva
engedélyezett szabadságban megtartassanak«. E nyilatkozatok sorában az első
helyen Szent István Intelmeinek a vendégekre vonatkozó része áll:  »Megpa-
rancsolom neked fiam, hogy őket jó szándékkal tápláld és tisztességgel tartsad,
hogy szívesebben legyenek nálad, mintsem hogy másutt lakoznának.« 

Az államszervezés formáinak elemzése, a népi szempont jelenlétének felis-
merése a megyék és a territóriumok képződményében bizonysággal szolgál a
tekintetben, hogy ezek az idézett kijelentések kézzelfogható politikai valóságok. 

A magyarok ősi műveltségi körükből rendkívül rugalmas nép fogalmat hoz-
tak magukkal. Nem hiányzott ugyan a finnugor és török elemek keveredéséből
előálló faji alap, a néprészeket, a törzseket mégis elsősorban a politikai és ka-
tonai vezetés, Árpádnak és nemzetségének tekintélye foglalta egységbe. E nép-
részek között pedig olyanok is voltak, melyek csatlakozásuk idején nyelvükben
és fajiságukban a magyarságtól különböztek. Ily módon társult a magyarsághoz
a kazár birodalomból kiszakadt – egyes kutatók szerint – a székelységgel azo-
nos kabarság, majd később a kisebb-nagyobb besenyő csoportok. Mindezek
az idegen elemek nem mint szolgák, vagy elszigetelt szabadok helyezkedtek el
a magyarság között, hanem maguk is törzset alkottak, külön szállásföldet kap-
tak, tehát ősi szokásaikat e szervezet keretében megőrizhették. Ha meggon-
doljuk, hogy a szepesi és erdélyi szászokat ugyanúgy a határszélen és nagyjából
zárt tömbben telepítették le királyaink, akárcsak a székelyeket a X. század po-
gány fejedelmei, s hogy a székelyek a XV. század legvégén ugyanúgy az előhad
és hátvéd szerepét játszották a magyar seregben, akárcsak a XI. században,
akkor azt kell mondanunk, hogy a nem magyar népelemek kezelésének módja
ősi örökségként szállott át a magyar középkor századaira. 

A néphez tartozás a királyi hatalom számára character quasi indelebilis.
Ezért beszélnek az oklevelek »örökös« székelységről, ezért tartja meg a székely
ember székely szabadságát még akkor is, ha a Székelyföldről elköltözik és ezért
nem kell – mint a nemesnek – a maga kiváltságos helyzetét oklevéllel igazolnia.
Ugyanez a helyzet a magyarországi németség esetében is. IV. Béla király 1255-
ben megállapítja a besztercebányai vendégek jogait s ezek sorában a törvényes
bajvívás módozatait is szabályozza. Különbséget tesz egyrészt azok között, akik
közülök valók, tehát beszterceiek, akik az ő szabadságukkal bírnak, vagy velük
azonos nemzetiségűek (sit de ipsis, vel libertatis aut nationis eorum), másrészt
pedig kívülálló egyén (extraneae consuetudo), az utóbbiak a király által meg-
állapított fegyverzetben vívnak párbajt. A szász consuetudo alá tartozást tehát
a származás, a natio határozza meg, a jogállás csupán következménye a nem-
zetiségnek. 

A nemzetiségnek, mint a politikai rendezés egyik tényezőjének világos fel-
ismerése magyarázza a királyoknak azt a törekvését, hogy a szászoknak, szé-
kelyeknek és kunoknak lehetőleg önálló és a többi néptől elhatárolt, zárt
szállásterületet juttassanak, hogy azon azután egymás között, saját népi szo-
kásaik szerint élhessenek. Ezért adja ki II. András 1224-ben a szász fejlődés
jelszavát: »egy legyen a nép« (unus sit populus), ezért adományozza nekik a
régebben közöttük élő sebesi székelyek földjét, s telepíti azokat – ugyancsak
népi egyéniségük megőrzése érdekében – máshová. A nép egységének felis-
merése nélkül nemcsak a közös szász consuetudo emlegetése volna érthetetlen,
hanem a királyoknak az a törekvése is, hogy az eredetileg szétszórt, vagy lazán
összefüggő szász telepeket egyetlen territóriumban egyesítsék, ami a XV. század
végén az universitas Saxonum Transylvaniae alakjában meg is történt.  A magyar
királyok e népi egységet minden esetleges belső és külső támadás ellen meg-
védelmezik. Számos bizonyítékunk van arra, hogy Károly Róbert, Nagy Lajos,

Zsigmond és Hunyadi Mátyás a szász és székely szabadságot megsértő főtiszt-
viselőiket nem csupán erélyesen megfeddették, de pénzbüntetésre, anyagi kár-
térítésre is ítélték, sőt néhány esetben méltóságuktól is megfosztották.
Ugyanúgy védték a népi egység belső biztosítékát, a társadalmi egyenlőség, a
közös szabadság elvét is. A királyok ügyeltek arra, nehogy a székely primorok
és lófők, valamint a szász gräfek a székely és szász köznéppel szemben nemesi
jogokat arrogáljanak maguknak s azt egyszerűen jobbágyukká tegyék, amire
mindkét nép vezető rétegében megvolt a hajlandóság. Mátyás király 1487-ben
felhatalmazza hét szász szék lakóit, hogy zsarnokoskodó királybíráikat elűzzék
és helyükbe szabad választással másokat ültessenek. 

A nemzetiség védelmének leghathatósabb eszköze azonban az önkormány-
zat volt, melyhez a kiváltságolt közösségek a magyar királyok tudatos politiká-
jából jutottak. A különböző népi önkormányzatok nem érték el ugyanazt a
fejlődési fokot s így az országos jog hatása alól nem mindegyik tudott egyenlő
mértékben függetlenedni. A késő középkori állapotot általában véve a központi
és helyi közegek együttműködése jellemzi. A székelyek élén mindvégig meg-
marad a székelyispán, a szepesi szászok felett a szász comes és a magyar Sze-
pes megye főispánjának joghatósága, míg a kunok főbírói tisztjét valamelyik
országnagy, rendszerint a nádor tölti be. Egyedül az erdélyi szászoknak sikerült
az önkormányzat teljes kiépítése, amennyiben Hunyadi Mátyás intézkedése kö-
vetkeztében a nagyszebeni királybíró és polgármester nem csupán feje az összes
erdélyi szászoknak, a két szék, Beszterce és a Barcaság lakóinak, de egyben
már nem a király által kinevezett, hanem önkormányzati úton választott szász
közeg is, aki a szászságot a király és a királyt a szászság előtt képviseli. A többi
autonómiák a zártságnak és fejlettségnek ezt a fokát sohasem tudták elérni, el-
sősorban azon rendi reakció következtében, mely Mátyás halála után a nemes-
ség és jobbágyság között elhelyezkedő szabad társadalomra nehezedett, s
amelynek nyomása alól csak az erdélyi szászok és a szabad királyi városok
akkor még túlnyomó részben német polgársága tudta magát kivonni. A széke-
lyek és kunok körében már a XV. század legvégén megindul az országos jognak
megfelelő, tehát a nemes-jobbágy alternatíván felépülő társadalom kialakulása,
mely egyben régi szabadságuknak és önkormányzatuknak alkonyát is jelenti.
A különböző fejlettségű autonómiák a maguk XV. századi állapotában sokkal
kiterjedtebb önkormányzattal rendelkeztek, mint a megyék. Míg a megyei tör-
vényszékek illetékessége személyi és dologi tekintetben eléggé korlátozott volt,
míg a megyei közgyűlések kizárólag mező és erdőrendészeti kérdésekben, to-
vábbá a peres eljárás részleteinek megállapításában rendelkeztek a helyi jog-
szabály (statútum) alkotás jogával, addig a népi önkormányzatok különböző
törvényszékei kizárólagos illetékességgel bírtak, s tőlük az uralkodóhoz csak
fellebbezni lehetett, nem pedig ott a pert megkezdeni. Ugyanígy a statútumok
az önkormányzat nyújtotta keretekben minden szász, székely és kun életviszo-
nyait szabályozták, azzal az egyetlen megszorítással, hogy az ország törvénye-
ivel és az ország bíráinak ítéleteivel nem ellenkezhetnek. 

A territoriális szervezet és az önkormányzati jog kiépítése már egymagában
lemondást jelentett oly közhatalmi természetű igényekről, melyeket az ország
többi részében a magyar királyok alattvalóikkal szemben minden feltétel nélkül
érvényesítettek. Így az összes népi autonómiák mentesek valamennyi országos
közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóság iurisdictiója alól, lakóik egyedül
saját közegeik és bíráik illetékessége alá tartoznak. 

A leglényegesebb közjogi eredmény azonban a király sarkalatos felségjogá-
nak, a ius regiumnak feladása volt. E ius regium értelmében minden nemesi
birtok függetlenül attól, hogy tulajdonosa vásárolta, örökölte, vagy királyi ado-
mányból jutott hozzá, tulajdonosának magtalan halála esetén a koronára száll
vissza s az uralkodó azt tetszése szerint tovább adományozhatja. Ezt a vissza-
háramlási jogot már most a magyar királyok a Székely- és a Szászföldön éppen
úgy, mint a szepesi németek és kunok területén nem gyakorolták, világos bi-
zonyságául annak, hogy ezeket a területeket az ott élő nemzetiség tulajdonának
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tekintették. Éppen ezért országuk báróinak és nemeseinek ezeken a területeken
birtokot sem adományoztak, miként ezt II. András király a királyföldi szászokat
illetően maga és összes utódai nevében ünnepélyesen meg is ígérte. Midőn
II. Ulászló a XV. század végén a nemesi közfelfogás hatása alatt kísérletet tesz
arra, hogy a ius regiumnak a Székelyföldön érvényt szerezzen, azzal az ígérettel
próbálja a székelyek aggodalmait elaltatni, hogy birtokadományozási jogával
kizárólag a székelységre korlátozva kíván élni. 

Megyei területen a királyi visszaháramlás elve azonban nem csupán a mag-
talan halál, hanem a hűtlenség esetében is érvényesült. A fejvesztésre ítélt
nemes birtokait is elkobozták s ezekkel az uralkodó szintén szabadon rendel-
kezett. Ezzel szemben a Székelyföldön meggyökeresedett elv volt, hogy a hűtlen
székely csak fejével, de nem javaival lakolhat. Természetesen ugyanez volt a
helyzet a szászoknál is, ahol a földet a Markgenossenschaft ősi germán jogin-
tézménye szerint tulajdonképpen nem az egyén, hanem a község birtokolta.

A régi magyar birodalom nem magyar népeinek kiváltságos helyzete a bir-
tokjogi engedményeken túl elsősorban a két legfontosabb közkötelezettség, az
adózás és a katonáskodás szabályozásában érvényesült. Elmondhatjuk, hogy
az ország lakossága nem csupán rendi, de népi tekintetben is különböző elbí-
rálásban részesült. 

Adózás tekintetében kétségkívül a székelyek helyzete volt a legkedvezőbb,
amennyiben őket tulajdonképpen nemeseknek tekintették, akik bizonyos alkalmi
ajándékokon (ökörsütés) kívül minden királyi szolgáltatás alól mentesek voltak.
Az erdélyi és szepességi szászság, mint eredetileg földművelő, paraszt nép
teljes mentességet ugyan nem élvezett, de terheik igen enyhék voltak. Személy
szerint adómentesek s csak az egész közösség, az egész nép fizette a nekik
adományozott föld fejében az uralkodó által megállapított évi bért (terragium).
Ennek arányos és igazságos elosztása az önkormányzati szervezet egyik leg-
fontosabb feladatát alkotta. Az adókontingens alacsony megállapítására jel-
lemző, hogy a szebenvidéki szászok adója az Andreánumtól (1224) egészen a
XVI. század elejéig nem változott, noha a lakosság nemcsak számszerűen, de
teherbíró-képességében is erősen gyarapodott. Még alacsonyabb volt a kisebb
számú, de ugyancsak jómódú szepesi németség földbére. E földbéren kívül az
erdélyi szászok a XV. század eleje óta néhány esetben az ország védelmének,
a török veszedelem leküzdésének céljaira kivetett rendkívüli adókhoz is hozzá-
járultak. 

A hadi terhek elbírálásánál abból a középkori alapelvből kell kiindulnunk,
mely szerint a katonáskodás a nemességnek, de általában a szabad állapotnak
elválaszthatatlan járuléka. Ezért az önkormányzatok szabad népe már saját ér-
dekében is maga vállalt bizonyos katonai terheket. Hozzájárult ehhez határszéli
elhelyezkedésük is, mely honvédelmi szempontból – különösen Erdélyben –
kulcshelyzetet biztosított nekik. 

Harcias népjellemük és lényegében nemesi jogállásuk következtében a szé-
kelység honvédelmi terhei voltak a legsúlyosabbak. A székely ember nemes
módjára fejenként harcolt a király seregében. Hadkötelezettsége még a közép-
kor végén is általános rendeltetésű és elvileg nincsen kizárólag az erdélyi or-
szágrész védelméhez kötve. 

Sokkal korlátozottabb az erdélyi szászok hadkötelezettsége, noha e nép ha-
tárvédő szerepe mindenkor igen fontos volt. Az adózás rendezésével egyezően
itt is a kontingens elve érvényesült; a szászok nem fejenként szállottak táborba,
hanem a király által megállapított létszámú haderőt voltak kötelesek kiállítani.
E szász sereg felhasználásának módja azonban igen korlátozott, amennyiben
teljes létszámuk csak a helyi, védekező harc esetén áll az uralkodó rendelkezé-
sére. Az Andreánum szerint a szebenvidéki szászok csak abban az esetben kül-
dik el a maximumként megállapított 500 harcosukat, ha reájuk az ország
védelmében, az országon belül van szükség, míg ha a király a határokon túl
visel háborút, vagy ha maga helyett vezérként egyik báróját küldi ki, akkor a
szászok a seregben csak kontingesük egyötöd, illetőleg egytized részével sze-

repelnek. A gyakorlatban ez annyit jelentett, hogy a szászok kizárólag a betörő
ellenséggel szálltak szembe, s a külháborúk közül legföljebb néhány havaselvi
expedícióban vettek részt. A katonaállítás kötelezettsége lehetővé tette, hogy a
szászok ne maguk közül válasszák ki a katonáskodásra alkalmas egyéneket,
hanem ehelyett egyszerűen meghatározott számú zsoldost állítsanak. Ez a vál-
tozás a középkor végére valóban be is következett, amidőn a zömében váro-
sokban élő, polgári hivatású és mentalitású szászság a katonáskodást kezdte
tehernek érezni s maga már csak erős falakkal védett városainak őrizetére vál-
lalkozott. A szász katonaság a XV. századtól kezdve lényegében már csak pol-
gárőrség. 

Még határozottabban jelentkezik a fejlődésnek ez az iránya a szepesi szá-
szoknál. A XIII. század hetvenes éveiben még az erdélyi szászokéhoz hasonló,
de azokénál sokkal kisebb számú kontingenst állítanak ki. A XIV. század elejére
azonban maguk kérik a királytól adójuk felemelését és ennek ellenében régi
hadkötelezettségük elengedését. A szepesi szászok a XIV. század eleje óta szin-
tén már csak városaikat védik, s a katonai hivatást a közöttük élő magyar ne-
mességnek és a lándzsás nemeseknek engedik át. 

A kunok katonakötelezettsége kezdeti stádiumában a székelyekével azo-
nos.  IV. László törvényei a kunok egész közösségét nemesnek mondják, amivel
együtt jár a személyes és királyi zászló alatt történő katonáskodás is. A jász-
kunok nomád társadalmi közössége azonban a XIV. század folyamán felbom-
lott, és az állandó megtelepedésre való áttérést követő krízis a jászkunság
egyedei között mélyreható különbségeket teremtett; a nép egy katonáskodó
és egy katonáskodás alól felmentett, de ennek ellenében adót fizető részre
bomlott fel. A XV. század derekán már csak a szálláskapitányok vonulnak
személyesen hadba, míg a köznépet 600 fegyveres ember kiállításának köte-
lessége terheli. Ha ennek eleget tenni nem tudnának, úgy katonaállítási kö-
telezettségüket pénzzel válthatják meg. Más társadalmi és gazdasági okoktól
meghatározott fejlődés során a jászkunok végeredményben tehát szintén a
kontingensszerű katonaállítási rendszerhez érkeztek el, ebben kell a XV. szá-
zad nem magyar eredetű privilegizált népeinek jellegzetes hadkötelezettségi
formáját felismernünk.

A birtokjogra, adózásra és hadkötelezettségre vonatkozó vizsgálódásaink
eredményeképpen tehát kimondhatjuk, hogy a késő középkori Magyarország a
népi tekintetben világosan megkülönböztetett zárt területtel és önkormányzattal
felruházott nem magyar elemek közjogi viszonyait a magyarságtól különböző
alapon rendezte s nekik a közteherviselés tekintetében kedvezőbb helyzetet biz-
tosított.”

E látszólag aprólékosan terjedelmes fejezet igen fontos, mert újfent kiderül
belőle az igazság, vagyis hogy a magyar királyságban nemzeti elnyomásról sem-
miféle értelemben nem beszélhettünk. Ha jól figyeltünk, sok esetben éppen a
magyar elem került hátrányosabb helyzetbe. Ami pedig a számbeli fogyást alap-
vetően befolyásoló katonai kötelezettségeket illeti, e téren a magyar és a székely
volt az, amely e kockázat oroszlánrészét viselte.

„A késő középkori Magyarország székely, szász, szepesi német és jászkun
lakossága tehát határozott népegyéniségként illeszkedett be a magyar királyság
szervezetének egészébe. A nem magyar, vagy eredetileg nem magyar nép, mely
ebbe a fejlődésbe bele tudott kapcsolódni, egyéniségét még akkor is meg tudta
őrizni, ha éppen leglényegesebb vonásaiban közeli rokona volt a magyarságnak.
Ha ma a magyarságon belül külön székely népjellemről, népművészetről és köl-
tészetről beszélhetünk, úgy ez nem más, mint a középkorban kialakult népi jog-
állásnak napjainkig ható egyik következménye. Sokkal elhatározóbb jelentőségű
volt azonban ez a fejlődés azon népek számára, melyek népi mivoltuk leglénye-
gesebb jegyeiben, a nyelv és a fajiság tekintetében is különböztek a magyar-
ságtól. Ezek számára a középkor olyan életalapot teremtett, melyet a következő
századok fejleményei sem tudtak többé megingatni. A természetes szaporodás
váltakozó alakulása és a gazdasági lehetőségek kétségtelenül befolyásolták a
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szepességi és az erdélyi németségnek a területére beszivárgó szlovák, illetőleg
román lakossághoz való számszerű viszonyát, nem változtattak azonban azokon
az évszázados jogi kereteken, melyek e német csoportok népi életének szilárd
keretet biztosítottak. Ezt a szervezeti keretet pedig a magyar politikai vezetés
biztosította a németségnek. A szepességi, de főként az erdélyi szászság az
egyetlen kelet-európai középkori eredetű német népcsoport, mely a XII. és
XIII. század nagy keleti kolonizációs folyamatából németnek megmaradt. E meg-
maradás okát a magyar politikának abban a következetes gyakorlatában is-
merhetjük fel, mely az idegen elemeket lehetőség szerint zárt, közjogilag
elismert szervezetbe tömöríteni és a nagybirtok fennhatósága alól mentesíteni
iparkodott.” 

Ez egy figyelemreméltó érv a minket ért méltatlan támadások ellen! Érdemes
jól megjegyezni:

„A magyarországi németség sem hozott új hazájába magasabb igényeket,
mint a szabad jogállás, a falusi bíró- és papválasztás követelményét. Ennyit
cseh és lengyel földön is elért, azonban – s ebben rejlik a lényeges különbség
– nem az uralkodótól, hanem a nagybirtokostól. Ezzel szemben Magyarorszá-
gon közvetlen királyi védelem és felügyelet alá került, külön szervezetet és jog-
rendszert kapott. A szepességi és erdélyi szászok ma is százezres tömegekben
élnek a történeti Magyarország területén (…).”

Mint tudhatjuk, ennek azóta vége szakadt. Az erdélyi szászságot (akár az
ország maradék zsidóságát) a szó szoros értelmében eladta Románia, s a többi,
amint lehetőség adódott, elmenekült a helyi gazdasági és homogenizációs nyo-
más alól. A szász nemzet 800 éves fejlődését Románia 80 év alatt az etnikai
megsemmisülésig süllyesztette. Ma gyakorlatilag csak néhány ezer, jobbára idős
szász él ősi földjén. De a Szepesség helyzete sem sokkal jobb.

„A magyar történettudomány mindenkor elismerte azt a szerepet, amelyet
a szászság az erdélyi városi kultúra megalapozásában és felvirágoztatásában
játszott. Ugyanakkor megállapíthatjuk azt is, éspedig éppen a lengyel viszo-
nyokkal való összehasonlítás alapján, hogy ez a szerep nem kívánta áldozatul a
népiség feladását. 

A népi megmaradás a magyar államhatalom minden támogatása ellenére is
lehetetlen lett volna, ha nem él magában a szászságban is a maga külön nép
mivoltának tudata és a területi és szervezeti egység vágya. A XVI. és XVII. szá-
zad szász statútumai a szász nép egységéről és tisztaságáról (Einigkeit und
Reinigkeit) mint követelményről szólnak s a többi erdélyi népről, mint nem –
német nemzetekről (undeutsche Nationen) emlékeznek meg.” 

Ehhez képest merül fel alább az érdekes kérdés:
„Ha a középkori magyar állam a rendi princípium mellett szervezetének ki-

építésénél a népi szempontokra is figyelemmel volt, akkor mi magyarázza azt
a feltűnő jelenséget, hogy a XIX. századi Magyarország par excellence nemze-
tiségei, a ruthének, oláhok és szlovákok nem jutottak a németséghez, székely-
séghez, vagy akár – csak a jászkunokéhoz hasonló önkormányzat s népi
szervezet birtokába? 

Erre a kérdésre világos feleletet ad az oláhság viszonyainak alakulása. A XIII.
század elején megjelent oláhság az egyes királyi várak környékén már a XIV.
században kerületeket alkotott. A magyar királyoknak az a törekvése, hogy a
jövevény népeket a nagybirtoktól lehetőség szerint elvonja és közvetlen királyi
felügyelet alatt tartsa, irányukban is megnyilvánult. III. András király 1293-ban
országának összes oláhjait egyetlen királyi birtokra kívánta áttelepíteni s a maga
számára visszakövetelte a nemesek és nagybirtokosok földjén addig megtele-
pedett oláhokat. A határ várak körül meginduló szervezkedés is azt mutatja,
hogy a Havaselvéről beköltöző oláhságra elsősorban a királyi hatalom tartott
igényt s őket határvédő szolgálatra iparkodott felhasználni. A XIV. században
létesült kerületek élén a királyi várnagyok állanak, akik mellett az oláhok köréből
kikerülő különböző nevekkel illetett bírák működtek. Hunyadi János kormányzó
1451-ben kísérletet tett arra, hogy a hét oláh kerületet egyesítse és azoknak

egységes szervezetet adjon. Szász és székely mintára a kerületeket most már
székeknek nevezik, mindegyiknek van bírósága, melynek felebbezési fóruma a
karánsebesi sedes iudiciaria principalis. V. László király 1457-ben külön ispánt
állít a kerületek élére, vagyis a várnagyoknak az egyes kerületek felett gyakorolt
hatalma megszűnik. A király ünnepélyesen megígéri, hogy az így összekapcsolt
kerületeket egymástól többé el nem választja, őket el nem adományozza és te-
rületükön idegeneknek nem ad birtokot. Az oláhság tehát lényegében oly jo-
gokhoz jut a XV. század derekán, mint a szászság az Andreanum korában, ami
egymagában is mutatja a színvonal lényegbevágó különbségét. Van azonban egy
jelentékeny eltérés, mely magyarázatát adja annak, hogy miért nem alakulhatott
ki az oláhság körében a szászokéhoz vagy a székelyekéhez hasonló önkormány-
zat. Az említett kiváltságlevelekben ugyanis az oláh kerületek nemes kenézeinek
választott szolgabíráiról van szó, ami világosan bizonyítja, hogy az oláh kerületi
szervezkedés mintája a magyar vármegye volt, s hogy abban a főszerepet a ne-
mesi jogállást élvező oláh vezető réteg, a kenézség játszotta. A kenézi intézmény
ugyanis az egyetlen, amelyet az oláhság balkáni hazájából új környezetébe ma-
gával hozott. A kenéz név, mely szláv eredetű, világosan bizonyítja az oláh vezető
réteg idegen eredetét. Valóban a kenézek nem oláh eredetűek, hanem a balkán
valamelyik »Herrenvolk«-jának köréből kerültek a pásztori közösségek élére;
rendszerint besenyő, kun vagy bolgár származásúak. Ezek a kenézek vezetik
az oláhok pásztor rajait, »falca«-it, ők a telepítési vállalkozók, akik Magyaror-
szágon már tényleges urai népüknek. Ellenállhatatlan vonzást gyakorol rájuk a
magyar nemesi életforma szabadsága és nagyvonalúsága, melynek hatása alól
még a szász grävek sem tudták magukat kivonni, s nincs hőbb vágyuk, mint a
nemesek sorába emelkedni s oláh köznépük, mint jobbágy felett birtokos úrként
parancsolni. Ha az oláh kerületek egyesítésüket szorgalmazták is, ez csak a ke-
nézség mozgalma volt s népi önkormányzatot sohasem eredményezhetett. Az
ilyen önkormányzat első előfeltétele ugyanis a homogén és szabad társadalom
volt, ami az oláhságnál éppen úgy, mint a felvidéki szlovákság és ruténság ese-
tében teljességgel hiányzott. Ezért alakultak ki a tót, rutén és oláhlakta terüle-
teken magyaros szervezetű vármegyék, nem pedig népi önkormányzatok. 

Német történetíró, Herbert Schönebaum állapította meg, hogy az oláhság-
nak az általános rendi-népi fejlődés vonaláról való lemaradása nem a regnum
Hungaricum akaratából történt: »Das Schicksal der Walachen hat offenbar in
ihrer eigener Hand gelegen, sie haben nicht vermocht, es zu meistern. Das
Volk der Walachen hat von sich aus keine Anstrengungen gemacht, in den
Gegenden wo sie sassen und wanderten, zu einer im Gesamtverband des
Landes zügigen Organisation zu gelangen.« (…) Az oláhság társadalmi beren-
dezkedésének és kulturális színvonalának ez az elmaradottsága nem szolgál
jogcímül ahhoz, hogy »magyar elnyomásról« beszélhessünk. Az oláhság a
renddé válás döntő pillanatát elmulasztotta, s csak a XVIII. században jutott
abba a helyzetbe, hogy magát egyáltalán népnek érezhesse, s mint ilyen Erdély
elismert »nemzetei« közé való felvételét kérje. 

Az oláh fejlődés tehát nem változtat a régi magyar állam nemzetiségi poli-
tikájáról a szász, székely, szepesi német és kun példák alapján kialakuló képen.
A középkori magyarság, noha aránytalanul kedvezőbb helyzetben volt a nem-
zetiségeivel szemben, mint a XIX. századi, országrészekben és népekben tudott
gondolkodni. Nem erőszakolta sem a maga nyelvét, sem életformáját a többi
népre, hanem a hajlamoknak és adottságoknak szabad érvényesülést engedett.
Teljesen elhibázott volna azonban mindebből arra következtetni, mintha ez a
magyar királyság valamiféle sok nyelvű és sok szokású laza konföderáció – nem-
zetiségi állam – lett volna, melyet csupán a király személye fogott össze vala-
minő egységbe. Itt mindenekelőtt arra az alapvető tényre kell rámutatnunk,
hogy a magyar szónak fokozott mértékben megvolt az a népi értelme, mint ami-
nőt a szász, székely, oláh stb. nevek kifejeztek. A XV. és XVI. századi magyar
törvények a hivatalviselést ahhoz kötötték, hogy annak betöltője vagy magyar,
vagy régtől fogva a magyar szent korona alattvalója legyen. Azaz világosan meg-
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különböztették a magyarságot a vele együtt élő s az államot egyébként hűséggel
szolgáló nemzetiségektől. Ahhoz, hogy a magyarság a más nyelvűeket és más
fajúakat népnek tekinthesse, annak természetes előfeltétele az volt, hogy a maga
nép mivoltával, erejével, államalkotó képességével és vezető szerepével tisztában
legyen. A magyarságnak önmaga szerepéről már igen korán határozott képzetei
voltak. Nagy Lajos az országot Hungaricae nationis regnumnak, a magyar nem-
zet országának nevezi, Mátyás király pedig a nemességhez intézett harcra hívó
kiáltványában a magyar nemzetet a magyar nyelvvel azonosítja. Laskai Ozsvát,
a XV. és XVI. század fordulóján élő pesti ferences házfőnök szerint ugyan »sok-
féle népet táplál az ország«, de benne »az összes többi felett uralkodó
(dominatrix caeterarum omnium) a szittya hunoknak, közönségesen magyarnak
mondott, hitében ragyogó, amellett nagylelkű, erőteljes és indulatos s így min-
denekelőtt a fegyver bátor forgatására termett nemzete, mely számánál, érde-
meinél és méltóságánál fogva túlszárnyalja az országban élő népek
sokféleségét«. 

A számbeli fölénynek, az érdemen és méltóságon alapuló vezetői elhivatott-
ságának ez a tudatossága magyarázza a magyarság vezető rétegének, a nemes-
ségnek az ország területi egységéhez való szilárd ragaszkodását is. A XIII.
század vége óta törvényben kötelezi a nemzet királyát az ország részeinek meg-
tartására és az elidegenítettek visszaszerzésére, hogy »Magyarország, mint jog-
egység örvendezhessék tagjai épségének« (ut regnum Hungariae, quasi ius
totum partium suarum integritate possit gaudere). A magyar uralkodók ezért
már a középkorban esküt tesznek a Szent Korona országainak védelmére, s a
XV. század második felétől kezdve az egész nemességet áthatja az a meggyő-
ződés, hogy erre elsősorban a nemzetnek saját véréből és nyelvéből származó
fejedelmei alkalmasak. 

Egy ilyen államban a népi-nemzetiségi jogok széles körű respektálása és a
messzemenő, látszólag minden pozitív hatalmi kezességet nélkülöző önkor-
mányzati rendszer biztosítása ellenére sem üthette fel a fejét a szeparatizmus.
Egyrészt azért, mert nem volt reá ok, másrészt pedig azért, mert a király és a
rendek hatalma bőségesen elegendő volt minden ilyen törekvésnek csírájában
való elfojtásához. Ugyanaz a II. András király, aki a szászok szabadságainak
alapját évszázadokra megvetette, s aki távolról sem tartozott a legenergikusabb
Árpádok közé, kíméletlen eréllyel sújtott le a Barcaságot birtokló és felségjogait
megsértő német lovagrendre. Nem véletlen az sem, hogy az a Károly Róbert
és Hunyadi Mátyás, akik a szász önkormányzatnak új irányt szabtak, egy-egy
szász felkelést vertek le és toroltak meg súlyos büntetésekkel. 

A történetíró, midőn a középkori Magyarország nemzetiségi állapotának
képét felvázolja, tisztában van azzal, hogy ebben az esetben is egyedi és egy-
szeri, tehát visszahozhatatlan jelenségekről és helyzetekről van szó. A magyar-
ság és nemzetiségei életében éppoly kevéssé térhet vissza a nyugalomnak és
egyensúlynak középkori állapota, mint ahogy Európa nemzetei sem terelhetők
többé az anacionális keresztény respublika révébe. A dolgok visszahozhatat-
lanságának tudatában sem árt azonban arra emlékeznünk, hogy a magyarság
egy történeti helyzetben már megtalálta a nemzetiségekkel való együttélés
arkánumát.” 

Mit tehet ehhez hozzá a szövegmagyarázó szándék? Talán ismét csak azt,
hogy íme: a Szent Korona országa, mely nem volt a népek börtöne, amint azt
mai ellenségeink és ellenlábasaink állítani próbálják, hanem ellenkezőleg, éppen
a népek bölcsője. De az anacionális Európa képtelenségének felvetése is igen
aktuális üzenet.

A fenti tanulmány bizonyító ereje miatt, azon szinte semmit sem rövidítettem.

y

Összeegyeztethető-e?
László Dezső: Hatalom és erkölcs 1943/3.

„A címben jelzett kérdés – hatalom és erkölcs egymáshoz való viszonya – ki-
meríthetetlen. A hatalom és erkölcs fogalma lényegében az egész emberi életet
magába zárja. A hatalom által győz az ember a természeti világ erői fölött, ezzel
teremt olyan közösségi életet, amelyben az egymásra utalt emberek legjobban
tudják létöket biztosítani. A hatalomban együtt van minden katonai, gazdasági
és politikai erő, amelyeknek célszerű, de kényszerítő módon történő felhasz-
nálása biztosítja az egy nemzetben elő emberek sorsát, és szabályozza a nem-
zetek és államok egymáshoz való viszonyát. Az erkölcsi törvények szabják meg
azokat a kereteket, amelyek között az ember igazán ember lehet: úr önmaga
gonoszabbik természete fölött, s megtalálhatja a leghelyesebb viszonyt önmaga
és a vele együtt élő másik ember között. Az erkölcs az ember egész szellemi
életének értelme és célja és az egész társadalmi életnek fundamentuma. Örök
gyökerei a lelkiismereten messze felüli transcendens isteni világba nőnek bele,
de gyümölcseit a mindennapi lét harcát vívó emberi társadalom élvezi. Meg-
nyilvánulásai annál inkább érdekesebbek, minél inkább nem külső kényszerből,
hanem belső önkéntességből származnak. Bármilyen ellentétesnek is látszik e
két fogalom és az emberi életnek általuk összefoglalóan jelzett területe, azok
egymást kiegészítik és együtt teszik ki az egész emberi életet. A hatalomban
és erkölcsben látjuk igazán, hogy az ember nemcsak egyén, hanem egyben kö-
zösség is.” 

Napjaink ellentmondásaival odáig jutottunk, hogy az a hatalom, amely er-
kölcsi normákat próbál vagy tud betartani és betartatni, veszélyezteti saját ha-
talmát, vagyis annak lehetőségét, hogy erkölcsös kormányzással, erkölcsös
társadalmat neveljen. Amennyiben ezt nem ismeri fel, proteszt szavazatokkal
leváltják (ugyanis az erkölcsösség áldozattal is jár, s ezt nem szereti a választó),
ha viszont felismeri, két út áll előtte: az egyik a háttérbeszorulás felvállalása,
vagyis a lemondás, annak elismerése, hogy nincs mit tenni a világ ellenében, a
másik a kompromisszum. Így aztán kialakul az óvatosan erkölcsös hatalom. Az,
amelyik a cél által szentesítve megenged magának ezt-azt, hogy szavazóbázisa
tetszését legyen módja kivívni.

Ha a világot irányító hatalmakat nézzük, ott szóba sem jön a választás. Ott
eleve elvettetik az erkölcs, s arról szó csak akkor esik, ha másokon kérik szá-
mon.

Maradjunk László Dezsőnél:
„Előadásomban – a tárgy óriási terjedelme miatt – nem térhetek ki a kérdés

minden vonatkozására, csupán gyökerében és alapvonatkozásában szeretném
a kérdést nem kifejteni, hanem csak jelentőségében érzékeltetni. Mindezt nem
légüres térben, hanem a magyarság mai helyzetének szem előtt tartásával igyek-
szem elvégezni. Kérdésünk tehát: a hatalom és erkölcs viszonya a mai magyar
élet területén.” 

I.
„A mai magyar helyzet egyetlen szóban foglalható össze, és ez a szó: a háború.
Az a háború pedig, amelynek a mai magyarság cselekvő és szenvedő részese,
bármennyire megszokott is a kifejezés, valójában és igazán, szóról szóra világ-
háború és a magyarság létét vagy nem létét eldöntő háború. Háborúban való
létünk azt jelenti, hogy a magyar nemzet a történelemnek gyorsított és sűrített
formáját éli, tehát fokozott mértékben szükséges a magyar életérdeket szolgál-
nunk. A háború mint gyorsított és sűrített történelem megmutatja a világ, az
emberiség, saját nemzetünk és önmagunk őszinte képét. Az ember lényege sze-
rint olyan, amilyennek a háború idején mutatkozik. Meg kell már egyszer szok-
nunk azt az igazságot, hogy az emberi életnek őszinte és igaz formája nem a
béke, hanem a háború. Az emberiségre nézve nem az ún. béke évek és azok
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alkotásai, hanem a háborúk és azok eredményei az igazán jellemzők és döntők.
A háború nemcsak képet ad az ember hatalmáról és erkölcséről, hanem az
egyes nemzetek hatalmának és erkölcsének értékét is fölmutatja. Az a kérdés,
hogy egy nemzetnek mennyit ér a hatalma és erkölcse, más szóval, hogy meny-
nyit ér a nemzet, nem a béke évek alatt, hanem a háborúk idején dől el. A há-
ború azonban nemcsak megmutatja, hogy milyen egy nemzet erkölcse és
hatalma és e két valóság mennyit ér, hanem el is dönti a nemzet és benne az
emberek sorsát, a háború tehát sorsot formál és hosszú időre meghatározza a
nemzetek és a bennök élő egyének jövendőjét. A háborút tehát csak komolyan
lehet venni és csak a hatalom és erkölcs legteljesebb mértékre való fölfokozá-
sával lehet megharcolni és a végén megnyerni. 

A háború a benne részt vevő népeket két szempontból: hatalmuk és erköl-
csük felől vallatja. A háború sikere a nemzet hatalmának és erkölcsének erejétől
s e kettő egymáshoz való helyes viszonyától függ. Sokan azt gondolják, hogy a
háború sikere kizárólag a hatalmon fordul meg; az elmúlt világháborúban és
különösen annak végén döntő módon látszott meg a nemzet erkölcsi erejének
jelentősége. A mai ún. totális háborúban pedig még világosabb, hogy a hábo-
rúhoz az óriási katonai, gazdasági és politikai erők mellé mekkora erkölcsi
erőre is szükség van. Ma egyik döntő taktikai fogás az ellenség erkölcsi erejének
megfélemlítés és ügyes propaganda által való meglazítása és megsemmisítése.
Még a legkorszerűbb és legjobban gépesített hadseregek átütő ereje is végső
ponton a harcoló katonák erkölcsi erejének mennyiségétől és minőségétől függ. 

Háború rendszerint nagyjából egyenlőnek látszó hatalmak és érdekszövet-
ségek között szokott kitörni, és abban nagyjából egyenlő katonai, gazdasági és
politikai hatalmak mérkőznek egymással. A kb. egyenlő erő- és hatalommeg-
oszlás esetében a szemben álló felek erkölcsi életének többlete dönti el a háború
sorsát és szerzi meg a sikert. Ez más szóval azt jelenti, hogy minden háborúban
az erkölcsi erőnek igenis döntő súlya, jelentősége és értéke van. Csakis az er-
kölcsi erők többletével rendelkező nemzetek tudják a háború végén felmerülő
súlyos belső kérdéseket a nemzet sikere érdekében megoldani. A győztes ha-
talomnak is szüksége van arra, hogy a háború végéhez töretlen erkölcsi erőkkel
érkezzék, a hatalmi súlyukban veszteséget szenvedett népek a háborús veszte-
ségekből olyan arányban tudnak kiemelkedni, amilyen mértékű erkölcsi erőkkel
rendelkeznek. Míg egy állam hatalmi ereje annak természeti és gazdasági vo-
natkozásai miatt rajta kívül álló okokból korlátozott, addig az erkölcsi erők fel-
fokozásának és szolgálatba állításának embertől független természeti korlátai
nincsenek. Egy erkölcsileg jól irányított és társadalmilag erkölcsi szempontok
szerint szervezett nemzet katonai, gazdasági és politikai bukása után is olyan
erkölcsi erőforrások fölött rendelkezik, amelyeknek igénybevételével katonailag,
gazdaságilag és politikailag is újjáéledhet.” 

II.
„Nem lényegtelen tehát, a magyarság léte és sorsának további alakulása szem-
pontjából fölvetni a kérdést: milyen a mai magyar hatalom, milyen a mai magyar
erkölcs és e kettő milyen viszonyban van egymással? 

A Délvidék nagyobbik részének visszacsatolása után Bárdossy László akkori
miniszterelnök a parlamentben kijelentette, hogy Magyarország ezzel a ténnyel
kishatalomból középhatalommá lett. A trianoni békeszerződés által elszakított
országrészek egy részének visszacsatolása által Magyarországnak katonai, gaz-
dasági és politikai hatalma örvendetesen meggyarapodott. Ezzel a hatalmi súly-
ban való növekedéssel egy időben azoknak a hatalmaknak az ereje, amelyek
Magyarország létét közvetlen közelről fenyegették, lényegesen megfogyatkozott.
A mai Magyarország hatalmi szempontból lényegesen jobb helyzetben van, mint
amilyenben a trianoni kis Magyarország állott. A mai legfontosabb magyar fel -
adat ennek a kedvezőbb hatalmi helyzetnek a fenntartása, alátámasztása és cél-
tudatos fokozása, fejlesztése. Ma az egész magyar nemzetnek és azon belül
minden magyar embernek a léte azon fordul meg, hogy a magyar hatalmat mi-

lyen katonai, gazdasági és politikai erők latba vetésével tudjuk még inkább föl-
fokozni. Ilyen hatalom nélkül a magyarság mostani helyzetét nem tudja meg-
tartani és létét nem tudja biztosítani. Szükség van a magyar hatalomra, hogy
annak segítségével minden idegen érdekkel szemben meg tudjuk védeni létünket
és annak erejével az esedékes belső magyar kérdéseket a magyar nemzet javára
a legsikeresebben tudjuk megoldani. 

Ennek pedig az az útja, hogy az egész nemzetnek, amint Zrínyi mondotta,
unamicus consensusát tudjuk a magyar hatalommal megszervezni. Ma nem az
a döntő kérdés a hatalommal kapcsolatban, hogy azt ki, milyen szervezetben
és milyen keretek között gyakorolja, hanem az, hogy amögé hogyan lehet a
nemzetnek minél nagyobb rétegét egészen öntudatosan odaállítani, és hogyan
lehet az erkölcsileg legkiválóbbakra bízni a hatalomnak a gyakorlását. A mai
magyar társadalomszervezésnek, nemzetnevelő munkáknak, szellemi honvéd-
elemnek egyetlen értelme: minél teljesebben a magyar hatalom erősítésére fogni
össze a nemzetet.”

Akkor az egyre inkább sejthetően ideiglenes, labilis helyzetben nem sok re-
mény volt erre. Ma, amikor nehéz évtizedek, de mégiscsak békeévek után ismét
egy új típusú világháború szemeket elvakító homokviharában kellene ugyanezt
elérni, még annál is nehezebb az egység megteremtése. Abban azonban ha-
sonlatos a helyzet, hogy egy megosztó erő jelenleg is működik, kívül és belül,
s amint céljait látjuk, ugyanúgy semmibe veszi a jövőt. Bár ezt nagy igyekezettel
tudja éppen ellenkező előjellel elfogadtatni. 

„Öndicsekvés nélkül, komolyan elmondhatjuk, hogy a Trianon utáni kor-
szakban a magyar nemzet erkölcsi ereje és súlya határozottan erősödött. Ennek
a folyamatnak szerves oka volt az arra való határozott rádöbbenés, hogy a múlt
világháborút jórészt erkölcsi és szellemi erőink meglazulása miatt veszítettük
el. Rá kellett ébrednünk arra, hogy sokkal többet kell a nemzet lelki erejével,
tiszta öntudatával és erkölcsi tényezőivel törődnünk, mint amilyen mértékben
azt a megelőző háború előtt és alatt végeztük. A szétdarabolt, lefegyverzett és
részben kisebbségi sorsra rendelt magyarság határozottan fölismerte, hogy
mindazt, amit hatalomban veszített, erkölcsiekben lehet pótolnia. E korszak
magyarsága mögött ott állott a vesztett háború és az ország szétdarabolása
mint fenyegető tény és előtte tündöklött a cél: visszaszerezni mindazt, amit el-
vettek tőlünk és amit elveszítettünk. Az egész magyar élet utolsó negyedszázada
legtisztább vonatkozásaiban egy nagy szellemi és erkölcsi mozgósítás és belső
hadjárat a nemzet lelki erejének fokozása érdekében. 

Amilyen örömmel állapítjuk meg a szellemi és erkölcsi erők fokozódását,
éppen olyan szomorúan kell látnunk éppen ennek küszöbén azok erkölcsi laza-
ságát és mozdíthatatlanságát, akik még mindig csak a saját maguk salakos vá-
gyainak mások által való kiszolgálásában látják az élet értelmét. Ez az új háború
is sokat ártott a magyar erkölcsi birtokállománynak. Az elszakított területek
egy részének visszaszerzése, a zsidók fokozatos háttérbe szorítása sokak szá-
mára könnyebbé tette az egyéni életet, a háború némelyek érvényesülésére,
gazdagodására olyan lehetőségeket nyitott, amilyenekre eddig gondolni sem
lehetett. A háború különben is rontja az erkölcsi élet színvonalát, az embereket
önzőbbekké, kapzsibbakká, irigyebbekké teszi és ezzel az erkölcsi erőt foko-
zatosan mállasztja. Valahogy úgy van, hogy az ország egy részének visszaszer-
zését megelőzően minden magyar ember előtt ott lebegett a nagy magyar cél:
az elveszített területrészek és a rajtuk élő magyarok fölszabadítása, és azért a
célért tudtunk lelkesedni és komoly áldozatokat is hozni. Ma mintha elveszett
volna a közvetlen magyar életcélnak ez a látása, az egész nemzet nem feszül
egyetlen irányba, s ebből kifolyólag nincs meg a nemzeti fegyelemnek, össze-
tartásnak az a fokozott mértéke, amellyel a trianoni csonka országban és a
megszállott területen élő magyarok egyaránt rendelkeztek. Pedig a felszabadu-
lás művének részbeni végrehajtása egyáltalán nem jelenti a nagy magyar kér-
dések megoldását és rendezését. A magyarságnak nemcsak arra kell erkölcsi
erőit mozgósítania, hogy ezt a háborút megnyerje, hanem arra is, hogy a háború
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végén saját maga, a legnyugodtabban, az egész magyarság és minden magyar
ember érdekét leginkább kielégítő módon tudja a magyar nemzet és magyar
föld minden el nem intézett életbevágóan fontos kérdését elrendezni. 

A mai magyar hatalom és erkölcs egymáshoz való viszonyát az előadás be-
fejező, harmadik részében részletesebben tárgyaljuk, itt csak annyit kívánok
megemlíteni, hogy a nemzeti élet e két fő valóságának egymással való sikeres
párosítása a magyar lét legdöntőbb kérdése. A magyarság katonai, gazdasági
és politikai súlya nem tisztán ez erőtényezők mennyiségétől, hanem ezeknek
az erkölccsel való szerves kapcsolatától is függ. Letagadhatatlan, hogy az egész
magyar közéleten egy erkölcsi tisztulási folyamat ment végbe és ennek követ-
keztében más lett a hadsereg, a közigazgatás és a gazdasági élet. Amilyen mér-
tékben mechanizálódik a közigazgatás és szorul merev bürokratikus formák
közé, annál kevesebbet használ az egyénnek és közösségnek, tehát eltávolodik
az erkölcstől. Kell-e ma részletesen igazolni a hatalom és erkölcs közötti sza-
kadéknak e területen mutatkozó kiszélesedését és elmélyülését? Viszont a bü-
rokrácia nehézségei csakis a személyes erkölcsi erők fokozásával és öntudatos
alkalmazásával küszöbölhetők ki. Ma a gazdasági élet és az erkölcs között igen
csekély az önkéntes kapcsolat, és így hatalmi szóval kell a gazdasági életben
az erkölcsi és nemzeti szempontoknak érvényt szerezni. (…)”

Trianon talán egyetlen pozitív hatása a nemzet közös gyászából eredő némi
hajlam az összetartásra, tehát már rövid, néhány vigasztalóbb év után gyengü-
lőben volt. De hol tartott ekkor még a magyar nemzet egésze attól, ahova az
ezt követő kommunizmus és a neoliberális világ egymást követő háromnegyed
évszázada juttatta? Ma nem lepődünk meg, ha nincs nemzettudat, ha valaki
nem büszke magyarságára, sőt bűnös nemzet tagjának érzi magát, vagy még
annak sem, mert azt sem tudja, mi a nemzet, vagy a közösség, s már a család
bástyái is omladoznak. Ma nem csodálkozhatok azon, amikor humán tanárok
csoportja megkérdezi tőlem: mi az a bécsi döntés?  Mint kiderül, sem jót, sem
rosszat nem tudnak róla. És az sem meglepő, ha anyaországi értelmiségi azt
hiszi Nagyváradon, hogy az Oradea felirat mögött Aradot kell érteni, s ez még
semmi ahhoz képest, amikor egyetemisták nem tudják elmondani, hol élnek
még magyarok a határokon kívül. A TV-riportban feltett kérdésre pedig, hogy
mi az a Trianon, a válasz rövid: jaj, ez durva! Vagyis szó nem lehet a nagy nem-
zeti gyász egyetlen hasznáról: összetartó erejéről. Viszont annál többen vannak
olyanok, kik: „(…) a saját maguk salakos vágyainak mások által való kiszolgá-
lásában látják az élet értelmét.” Sőt saját salakos vágyaikat mások kiszolgálá-
sával látják elérni! Hát ezen az alapon kellene felépíteni azt a nemzeti egységet,
amelybe azoknak a sokasága is ott kellene érezze magát, akik ma azt sem tud-
ják, mi, s mire való a nemzet. Hogy aztán az ilyen háttérrel működni kénytelen
hatalom mit tud elérni az erkölcs terén, és az milyen hatással lehet a bürokrá-
ciára vagy a gazdaságra? Az efféle nyereség még igen távoli reménynek tűnik.
De tenni kell érte.

Amikor a Ceauşescu-érában e sorok szerzőjével, a kiváló László Dezsővel
kolozsvári halálos ágyánál beszélgettem, még sokkal több reménységgel bízott
rám jövőbeli munkámban megerősítő emlékeket.

III.
„Eddig szüntelenül a hatalomról és erkölcsről szóltam, és szintézisét próbáltam
nyújtani mindannak, amit a hatalom és erkölcs magába foglal. Veszedelmes me-
rénylet a nemzeti élet e két döntő tényezőjét egymástól elválasztani és nem ha-
talomról és erkölcsről, hanem hatalomról vagy erkölcsről beszélni. A nemzeti
idealizmusnak és liberalizmusnak megvolt az a kísértése, nyugodtan mondhat-
juk: bűne, hogy a hatalomról erkölcs és az erkölcsről hatalom nélkül tudott vé-
lekedni. Ma szüntelenül halljuk, hogy az új ember a dinamikus ember, azok az
igazi politikai, gazdasági, társadalmi és művelődési törekvések, amelyek dina-
mikus lendülettel törnek céljaik felé. A dinamikus kifejezés magyarul hatalmasat,
hatalommal rendelkezőt jelent. Valóban szükség van a nemzeti életben hata-

lomra és dinamikus mozgalomra, de a hatalom mellett erkölcsre és a dinamikus
erőkifejtés mellett erkölcsi mozgósításra is. Amily veszedelmes volt a régi ma-
gyarságra, hogy merő idealizmusból nem törődött a nemzeti hatalom kérdésé-
vel, ugyanolyan veszélyes ma merő nemzeti realizmusból kizárólag csak a
hatalom kérdésével foglalkozni. Azok ma az igazi, élvonalban álló magyarok,
akik mind a hatalom, mind az erkölcs egyoldalú és kizárólagos hangoztatásától
el tudják magukat vonatkoztatni, és egyikkel is, másikkal is egyformán tudnak
élni ott, ahova a kötelesség állította őket”. 

Az a dinamikus ember, a ma megtapasztaltak szerint, az önmagát megvaló-
sító, mindent eltaposva előre törő neoliberális modell képviselője. E téren nagy-
mértékben sikerült előre lépni a szerzőnk által észleltekhez képest. Nagyobb
baj az, hogy ebben az önmegvalósító igyekezetben – mint már akkor is, abban
a néhai szelídített formájában volt – tetten érhető a hatalomszerzés immáron
felfokozott vágya, miközben az erkölcsnek csak propaganda eszközként marad
helye szótárában.

„A magyar életnek beteges képlete és veszedelmes tünete az az ember, aki
a reá bízott hatalmat erkölcsi törvények nélkül gyakorolja. Ugyanilyen beteges
képlet és veszedelmes tünet azonban az a magyar is, aki erkölcsi okokra hivat-
kozva finnyás arccal kivonul a magyar hatalom támogatása alól, és elefántcsont
toronyba zárkózva, semmit sem akar tudni a magyar hatalom valóságáról és
értékéről, nem ismerve föl, hogy vannak olyan magyar kérdések, amelyek ki-
zárólag hatalmi szóval oldhatók meg. A nemzet hatalma katonai, gazdasági és
politikai természetű. Az emberi életnek ezeket a sokak előtt durva és brutálisnak
tetsző vonatkozását szellemi igényekre és erkölcsi szempontokra való hivatko-
zással egyáltalán nem lehet elhanyagolni. Minél inkább igényt tart valaki arra,
hogy ő a nemzet szellemi és erkölcsi igényeinek, érdekeinek és értékeinek a
hordozója és gondozója, annál világosabban kell a magyar hatalom jelentőségét
látnia és e hatalom fokozása és erkölcsi erőkkel való átitatása érdekében min-
dent megtennie. Másfelől azonban minél több jut valakire a magyar katonai,
gazdasági és politikai hatalom gyakorlásából, annál öntudatosabban és igénye-
sebben kell minden munkáját erkölcsi maximák hatása alá állítania.”

A magyar társadalom jelen helyzetében ebben a fejezetben kapjuk a leg-
fontosabb üzenetet. A legtalálóbb látleletet. Mindkét jelenségre ismerünk ak-
tuális példát, sőt tömeges példákat. Ismerünk erkölcsöt mellőzve hatalomra
törőt, és ismerjük azt a sokaságot, amely: „finnyás arccal vonulna ki a magyar
hatalom támogatása alól.”

„Hogy a hatalom és erkölcs szerves viszonyát még világosabban lássuk, né-
hány ellentétpárral szemléltetjük azt. A hatalom jelenti a nemzet mennyiségi,
az erkölcs pedig minőségi erejét. Egy nemzet annál hatalmasabb, minél több
fegyvere, katonája, földje, ipari és kereskedelmi terménye és értéke van. De
annál hatalmasabb, minél tisztább öntudata, hivatástudata és nemzeti erkölcse
van katonai, gazdasági és politikai erejének mozgósítására. A hatalom jelenti
az anyagi erők összességét, az erkölcs pedig jelenti a lelki erőknek az egy kö-
zösségben élő emberek javára való öntudatos felhasználását. A hatalmi erő le-
téteményese, gondozója, szervezője és szolgálatba állítója az állam. Az erkölcsi
életé pedig a különböző keresztyén egyházak.” 

Ezeket a szavakat könnyebb volt kimondania László Dezső nagytiszteletű
esperes uramnak a diktatúra éveiben, mint bárki ember fiának manapság. Hi-
szen már a kontinens is kivetette alappillérei közül a kereszténységet, s az er-
kölcs legfőbb tanítója és őre az egyház nem szövetséges, hanem ellenség.
Norvégiában elvették szüleitől a gyermeket, mert imádkozni tanította azt, sze-
rintük akarata ellenére.

„Nyilvánvaló, hogy a mennyiség és minőség, az anyag és szellem, valamint
az állam és egyház nem egymással szemben álló, egymást feleslegessé tevő,
hanem egymást kiegészítő és kölcsönösen megtermékenyítő tényezői az életnek.
Ahol ezeket, illetve az őket összefogó két tényt: a hatalmat és erkölcsöt egy-
mástól elválasztják, ott az emberi élet egyensúlya megbomlik és ebből kifolyólag
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súlyos válság következik be. Az egészséges élet azt követeli, hogy a hatalmat
az életnek katonai, gazdasági és politikai vonatkozásaiban a hatalom természe-
tének megfelelően tényleg gyakoroljuk, a szellemi életet pedig vonjuk az erkölcsi
törvény sugallata alá és az erkölcsi törvényeknek szerezzünk érvényt a hatalom
minden vonatkozásában. 

A hatalom és erkölcs szerves és egészséges viszonyát még világosabban
látjuk, ha megtaláljuk azt a szót, amely tömören összefoglalja és kifejezi a meny-
nyiségi és minőségi, az anyagi és lelki erőt, az állam és egyház helyes viszonyát.
Ez az egyetlen szó a magyar nyelvben: a nemzet. A nemzetben a mennyiség és
minőség, az anyag és lélek, az állam és egyház legteljesebb és legszervesebb
egységét találjuk föl. Annál hatalmasabb a nemzet, minél nagyobb a mennyiségi
és minőségi ereje, minél döntőbb súlyú a belőle fölépülő állam; és másfelől
annál hatalmasabb egy nemzet, minél minősültebb lelki és erkölcsi életet élnek
tagjai, minél inkább erkölcsi alapon szerveződik meg társadalma és minél dön-
tőbb súlya van nemzeti egyházainak.” 

Szemem előtt az üzletek vasárnapi zárása ellen összeverbuvált tüntetők –
nemrég látott – táblái jelennek meg: Nem akarunk templomba menni! Majd pe-
dagógusok szájából hallom: Nem kell a vallás- vagy akár az erkölcstanoktatás!

„Ilyen óriási tartalma van a magyar nemzeti gondolatnak. Ennyiféle erő moz-
dul meg bennünk és áll egységes szolgálatba, ha komolyan vesszük a magyar
nemzet fogalmát és levonjuk az élő tartalmából következő parancsokat. A ma-
gyar nemzet fogalmának ez az összefoglaló jellege és gazdag tartalma nem új
értelmezés, ez a szó amióta a magyarság nemzetté lett, mindig ezt a tartalmat
hordozta és ezeket a feladatokat hirdette. Ma egy a magyar kötelesség: minden
új jelszótól megszabadulva, a magyar nemzet igazi tartalmának érvényt szerezni,
az élet minden vonatkozásában a nemzeti lét parancsát követni.” 

Az pedig mai, sokat gúnyolt, s még több kérdőjellel terhelt szóval: a meg-
maradás parancsa! 

y

Sekély siker
Oberding József György: A bánsági telepítések
rövid története 1943/3.

Szomorú történet, nehéz tanulságokkal az, ami alább következik. Ne feledjük:
Hunyadi korában ezen a stratégiai fontosságú és gazdag területen 29 vár,
22 város és 940 falu állt. A Bánság gazdag termőföldjei ezeket jól eltartották.
A harci cselekmények nyomán innen csökkent a lakosságszám harminc-egyné-
hány ezerre, hogy aztán a betelepítéssel közelítse a félmilliót.

Sokszor esik szó Mária Terézia betelepítési politikájáról, most itt az alkalom
ebbe alaposabban bepillantani.

„Közép-Európa déli kapuja a magyar Alföldet lezáró ún. Bácska és Bánság.
A Balkánt a történelmi Magyarország természetes déli határvonalai, a Száva,
a Duna egy szakasza és a Déli-Kárpátok zárják el Közép-Európától. A dunai
szakasz fölött Zimonytól Orsováig a magyar Alföld nyit utat a Duna-medencébe,
ezt a területet a Tisza választja ketté. A Tisza jobbparti része a Bácska, balparti
a Bánság. A Bánságot északon a Maros határolja, keleten a Kárpátok nyúlvá-
nyaiban vész el. Aki itt a Dunán át tud kelni, szabadon törhet fel a Duna-me-
dencébe. A délről északra törő hódítók mindig is ezt a természet nyújtotta
útvonalat vették igénybe. A Bánság tehát kulcspozíciót képez. Nemcsak a délről
feltörő hódítók igyekeztek megszerezni maguknak, hanem a Duna-medencében
lakó népeknek is érdekükben állott a Bánság szilárd birtoklása, hogy uralmukat
dél felől biztosíthassák. Éppen ezért a Bánság a legújabb korig örökös harcok
színtere volt. 

A magyar honfoglalás előtti időkből a Bánság legrégebben ismert urai a
sziggenek voltak. A sziggenek uralmát a dákok váltják fel, majd Kr. u. 107–
274-ig a rómaiak birtokolják. A rómaiak uralmát a gótok, hunok, avarok, ge-
pidák, frankok és bolgárok uralma követte, anélkül, hogy bármely hódító is
huzamosabb uralmat tudott volna biztosítani magának. 895-ben a magyarok
foglalják el a Bánságot, de alig szilárdították meg uralmukat, máris megkez-
dődtek az ellenséges támadások. 1089-ben a kunok pusztítják végig a Tisza-
menti részeket, 1129-ben és 1150-ben pedig a görögök törtek be és
pusztítottak. Az 1241. évi nagy mongol betörés, a tatárjárás, a korábbi pusz-
títások révén már amúgy is súlyos csapásokat szenvedett országrészt teljesen
feldúlta. A mongol dúlás legsúlyosabb következménye a már különben is gyér
számú lakosság teljes kiirtása. A tatárjárás után IV. László, majd Róbert Károly
kunokat, szlávokat és németeket telepített le a kihalt tartományba. Alig fejező-
dött be azonban a mongoloktól feldúlt magyar birodalom újjáépítésének nagy
műve, máris újabb veszedelem tolta elő árnyékát a bánsági végeken, a török
félhold réme. Az európai hódító útra kelt ozmán hadak 1392-ben jelentek meg
először a Bánság határán. 1392-től 1552-ig úgyszólván állandó hadszíntér
volt a Bánság, melynek birtokáért változó szerencsével folyt a küzdelem a ma-
gyar és török hadak között. 1552-ben Temesvár török kézre került. Temesvár
elestétől 164 évig viselte a Bánság az ozmán igát, mint török ejalet, míg Savoyai
Jenő herceg 1716-ban fel nem szabadította. 

A több mint másfélévszázados török uralom alatt teljesen elnéptelenedett
ez a gazdag vidék, melyet azelőtt sűrűn népesített be a magyarság. A Bánság
felszabadítása után készült térkép szerint 101 teljesen elhagyott, lakatlan köz -
séget és 50 gyéren lakottat találtak, míg a Hunyadiak korában egyedül csak
Temes megyében 29 vár, 22 város és 940 falu állott. Sok község nyomtalanul
eltűnt e hosszú időszak alatt. A török hordák felégették, a szél és eső pedig el-
tüntetett minden nyomot, hisz a házakat a szegényebb emberek még ma is vá-
lyogtéglából, vagy földből vert fallal készítik itt. A felszabadulás után ott talált
gyér számú lakosság zöme még mindig magyar volt, de egyes helységekbe a
török uralom alatt a Balkánról felhúzódó szerbek is telepedtek be. A Bánság
mai elnevezése is ebből az időből származik. Azelőtt a magyar okmányok temesi
grófságként említették. Bánja e területnek sohasem volt, a tartomány feje min-
dig a temesi gróf címet viselte. Új elnevezésében is egy ideig Temesi Bánság-
ként szerepelt, míg ma egyszerűen Bánság lett. 

A történetírók megdöbbentő képet festenek a felszabadult területről. (…)
Különösen Torontál megyét találták a pasaroviczi békekötés után történt átvétel
alkalmával kipusztultnak s lakosoktól megfosztottnak (…).

A török alól felszabadult Bánság első kormányzója, gróf Mercy Claudius
Florimund tábornok, nagy buzgalommal és eréllyel fog hozzá, hogy a kihalt he-
lyen új életet teremtsen. A legfontosabb feladatot mindenekelőtt a terület be-
népesítése jelentette. Ennek megoldása pedig nagy gondot okozott, mert a
török uralom idején nemcsak Dél-Magyarország, a Bácska és a Bánság, de az
egész magyar Alföld, a Duna-Tisza köze, sőt a Dunántúl egy része, a tiszántúli
részek és Erdély több vidéke is teljesen elnéptelenedett. A magyarság iszonyú
vérveszteséget szenvedett abban a küzdelemben, melyet Európa védelmében a
törökökkel évszázadokon át folytatott. A törökök kiűzetése után kénytelen volt
idegeneket fogadni hazájába, hogy a gazdasági termelőmunkát újra megindít-
hassa. Mert mit értek a hatalmas néptelen területek, ha nem volt munkáskéz,
mely megművelje? A földesurak örömmel fogadták a Balkánról felhúzódó dél-
szlávokat és románokat, akik jobbágyi szolgálatra vállalkozva jelentkeztek. A feu -
dális korban a földesurak gazdagságát a jobbágyok száma fejezte ki, a
földesurak tehát nemcsak szívesen fogadták az idegenből jött jelentkezőket,
hanem még kedvezmények nyújtásával is csábították őket.”

Itt azért szakítom meg a szerző fonalát, mert az idegen betelepítés kérdését,
akár Erdélyben, sokszor azzal intézik el, hogy az a magyar földesurak bűne.
Azok hozták be az idegeneket. Nos, az okok fentebb olvashatók. De ne ment-
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sem fel földesurainkat minden felelősség alól. Ezért meg kell jegyeznem, hogy
az öntudatosabb maradék magyar elemet nem részesítették előnyben. Sőt! Ké-
nyelmesebb volt a látszólag alázatosabb idegeneket, főleg a románokat befo-
gadni. 

„Mercy tábornok Würtenbergből, Hessenből, Nassauból is hívott be föld-
műveseket s több új községet telepített velük, iparosokat pedig Olaszországból
hozott. Mercynek ez az elgondolása, távoli országok népfeleslegének a Bán-
ságban való letelepítése, új korszakot nyit Magyarország népesedési történe-
tében, mert példáját a földesurak is követik magántelepítések révén, a Bánságba
pedig Mária Terézia és II. József uralkodása idején szintén ekkor telepítik be a
ma ott élő németséget. 

1737 tavaszán újabb török betörés következik, mely nemcsak megállítja
Mercy nagyszabású terveinek továbbvitelét, de minden addigi alkotását is le-
rombolja. A lakosság a törökök hírére páni félelemmel menekül. A törökök visz-
szaűzése után ismét ott kellett kezdeni mindent, ahol Mercy kezdette. A feladat
megoldását most már a királynő, Mária Terézia veszi kézbe, majd halála után
fia, II. József folytatja.

Mielőtt Mária Terézia nagyszabású telepítési mozgalmát megkezdi, újabb
balkáni jövevények jelentkeznek és kérnek engedélyt a letelepüléshez. Az új jö-
vevények szerbek, macedóniai görögök, románok és bolgárok. Mint a Bánság
történetírója, Böhm Lénárt megjegyzi, miként elődeiket, az új jövevényeket is
vendégszeretettel fogadták, sok kedvezményben és kiváltságban részesítették.
Mária Terézia ún. »gyarmatosítási pátensét«, melyben mind Ausztria, mind a
német birodalom területéről földműveseket és iparosokat hív be Magyaror-
szágra, hogy azokat főleg a Bánságban, de Magyarország egyéb területén is
letelepítse, 1763. február 25-én adta ki. A telepítés lebonyolítására 1766-ban
»gyarmatosító bizottmányt« szerveztek, mely Ulmban, Kölnben, Frankfurtban,
Schweinfurtban és Regensburgban császári biztosokat állított a toborzás irá-
nyítására. Ebben az időben a Bánság lakosainak a száma mindössze 32 981
katolikus lélek volt. Úgy látszik, hogy a Balkánról bevándorolt görögkeleti val-
lásúakat nem vették számba. A királynő haláláig nagy számban vándoroltak be
és telepedtek le a Bánságban külföldiek: frankok, svábok, bambergiek, tiroliak,
felső-ausztriaiak, felső- és alsórajnaiak, pfalziak, mainziak, luxemburgiak, ba-
deniek, kölniek, hesseniek, nassauiak, breisgauiak, fürstenbergiek, lotharin -
giaiak, trieriek, elzászok, schwarzwaldiak, piemontiak, franciák, olaszok és
spanyolok. A külföldiekhez hasonló mértékben támogatták a szerbek és romá-
nok betelepedését is. Mária Terézia telepítése alatt 1762-től 1772-ig 27 meg-
levő községet nagyobbítottak meg hozzáépítéssel, és 31 teljesen új községet
alapítottak a bevándorlók. A nyugati bevándorlók száma 43201 főre rúgott,
míg a déli népek közül a románoké 181 639, a szerbeké 78780, a bolgároké
8683, a cigányoké 5272 és zsidóké 353 fő volt. A pancsovai, új-palánkai,
mehádiai és karánsebesi katonai őrvidék 23 községének a lakosaival összesen
450 000 lélekre nőtt a Bánság lakosságának a száma”. 

Abban az időben ez hatalmas szám volt. Majdnem annyi, mint a századelő
egész történelmi Erdélyének lakossága. De azt is érdemes tudnunk, hogy még
ebben az évszázadban olyan sok román települ Magyarországra, hogy az Er-
délybe beözönlő románság nemcsak kelet felől – az ismert fanarióta elnyomás
elől menekülve – érkezik, hanem Magyarország területéről is, ahol már feles-
legnek bizonyul.

„Mária Terézia telepítése mintaszerű volt, a telepesek illetménye, az ún.
sessio, 37 kat. holdat tett ki (24 h. szántó, 6 h. kaszáló, 6 h. legelő, 1 h. belső
telek). A telepesek lakóházai két szoba konyhával épültek. Az új községeket el-
látták templommal, iskolával és ispotállyal. A községek építésére nézve rendelet
szabta meg az utcák szélességét, közkutak elhelyezését, korcsmatartást stb. A
bevándorló telepesek gazdaságának berendezéséhez is segédkezet nyújtott a
kincstár, bár egy bizonyos időn túl már csak olyanokat fogadott be a nyugati
bevándorlók közül, akik megfelelő vagyont tudtak felmutatni. 

A királynő telepítését fia, II. József, folytatta. II. József 1782. szeptember
21-én bocsátotta ki telepítési felhívását a felsőrajnai tartományok népéhez. »Mi,
II. József – szól a felhívás – Isten kegyelméből választott római császár, Ma-
gyar-, Cseh-, Gácsország és Lodoméria királya stb. ezennel tudtára adjuk min-
denkinek, hogy mi Magyar-, Gács- és Lodoméria országainkban sok üres és
puszta földet bírunk, melyeket német birodalmiakkal, leginkább felső-rajnai
tartományiakkal szándékozunk benépesíteni. Evégből minden hozzánk beván-
dorlandó birodalmi családnak, melyek földmíveléssel és kézi mesterségekkel
foglalkoznak, milyekre szükségünk van, császári szavunkkal ígérünk: tökéletes
vallás- és lelkiismereti szabadságot, házhelyet, földet, lakóházat, igavonó- és
tenyészállatot, szekeret, tíz évi adómentességet, a letelepülésig útiköltséget, el-
látást, orvosi gyógykezelést stb.« 

A felhívás eredményeképpen megközelítőleg 3000 család vándorolt be
(mintegy 15000 lélekkel) a német birodalom területéről. Az új telepesek ré-
szére 13 meglevő községet nagyobbítottak meg és 14 új községet építettek.
A bevándorlók közül földesuraknak is átengedtek telepeseket magántelepítésre.
Így Lázár Lukács 100, Kiss Izsák 40 és Karácsony Bogdán 15 telepes csalá-
dot, Temesvár városa pedig 19 családot fogadott be. 1787. év elején befeje-
ződik II. József telepítése. Ekkor felhívás jelenik meg, hogy további rendeletig
megszűnnek a kincstári telepítések, új bevándorlók csak saját költségükön és
veszélyükre jöhetnek be, ha magánosok birtokain kívánnának letelepedni.” 

Ebből az időből származhatnak azok az iratok, melyek szerint a bécsi udvar
a román fejedelemségek Konstantinápolyból kinevezett fanarióta uralkodóit a
nyomás csökkentésére kérik, mondván, hogy nem tudnak több betelepülőt fo-
gadni! Mindezek ellenére a román történetírás itt ősi román földről beszél, s
ezt így oktatják. Egyébként a trianoni békeszerződések idején a szerbekkel ko-
moly vitáik voltak az egykori magyar területek birtoklása ügyében. Egy ideig
még Temesváron is szerb csapatok állomásoztak.

„A XIX. század elején, bár kisebb mértékben is, de folytatódik a külföldiek
betelepülése. 1799-ben francia emigránsok kérik a letelepítésüket, 1802-ben
2000–3000 sváb jön be, 1808-ban 80, többnyire Falkensteinből származó
családot telepítenek le. A bécsi béke után Bajorországnak és Franciaországnak
átengedett osztrák tartományokból, valamint Horvátországból vándorolnak be
németek, akik nem akartak az új uralom alatt élni. Az 1809- ben azonban mégis
1380 üres telek volt a Bánságban, melynek birtokosai vagy elhaltak, vagy el-
hagyták földjeiket. Ezeket a telkeket főleg tiroliakkal, innausztriaiakkal,
badeniekkel és würtenbergiekkel töltötték be. 1812-ben 56 gottshei család,
1811 és 14 között 141 falkensteini, 23 badenrurlachi és 1816-ban 35
würtenbergi család települ le. Nagy számmal jönnek be csehek is, összesen
3424 lélek. Az újabb bevándorlás több község megnagyobbítását és új közsé-
gek építését eredményezte. 

A magyarság nagyobb számú letelepedésének okát – mint említettük – el-
sősorban nagyarányú elnéptelenedése, néphiánya idézte elő. De az uralkodóház
németesítő politikája is közrejátszott. Szekfű Gyula írja egy helyen, hogy az
egyik telepítési szakértő, Bartenstein még 1755-ben elutasította azt a gondo-
latot, hogy a Bánságba ismét magyarok telepedjenek, mert »veszedelmes volna
a határszéleken ily elégedetlen elemeket tartani, akik újra fellázadhatnának,
mint Bocskai, Bethlen, Rákóczi és Tökhöly«. Ugyanilyen értelemben ír Böhm
is a magyarok iránti bizalmatlanságról: »...Károly (lotharingiai herceg) nem bír
elég eréllyel, miniszterei ármányai és ijesztgetései ellenében nem tudott ele-
gendő önállóságot kifejteni, kik azt sugdosták a fülébe, hogy a magyaroknak
nem kell hinni, hogy a magyarok nagy részét még mindig titkos elégületlenség
tölti el, mely a háború szerencsétlen fordulatánál a legveszélyesebb következ-
ményeket vonhatja maga után.« De a kormányzat magyarellenes magatartása
dacára is alakultak magyar községek, részben a kincstár, részben magánosok
birtokain. Igen sok vegyes lakosságú községbe is települnek be magyarok.
Íróinknál a következő magyar alapítású községekkel találkozunk: 
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A XVIII. században :
Monostor, Kiszombor, Pusztakeresztúr, Magyarmajdány, Rábé, Klárafalva,

Végvár, Dézsánfalva, Torontálvásárhely, Szőreg, Törökbecse, Ótelek. 
A XIX. század közepéig:
Majláthfalva, Magyarszentmárton, Udvarszállás, Gátalja, Magyarcsernalja,

Magyarszentmihály, Ürményháza, Vedresháza.
Magyarokkal vegyesen települt községek a XVIII. század elejétől a XIX.

század közepéig:
Fehértemplom, Németlugos, Versec, Karánsebes, Csákóvár, Ujbarcelona,

Becskerek, Ópáva, Torontáloroszi, Kistopoly, Kanak, Dócz, Pádé, Kübekháza,
Gilád, Nagyszilvás, Aurélháza, Bolgártelep, Valkány, Deszk, Szanád, Török-
becse, Törökkanizsa, Bakóvár, Nagykövéres, Nákófalva, Vizesd, Nagyszeder,
Buziásfürdő, Temesfalva, Niczkyfalva, Móriczfeld, Gyertyámo, Daruvár,
Nagyzám, Újvár, Jánosföld.

Magánbirtokosok a következő községek telepítésénél telepítettek magya -
rokat:

Lukácsfalva (Lázár Lukács), Alsóittebe (Kiss Izsák), Töröktopolya,
Nagybikács, Beodra (Karácsonyi-család), Csóka, Feketetó, Kanizsamonostor,
Egyházasbér (Marczibányi-család), Óbéba, Oroszlámos (Gr. Battyhányi erdélyi
püspök), Ószentiván, Aracs (Szeged városa), Aranyág (Bydeskuti), Mélynádas
(Tormássy), Istvánvölgye (Damaskin), Ólés (Barách Lajos), Maleniczfalva (gróf
Szécsen), Törzsudvarnok (Petrovics József), Szaján (Tajnay), Bocsár
(Hertelendy), Torontáltorda (gróf Pejacsevics), Csősztelke, Magyarcsernye
(gróf Csekonics), Tóba (gróf Zichy), Tiszaszentmiklós, Hódegyháza (József
nádor), Ferenczszállás (báró Gerliczy), Porgány (gróf Nákó), Szőlősudvarnok
(Roggendorf), Györgyháza (Rákóczy Paretich György), Tamásfalva
(Bedekovich), Gilád, Nagyszilvás (Vallás- és tanulmányi alap). A magyar főurak
és nagybirtokosok – mint láthatjuk – igyekeztek ellensúlyozni a külföldiek nagy-
arányú települését, amilyen mértékben azt a mozgatható magyar népelem le-
hetővé tette. Kétségtelen, hogy a jobbágyság kötöttsége szintén nehézséget
jelentett a belföldi, magyar telepesek nagyobb számban való idehozatalában.

Megváltozott a helyzet az 1848. évi magyar szabadságharcot követő 1867.
évi kiegyezés után, mikor a magyar alkotmányos élet visszaállt és a magyar élet
irányítását a m. kir. kormány vette át. Ekkor már túlestünk a jobbágyfelszaba-
dítás nagy művén. A jobbágyfelszabadítással, valamint a szabad gazdasági rend-
szerre való áttéréssel járó gazdasági és szociális bajok ekkor már éreztették
hatásukat. A földművelésügyi kormányzat figyelmét nem kerüli el a telepítésügy,
egyelőre azonban a szociálpolitikai és nemzeti követelmények figyelmen kívül
hagyásával fog hozzá a telepítésekhez. E kor első telepítési törvénye 1873-ban
lát napvilágot. 1863-tól 1873-ig – mint Bernát Gyula írja – a kincstári ura-
dalmakon létesült telepes községek »magánjogi célkitűzéssel létesültek... nem
birtokpolitikai vagy szociálpolitikai, hanem pénzügy-célszerűségi« elgondolások
hozták létre. A kincstári birtokok egy részét főleg dohánykertészettel foglalko-
zóknak való kisbérletek útján hasznosítják. Ez időben alig létesült még egy-két
telepes község, azok is főleg a vallás- és tanulmányi alap Temes megyei ura-
dalmain. Ezek: Ötvösd (1868), Józsefszállás (1868) és Magyarpádé (1870).
Magántelepítés csak egy történt, 1868-ban, a Sándor közalapítványi bérlő által
létesített Torontálkeresztes. 

A tervszerű telepítés az 1873: XXII. tc. lett volna hivatva megindítani, de
a törvény szűk látókörű intézkedéseket tartalmazott. Egészséges telepítési fo-
lyamat megindítására – mely szabályozása szerint kincstári, vagy magántele-
pítések révén ment volna végbe –, nem volt alkalmas. A telepesek vásárolt
földjeiket 20 év alatt voltak kötelesek letörleszteni évi 5%-os kamattal. A vé-
telárban szabad alku alapján egyezkedhettek, mely a kincstári birtokoknál jóval
meghaladta a forgalmi értéket. A kincstári jószágigazgató ugyanis nem alku
útján, hanem egyoldalúan állapította meg a feltételeket. A hivatalnokok felfelé
érdemeket akartak kimutatni a magas szerződési árak révén... A vételár sok

esetben 35%-kal volt több annál, amennyi a helyi viszonyok közt indokolt lett
volna. A szerződések megkötésénél nem vették figyelembe a humanizmus, a
közerkölcsiség és nemzetiség szempontjait. A telepes birtokok területe sokszor
oly kicsiny terjedelemben nyert megállapítást (900 öl alatt), hogy abból a tör-
lesztést, a közterhek viselését és életfenntartásukat nem tudták fedezni a te-
lepesek. Még a házépítéshez sem kaptak állami támogatást. Üzletszerű volt
ez a telepítési akció, semmiben sem hasonlítható Mária Terézia vagy II. József
nagyvonalú telepítéseihez. A nép földéhségét mutatja, hogy mégis jelentékeny
új telepes község alakult. Így 1876-ban létesül magyar, szlovák és bolgár te-
lepesekkel Nagyerzsébetlak. Ugyancsak ez idő tájt bővül ki Mokrin német és
magyar, valamint Bánlak magyar telepesekkel. 1880-ban alapítják német és
magyar telepesek Gizellafalvát. 1881-ben létesül Szapáryfalva magyar, 1832-
ben Újjózseffalva német telepesekkel, valamint kibővül Ótelek. Fellendíti a te-
lepítéseket 1883-ban a törvényhozásnak a pénzügyminiszter számára adott
az a felhatalmazása, hogy a kincstári telepváltság tartozások fedezésére 13
millió 600 ezer korona záloglevél-kölcsönt vehet fel, valamint az az intézkedés,
hogy ettől az időtől a telepesek 36-42 év alatt törleszthették a vételárat. Az
új rendelkezés után alakul meg 1883-ban magyar s német telepesekkel
Bethlenháza, 1887-ben németekkel Istvánfalva és 1888-ban Izgár és Érszeg
magyar telepesekkel. 1891-ben létesül továbbá Újszentes és 1893-ban
Nagybodófalva magyar telepesekkel. Ezek a községek a kincstár és részben
a vallás- és tanulmányi alap birtokain létesültek. Mint láthatjuk, a telepes
birtokokat szinte egyenlő mértékben juttatta az állam a magyar és nemzeti-
ségi földigénylőknek, a telepítési akció semmi nemzeti célkitűzést nem rej-
tett. A telepítéseknél csak az anyagi szempont volt döntő, aki a vételár 10%-át
le tudta fizetni, telephez jutott. A telepesek számára nyújtott minden kedvez-
mény csak annyi volt, hogy két-három évig adómentességet élveztek, viszont
kötelesek voltak községházat, templomot, paplakot, iskolát, valamint egyéb
középületeket záros határidőn belül saját költségükön építeni, házaikat tűzkár
ellen biztosítani.”

Így néznek ki tehát a legsötétebb magyar elnemzetietlenítő évtizedek, éppen
a legfontosabb kérdésben! Éppen akkor, amikor az ország nemzetiségi aránya-
inak rekonstrukciója folyna.

„A nemzeti és szociális célkitűzésű telepítés csak az 1890-es években veszi
kezdetét. Bismarck telepítési politikája, mely az 1886. évi április 26-i törvény
alapján 100 millió márka állami támogatással indult meg, a magyar kormány-
körök figyelmét is felhívja. Siettette a kérdés egészséges megoldását a nagy
arányokban meginduló kivándorlás is, mely a népesség egy részének a földnél-
küliségére utal. A kivándorlás leginkább a színtiszta magyar lakosságú vidékek
népét apasztotta, úgy, hogy már a nemzeti közvélemény is radikális megoldást
sürgetett. Így került ismét a közérdeklődés homlokterébe a telepítési kérdés,
és jött létre a Bernát Gyula említett munkájából idézve új, 1894: V. tc.-kel meg-
alkotott telepítési törvény. A törvényjavaslatot a következő indokolással terjesz-
tették a Ház elé: »...azok a nyomós országos érdekek, melyek hazai
közgazdasági, népesedési és nemzetiségi viszonyainknál fogva főleg mezőgaz-
dasági és kulturális szempontokból, valamint a magyar állameszme megszilár-
dulásának érdekében egy helyesen folytatott és következetes rendszerrel
keresztül vitt telepítési politikához fűződnek, nyilvánvalóvá teszik, hogy a tele-
pítés képezi azon egyedüli eszközt, mellyel lehetővé válik nemcsak az ország
egyes vidékein a művelhető talaj kiterjedése és a mezei munkások száma között
tényleg meglevő aránytalanságok kiegyenlítése, hanem életképes telepítvények
létesítése által nagyobb területek belterjesebb mezőgazdasági művelés alá vétele
s ezzel a mezőgazdasági termelés fokozása is; a telepítés nyújt csak módot
arra, hogy az iparkodó magyar mezőgazdasági munkások csekélyebb vagyonú
részében, fajjellegénél fogva, fokozottabb mérvben meglévő birtokszerzési haj-
lam is kellő kielégítést találjon; végre ez képezi a fő eszközt, mely által egyes
vidékek helyi bajai hatályosan orvosolhatók.« A törvény indoklása tehát kihang-
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súlyozza a nemzeti és szociális szempontot, de azt távolról sem akarja a nem-
zetiségek rovására érvényesíteni, csupán addig megy el, mint az minden állam-
nak kötelessége nemzetével szemben. 

A törvény külön szabályozza a magán- és az állami telepítéseket. Az állam,
magánbirtokosok és földbirtokkal rendelkező községek telepítéseket hajthatnak
végre, vagy új községek létesítésével, vagy meglevők megnagyobbításával. A te-
lepítőnek a középületek, iskola, egyház épületeinek a céljára a telep összes te-
rületének 5%-át köteles ingyen átengedni. A belső telkek terjedelmének
legalább 400 négyszögölnek kell lennie, a külső birtok nagysága 10-től 80 hol-
dig terjedhet. A vételár szabad megegyezés tárgyát képezi, de a törvény kötelezi
a telepítőt arra, hogy házépítési célokra telephelyenkint 400 forint összegű köl-
csönről gondoskodjék, legfeljebb 5%-os kamat mellett. A magántelepítéshez
hatósági engedély szükséges. Az állami telepítés lebonyolítására 3 millió forint
összegű alapot rendelt a törvény létesíteni, melyből a birtokvásárlások, házépí-
tések és talajjavítások voltak fedezendők. A vételár első részletének kifizetése
után a telepes, a hátrálék bekebelezése ellenében, telekkönyvi tulajdonossá vált. 

A fenti törvény alapján megindított állami telepítések útján – magántelepí-
tések nem is történtek – a következő községek alakultak, illetve bővültek ki a
Bánságban: Sztancsófalva (hozzátelepítés) 1903. Temesrékás (hozzátelepítés)
1899. Temes megyében: Torontál megyében: Felsőmuzslya, 1905. 1900-ban
Nagybecskerek határába telepített magyarok áttelepülésével. Mosnica (hozzá-
telepítés) 1903. Babsa (hozzátelepítés) 1903. Krassó-Szörény megyében:
Igazfalva, 1893. Facsád (hozzátelepítés) 1900–1903. Bálinc (hozzátelepítés)
1903–1904. Begamonostor (hozzátelepítés) 1903–1904. Begahosszúpatak
(hozzátelepítés) 1909. Nőrincse (hozzátelepítés) 1910. Vásáros (hozzátele-
pítés) 1910.

A telephelyek nagysága 15–37 kat. hold között változott, átlagosan 24 kat.
holdat tett ki, a beltelkek nagysága 600–1600 négyszögölre rúgott. A földárak
100–400 korona között mozogtak. Egy telepesház felépítése 1330–1700 ko-
ronába került, ebből az összegből a kincstár 800 koronát előlegezett, a több-
letet a telepesnek előre kellett lefizetnie. A telepek átlagos vételára 6000–8060
korona között mozgott, amit 50 év alatt kellett letörlesztenie 4%-os kamattal,
de az első két évben tőketörlesztés nem volt, csak a kamatokat kellett fizetni.
A telepes földek háromnegyede szántó volt, melyhez 3–5 kat. hold közlegelő
járult. A telepek feléhez még 1–3 kat. hold erdő és helyenkint némi szőlőterület
is járult. E telepítések alkalmával a kincstár 1908-ig 140 000 korona költség-
gel járult hozzá a középületek költségéhez, a kilencszázas évektől pedig az gon-
doskodott a telepesházak felépítéséről, aminek költségét a föld vételárával
együtt törlesztették a telepesek. 

A telepítések szinte kizárólag meglevő községek mellett, hozzátelepítéssel
létesültek. Ennek oka az, hogy a kincstár már korábban eladta birtokait s nem
rendelkezett oly nagy területekkel, melyek telepítések céljára alkalmasak lettek
volna, sőt a legtöbb esetben magának is vásárlás útján kellett a megfelelő te-
rületről gondoskodnia. Rendkívül megnehezítette a telepesek életét, hogy a
kilencvenes években a telepes földeket irtatlan erdőterületeken osztották ki.
A földek tele voltak tuskóval, gyökérrel, amit előbb ki kellett irtani. A telepesek
legtöbbször nem értettek az irtáshoz és napszámosokat kellett e munkára
fogadniok. »A telepes azt sem tudta, mihez fogjon – írja Kerék Mihály – a
szántóföldjéről irtsa-e a tuskót és a gyökeret, a házépítéshez való anyagot
hordja-e, családját, ingóságait hozza-e előbb, vagy a szántóföldi munkálatokat
végezze el. Rendszerint a házépítéssel kezdte el, hogy családjával valahol meg -
húzód hassék. De mivel ezzel sietni kellett, kénytelen volt ideiglenesen össze-
tákolni valamit; gyakori eset volt, hogy az őszi esős időkben ideiglenes
földkunyhókkal kellett megelégednie. Az őszi munkák miatt ritkán kerülhetett
sor istálló építésére és így állatai az udvari szobában teleltek ki ... Ilyenformán
a telepesek egy része évekig alig látta hasznát földjének, saját vagyonkáját fo-
gyasztotta.« 

Bár az 1894: V. tc. alapján végrehajtott telepítéseket már nagyobb körülte-
kintéssel végezték, mint a korábbiakat, még távol álltak attól, hogy a bírálatot
kibírják. Míg Mária Terézia és II. József idejében felszerelt gazdaságokat, az
első évben pénzbeli ellátást kaptak a telepesek, a középületeket a kincstár épí-
tette stb., itt a telepeseknek úgy kellett megküzdeniök a földdel, mint az első
foglalóknak. Nem sokkal volt kedvezőbb a helyzetük az amerikai vadnyugatot
meghódító telepesekénél. És ezt a liberalizmus rovására írhatjuk. Tisza István
miniszterelnök képviselte a legkifejezőbben a kor szellemét. Az 1900. évi költ-
ségvetés parlamenti tárgyalása alkalmával annak a véleményének adott kifeje-
zést, hogy a tömeges telepítés sokkal nagyobb áldozatot igényel, mint amekkora
eredményt el lehet érni általa. A nagy telepítések ideje elmúlt – mondotta – ma
már csak a parasztság lépésről lépésre való birtokszerzését lehet előmozdí-
tani.”

Íme, már a korai liberalizmus is megtette a magáét. Pedig azt nemzeti libe-
ralizmus néven emlegetik. Az abszolutizmus idejében emberségesebb megol-
dások voltak természetesek, mint a kiegyezést követően a legújabb kori
Magyarországon. Régebben, amíg a nemzetiségek voltak többségben a telepí-
tések során, minden támogatást megkaptak. Mire – nagy későn – az önálló
magyar kormány is rájött tennivalójára, erről már szó sem lehetett. Inkább az
üzleti szellem dominált, s nem a nemzeti cél!

„Ezek után nézzük mit jelentett a magyarság számára nemzeti szempontból
az inkább kísérletinek nevezhető telepítési akció? A telepítések legfontosabb
nemzeti feladatának az kellett volna lennie, hogy a korábbi, a XVIII. és XIX.
századbeli telepítésekből kimaradt magyarság jusson országos számarányának
megfelelően földhöz a Bánságban, ám ez az elv csak az 1890-es évektől kezdve
nyert érvényesülést, korábban a nemzeti szempontokra való tekintet nélkül egy-
formán telepítette a magyar kormány a nemzetiségeket a magyarsággal. Éppen
ezért a telepítések révén alig javult az ottani magyarság arányszáma. A ma-
gyarság és a nemzetiségek arányszáma a következőképpen alakult 1880 óta a
községekben (a városok adatainak figyelembevétele nélkül):
Megye Év Magyar Német Román Szerb Más

(százalékban)
1880 15,0

Torontál 1890 17,1 31,0 15,2 31,1 5,6
1910 21,0 26,6 14,5 32,2 5,7

1880 5,4
Temes 1890 6,5 33,7 42,2 14,4 3,2

1910 11,9 30,1 40,1 14,4 3,5

1880 1,9
Krassó-Szörény 1890 2,7 11,8 76,4 3,0 6,1

1910 7,3 12,0 72,1 3,1 5,5

A falusi magyarság gyarapodása 30 év alatt Torontál megyében 5,3, Temes
megyében 6,5 és Krassó-Szörény megyében 5,4%-ot tett ki. A telepítések tehát
lényegében nem sokat lendítettek a magyarság helyzetén, különösen, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a fenti gyarapodás sem tisztán a telepítések révén állott
elő. A falusi magyarság számát növelte a telepesek mellett a mezőgazdasági
munkáscsaládok és uradalmi cselédeknek a természetes népmozgalom folytán
való letelepülése is.

A Bánság a legjellegzetesebb magyar telepítési vidék. A kiegyezés óta a
Bánságon kívül csak Bács-Bodrog megyében létesült állami telepítés útján öt
község és egy néhány hozzátelepítés, különösen Erdélyben. Az erdélyi telepí-
tések főleg a bukovinai magyaroknak nem a legjobban sikerült hazatelepítésével
állnak kapcsolatban. A magyar telepítési ügy történetét tehát a bánsági telepí-
tésekkel nagyjában ki is lehet meríteni. Sovány telepítésügyi történetünk szo-
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morúan mutatja, mennyire elhanyagoltuk azt a múltban, de intő példa egyben
a jövőre nézve is, mikor céltudatos telepítések révén hazánk nemzetiségi tér-
képét kell megjavítanunk.”

1943-at írtunk ekkor. Ami ezt követően a legkülönfélébb „ki- és betelepí-
tések” terén történt, az egy újabb történelmi katasztrófa, s egyben maradandó
szégyenfolt is. Ma az állami földek árverése történik, s ezzel a felszámolt pa-
rasztság helyett remélnek erősíteni egy új, a középosztályt szélesítő réteget.
Minek is nevezzük? Talán mezőpolgárságnak? Ha létrejön, majd kitalálják.

A fenti tanulmány részleteit is fontosnak találtam bemutatni, hogy annál hi-
telesebb legyen az a kép, amely újfent igazolja a nemzetiségeit elnyomó Ma-
gyarország-kép hamis voltát. 

y

Magyar figyelő
Sajtó alá rendezte: Markó Árpád: Zrínyi Miklós Mátyás
királyról 1943/3.

Az alábbiakat nem csupán boldog büszkeséggel olvashatjuk, hiszen Zrínyi ma-
gyar beszéde most is jól érthető, míg más nemzeteknek az e korból való saját
szövegeik megértéséhez szótárra van szükségük. Egyúttal arról is meggyőződ-
hetünk, hogy nem kötelező a magyarnak mindenkor mellőzni a ravaszságot, ha
egy ravasz világban él.

„Méltó itt a király mesterséges vitézségén megállapodni és elménkben ven-
nünk, hogy miképpen tudná ő az alkalmatos időket megválasztani minden álla-
potra és történetre. Ebben a hadban néki ereje nem vala, kivel szemben
megharcolhatott volna, azért soha semmiképpen ki nem hagyá magát venni a
mezőre: eleget mesterkedék, hogy kicsalhassa, néha futásnak tettivel, néha
bosszús kihivatallal, néha dicsőségnek képével, de ennek az okos hadviselőnek
az vala az ő feltett célja, hogy az ellenséget onnan kiuntassa és kiéheztesse.
Azért nem akara az ellenség tanácsán járni, sem az ő kedvéért s bosszúságáért
bolondságot a maga igyekezetinek elfordításával cselekedni. Jut jól eszembe
Fabius Maximus, jut ama másik római hadnagy, kit Pyrrhus király harcra ki
akarván venni: Gyere ki egyem a mezőre, ha vitéz vagy: az vala válasza: Sőt,
ha te vagy vitéz, végy ki innen ellenemre, hogy kimenjek a mezőre veled har-
colni. Jut is még Julius császár, akinél senki jobban nem tudta a hadiállapotokat
s tanácsokat változtatni, mert néha, hol kelletett, oly vakmerően mégyen vala
az ellenségre, néha, mikor ismég más szüksége volt, úgy besáncolta magát,
senki ki nem vájhatta...Az mi szerencsétlen Lajos királyunk nem tudta azt a
hadi mesterségét, sem az ő hada: azt tudja vala, hogy nincs a hadakozásban
több mesterség az ütközetnél, azért most is sóhajtjuk akkorbeli romlásunkat.
Non licet in bello bis peccare. (Nem szabad a háborúban ugyanazt a hibát két-
szer elkövetni.) Mátyás király ezért, mint akármelyik régi hadnagyok közül,
tudá különböztetni a maga actióit (hadműveleteit): aminek mikor ideje volt,
akkor vette elő. 

Magyarországban lengyelekre mintegy vakmerő rájok mene, és rájok vitta
Trencsént. Braszlóban ki nem mutatá mintegy félénk magát a mezőre; eleget
nevetkezék és csúfolódék ellene az ellenség, de avval nem gondola; az ő igye-
kezetét véghez vivé okosan és emberül. Ismég más elmélkedésünk is lehet ennek
a hadnak folyásában, mert a király sok mesterséggel élt az ellenség ellen; un-
talan csatákat ereszte széllel a zsákmányosira, és avval úgy elfogyatá az ellen-
séget, hogy mind tornyok s mind tömlöcök rakva valának vele, egynehány ezer
volt az: azért az ellenség ettül igen megfélemlék. 

Második mestersége a királynak a diversio (figyelmet eltérítő hadművelet
más hadszíntéren). Aki ezzel tud élni, bizony nagy hasznait veszi. Szapolyai

István, Kinizsi Pál dúlja vala Lengyelországot bízvást, senki nem vala oltalma-
zója; tudta jól az király, hogy az ilyen kárra és hírre az ellenség el fog menni
hazája segítségére, aminthogy nem is hibáza, s ez kénszeríté őket békességet
csinálni. Nem kell akárminémű kicsin dolgot maga eleiben venni, hanem dere-
kast, mert ellenséged nem indul meg akárminémű kicsin kárért, főképpen ha
az, amihez kezdett, nagyobb állapotú és érdemű. 

Hannibál Olaszországban hozta a hadat rómaiak ellen, és senki onnan ki
nem tudta vetni; Scipio viszont bémene Afrikában, sőt indítá hadát Carthago
ellen, kit ők el nem állhatának, hanem Hannibált visszahivák. Azért minden
hadnagy elhigyje, hogy az diversio legmesterségesebb vitézség mindenné: aki
okosan él avval, nem hibálhat. 

Harmadik mestersége a királynak, hogy ő nem volt oly felfuvalkodott, hogy
szégyenlette volna a jó szót és ajándékot osztani, akinek kellett, és noha nyert
pöre volt már az ellenségnek annyi nyomorúságában, mindazonáltal ő sok szép
ajándékokat külde az ellenség táborában a főurakhoz, akivel magához kapcsolá
szíveket azoknak, és azok osztán az két királynál jó prókátori valának az Má-
tyásnak, úgyhogy mindenképpen az ő kedvére szólának az királyoknál. 

Negyedik observatio (észrevétel): miképpen a király, hogy annyival inkább
kivesse az ellenségnek reménségét szívéből, nagy theatrumokat csináltata a
város mellett, hol ő nagy vendégségeket és táncokat szereztetett. Hihető, hogy
nem a maga gyönyörködéséért, mert Mátyás király nem olyan természetű volt,
hanem az ellenség bosszantására, aki éjjel-nappal láthatja vala ezt a vigasságot,
holott ő éhezik s koplal vala. Azért az is használt a Mátyás intentiojára nem ke-
veset, gondolván az ellenség, ha a magyarok ilyen könnyen jutnak a hadako-
záshoz, vendégséggel s tánccal, meddig mi azokat kiuntatjuk, mindnyájan éhen
meghalunk addig... 

Ötödször, lássuk a királynak serénységét. Mikor a három király békessége-
sen összvejöttek egymással való tractálásra, mely serényen viseli magát a mi
királyunk; őtet sem a szép szó, sem harag, sem ijesztés ki nem tudná verni a
maga praetensiójának (követeléseinek) elhagyásából, s noha mindeniknek meg-
adja vala a becsületet felettébb is, ugyan a maga intentióját végben vivé bátran:
úgy annyira, hogy a Mátyás mind a két királytul sem fél vala, amazok penig
tartani kezdtek volt már a háborúságos szívétül. Tanuljon ebből minden ember,
ne fogjon lágyan senki a dolgában, hanem keze-lába legyen az aktiónak, akit
ember cselekeszik, mert ha csak lassú és negédesen operál, semmi jutalmát
nem vészi. 

Qui timide petit, docet negare.
( Ki félve kér, megtagadni tanít.)

Hatodszor, méltó observálnunk azt is, hogy a Mátyás király megvendéglé a
több királyokat. Mely nagy volt az ő providentiája (előrelátása), hogy oly mél-
tóságosan tarthatta őket és királyi módra. Hihető, hogy még otthon is meg-
gondolta ő eztet, és arra való készülete is volt, és nem kellett akkor osztán
kétfelé kapni, sem futkozni, keresvén a pohárszékeket, pohárokat és egyebet
kölcsön másoktul. Azt írja a história, hogy semmi hijja nem volt a három király
tartására való méltóságnak. Ezek mind méltóságra való grádicsok, akit Mátyás
el nem mulatott, sem más király nem mulatja el, aki olyan lészen mint Mátyás. 

Sabácot közép télen szállá meg a király, oly resolutióval: vagy ott meghal,
vagy megvészi. Aki ilyen resolutióval megyen a hadban, nem jön szégyenval-
lással vissza. Harminc nap alatt megvevé stratagémával (hadi-csellel): elmentté
tette vala magát, de fele hadának ott marada titkon: a törökök nekiörülvén a
király elmenetelének, pusztán hagyják az túlsó bástyákat, csak mind a király
felé néztek, azért nekimenének túl ostromnak a magyarok; a király is vissza-
térvén, könnyen megvevék. Tanuljon itt minden kapitány az törökök szeren-
csétlenségén, ne hagyja el a vigyázást, az őrzést, ha elmégyen is az ellenség,
ne járjon úgy, minta a sabáciak és régen trójaiak a falóval. Mindenkor álnoksá-
got kell gondolni az ellenségről, és így meg nem csalattatik. Turpe est dicere:
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nun putaram. (Csúnya dolog azt mondani: nem hittem volna.) Hogy télen szál-
lotta meg Sabácot, a sincs mysterium (rejtett ok) nélkül; tudniillik tudta jól,
hogy akkor a török összve nem gyülekezik, nem is mehet könnyen segítségére;
jó azért oly időt választani a vitézkedésre, az kit az ellenség meg sem gondolna
és néki alkalmatlan. (Gróf Zrinyi Miklós összes prózai munkái. Sajtó alá ren-
dezte Markó Árpád. )” 

Igaz hát. Hazug világunkban nem kell szégyellnünk némi okos „ármányt”
sem, ha kell!

y

Reflexió
Ottlik László: „Két világ között” 1943/3.

Érdeklődve figyelhetünk fel erre a Hitel előző számában megismerhető Bár-
dossy-tanulmánnyal kapcsolatos reflexióra. Hogy is volt az akkoriban?

„Az írás kényes mesterség. Különösen hazánkban. Mert nálunk az írás iránti
hajlandóságot az ember úgyszólván az anyatejjel szívja magába. »Úr ír«: ezt ta-
nuljuk az elemi iskola első osztályában, az első napon, ahogy a betűvetés ke-
mény robotjába befogunk. Sajnos, azt nem tanuljuk, hogy »úr olvas«. Talán
ezért van az, hogy sokkal többen vannak minálunk az írók, mint az olvasók, és
ezért indul meg minden héten legkevesebb két új folyóirat: hogy mindenkinek
legyen »orgánuma«, amiben kiírhatja magát. S alighanem ez az oka – egyik oka
legalábbis – annak a szomorú ténynek, hogy a kritika nálunk lassan elcsökevé-
nyesedik. A sok írástól nemigen érünk rá arra, hogy elolvassuk – rendesen el-
olvassuk – azt, amit meg kellene bírálnunk. Nemegyszer kaptam rajta egy-egy
előkelő folyóiratunk könyvbírálóit azon, hogy a recenzeált munkát – a tartalom-
jegyzék alapján ismertették, s így nem azt írták meg, ami benne volt, hanem
azt, aminek a tartalomjegyzék szerint benne »kellett« lennie. Ez az egyik kedvelt
metódus. A másik abban áll, hogy lapozás közben megpillantott mondatokat
veszünk tollhegyre s ezek, vagy az ezekhez fűzött asszociációk alapján készítjük
ki a »tettest«. Így fordul át a kritika tisztes műfaja valami másba: paródiába.
»Így írtok ti!« 

Ezek a gondolatok forogtak a fejemben, amikor végigolvastam a parázs saj-
tópolémiát, amely egy budapesti napilapban Bárdossy Lászlónak a »Hitel« s a
»Pester Lloyd« lapjain megjelent tanulmánya, illetőleg ennek egyes »felszúrt« mon-
datai körül keletkezett. Ez a tanulmány eruditus, önállóan gondolkodó fő munkája,
amely bizonnyal megérdemelné a komoly, alapos kritikát. Ebben ez ideig nem
volt része. De egyébként »kikapott« alaposan. Ez a fő. Az annál mellékesebb,
hogy a bírálók elfelejtették előbb elolvasni azt az írást, amit megtámadtak. 

Háború van most a nagyvilágban s tudjuk, hogy a háborúban a sikeres had-
viselés elemi feltétele a gyorsaság. Az ellenfelet akkor kell megtámadni, amikor
még erőit felvonulás közben éri a roham. Bizonyára ez a tanulság lebegett annak
az ismert liberális publicistának szemei előtt is, aki már akkor jónak látta tűz
alá venni Bárdossy gondolatainak »menetelő oszlopait«, amikor a Pester Lloyd-
ban tanulmányának még csupán egy része volt olvasható. Hiszen ezt sem kellett
egészen elolvasni. Elég volt »kipécézni« belőle két mondatot. 

Így született meg a vád, hogy Bárdossy »azt az érthetetlen és minden magyar
embert megbotránkoztató állítást kockáztatja meg, hogy kár volt ragaszkodni
állami függetlenségünkhöz, jobb lett volna a hűbéri, vagy vazallusi, szóval va-
lamilyen alárendeltségi viszonyba kerülnünk a német- vagy a török birodalom-
mal«. (Balla Antal, Pesti Hirlap, 1943. febr. 18.) 

A »Hitel« olvasói persze tudják, hogy az inkriminált tanulmányban ilyen
»állítás« nem található. Bárdossy László nem is mulasztotta el, hogy a Pesti

Hirlap főszerkesztőjéhez intézett levelében erre ne figyelmeztesse támadóját.
Ez mindazonáltal továbbra is kitartott amellett, hogy amit Bárdossy írt, azt nem
lehet másképpen érteni, mint ahogy ő értette. De hát mit is írt voltaképpen
Bárdossy? Ezt: 

»...a sors velünk különösen kegyetlen volt. Ha az elvérzett magyarság akár
az egyik, akár a másik hatalom birtokállományába kerül, ennek védelme alatt
úgy, ahogy összeszedhette volna magát és éppen úgy megvárhatta volna az idők
fordulását, mint a balkáni népek. De így két egymást súroló malomkő őrölte,
tépte, szaggatta a magyarságot százhatvan éven át.« 

Ha a kritikus végigolvasta volna a tanulmányt, alighanem ő is rájött volna,
hogy mégiscsak másképp kell érteni ezt az idézetet, mint ahogyan ő interpre-
tálta. Nyilatkozatában Bárdossy figyelmeztette is erre: »Az önálló magyar álla-
miság fenntartásáért folytatott politikai küzdelem méltatása tanulmányom
tárgya, s B. A. azt merészeli a tollam alá csempészni, mintha feleslegesnek
vagy éppen károsnak ítélném ezt a politikát!« 

De nemcsak a tanulmány egész tartalmából kellett volna a »vád« képtelen-
ségét belátni, hanem annak egyes egész félreérthetetlen szövegrészeiből is. Ide
tartozik már a fenti idézet elején a »sors« kegyetlenségére való utalás. Már
ebből is látható, hogy nem arról van szó, mintha a szerző a magyaroktól ma-
guktól valami más, szellemükkel és természetükkel ellenkező magatartást várt
volna. Csupán a »sors« lehetett volna más, kegyelmesebb! De még világosabb
a tanulmány befejező részében ez a mondat: »Sohasem tudhatjuk, hogy ha nem
úgy járunk el, ahogyan tettük, ennek milyen belső és külső következményei let-
tek volna, ami ismét módosított volna helyzetünkön és vele az erők játékának
végső eredményén.« Balla persze ezt már nem olvasta. Addigra ő már pihent
babérain. De közben még ráért kitanítani »áldozatát« arról, hogy a nagy törté-
netírók műveiből levont módszertani tanulság szerint a historikus »lehetőleg ne
vesse fel azt a kérdést: mi történt volna, ha nem ez vagy az történik?« Kár, hogy
Balla maga nem tartja tiszteletben e módszertani tanulságot. Hiszen ennek le-
szögezése előtt alig néhány sorral a következő érvelésbe bocsátkozik: Mindenki
beláthatja, hogyha Magyarország egységesen válik akár török, akár német va-
zallussá, várhatott volna függetlenségével ítéletnapig. Ha német vazallussá lett
volna, ma itt nem beszélnénk magyarul, ha törökké, az ország elvadult Balkánná
süllyedt volna.« Ez az idézet elég tanulságos, mert azt mutatja, hogy Balla maga
esett bele mindkét hibába, amivel Bárdossyt vádolja. Nemcsak abba, hogy spe-
kulatív kérdéseket vet fel s azokra dogmatikus határozottsággal válaszol, hanem
abba is, hogy elítéli »vitéz, bús nagyapáinkat«: hiszen Erdély vezető állam -
férfiainak Fráter Györgytől egészen Teleki Mihályig mindig az volt a leghőbb
vágya és egyre megújított törekvése – mint ezt Bárdossy, az igazsághoz híven
megállapítja –, hogy újra egyesítse a szétszakított Magyarországot, lehetőleg a
Habsburg uralkodók jogara alatt: tehát, Balla formulájával élve, hogy »német
vazallussá« legyen! Tették pedig ezt éppen azért, mert tisztában voltak azzal,
hogy a szétszakítottság állapotában, két malomkő között, a legsúlyosabb és a
legvégzetesebb a magyarság vérvesztesége. 

S ezzel el is érkeztünk oda, hogy világosan megértsük, miként kell interp-
retálni Bárdossy inkriminált szavait. Nem vád az a magyarság törekvései ellen,
nem is történeti spekuláció. Csupán egy fájó magyar szív sóhaja a magyarság
végzete és helyrehozhatatlan vérveszteségén. Szép és örvendetes dolog, hogy
Balla Antal – miként mondja – Rankétól és Macaulaytől tanulta a történetet.
De azért az sem ártana tudományának, ha egy-két modern magyar történelmi
munkát is elolvasna. Példának okáért a Hóman-Szekfű-féle Magyar Történet
testes köteteit. Vagy Szabó István kitűnő munkáját, »A magyarság életrajzát«.
Ennek 82. és 83. lapján többek között a következő nagyon tanulságos és fi-
gyelemreméltó fejtegetéseket olvashatná: »Ma már, új nagy csapás után, mely
a mohácsi elbukás jelentőségét a maga messze ható következményeivel először
fedte fel teljes egészében, világosan látható, hogy a mohácsi csatában nemcsak
impérium bukott el, nemcsak a magyar politikai hatalom hanyatlott le és kény-
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szerült állása feladására. A politikai hatalom formái nem örök érvényűek, s a
régi hatalmi állás újraszülethetik, ha a politikai keretek zúzódásai között állo-
mányában többé-kevésbé változatlanul megmarad a nemzeti élet alapanyaga, a
tápláló őstalaj, a nép. A mohácsi romlással azonban olyan fejlődés indult el,
amely felemésztve a magyarság népi tömegének jelentős hányadát, a magyarság
és más népek állagában helyrehozhatatlan eltolódásokat idézett elő s az ország
történeti határai között is megbontotta a magyarságnak és az ország más né-
peinek addig kedvező arányát. Az ország földjén másfél századon át folyó ma-
gyar–török küzdelem a magyarság népi hanyatlásának korát jelenti... Míg e
korban más népek viszontagságaik mellett is megsokasodtak, sőt megsokszo-
rozódtak, a magyarság nemcsak azt a természetes gyarapodási többletet ve-
szítette el, mely más népeket ezalatt kiterjesztett, hanem már elért népi
állagának 40–55%-át is.« E pusztulás okai között Szabó István fejtegetései
szerint is »a legfontosabb tényező az volt, hogy az ország két századra harctérré
változott, s így népének nemcsak a katonai véráldozatot kellett vállalnia, hanem
azt a sorsot is, amit egyfelől a török harcmodor és a török uralom, másfelől
pedig a nyugati segítség mért a békés polgári lakosságra«. A baj fő oka tehát
az volt, hogy »gyepűvé«, amolyan »res nullius«-szá váltunk két küzdő nagyhata-
lom között, s ezért mondja joggal Bárdossy László, hogy »széttagoltságunk volt
minden későbbi baj igazi forrása. Ez immár axiomatikus igazsága a magyar
történetírásnak«. Ezt csak az vonhatja kétségbe, aki nem ismeri legújabb tör-
ténetírásunk megállapításait. 

Egyébként lehet, hogy Balla ebben kivétel. Lehet, hogy olvasta az idézett
munkát s másokat is. Hiszen ő bizonyára sok mindent olvasott, talán inkább
túl sokat, mint túl keveset. A baj csak az, hogy ő bizony ugyancsak felületes ol-
vasó. Mert lám, replikájában is nehezményez egyes fejtegetéseket Bárdossy ta-
nulmányában, amelyek – szerinte – a Mohács előtti állapotokra vonatkoznak.
Holott, ha figyelmesen olvasott volna, észre kellett volna vennie, hogy nem a
Mohács előtti, hanem a Mohács utáni állapotokról van szó. De hát mi egyebet
is várhatnánk, mint pontatlanságot és felületességet egy »szakmabeli« törté-
nésztől, aki egy rövid cikkecskében kétszer egymás után is (tehát nem véletle-
nül) »Barbarossa uralkodókat«, illetőleg »Barbarossa császárokat« emleget –
így, többes számban! Vajon ezt is Rankétól tanulta? 

r

Exit Balla... De hát »vérszagra gyűl az éji vad«. Ha komoly írásokat nem is
olvasunk el, a sajtóban valahol megindult hajszáról vajon melyikünk ne venne
tudomást? Hiszen harcos és vadász-ösztönök ágaskodnak ereinkben, s mint
Hellas klasszikus népe, mi is »agonális« szenvedélyek rabjai vagyunk. Balla nyo-
mában így hamarosan megjelenik egy újabb – ezúttal névtelen – bajvívó, aki a
»Pester Lloyd«-ban állítólag olvasott cikknek »azt a különös megállapítását« teszi
panasz tárgyává, hogy »Magyarország voltaképpen tartományi életet élt Buda
visszafoglalásától kezdve (sic!) egészen az 1867-es kiegyezésig«. (Pesti Hirlap,
február 27.) Kell-e mondanunk, hogy a cikkben egy árva szó sincsen sem Buda
visszafoglalásáról, sem az 1867-es kiegyezésről? Hiszen mindkettő kívül esik a
készülő mű témáján, amelynek címe »Magyar politika a mohácsi vész után«. Az
álcázott bajnok kétségkívül nyugodtan állíthatja, hogy »az az állítás, hogy Ma-
gyarország a XVII. század végétől 1867-ig nem élt önálló állami életet, nem
felel meg a tényeknek«. Csupán arra vagyunk kíváncsiak, hogy kitől ered ez a
nagy garral cáfolt »állítás«? Bárdossytól nem, annyi bizonyos. Ő mindig csak a
Mohács utáni helyzetről beszél, amikor azt fejtegeti, hogy »lépésről lépésre kö-
vetni lehet azt a történelmi folyamatot, amelynek rendjén a magyar államiság fo-
kozatosan keletre szorult vissza, és elkülönült a török hódoltsági, valamint
azoktól a nyugati területektől, amelyek ugyan a Magyar Királyság büszke címét
hordozták vézna testükön, de valójában hamarosan a Habsburg-uralom tarto-
mányainak rangjára süllyedtek le. Ezeken a részeken megbénult a magyar álla-
miság, ügyeiket nem autonóm szervek, de az ország határain kívül székelő

idegen hatóságok és hivatalok intézték, legtöbbször a magyar származásúak
minden közreműködése nélkül. Ha eltekintünk attól a merőben formális szem-
ponttól, hogy a magyar király címét ki viselte, és azt nézzük, hol élt a magyarság
a saját maga által fenntartott és igazgatott keretekben, akkor nem lehet kétsé-
günk abban, hogy Mátyás királysága az erdélyi fejedelemségben folytatódott, s
a fejedelemség volt a magyar államiság természetes jogutóda. Ezen a történeti
és politikai tényen nem változtat az, hogy később, a török hódoltság megszűnése
után, ismét a nyugati részek veszik át a vezető szerepet a nemzet életében. Más
államok története is ad arra példát, hogy az állami szuverenitás időnkint hol
ebben, hol abban a területileg is körülhatárolt nemzettestben helyeződik el, amíg
ismét szétáradhat az egész szervezetben, s a bénult tagokba visszatér az élet«.

A tétel tehát, Bárdossy tanulmányának centrális tétele, éppenséggel az, hogy
a magyar állami önállóság nem veszett el, annak ellenére, hogy a »királyi« Ma-
gyarország Habsburg-provinciává törpült a Mohácsot követő zavaros időkben,
hanem Erdélyben talált menedéket, s ekképp Erdély lett – Ravasz László szavai
szerint – »a magyar történelmi folytonosság utolsó és egyetlen fellegvára«.
(Eszerint, nota bene, Ravasz Lászlót is perbe kellene fogniok azoknak, akik
Bárdossy fejtegetésein »felháborodtak«!) Amikor pedig Erdély történeti szerepe
megszűnik, a török hódoltság után, akkor »ismét a nyugati részek veszik át a
vezető szerepet a nemzet életében«. Következésképpen a folytonosság sem itt,
sem ott nem szakadt meg, s így Bárdossy éppen az ellenkezőjét állítja annak,
amit a szájába adtak! Így olvastok ti! 

De talán eretnekség azt állítani, hogy Mohács után a »királyi« Magyarország
a Habsburg-uralom tartományainak rangjára süllyedt le? Nézzük meg hát, mit
mond erről a legilletékesebb történetíró, a mai magyar historikus nemzedék
nagymestere, Szekfű Gyula. Ha valaki figyelmesen elolvassa a »Magyar Tör-
ténet« IV. kötetében e témának szentelt II. fejezetet, elkerülhetetlenül az lesz a
benyomása, hogy Bárdossy epigrammatikusan csak azt foglalta össze az idézett
sorokban, amit a tudós történetíró, roppant erudíciója mérlegén hosszas, alapos
előadásban fejteget. Itt csak néhány markáns idézetet adhatunk:

»Az a Magyarország, mely a török támadás és polgárháború következtében
Ferdinánd kezén maradt, csak egy foszlány volt, reálpolitikailag inkább csak
negatíve értékelhető egység.« (66. old.) »A király megtartja ígéretét, megtartja
magyar tanácsát, melybe nem nevez ki idegent, de az ország legfontosabb
ügyeit, éppen azokat, amelyek a védelemmel függtek össze, a magyar tanácstól
független hatóságokkal intézteti, melyek az ország határain kívül székelnek.«
(67. old.) »A Ferdinánd-féle reform az országot azon tartományok közé szorítá
le, melyeknek központi kormányait az új, ország feletti központi szerveknek
kell alárendelni.« (70. old.) »Minden udvari hatóságnak jegyzékét és szabály-
zatát az ún. udvari státusrendeletekben foglalta össze, melyek közül Mohács
óta a legelső, 1527. január 1-éről, már eléggé jelzi az utat, melyet a magyar
államiság fog megtenni, beiktatva az osztrák és cseh tartományok közé.«
(Ugyan ott.) »Thurzó helytartósága az első eset, mikor a magyarság egyik régi
intézménye két nagy ellentét... ütközőpontjába kerül és feladatát többé nem
tudja betölteni. Az egyik ellentét a magyar állam és a területére benyomult ide-
gen erők közt van azóta, hogy a király kint lakik és országa megtartására idegen
katonaságot kénytelen beküldeni. A magyar állam szuverenitását ezen idege-
nektől függő hadseregekkel szemben már a nádor sem tudta érvényesíteni,
annál kevésbé az országbíró, kinek helytartósága a külföldi katonaság meg-
rendszabályozásáért folytatott küzdelemben telt el.« (75. old.) Ezekhez az idé-
zetekhez nem kell kommentár. De egyet még ide iktatok Szekfű egy újabb
tanulmányából: »A három részre vagdalt országban alig volt lehetőség arra,
hogy a magyarság régi független életét tovább élje, hiszen mindenütt idegenek
parancsoltak neki: Nyugaton Bécs, Erdélyben Szolimán, a hódoltságban basák
és bégek.« (Mi a magyar? 519. old.) 

r
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Ezzel a névtelen és lelkiismeretlenül tájékozatlan vádaskodóval korántsem
lett volna érdemes ily hosszasan foglalkozni, ha vádját – a Balláéval együtt –
egy tekintélyes és a megszállás alatti időkben nagy érdemeket szerzett közéleti
férfiú, Szüllő Géza is nem tette volna magáévá. (»Az álló órák.« Pesti Hirlap,
március 7.) 

Szüllő Géza mindenképpen más lapra tartozik, mint Balla Antal. Őt semmi
esetre sem érheti a felületes olvasás szemrehányása, mert ő még annyit sem
olvasott el Bárdossy tanulmányából, mint amennyit Balla – rosszul ugyan –
mégis elolvasott. Ő merőben a támadó cikkekből merítette vádjai anyagát és
egy ilyen régi, tapasztalt politikusnál valóban megható jóhiszeműséggel kész-
pénznek vette, amit azokban olvasott. Csakis így vált lehetségessé, hogy Bár-
dossy tanulmányának lényegét »két konklúzióban« lássa. »Az egyik az, hogy
Magyarország 1526-ban, a mohácsi vész után két malomkő, a német és a török
közt őrlődött, és jobb lett volna, ha nem őrlődik, ami azonban világos állásfog-
lalást követelt volna a magyar államtól, ami viszont behódolás lett volna, a füg-
getlen önálló államiság elvének feladása. A másik tétel az volt, hogy
Magyarország ennek következtében igazában 1526-tól 1867-ig tartományi
helyzetben sínylődött és a nemzeti önállósági gondolat valójában csak
kryptogram módon nyilvánult meg.«

Tedd félre, nyájas olvasó, a középiskolában fölszedett csekély logikai tudá-
sodat és ne akadj fenn azon a rejtelmes tényen, hogy ez a »két konklúzió«, amely
konokul és hangosan ellentmond egymásnak, hogyan lehet egyetlen s pedig lo-
gikailag nem éppen iskolázatlan szerző »álláspontja«: hiszen tudod, hogy az os-
torozott szerzőnek egyik »konklúziót« sem lehet a szájába adni – mármint a hű
és tárgyilagos interpretáció szabályai szerint. Inkább bámuld meg a harmadik
kézből való átvétel nyomán keletkező travesztia e csodáját, amelyről a néhai
valló, Karinthy Frigyes egy pokoli tréfája juthat eszedbe: mi lett Ady Endre gyö-
nyörű verséből németre való kétszeri átfordítás és kétszeri visszafordítás után? 

Szüllő további fejtegetéseinek lényege ebben foglalható össze: aki azt állítja,
hogy Magyarország 1526-tól 1867-ig tartományi kormányzás alatt állott (ér-
demes megfigyelni, hogyan bővült ki a névtelen támadó vádja, aki még csak azt
adta Bárdossy szájába, hogy Magyarország 1686 és 1867 között élt tartomá-
nyi életet!), nemcsak, hogy valótlant állít, hanem veszedelmes fegyvert ad egyút-
tal olyan idegen hatalmasságok kezébe, »kik úgyis hajlandók arra, hogy
Magyarországot az ő szuverenitásában csökkentsék«. Ennek bizonyítására elő-
adja, hogy Masaryk és Beneš a békekonferencián a történeti jogokra hivatkozó
magyar állásponttal szemben éppen azzal érveltek, hogy »Magyarországgal nem
történt jogtalanság, amikor a Felvidéket tőle elcsatolták, mert Szlovákia és Ma-
gyarország egyformán tartományai voltak a birodalomnak. Sőt még tovább ment
Masaryk és Beneš, és azt mondották, hogy a magyarok még előbb vesztették
el önállóságukat (Mohács), mint a csehek (Fehérhegy), s a magyarok önálló
állammá csak az 1867-i kiegyezéssel lettek«.” 

Az uniós szokás szerint minden tagországról készült történelmi bemutatók
közt a Magyarországról szóló, úgy hírlik, felháborító. Az is egy Habsburg-tar-
tományt vizionál?  

A nyájas és tájékozatlan olvasónak ezek után azt kell hinnie, hogy Bárdossy
olyasvalamit állított, amiről – mint külpolitikusnak – tudnia kell, hogy emiatt
csatolták el a Felvidéket Magyarországtól! Pedig hát Szüllő Géza egy szóval
sem állítja, hogy valóban ez volt az oka az elcsatolásnak, vagy, hogy ez egyál-
talában szerepet játszott az elcsatolás körül! Hiszen ő nagyon pontosan tudja,
hogy ép ésszel ilyent nem lehetne állítani. S ő, mint úr, mint jogász és mint
okos politikai debatter, sohasem is volna arra kapható, hogy tudva valótlant ál-
lítson. Fejtegetéseinek sajátos pikantériája épp abban van, hogy amennyiben
valótlant állít, azt nem tudja, és amiről tudja, hogy valótlan, azt nem állítja.
A kétféle: a mondott, de nem tudott s a tudott, de nem mondott valótlanság
egyesülése, valóságos »rövidzárlat« folytán csak az olvasó elméjében jő létre s
ott okozhat morális robbanást, amely kettősen is veszedelmes. 

Veszedelmes, mert egyfelől alkalmas lehet arra, hogy újságolvasó közönsé-
günk előtt minden tárgyi alap nélkül befeketítsen és diszkreditáljon egy értékes
magyar államférfit, aki évtizedeken át mindenütt becsülettel és fényesen meg-
állta a helyét s akire még nagy szükségünk lehet a jövőben. Sem olyan hatal-
masak, sem olyan gazdagok nem vagyunk, hogy büntetlenül rablógazdálkodást
űzhessünk legjobb értékeinkkel, amikor az utolsó évtizedben amúgy is egy egész
sor első vonalbeli politikusunkat ragadta el élte virágjában a halál. Ezért azt
hisszük, bízvást visszadobhatjuk Szüllőnek – akit bölcs embernek és jó hazafi-
nak ismerünk –, a kérdést, amelyet ő szegezett Bárdossy mellének: »Qui
prodest?«. 

De veszedelmes az is, ha politikai dolgokban felettébb naiv újságolvasó kö-
zönségünkkel, bár akaratlanul is, sikerül elhitetni, hogy nemzetek sorsa a vi-
lágtörténelem döntő fordulataiban egy vagy más elméleti érvelésen fordul meg,
s tehát, aki propagandisztikusan jól felkészült a vitára, annak felesleges magát
egyébként megerőltetnie. Benes és társai a teóriák egész légióját szállították a
békekonferenciának, de teóriákkal alighanem mi is győztük volna a harcot. Hidd
el, nyájas olvasó, Trianonban nem azért rombolták szét hazánkat, mert ez vagy
az a teória csinosabb volt, mint a miénk, hanem azért, mert ostobán elhittük
Wilsonnak, hogy tizennégy pontja alapján fogja rendbe rakni a világot, s hogy
ekképp »az igazság« győzni fog – s mert szégyenletesen eldobtuk a kardot
éppen akkor, amikor a legkeményebben kellett volna megmarkolni.” 

Az olvasni nem igyekvő irkáló típusa ma is ismert, de annál ismertebb az,
aki minden áron ki akar valamit olvasni, ha ott van, ha nincs az adott szövegben.
Mert feladatot lát el. Mert kivégzésre szerződött. Vagy legalább megbélyeg-
zésre. Ennek egyik eredménye aztán a leggyakoribb anomália, a kettős mérce
módszerének, vagy hibájának (olykor észre sem veszik) rendszeres felbukka-
nása. Amit szabad az egyiknek, azt a másiknak nem. S ez ma európai méreteket
öltött. Valóban virágát éli a jelszó: „a cél szentesíti az eszközt”. De ez a szem-
lélet fokozatosan úgy elszemtelenedik, hogy már nem is tartja szükségesnek a
szentesítést. Csak vágtat a cél felé. Mint láthattuk, nem új a jelenség, csak mé-
reteiben lett sokkal hatalmasabb.

A legfontosabb azonban a Trianonnal kapcsolatos végkövetkeztetés. Azt ne
feledjük!

y

A megtagadott gyökér
Marosi Péter: Az európai kereszténység megújhodása
1943/3.

Hogy erről a kérdésről ma miként vélekedik az európaiak (nem a vezetők) több-
sége, már csak egy népszavazás dönthetné el, de talán még úgy érezhetjük,
hogy az alább felbukkanó „egymásnak alárendeltség” gondolata nem lenne fö-
lényes győző. 

„Francesco Orestano egyetemi tanár ír erről a kérdésről (…). Orestano
megállapítja, hogy a nagy háború népei már felteszik a kérdést: merre me-
gyünk? Lassan kibontakozik az új rend körvonala. A legdöntőbb kérdés a népek
létének és együttélésének problémája. Az együttélés lehetőségét biztosítani
talán nagyobb feladat ma, mint a puszta létet megmenteni. Az európai népek
ragaszkodnak a maguk differenciálódott életformájukhoz és inkább vállalják a
teljes pusztulást, sőt Európa pusztulását is, mint azt, hogy egymásnak aláren-
deljék magukat.” 

A mai nyugat-európai gondolkodásmódot, egy sok évtizedes nevelési folya-
mat eredményezi, egy olyan terv, melyet a ránk erőltetett politikai korrektség
és a szép magyar nyelv mellőzésével, nevezik „lebutításnak”. Pontosabban a
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látókör beszűkítését követő ravasz félrevezetésnek, s ebben a politológusok
által említett lelkiismeret-furdalások ébrentartása is szerepet kap. Mert ugye
volt egy náci Németország, s még jóval előbb egy erőszakosan gyarmatosító
Európa is. A „differenciálódott életmódhoz ragaszkodás” és az új neveltetés,
no meg az ébren tartott lelkiismeret-furdalás most (főleg a tömegtől egyre ide-
genebb, rájuk szabadított vezetőik munkája nyomán) olyan eredmény felé terelik
a kontinens gondolkodását, amely valóban jelentheti annak pusztulását, s ezzel
együtt a „differenciálódottak” pusztulását is. A másság istenítése közepette, az
emberi közösségek mássága szóba sem jöhet. Folyik a nagy homogenizációs
kísérlet. Ami számunkra még érthetetlenségében is érthető, az a szomszédok
szánalmasságában is eredményes lokális vagy magán-homogenizációs halál-
tánca, mely a fentiek fényében (árnyékában) tragikusan komikusnak tűnhet.

„Sok vonását ismerjük már annak az új életnek, melyet sokan terveznek.
Az elképzeléseket arra a feltevésre alapítják, hogy Európa kulturális egység.
Ez az egység nagy vonalakban létezik is, azonban ma már olyan széttagozott,
hogy nehéz áttekinteni. Azok közül az európai kultúrából kisarjadó jelenségek
közül, melyek egybekapcsolnak, kétségtelenül a vallás, éspedig a kereszténység
emelkedik a legmagasabbra. Az is kétségtelen, hogy az európai kultúra mai in-
tézményei »a keresztény eszmevilág szellemi irányítása alatt épültek fel«. Ezért
ma mindenekelőtt az érdekel bennünket, hogy »milyen sors vár Európa jövendő
rendjében a keresztény kultúrára?« A szabadkőművesség hiába száműzte
sokhelyt a magánügy hátterébe a vallást, mégis az elsőrendű szociális erő a
vallásos meggyőződés maradt s ezért merül fel az elkövetkező rendszer elgon-
dolásánál a kereszténység féltése is a szerzőben. Ha az új Európa ismét a szel-
lemi erők szabad játékát biztosítja, akkor újra szabad teret enged a vallás-
ellenes, bomlasztó áramlatok kialakításának.” 

A korabeli kérdésnek, hogy mi lesz, ha Európa szabad teret enged a vallás-
ellenességnek és bomlasztó áramlatoknak, mára már megszületett a válasza.
Annak eredményei 74 év után a maguk valóságában, működőképesen láthatók. 

„Ez az aggály elsősorban a németséggel kapcsolatban merülhet fel. Az ola-
szok a fogalmak logikája felett mindig elismerik az értékek logikáját is. Így min-
dig megtartják kapcsolatukat az ésszel fel nem fogható tényezőkkel. A németek
logikai vaskövetkezetességgel gondolkoznak s így a náluk kialakuló keresztény-
ellenes gondolatok természetesen nem maradnak puszta elképzelések.

Orestano ezután a német szellem szeparatista jellegzetességével foglalkozik.
Ez a szellem még növekedik manapság, amikor a németség a legnagyobb egy-
ségben a legnagyobb terheket vállalja. Akármilyen eszme tűnik fel a világban,
azt a német géniusz előbb-utóbb germán eszmévé teszi. »A katolicizmussal a
reformációt, az európai felvilágosodással a német felvilágosodást, a klassziciz-
mussal a romanticizmust, a római jog több évszázados uralmával az újjászületett
tiszta germán jogot, a nemzeti eszme általános értelmével a teuton fajiságot, az
Internacionálé szocializmusával a tiszta német szocializmust állította szembe.« 

A német vallási szeparatizmus nem állott meg a protestantizmusnál, hanem
átterjedt a filozófiára és történettudományra s ma már a politikumban is érvé-
nyesül (Rodenberg és Ludendorf újpogány mozgalma). Sokan tulajdonítják a
mai eseményeket Nietzsche hatásának. Orestano szerint ez a szellemi folyamat
Hegelnél kezdődik. Kant monumentális világában az erkölcsi hit és az igazsá-
gosság megtalálja a maga méltó helyét, Ő volt az »utolsó egyházatya«. Hegel
Isten helyére az eszmét ülteti, kiküszöböli az ember és isten fogalmak kettős-
ségét. Nála a vallás elveszti eddigi problematikáját és misztikáját. A keresz-
ténységet már nem tartja abszolút értéknek, hanem történeti jelenségként
szemléli s így az egész kérdést relativizálja. 

Hegel követői mind radikálisabbá válnak. Strauss David a személyes Isten
helyébe az egyetemes Embert helyezi. Feuerbach a kereszténységet teljesen
antropologizálja. Nála a keresztény elemek és az imádság helyét az ember és a
munka foglalja el. Stirner mégis felrója neki, hogy Istent eltávolította, de a jelzőit
megtartotta. Bauer Brunó a Szentírást teljesen elveti s a szenvedésre alapozott

keresztény erkölcstant embertelenségnek minősíti. Marx a vallásban már a világ
mesterséges megkettőzését látja (világ-túlvilág) s az élet meghatározását pusztán
a gazdasági tényezőktől várja. Stirner az ember eszméjét is félre állítja és az ént
helyezi a középre. Eszménye az önmagával betelt én, az ember, mint önmagának
birtokosa. Nietzsche most már mindezekkel a még gyöngén metafizikai jellegű
elgondolásokkal szakít és az »Übermensch biológiai és történelmi egoizmusát«
hirdeti. Tana az új európai nihilizmus – állítja Orestano. 

Ezek az elképzelések nem maradnak meg a tiszta spekulációnál. Egy-egy na-
gyobb filozófiai munka óriási lelkesedést ébresztett az egész német értelmiségben
s a felvilágosodott német államvezetés mindig hallgatott nagy gondolkozóira. 

Hegel rendszere nem gyökértelen, romantikus forradalmának hátterében
ott van a felvilágosodás által átalakított protestantizmus. Ez nem azt jelenti,
hogy a protestantizmus szükségképpen ide vezetett. Hegelnek egyaránt ellen -
állott később a katolicizmus és a protestantizmus. De a protestantizmus adta
meg a lehetőséget a szellemi felszabadulásra.

A legradikálisabb atheista filozófia egy évszázaddal ezelőtt uralkodott Né-
metországban. Az eszmék hatásához idő kell. Orestano úgy érzi, hogy az akkori
vetés a mai német életben kél ki. 

A német szellem fejlődése az orosz nép életében jelentette a legnagyobb
tragédiát. A német eszme ott teljesen elanyagiasodott és mondhatjuk, hogy el-
aljasodott. 

A tanulmány utolsó részében Orestano kimondja, hogy a német vallásos
kérdés a német nép ügye,  »Európa vallási jövője azonban Európa ügye!« Itt
van az ügy jelentősége.” 

Vajon a mai neoliberális német politikusok milyen mértékben tudnák végig-
gondolni a német vezetőket régebben rossz, vagy néha jó irányba befolyásolni
képes filozófiai irányzatok eme széles skáláját? Egy nyolcosztályos német euro-
úr képességei meddig terjednek? Sokkal valószínűbb, hogy minden filozófiától
függetlenül, a profitéhes háttér erők irányítása alatt lépnek, sok gondolkodás
nélkül, s indoklásuk is sokkal sekélyesebb. Ebből származik a kettős mérce
gátlástalan alkalmazása, vagy a másság elfogadásának szintén kettős értelme-
zése, értelmetlensége. 

A kontinens keresztény gyökereit már kulturális értelemben is aláásták. És
hiába hinnék titokban, hogy „a német géniusz előbb-utóbb germán eszmévé
teszi” pl. a fokozatosan, akár középtávon is, többségivé szaporodó iszlámot.

Az übermensch nem volt, s ma sem létezik. Bár kint élők nemegyszer –
még a megtapasztaltak után is – szajkózzák a nagy német erőt, a mindent meg-
oldani képes géniusznak egy mai életérzésével, amely inkább csak papagájbe-
szédként hat a még józan ésszel rendelkező emberre.

»Ha a szörnyű technikai, gazdasági, gyakorlati és politikai nehézségek kö-
zepette még a vallási harc is kirobbanna, ne is vesztegessünk több időt azzal,
hogy Európáról, európai rendről és az európai kulturális egységről beszélünk.
Maradjunk mindnyájan saját házunk falai között saját, nehezen megszerzett
szabadságunkkal. Európában nagy számmal vannak olyan katolikusok, protes-
tánsok, szakadárok, ortodoxok, akik valóban átélik hitüket, szeretik egyházukat
és benne látják nemzeti létük talpkövét, történelmük folyamatosságának fenn-
tartóját, emberi és polgári létük sugárzó központját. Végzetszerű politikai té-
vedés volna azt hinni, hogy Európa új rendjének szilárdságát biztosítani lehet
a szellemi és vallási szabadság szükségszerű tisztelete nélkül.« 

Európa összetartozását csak a keresztény eszme biztosíthatja. A keresztény
eszmevilág pótlására kialakított szellemi rendszerek terméketlenek maradtak
és csak nyomorúságot, romlást hoztak.”

E szavak után félelmetesen tárul fel előttünk a mai európai valóság! 
„Orestano végül a pax romanat ajánlja a németeknek. Tanulják meg Róma

bölcsességét, amely egyedül képes a széttagolt Európa összefogására. Európát
csak Ágoston gondolata tarthatja össze: »In necessariis unitas, in dubiis libertas,
in omnibus Charitas.« 
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Az ismertetett tanulmányból kétségtelenül az olasz katolicizmus és a szer-
vesen katolikus fascizmus állásfoglalását, sőt figyelmeztetését olvashatjuk ki.
Azt is kimondhatjuk, hogy ez a világ katolicizmusának az állásfoglalása. 

Orasteno megállapításának tiszteletben tartása mellett is azt kell monda-
nunk, hogy e kérdés a filozófiában Kantig nyúlik vissza. Mint a protestantiz-
mus, úgy Kant ismeretelméleti küzdelme is lehetőséget nyújtott a későbbi
korok merőben immanens, vagy egyenesen materialista természetű spekulá-
ciójára. A mai európai filozófia azonban metafizikai beállítottságú s az egzisz-
tencia-filozófia egyenesen frissítőleg hatott a filozófiaellenes új protestáns
teológiára is. 

Politikai síkon így fogalmazhatjuk tovább Orestano kérdését: Vajon tűr-
hető-e a liberális hitélet, illetőleg támadó hitetlenség, a tekintélyállam beren-
dezkedése mellett? Vagy a liberalizmus csak a politikában üldözendő, a vallási
kérdésekben nem? Kevés pesszimizmussal azt is megkérdezhetjük, hogy össze-
egyeztethető-e a népi öncélúság a kereszténységgel? Hisszük, hogy a gyorsuló
történelmi kibontakozás hamarosan választ ad ezekre a kérdésekre, és a germán
és latin lélek kölcsönhatásából kibontakozik majd az új szintézis. A katolicizmus,
íme, máris dogmáira mutat s felkínálja örök rendcsináló képességét. A protes-
táns teológia is megtalálta az utóbbi évtizedekben objektív alapját. Barth Károly
és társai a kijelentést tették a protestáns kereszténység életalapjává s írás-teo-
lógiájuk szakít a felvilágosult teológiai és filozófiai gondolkozással. 

Magyar szempontból is örvendezve fogadtuk Orestano megállapításait. Ná-
lunk éppen manapság van nagy szükség arra a figyelmeztetésére, hogy maradjon
meg mindenki a maga szabadságánál, azaz mélyítse a hitéletét s kifele, a népi
közösségben érezze meg a lelki egységet. A magyar állam keresztény alapítású.
Az 1867-es berendezkedés meghozta ugyan a protestantizmus egyenjogúsítását,
de egyúttal lehetővé tette a teljes közömbösséget, sőt a szabadosságot is. Új ma-
gyar életrendet kell teremteni, mely visszaállítja a lelkek fegyelmét, de megőrzi a
hívők lelkiismereti szabadságát. Ez lesz a magyarok pax hungaricaja. s hisszük,
hogy beletalál majd az Orestano által értelmezett pax romanaba is.”

Marosi Péter „pax hungaricaja” valóban ma is érvényes útmutatás lehetne.
Óriási szükség lenne a lelkiismeret szabadsága mellett a lelkek fegyelmére.
Európánk azonban egyre félelmetesebben halad egy új tekintélyuralmi rendszer
felé – történetesen ismét német vezetéssel –, de az ellenkezőjének álcázva. Mint
azt olvashattuk, Orestano kimondja: „(…) a német vallásos kérdés a német
nép ügye, Európa vallási jövője azonban Európa ügye!” Marosi pedig így foly-
tatja: „Itt van az ügy jelentősége.” Tehát méltán kérdezhetjük: vajon mennyire
a német nép ügye, ami ma folyik, túl a vallásosságon és már ama keresztény
kultúrát érintve? Mennyire maradt a keresztény gyökér védelme európai ügy?
Hiszen a német vezetők leplezetlenül lépnek fel Európa képviseletében, s már
közös döntésre sem várva akarják irányítani a kontinenst, miközben még saját –
jócskán agymosott – népük sem hatalmazta fel őket erre!

y

Kényes kérdésekről a Magyar Figyelőben
Veégh Sándor: Nemzetiségi középiskoláink 1943/3.

A Hitel és holdudvara számára különösen fontos kérdés ez, hiszen a Hitel asz-
talánál született az a memorandum, melyben 1940 kora őszén Teleki Pált töb-
bek között az északerdélyi kisebbségpolitika, benne tehát az iskolapolitika
ügyében is megkeresték. 

„Iskolánkhoz százakra menően érkeznek cserepéldányként a középiskolai
értesítők. Lapozgatva bennük, nemzetiségi középiskoláink életét vizsgáljuk.
Nem törekszünk teljességre, csak kiragadunk néhány adatot, érdekes színfoltot. 

A magyarság nemzetiségeivel szemben is érvényesíti a sumus cuique elvét;
mi sohasem lehetünk elnyomottakból elnyomókká. A magyar állam biztonsága,
egyensúlya hasznát látja, ha a nemzetiségek jogos kulturális igényei kielégítést
nyernek. Ezt kívánja a józanság nézőpontja, ezt kívánja politikai nagykorúsá-
gunk. Persze, magától értetődik, hogy a nemzetiségi jogok mértékének és ér-
vényesülési módjának nem szabad érintenie a magyar állam egységét és
biztonságát. 

Nemzetiségi középiskoláink sorában kiváltságos helyet foglalnak el a néme-
tek. Elég itten az apatini német alapítványi gimnáziumra (fenntartója a
Schulstiftung der Deutschen in Ungarn), a XVI. században alapított besztercei
evangélikus gimnáziumra, a budapesti »Bleyer Jakab« német tanítási nyelvű
gimnáziumra, a Reichdeutsche Schulera (Német Birodalmi Iskola), a pécsi
német gimnáziumra (fenntartja a Deutsches Gymnasium in Pécs-Fünfkirchen),
a szászrégeni német evangélikus algimnáziumra, s az újverbászi német alapít-
ványi gimnáziumra hivatkoznunk. Ezeken kívül utalhatunk arra a sok német ta-
nulóra, akik más hazai állami, evangélikus, vagy egyéb felekezeti iskolában
végzik tanulmányaikat. (…) Az iskola vezetősége amiatt panaszkodik, hogy ta-
nulóinak zöme nem részesült anyanyelvi oktatásban és ennélfogva nem tudott
németül írni és olvasni. Nehézségek vannak a tankönyvek körül is. Birodalmi
német tankönyveket használnak, amelyeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
minisztérium ideiglenesen engedélyezett ugyan, de az érvényben levő tantervnek
nem felelnek meg. Magyarország földrajzát ebben a tanévben is könyv nélkül
kell tanítaniok. (…) Legfőbb igyekezetük, hogy tanulóikat »népi-német szel-
lemben, azaz hazánk és örökölt népiségük iránti feltétlen hűségre« neveljék.
Önképzőkörük célja a német nyelv és irodalom ápolása.

A Budapesti Német Birodalmi Iskola (Reichdeutsche Schule) elemi, főreál
és fokozatosan kiépített reálgimnáziumból áll. 1908-ban alapították. Az iskola
bármilyen honosságú keresztény fiút és leányt, elsősorban azonban magyar és
német birodalmi gyermekeket vesz fel. (…) A német nyelv és irodalom, egye-
temes történelem, földrajz, mennyiségtan, természettan stb. tanítása német
nyelven, német tanterv szerint történik. A magyar nyelvnek és irodalomnak,
Magyarország történelmének és földrajzának tananyaga ugyanaz, mint a magyar
iskolákban, s ezeket a tantárgyakat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tertől ajánlott magyar tanerők, a többi tárgyat német birodalmi tanerők tanítják.
A budapesti német birodalmi iskola érettségi bizonyítványa mind a magyar, mind
a német egyetemekre való felvételre jogosít. 

(…) Érdekes feladatot valósít meg a szászrégeni ágostai evangélikus német
koedukációs algimnázium. A 81 éves iskola történeti beszámolója során azt ol-
vassuk, hogy az iskola feladata Szászrégen és környéke német lakói számára
iskolai központot teremteni. Falai között azonban kezdettől fogva sok nem
német: magyar, román, sőt zsidó növendék is tanult. Így ez az intézet a német
kultúra közvetítője volt anélkül, hogy valakinek kárára vagy nemzetisége meg-
tartásában hátrányára lett volna. 

A román iskolák közül a kolozsvári és naszódi állami gimnáziumokat s a nagy-
váradi állami gimnáziumi tagozatot emeljük ki, mintegy 1400 tanulóval. A ko-
lozsvári m. kir. állami román tanítási nyelvű koedukációs gimnázium kétnyelvű
évkönyvét az 1941/42. iskolai évről, az intézet fennállásának első évéről, két
tanulmány vezeti be. Az iskolanyitás előzményei után az iskolai év történetéről
találunk beszámolót. Ebből megtudjuk, hogy az intézetnek több mint 600 nö-
vendéke van. Jellemző az a buzgó valláserkölcsi nevelés, amelyet ez az állami
iskola a görögkatolikus és az ortodox püspök együttes gondoskodásával nö-
vendékeinek nyújt. Lelkigyakorlatokon vettek részt saját templomaikban, kará-
csonykor pedig betlehemes játékot adtak elő és karácsonyi énekeket énekeltek.
A dicséretes magaviseletű és jó előmenetelű tanulók megjutalmazására Dr.
Colan Miklós görögkeleti püspök öt darab saját fordítású Ószövetségi Szent-
írást, Dr. Haţiegan Emil, a Tribuna Ardealului igazgatója, 185 darab könyvet
és füzetet adományozott, az intézet pedig 49 darab díszes kiállítású könyvet
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vásárolt. A tanári testületnek 27 tagja van. A tanulók névsorában ilyen neveket
találunk: Covaciu, Fodor, Haragos, Horváth, Kiss, Péter, Silaghi, Szabó, Biriş,
Gal, Sabău, Cociş, Coloji, Ghulai, Sabadşag, Farago, Varga, Sigharteu, Vajda,
Gazdag, Molnár, Cherecheşiu, Checiches. A tanulók jórészt kisbirtokosok, kis-
kereskedők, papok, tanárok, tanítók és nyugdíjasok gyermekei. A szülők Ko-
lozsváron, Kolozs megyében, Beszterce Naszódban, Biharban, Csíkban,
Háromszéken, Maros-Tordában, Máramarosban, Szatmárban, Szilágyban,
Szolnok-Dobokában, Udvarhelyen és Romániában laknak. 

A naszódi állami román tanítási nyelvű gimnázium immár második évkönyvét
adja ki a visszatérés óta az iskola fennállásának 78. évében. A vadregényes
Nagyszamos völgyében fekvő hatalmas intézet tanulóinak létszáma az első
évben 327 volt, ez a szám a második évben 467-re szökött fel. 

A szlovák tanítási nyelvű állami középiskolák közül a kassait s a nagysurányit
emeljük ki, összesen mintegy 576 fiú- és leánytanulóval. A kassai iskola 3 cseh-
szlovák reálgimnázium összevonásából keletkezett. Itt a szlovák nemzetiségű
ifjúság – az évkönyv tanúsága szerint – szívesen tanulja a magyar nyelvet. Az
intézet épületét gróf Teleki Pál emléktáblája ékesíti a róla elnevezett utcában.
A »gens fidelissima«, a rutének számára Huszton, Munkácson és Ungváron tart
fenn intézeteket a magyar állam. A hatalmas, modern huszti intézetnek mintegy
700 fiú- és leánytanulója van. Itt a magyar anyanyelvű tanulók száma 185, a
ruténeké 479, a többi egyéb anyanyelvű. A tanulók zöme görögkatolikus és
görög keleti vallású. Az ungvári rutén gimnázium 1941. szeptember hó 1-én
vált ki a magyar kir. állami Drugeth-gimnáziumból. Így alapítási éve 1941.
Fenntartója a magyar államkincstár. Osztályok száma 12, a tanulók létszáma
451. Munkácson a háború előtti m. kir. főgimnázium a cseh megszállás alatt
orosz és cseh nyelvű gimnáziummá alakult át s a felszabadulás után pedig ma-
gyar és magyar–orosz tanítási nyelvű lett. Innen vált ki 1939. szeptember 1-én
a jelenlegi magyar–orosz tanítási nyelvű gimnázium és a munkácsi görög ka to -
likus egyházközség új internátusi épületében nyert elhelyezést. A kárpátaljai
tankerülethez tartozó intézet 15 osztályában a tanulók létszáma 768. 

A hazai szerbek is saját anyanyelvükön művelődhetnek az újvidéki m. kir.
állami s a szerb tanítási nyelvű koedukációs gimnáziumban és a zombori m. kir.
állami gimnáziumban. Ezekben az intézetekben a tanítás az új tanterv szerint
folyik, tág teret nyitva a szerb és horvát nyelveknek. Az újvidéki szerb gimná-
ziumban 8 fiú- és 8 leányosztály működik, 657 tanulóval. A zombori m. kir. ál-
lami gimnáziumban a tanulók létszáma 609. Ebből magyar anyanyelvű 345,
német 66, szerb 124, bunyevác 30, rutén 16, horvát 9, orosz 11, szlovén 4. 

A fenti adatok alapján csak megerősödik bennünk a tudat: ezer éves tapasz-
talatai és politikai higgadtsága alapján valóban a magyarság hivatott arra, hogy
a Duna-medence rendező hatalma legyen.”

Pontos és érdekes adatok, szuggesztívek, hitelesek. Tudjuk, a mai napig a
Lex Apponyi az egyik fő érvük ellenünk. Csak éppen arról feledkeznek meg,
hogy amennyiben ennek fordítottját ma a kisebbségbe került magyarság eseté-
ben alkalmaznák, az minden igényt messzemenően kielégítene. De ettől igen
messze járunk. 

y

Oda-vissza
Pálffy Károly: Néhány elvi és gyakorlati szempont az
iskolán kivüli népműveléshez 1943/3.

Bár azóta az iskolán kívüli népművelés feladata nagy részben áthelyeződött a
média hatalmába, e tisztázó sorok ennél tágabb értelemben világítják meg a
kérdést.

„Ha a »népművelés«-ről beszélünk, mindig érezzük, hogy ez a kifejezés az
intellektualizmusnak abban a korában született, amikor még az értelmiség
büszke öntudattal vallotta, hogy ő a művelt rétege a nemzetnek, ő az a nemzet-
fenntartó elem, amelynek sorsával a nemzet élete áll vagy bukik. A népről csak
mint egzotikumról vett tudomást ez a kor, de arra nem gondolt, hogy ennek a
népnek műveltsége is van, szelleme és lelkisége, művészete és ízlése. A boldog
békeidők e korszaka azóta már régen a múlté. S az a néhány évtized, ami el-
választ tőle, elégséges volt ahhoz, hogy értelmiségi rétegünkben a műveltség
letéteményesének hamis öntudatát megdöntse s ráébressze arra, hogy nemze-
tinek hitt műveltsége nem is annyira nemzeti s hogy a nemzet egész szellemi
és lelki világát nemcsak, hogy nem hordozza, de felmérhetetlen távol van mind -
attól, ami mélységesen és igazán magyar. Ma már senki előtt sem kétséges,
hogy nemzetünknek ez a rétege épp úgy nevelésre szorul, mint népünknek a
művelődés tágabb lehetőségeitől megfosztott tömegei, ma már mindnyájan tisz-
tán látjuk, hogy az egész közösséget kell átalakítani, ha azt akarjuk, hogy ön-
tudatában, szellemében és lelkiségében egységes magyarság nézhessen szembe
korunk egyre erőteljesebb fenyegetéseivel. 

Népművelésről tehát, mint független nevelési tevékenységről ma már nem
beszélhetünk, ez legfeljebb csak egyik ágazatát alkothatja annak az átfogó nem-
zetnevelő munkának, amely társadalmunk minden rétegét fel kell, hogy ölelje;
s akkor is jobb, ha népművelés helyett a népnevelés meghatározással élünk,
vagy még helyesebben népi nevelésről beszélünk. A mai helyzetben igazán nem
tudnám eldönteni, hogy melyik volna szükségesebb és sürgetőbb: értelmiségünk
magyar népi nevelése, vagy népünk nemzeti nevelése? De lehet akármelyik, e
sürgősségi szempont a két tevékenységet egymástól semmiképpen sem külö-
nítheti el, mindkettőnek találkoznia kell a nemzetnevelés mindenre kiterjedő fo-
galmában. 

Az iskolán kívüli népműveléssel kapcsolatosan hasonlóképp tisztázásra szo-
rul éppen az »iskolán kívüliségnek« a fogalma. E fogalomhasználat nyilvánvalóan
annak a feltételezéséből fakad, hogy tanuló ifjúságunkat nem a társadalom,
hanem az iskola neveli. Annyi bizonyos, még nem ült el egészen az az elvi pár-
harc, ami az iskolai tanítás és nevelés között oly régóta folyik, nem kétséges
azonban, hogy a győzelem az iskolával és a tanítással szemben a nevelésé lesz,
a nevelésé, ami nem lehet más, mint társadalmi nevelés. Eljutottunk tehát a
társadalomhoz, mint minden nevelőmunka alapjához. A kérdés most már csak
az, van-e magyar társadalom, mely népi-nemzeti ötvözetű szellemiségével, népi
gyökerekből táplálkozó nemzeti kultúrájával megvalósítója lehetne ennek a nagy
feladatnak. Ha nincsen, akkor magától adódik a kikerülhetetlen követelmény:
lennie kell. Lennie kell magyar életstílusnak, magyar társadalmi közvélemény-
nek, nemzeti társadalmi akaratnak és tevékenységnek. Enélkül eredményes
nép- és nemzetnevelést elképzelni sem lehet, s ha ennek ellenére mégis foly-
tatjuk, a reá fordított munka gyümölcsök helyett inkább csalódást terem. 

Társadalmi legyen tehát a magyar nép- és nemzetnevelés. Az örök magyar
lelkiségből folyjék s az örök magyar küldetésre nézzen, mindenkire tekintsen,
mindenkitől kérjen és mindenkinek adjon, mindenki által hasson és mindenkit
foglalkoztasson. Csak így hozhatja meg nép- és nemzetnevelésünk azokat az
eredményeket, amelyeket mindnyájan várunk tőle, csak így sarjad majd nyo-
mában új, fiatal, a miénknél szebb és igazabb magyar élet. 

A népnevelés eredménye a társadalmi feltételek mellett sokban függ a moz-
galom megszervezésétől is. A mai »népművelési«  szervezet egyik eredendő hi-
báját abban látom, hogy a népnevelés országos szerve legtöbb esetben nem
igyekszik társadalmi mozgalommá – tehát mindenki és minden szerv által ható
és érvényesülő tevékenységgé – kiszélesíteni a népnevelést, hanem mindent
saját szerveivel akar elvégeztetni. Pedig ha csak a falura is gondolunk, ott is
számos olyan szervre lelhetünk, amelyeknek mindenikét valamilyen társadalmi
szükség hozta létre. Ezek a szervek bőségesen elégségesek arra, hogy népünk
szellemi, lelki, gazdasági, politikai és művészeti nevelését elvégezzék. A nép-
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művelés feladata nem az, hogy ezek mellé még egy külön népnevelési szervet
létesítsen, hanem, hogy ezeknek a tevékenységét, közösségi munkáját össze-
fogja és elősegítse s általuk a népnevelés szolgálatát biztosítsa. Például minden
faluban találunk gazdakört. Nem volna-e helyes, ha a vármegyei népművelési
központ a vármegyei EMGE vagy más szerv bevonásával minden ősszel kidol-
gozná a gazdakörök téli munkatervét s azt megküldve a gazdakörök vezetősé-
geinek, a gazdasági művelődést ezek által igyekeznék előmozdítani? Ehelyett
az történik, hogy népművelési programot adnak ki, s azt a gondnok hetenként
egy-két estén a falu alkalomszerűen összegyűlt népének úgy, ahogy előadja, –
arra az időre egyszerűen kikapcsolva a gazdaköri életet. Hasonló az eset az is-
kolákkal, egyházakkal, dalárdákkal, levente egyesületekkel stb. (…) 

A népnevelés ügye ilyenformán kilépne egy szűk körű szervezet eltokosító
keretei közül, társadalmi feladattá szélesedne s megteremtődnék a lehetősége
annak, hogy minden kéz és szív, ész és tehetség, akarat és elszánás magyar
életet, magyar társadalmat, magyar jövőt építsen.”

A népművelés vagy népnevelés szóhasználat kérdéséről lehet szakmai véle-
ményt alkotni, a lényeg azonban mégis az, hogy létezik egy feladat: a nemzet-
nevelés (régi szóval talán népi nevelés?), melynek természetesen a középosztály
a fő segítője, de felelőse a mindenkori hatalom, és szükséges hozzá a társadalmi
akarat, a közvélemény támogatása is.  A nevelés nem fejeződik be az iskolában,
s máig vannak, kiknek el sem kezdődik ott.

Felejthetetlen kijelentése egykori szakminiszterünknek, hogy arra vágyik, ne
legyen többet nevelő iskola. Csak tanító! Ez a liberális vágy erőteljes megtéve-
lyedésre utal. Az emberpalánta nevelésre szorul, s kifejlett formájában is igé-
nyelheti azt, aszerint, hogy fejlődése során mennyire tudott hozzáférni
mindahhoz, ami egy öntudatos, képességei szerint világosan látó személyiség
kialakulásához szükséges. A szerző nagyon szépen fogalmazza meg ezt az össz-
társadalmi feladatot: „Társadalmi legyen tehát a magyar nép- és nemzetnevelés.
Az örök magyar lelkiségből folyjék s az örök magyar küldetésre nézzen, min-
denkire tekintsen, mindenkitől kérjen és mindenkinek adjon, mindenki által
hasson és mindenkit foglalkoztasson.”

Van azonban a dolognak egy másik oldala, bár a fentieket nem keresztezi.
A nevelő értelmiség szintén kaphat a néptől olyan erősítő, megtartó értékeket,
melyek felfelé szivárogva tovább izmosítják. S éppen ezzel válhat még alkalma-
sabbá, hogy annál többet juttasson a csupán képletesen alatta álló rétegeknek.
Egyébként pedig a népnevelés és népművelés így válik eggyé. Magam úgy gon-
dolom, hogy népművelésről beszélve ez alatt a nevelést is értjük. Hiszen a mű-
veltség színvonalának emelése egyben nevelő munka.

A szerző által említett EMGE tevékenységének egyik fő koordinátora volt
apám. Ő ezt így gondolta. És általa az EMGE oktatói még az anyagi felemel-
kedés lehetősége felé is nyitni akartak. Ami aztán fokozza az igényeket. És így
tovább.

Ezért kívánatos ez a művelve-nevelő spirál minden idők társadalmaiban.

y

Érdekes körkép a szemle rovatban
Marosi Péter: A nemzetnevelés kérdése folyóiratainkban
1943/3.

„Márai röpiratában felveti a kollektív háborús felelősség kérdését, de bírálói
keményen rendreutasítják. Nincs kollektív felelősség, a tömeget nem lehet szá-
mon kérni, érette is az egyének felelnek. Szívesen ismerjük el ezt az igazságot,
sőt Kodolányi Jánossal együtt, egy lépéssel még tovább is megyünk. Valljuk,
hogy minden egyén felelős az összességért. Igazi közösségről csak ott beszél-

hetünk, ahol a tagok érzületükben és öntudatukban hordozzák a közös gondo-
latokat. Ilyen értelemben hirdetjük a magyar népi közösséget, s ilyenformán
gondolkozva, szomorkodunk a nemzetet vezető osztályok megfogyatkozott kö-
zösségi öntudatán. 

Ady költői forradalma óta megnövekedett a magyar szellem életében a fe-
lelősség érzése. Szabó Dezső robusztus próféciája és Németh László tiszta vá-
gyakozása példázza legérthetőbben ezt a gyarapodást. Nehéz kérdések
ostromolják életünk titkát; a magunk revízióját követeljük előbb, végül pedig
szinte önkínzó bizonytalansággal feszegetjük, hogy mi a magyar. Az idők növe-
kedő súlya azután tetteket kívánt. Így fordult a szellem figyelme a nevelők felé.
Új arcú magyarokat neveljenek – hirdetik s lassacskán mindenki nevelőnek érzi
magát.”

Ezekben a sorokban ki nem mondva, szerzőnk tulajdonképpen a nemzettu-
datról beszél.

„1912-ben tudatosítja Imre Sándor a nemzetnevelés kérdését. 1924-ben
már nem csak a pedagógus gondolkodik a feladaton. Egy világfi hírében álló
írót nemes adományra késztet a felelősség, az örök percet kereső széplélek rö-
pirattal próbálkozik. A gondolat közüggyé válik, felzúg a sajtó vihara s a folyó-
iratok is megszólalnak. 

A vihar azonban elül, talán hamarább, mintsem kellene. Ne vesztegeljünk a
könnyen születő vélekedéseknél, vizsgáljuk inkább a magyar közírás elmúlt esz-
tendejét. Böngésszük végig folyóiratainkat, keressük meg az állásfoglalásokat.
Mérjük meg szellemi közéletünket. Nézzük csak közelebbről, mit olvashatott
az elmúlt évben nemzetnevelésünkről a Magyar Olvasó. Természetesen nem
foglalkozunk minden pedagógiai tárgyú közleménnyel, csak azokat hozzuk elő,
amelyek közvetve vagy közvetlenül ezt a döntő nemzetpolitikai kérdést érintik. 

Magyarul: lássuk csak jobbjaink nemzetnevelő buzgalmát!”
Tehát Marosi Péter (Molter Károly fia) ismét érdekes témához nyúl, és meg-

próbálja látótérbe hozni a jelentősebb megszólalók korabeli véleményeit.
Először azonban lássuk ama „adományt” és azt a „széplélek írta röpiratot”.

ZILAHY ADOMÁNYA
„»A magyar gondolkozás ösztönszerűen eljutott odáig, hogy a nemzetnevelés
nagy kérdéseivel komolyan foglalkozzék« – mondja a Híd névtelen vezércikke
1942. február 10-én. Zilahy Lajos lapja s a főszerkesztő maga is régóta fe-
szegeti a kérdést. Évek óta hirdeti az amerikai példát: a Kitűnőek Iskoláját sze-
retné megvalósítani. Most is arról beszél, hogy nem elég nagy nemzetnevelő
erőfeszítésünk. Sorra veszi iskolatípusainkat, végül pedig az államigazgatás elit-
jének előteremtésére újra ezt a különleges nevelőintézetet ajánlja. Féja Géza
ugyanebben a számban a népfőiskolákról ír. Bizonyára véletlenül kerül ez a két
írás egymás mellé, de mi máris kimondjuk, hogy ebben szerencsés útmutatást
látunk. Várjon Zoltán ny. tábornok a következő hozzászóló.  Azt fejtegeti, hogy
a képességek talán megismerhetők, de a mögöttük rejtőzködő egyéniséget
nehéz megközelíteni. A jellem megismerését a legújabb lélektani kísérletek sem
könnyítették meg. A fizikai teljesítmények mérését az amerikai gyáripar és az
első világháború amerikai sorozása sikeresen alkalmazta, de azon túl csődöt
mond a próbálkozás. A kiválogatáshoz mégis szükséges jellemvizsgálatoknál
ne a pontos adatot keressük. Ne azt nézzük, hogy mennyi hibát ejt a jelölt,
hanem általános viselkedését figyeljük. Óvakodjunk az egocentrikus fiataloktól,
belőlük sohasem lesz közösségi ember. Kiss Ferenc, budapesti anatómus és
Szabó Miklós, az Eötvös- Kollégium igazgatójának hozzászólása után júniusban
Zilahy Lajos ír a Györffy-Kollégiumról.  Azután becsap a bomba…

Szeptember 15-én jelenik meg a Híd rendkívüli száma Zilahy megdöbbentő
vallomásával.  »Miért léptem erre az útra – írtam 1938 tavaszán. Mert érzem,
hogyha a magyarság most nem áll talpra, végórái ütnek … Fel akarom építeni
a magyar ifjúságnak azt a kollégiumot, amely ... a magyar nép kiválasztott fiaiból
vezetésre és kormányzatra képes nemzedéket nevel. A magyar faj, de elsősor-
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ban a magyar nép, azokon a helyeken, ahol sorsát intézik, ijesztően kis arány-
számban szerepel.« De ezen erőszakkal nem lehet segíteni. És mégis »... senki
sem veheti el a magyarságnak azt a jogát, hogy a saját, gazdaságilag elesett
fajtájának segítséget nyújtson«. A következő számból már azt is megtudjuk,
hogy milyen lesz az iskola.  Magyarokat akar nevelni az államigazgatásnak,
olyanokat, akik a szentistváni értelemben magyarok, de ösztöneikben is azok.
(?) Ugyanakkor válaszol Zilahy Lajos támadóinak is. Nemsokára újra megszólal
Szabó Miklós s a tehetségek irányításáról cikkezik.  Utána Kemény Ferenc ny.
főigazgató nyilatkozik.  Civil Ludovikát ajánl, ideiglenes tanári karral, de a lelki
kiválasztást ő is lehetetlennek tartja. December elsején hozzák nyilvánosságra
a Magyar Nevelő Társaság megalakulását.  Bárdossy László az elnöke, Kele-
men Krizosztom, Ravasz László, Szombathelyi Ferenc, Juhász István és
Mihalovich professzor a tagjai. Ők építik meg az Iskolát. A vita elcsendesedik,
csak még egyszer szólalt meg Zilahy, nyílt levélben válaszolt József Ferenc fő-
herceg aggályaira. A főherceg magyar Theréziánumot javasol. Zilahy visszafor-
dítja a kérést, csinálja meg maga az ajánlattevő. Az ő adománya már a Nevelő
Társaságé, műszaki kollégium épül belőle. 

A Magyar Csillag novemberi számában Jócsik Lajos foglalkozik az ado-
mánnyal. Az eseményt önvizsgálatra indítónak nevezi. A régi tervet apokalipti-
kus történés valósította meg. Sok adományozásról hallottunk eddig is, mégsem
támadt soha ekkora vita. A kor önmagára ismert, ezért ilyen nagy a csetepaté.
Az országban a gazdagodást hajszolják. Most pedig valaki, aki a maga területén
példája volt a boldogulásnak, fellázadt s mindenkit leleplezett. Jócsik nem mer
semmire sem következtetni, csak kérdéseket tesz fel: »Nem tudunk már hinni
a nagy és nemes tettekben? Képtelenek vagyunk elfogadni a tetteket a bevallott
motívumok alapján s csak arra vagyunk immár képesek, hogy veséket vizsgál-
junk és vélt okokat fedezzünk fel a tettesek megett?... S csak arra vagyunk ké-
pesek, hogy hibává és bűnné változtassunk minden nemes szándékot, mialatt
az megteszi az utat az egyén világából a közösség világába? Hová jut így az
egyén és hová jut a közösség?«” 

Ennél a megállapításnál közbe kell szólnom, ugyanis évek óta írok arról a
saját mai tapasztalatról, mely szerint a szolgálat szelleméből fakadó bármely
cselekedet gyanúba keveredését reklamálom. Mai társadalmunk is képtelen el-
hinni, hogy az egyéni hasznot mellőzve, sőt áldozatot is vállalva, legyen képes
cselekedni bárki. A fentiek szerint ennek a gondolatnak a gyökerei már a múlt
század negyvenes éveiben is velünk voltak?

„Sokkal mélyebb magyarázatokra ad alkalmat Zilahy ügye Szabédi László-
nak. A Termés őszi kötetében teszi fel a bátor kérdést, hogy milyen társadalmi
sérelem lappang az író tette mögött? Zilahy tettlegesen avatkozott bele társas
életünk irányításába, de egyúttal ki is vonult ebből az életből. Röpiratának
hangja az 1920-as évek Szabó Dezsőjére emlékeztet. Az asszimilációhoz nyúl
hozzá, éppen úgy, mint a múlt század végén Arany László, vagy a román Emi-
nescu Mihály. Szabédi ebből arra következtet, hogy ez a baj a délkelet-európai
népek közös problémája. Szerinte a Nyugattól bennünket nem keletiességünk
választ el, hanem a délkelet-európai népek közös sorsa: a népi állapotban való
megrögzöttségünk. Ebbe a népi közösségbe (vagy erre a népi közösségre) asz-
szimilálódik az idegen haszonélvezők rétege. »De hát valóban a magyarsághoz
való tartozás határozott előnyével miért tudott s miért tud a vér szerinti ma-
gyarnál jobban élni az asszimiláns?« Jellemző, hogy a kérdésnek hiányzik még
nálunk a tudományos feldolgozása. 

Szabédi most már az asszimiláns lelkialkatát vizsgálja. Lelkileg gyenge
ember lehetett, hiszen kiszakadt egy környezet műveltségéből, tehát nem is élt
elég mélyen benne. A magyarság számára veszedelmes asszimiláció a török
alól felszabadult országokban következett be. A XVIII. századtól kezdve Európa
hisz a fogalmi rendszerek csodatevő erejében, hisz az iskola, a könyv hatalmá-
ban. Abban a korban természetesen az volt a legtehetségesebb, aki a legkeve-
sebb szokásműveltséget vitte az iskolába, aki így a leghajlandóbb volt a

könyvműveltségre. Így magyarázza most már Szabédi asszimilánsaink érvénye-
sülését. 

Itt következik azután az a kényes kérdés (s Szabédi szembe mer nézni vele),
hogy mit cselekedjünk? Cseréljük ki az asszimilánsokat vér szerinti magya-
rokkal? A tanulmány írója úgy látja, hogy ezt a valós magyar társadalom tiltja.
A magyar ember lázong, de az idegen fogalmi rendszerbe csak úgy tud beil-
leszkedni, ha kiszakad a közösségből. Zilahy tette nem a lényegre tapint, amikor
vér szerinti magyarokat akar nevelni. Azon a bajon kell segíteni, amiért
asszimilánsok kerültek az élre. »Nem vagyunk ellenére társadalmunk megre-
formálásának, sőt inkább ezt akarjuk, de ennek mértékét és módját a magyar
ember állapota, szükségei és igényei kell, hogy megszabják.« 

Ezt a megállapítást Karácsony Sándornál is megtaláljuk. Ő is félti a magyar
parasztfiút a lélekben idegenné asszimilálástól. Szabédi László fejtegetése a
Zilahy-ügy legérdekesebb megvilágítását adja. A kérdést ő már mélyebbről nézi.
A magyar társadalom válsága mögött meglátja a magyar lélek rabságát. Vajon
mikor jő el ennek a léleknek a márciusi forradalma?”

Kényes és csak nagyon sok oldalról nézve megérthető kérdések, olyanok,
amelyekben folyton ott lappang, hogy sebeket ejthet a vizsgálódó. Véletlent,
valóst vagy akár képzeltet, sőt mások által rásütött valótlant is. Sok idő telt el
azóta, és a történelem gonosz játéka nyomán a kérdés komplex megválaszolása
csak még bonyolultabbá vált. S ismét felmerül az önvizsgálat fontossága, melyet
aztán követhetne magának a kérdésnek az elemzése. De mikor és hogyan? Hi-
szen éppen napjaink ideológiai csapdái jelentik ebben az eddigi leghatalmasabb
akadályokat. 

MÁRAI RÖPIRATA
„A felelősség elől ma már senki sem térhet ki: a múlt év őszén megszólalt Márai
Sándor is. Röpirata mindenütt nagy feltűnést keltett. Sokan beszéltek vagy írtak
»megtérésről«, »pálfordulásról«. Pedig egyik sem történt. Ha egybevetjük a ko-
moly bírálatokat, az derül ki, hogy egy író elhagyta a saját világát, s idegen te-
rületre tévedt, még ha nem is idegen tőle a nemzetnevelés felelősségének
őszinte átérzése, Márai felelőssége azonban nem igazi közösségből fakadó fe-
lelősség.

Joó Tibor a Magyar Szemlében foglalkozik a röpirattal. Sajnálkozik, hogy
a nemzetnevelés divatossá vált. Szerinte ez régebben az iskola ügye volt. Meg-
állapítja, hogy ez a változás politikai okokból történt. A mai türelmetlen világ-
nézet az iskolás ifjúságot is szeretné megnyerni. Ezzel szemben Joó Tibor a
nevelés célját a teljes humánumban látja. Kimondja, hogyha a politikum kerül
a nevelés közepébe, úgy torz alakok növekednek iskoláinkban. Korunkban az
észszerűség helyett az érzelmek uralkodnak. Ezért látja veszélyben a nevelést.
A tömegek látóköre vált kötelezővé. »E körben a nevelés egyszerűen politikai,
illetőleg egy frakció érdekében kifejtendő propaganda és dresszúra. Tartalma
egy dogmatikusan zárt és meghatározott gondolatrendszer.« Pedig »a nevelés
emberré nevelés«. Ezzel szemben »a mai közvélemény nagy része a nevelést
nemzetnevelésnek fogja fel«. Joó Tibor helyreigazít: »a nevelés a nemzeti kö-
zösség egyedeit formálja s azt a humánumot kell öntudatra gyújtania, amely az
illető nemzeti változatban szunnyad«.” 

Hiszen ez ugyanaz, mint amit Szabédi László állított! Távol legyen! Ha-
marosan azt olvashatjuk, hogy a nemzet, nemzetiség és nacionalizmus fogal-
mait ma a nép, népiség és népi politika fogalomkörébe szorítják bele. Így az
egykori nagy szavak ma »plebejus lázongások« és »faluvégi aspirációk« leplei.
Csodálkozva kérdezzük, vajon a népiséget illeti Joó Tibor ezekkel a jelzőkkel,
vagy a népiség képviselőivel nem tud megférni? Különben sokallja a laikusok
állásfoglalását. Örvend az ébredő felelősségnek, de kárhoztatja a gyors véle-
ménynyilvánítást. A szakértőket szólongatja, azután szomorúan állapítja meg,
hogy manapság már a szakértők, a hivatott professzorok is tévtanokat hir-
detnek. 
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Ezután Márai munkáját veszi elő. Elitéli azokat, akik nem fedezték fel a rö-
pirat legnemesebb indulatait. Márai a lokálpatriotizmusból és világpolgári hu-
manizmusból belenőtt a nacionalizmusba. Joó Tibor egyetért a szerző kiindulási
pontjával, gondolatmenetével, következtetéseivel. Csak azt kérdi meg, vajon
közelebb visz-e a röpirat a kérdés tisztázásához? Vajon a prófétának fellépő író
egészséges jelenség-e. Fichtére hivatkozik s megállapítja, hogy az író az eszme
hirdetője. Azonban az eszmét előbb meg kell ragadni. Ezt pedig csak rendsze-
res, iskolás tanulmány alapján lehet. Márai szemlélete néhány népszerű huma-
nistán: Ortegán, Spengleren, Huizingán, Maderiagán alakult. Joó Tibor azzal
vádolja Márait, hogy össze is zavarja őket. Szemlélete éppen az eltömegesedett
szemléletnek a materializmus és kollektívizmus által elferdített hatása alatt áll. 

Márai a háború kollektív felelősségéről beszél. A bíráló megállapítja, hogy
a kereszténység individualista és nem ismer kollektív felelősséget. A regényíró
Márait fatalistának ismertük. Ez ellentétben áll most meghirdetett keresztény-
ségével. Történelmi fejtegetései pedig a történeti materializmus sivár szemszö-
géből készültek. 

Márai megáll a konkrétumok előtt. Joó Tibor várja a szakember megalapo-
zott munkáját. 

Egészen más oldalról szól hozzá a kérdéshez Angyal Endre a Sorsunk ja-
nuári számában. A magyarság kollektív felelőssége helyett a polgári humaniz-
must számadoltatja. 1936-ban, az Olympia évében, a világ ifjúsága
konferenciákon kereste a megbékélés útját. Ugyanakkor hirdetik meg a huma-
nista írók a »harcos humanizmus« jelszavát. Vajon miben különbözik ez attól a
fanatizmustól, amivel szembeállították. Annak idején Thomas Mann beszélt róla
s Márai is nyíltan vallotta. Ez a jelszó nagyban növelte az európai pánikot. De
ez a polgári humanizmus antihumánus. Tulajdonképpen a görög-római harmó-
nia tagadása. Angyal Endre ezután Márai materiális szemléletével szembeállítja
Németh László minőség-szocializmusát. Az első finnyás polgárként ma is lenézi
a tömeget. A másik fel akarja emelni a sokaságot. Márai látja a tömeg formális
tehetségét, de nem ismeri műveltségének anyagát. (Lásd Szabédinál a szokás-
műveltség.) Ezért hiszi a bíráló, hogy Márai pedagógiai tanácsának elfogadása
a magyarságot egyenesen megsemmisítené. Nevelésügyünk első feladata a népi
hagyomány megmentése. Angyal Endre még várja a két felfogás találkozását. 

A Magyar Csillag vezető helyen közli Kodolányi János »néhány megjegyzé-
sét«. A bíráló izgalmas könyvnek nevezi a röpiratot. A lét kérdését veti fel a
szerző. Részletekben egyetértenek néha, de az alapvető kérdésekben – s így a
részletkérdések többségénél – ellenvéleményt jelent be Kodolányi. 

Márai kollektív felelősséget hirdet s a magyarságot is tetemre hívja. A kollek -
tívumnak csak akarati funkciói vannak s az egyéni etika mértékével nem mér-
hető. Nem kell tehát a magyarságot mosni az ember bűnéért. Az egyén viszont
felelős a közösségért. Volt olyan idő, amikor a transzcendentális isteni ítélet
színe előtt kollektív felelősségről is beszélhettünk. Ez azonban »a nyugat-euró-
pai ember lelkében összeomlott«. Itt kapcsolja be Kodolányi magyarázatába
Vatai Lászlónak »A szubjektív életérzés filozófiája« című Dosztojevszkij-ta-
nulmányát. Vatai ugyanis Dosztojevszkij nyomán az emberi lélek állandó kín-
érzéséről, feszültségéről beszél. Ez a feszültség a tudattalan létezés és a
transzcendens létezés ellentétéből támad. A lélek ezt a feszültséget a transz-
cendens világ jelképrendszerében (szimbólumaiban) oldja fel. Ez a jelképrend-
szer a kultúra. A nyugati emberben fogy a szimbólumteremtő erő. Elvész a
jelkép valóságának az érzése. Új jelképrendszerre van szükség: »Új borra az új
tömlőben.« Manapság csak erőszakosan összetákolt álkultúrák léteznek. 

A jelképrendszer-kultúra kérdése mellett jelentéktelen a civilizáció kér-
dése. A kultúra nélkülözhetetlen, a civilizáció nélkül azonban van harmonikus
élet. A jelkép-rendszert éppen az a XIX. század rombolta le, melyre Márai és
Ortega olyan büszke. A nyugati ember primitíveknek nevezi azokat a népeket,
melyek ma is jelkép-rendszerekben élnek. Pedig milyen a nyugati autonóm
ember? »Az autonóm ember önmagából indul ki és önmagába tér vissza. Min-

dent önmaga igazol és önmaga vállal. Egyetlen igazolása a siker. Nem szociális
lény, álközösségbe erőszakkal kell kényszeríteni, ami természetes. Irtózik a kul-
túrától, hiszen anarchiában él. Kínérzései narkotikumokat használ: hatalmat,
sikert, rekordot, hasznot, szerelmet, utazást, alkoholt, játékot, kényelmet, gyor-
saságot, tempót... Természetesen kultúrának fogja fel a civilizáció áldásait is,
a vasutat, a hajót, repülőgépet, az angol árnyékszéket, a fürdőkádat stb.

Márai a modern autonóm ember fogalmi rendszerében gondolkozik. Nem
az a baj, hogy a tömeg az autonóm embert utánozza. A baj az autonóm ember
struktúrájában van. Így áll szemben egymással Nietzsche Zarathustrája és
Dosztojevszkij Raszkolnyikovja. Raszkolnyikov elbukik, de megtér.

Ez az autonóm ember építi az új Ázsiát és az új Európát. Ez terjeszti ma a
civilizációt. De elkövetkezik a transzcendens jelkép-rendszer kora is. Márai is
azonosítja a nyugati civilizációt a kultúrával, autonóm ember helyett pedig min-
dig tömegembert mond. Az ő Európája már nem a keresztény Európa, bárhogy
is állítja. 

De nem érti meg a röpirat szerzője a sajátos magyar alkat létét sem. Ezért
tiltakozik az – Extra Hungariam non est vita – tiszta elve ellen is. Tagadja a
magyar mithoszt, mert idegen a jelkép-rendszere, éppen úgy, mint ahogy idegen
a magyar középréteg jelkép-rendszere is.

Egy dologban ért egyet Kodolányi Máraival. Vallja, hogy a magyarság célja
a megmaradás.” 

Kodolányi hozzászólása különös figyelmet érdemel azok számára, akiket ér-
dekel napjaink problematikája. Egész sor minket sújtó gond juthat erről
eszünkbe. 

„A Termésben foglalkozik Márai új mondanivalójával Parajdi Incze Lajos.
Úgy érzi, hogy a röpirat ellentétben áll az író eddigi mondanivalójával. Kifogá-
solja, hogy a szerző összezavarja a nép és a nemzet fogalmát. A nemzet a po-
litikai tudatra emelkedett nép. A röpirat úgy beszél a nemzetről, a nép nem
látszik ki a fogalom mögül. Márai ott is nemzetet és civilizációt mond, ahol
népet és kultúrát, vérközösséget és műveltséget kellene mondania. A tömeg
mélykultúráját nem ismeri az író, nem tudja, hogy a polgár fontos, de a nép
tart meg. 

A legélesebb hangon a Társadalomtudomány tárgyalja a röpiratot. Borbély
Mihály kimondja, hogy a művet csak a szerző személye teszi érdekessé. »Nem
mond semmit, illetőleg, ha valamit mégis mond: annak gyakran az ellenkezőjét
is mondja.« A legnagyobb illúziója a nyelvnemzet gondolata s a Duna-medencei
vezető szerepünk hangoztatása. Ez a mű »bizonytalan lépés a korszellem felé«.
A röpirat után csak az alkotást ajánlhatja Márainak...”

Lám, milyen hatalmas vitákra voltak képesek jeleseink akkor is. Most sincs
másként, de sokkal több korlát akadályozza és sejtés korlátozza őket ebben.
Ma sokkal durvábbak az ellentétek, mélyebbek a szakadékok. Csupán a lényeg
nem változott, Zilahy megsejtett valamit, ami egészen más formában ma is fe-
jünk felett lebeg. A végveszélyt! És a maga módján, az általa elképzelt vesze-
delem ismeretében keresett megoldást. A túlérzékeny Márai mintha
túlbonyolította volna az egész problematikát. Ellenben a Kodolányi által is ki-
emelt meglátása a megmaradásról alapvető fontosságú.

Azóta minden megváltozott, csak a veszedelem nem múlt el. Mindössze
más formát öltött. Mai veszedelmeink közepette, mai megoldásokat kell ke-
resnünk a megmaradás szolgálatában, lehetőleg felesleges viták nélkül, mert
az idő sürget.

FELFRISSÍTÉS VAGY TÁRSADALMI HONFOGLALÁS?
„Társadalmunk eltömegesedéséről panaszkodik Blazovich Jákó a Pannonhalmi
Szemlében. Ortegát idézi s a tömegemberben látja a »nagy kártevőt«. Nálunk
a kérdés időszerűségét Márai és Zilahy adja meg. A tanulmány különben Le
Bon és Jaspers alapján rajzolja meg a tömeg lelkét. Hasznos írás, mert felveti
bennünk a kiválasztás kérdését. Ez az elmúlt év kedvenc problémája. 

yy
592

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:21  Page 592



Noszlopi László a Katolikus Szemlében arról beszél, hogy az ember soha-
sem képes egészen felolvadni a közösségben. Az önzés és a függetlenség ki-
pusztíthatatlan ösztön. Ezt az ösztönt sohasem némíthatja el a társadalmi
kapcsolat. Az egyén és a közösség érdeke egy ponton azonosul, a pályaválasz-
tásban. Kellő embert a megfelelő helyre! Ezt az elhatározást az emberből kiin-
dulva pályaválasztásnak, a hivatásból kiindulva emberválogatásnak nevezzük. 

Az individualista szemléletű elvi megalapozás után szerzőnk a pályaválasztás
szociológiai, gazdasági, erkölcsi és pszichológiai oldalát vizsgálja. Végül az em-
berkiválogatás, a tehetségkutatás különböző lehetőségeiről beszél. Úgy hisszük,
kissé túlértékeli a pályalélektan eredményeit s ettől a bizonytalan tudománytól
biztos sikert remél. 

A lap novemberi számában Borbély Kamill szól a kérdéshez és már a címben
megállapítja, hogy a »másik oldalról« beszél. A tehetségkiválasztás szerinte ka-
ritatív, szociális, nemzeti és művelődési kérdés lehet. Meglepő okfejtéssel azt
állítja, hogy ez minálunk nem olyan égető feladat, mint a külföldön. Nyugaton
gyors átrétegeződés ment végbe, ott sürgősen kellenek a vezetők. Nálunk nincs
gyors szociális átrétegeződés és gyors műveltségi emelkedésről sem beszélhe-
tünk. Borbély Kamillnak bizonyára igaza van ebben a megállapításában, csak
azt jegyezzük meg, hogy az átrétegeződés nálunk is végbement, csak éppen a
magyarság mindig alulmaradt. Ezt nem veszi észre ez a tanulmány, ezért beszél
a másik oldalról.” 

Tehát a tehetségkutatás, a pályaválasztás, a megfelelő embert a megfelelő
helyre elv követése is mind a nemzetnevelés kérdéskörébe vonatnak, mint nem-
zeti és művelődési kérdések.

Amire ma figyelnünk kell, az a soha nem látott gyorsaságú átrétegződések
folyamata. Ezt a globalizált világ igényei is mozgatják, s nem lehet a fentebb
leírt módon reagálni, mondván, hogy nálunk ez még nem olyan aktuális, tehát
nem sürgős. Egyrészt, mert igenis az, másrészt pedig, mert ma már az a cél-
szerű, ha elébe megyünk az igényeknek.

„De Borbély Kamill azt is kifogásolja, hogy a magyar parasztszármazású
tehetségeket oltalmazó rendelet elsősorban a falusiakkal foglalkozik. Veszélyes-
nek tartja, hogy egyes hozzászólók az egész középosztály kicserélésére gon-
dolnak. Mindenesetre megértjük, hogy mennyire fájhat ez az öntudatos
középosztály emberének. Mégis csodálkozva fogadjuk az ilyen megállapításo-
kat: »a kiválasztott tehetségek a társadalomban fel fognak szívódni, anélkül,
hogy a középosztály összetételét lényegesen befolyásolnák«. Ezt amerikai pél-
dákkal is igazolja. Az alacsony néposztályok gyermekei csak 5–6%-ban képesek
többletmunkát is végezni az iskolai végzettség után. A középosztály megújítá-
sára alig van lehetőség. Ezek a megállapítások meglehetősen reakciósak s a
környezethatás túlbecsüléséből származnak. Nekünk még igazságuk esetén is
szembe kellene szállnunk velük, hiszen a vérében és gondolkozásában magyar
középosztály megteremtése legégetőbb nemzetpolitikai feladatunk. Ezen az
sem változtat, hogy Borbély Kamill a társadalmi emelkedéshez megköveteli a
társadalmi műveltséget is. Enélkül, szerinte gyökértelen lesz az új ember új
osztályában. Mennyivel nagyobb bajt látunk itt sokan: az az osztály, amelyet ez
a tanulmány védelmez, gyökértelenül, idegenül él a népi közösségben. Törőd-
jünk csak ezzel s majd megjő a társadalmi műveltség magától is.”

A középosztály folyamatos erősítése létkérdés, és a politika ma már ezt fel-
ismerte. Amennyiben a tehetségválogatás kellő kritériumok alapján zajlik, és a
spontán felzárkózás útjait támogatják, hiszen az önmaga szelektál, nem lehet
majd szó arról, hogy az újonnan felzárkózók idegenül éljenek új osztályuk ke-
retei között. 

„Harsányi István a népi tehetségkutatásról ír a Protestáns Szemlében és a
Magyar Szemlében. A sárospataki falusi tehetségkutató mozgalom sorsát is-
merteti. A tehetség szó igazi szükségességét akkor értjük meg, ha egybevetjük
a két szélsőséggel, a tehetségtelen és a kitűnő fogalmával. Az ideál csak az
lehet, hogy mindenkinek legyen meg a tanuláshoz való lehetősége. Egyelőre

azonban legalább a tehetséges falusi fiúkat kell megsegíteni. Ez világos társa-
dalmi igazságszolgáltatás csupán. A napszámos- és cselédosztály 39%-os
arányszáma ellenére 1938/39-ben csak 1,33%-ban volt képviselve a középis-
kolákban. Pedig a vezető osztály magyar közszellemének megszületése csak
tőlük várható. 

A kiválogatás módszerével is foglalkozik Harsányi István s dicséretes őszin-
teséggel vallja be a módszer nehézségeit. A válogatáshoz mindenesetre nagy
társadalmi propaganda szükséges. Sokan azért aggodalmaskodnak, hogy az
elvonódó értékek meggyengítik a magyar falut. Szerzőnk azzal nyugtat meg,
hogy a magyar falunak is megvannak azok a mélyebb rétegei, ahonnan meg-
újulhat és felfrissülhet. Az egészséges verseny végeredményében a középosztály
fiainak is jót tesz. Így válik a falusi tehetségek támogatásának sokak számára
kellemetlen kérdése az igazi szabad verseny feltételévé. Arra a versenyre gon-
dolunk, amelyben mindenki egyforma előkészítéssel futhat. Mert a vezető helyre
csak a személyes arravalóság jogosít. 

Gesztelyi Nagy Zoltán sokkal pesszimistábban nyilatkozik a Protestáns
Szemlében. A mai tehetségmentés szerinte nem más, mint a középosztály lel-
kiismeretének elaltatása. Képtelenségnek tartja, hogy a magyar fiúkat a nyugati
lélekre formált tesztekkel mérjék. A mai tehetségkutatást képtelennek tartja a
parasztság felemelésére. »Beolvadnak egy osztályba, amely rosszul vizsgázott.
Magukra veszik olyan életmód lelki egyenruháját, melynek megváltoztatásáért
egy jóindulatú mozgalom az értelmiségi pályákra szorította őket. Gyéren csör-
gedező vérük nem törhet be frissen a beteg magyar középrétegbe, mert hoz-
záhűl a régi formák közt eltöltött iskolaévek során.« Tehetségkutatás kell, vagy
népfőiskola? Gesztelyi Nagy azt válaszolja, hogy valami a kettő között. Azután
érdekes kérdést hagy válaszolatlanul. »Még mindig a polgár forradalmánál tar-
tanánk, mikor Európa kaput nyit a millióknak? Nem lehetne egy füst alatt elin-
tézni a kettőt?« Tényleg, nagyon elkéstünk mostan is. Meghalt a nyugati polgár,
vagy legalább halódik, s nálunk Márai és a mögötte álló tudományosság most
szeretné világra hozni ezt a réteget. De vajon van-e társadalmi fejlődés, s ha
van, kihagyható-e egy-egy foka?” 

Újabb aktuális gondolatokat generáló mondatok. Érdekes az is, hogy vagy-
vagy alapon beszél a tehetségkutatásról és a népfőiskoláról, holott magától ér-
tetődne, hogy is-is.

„Közben megjelenik Hóman Bálint kultuszminiszter rendelete hatszáz te-
hetséges falusi fiú kiválogatásáról és taníttatásáról. A Társadalomtudomány
örömmel üdvözli az első lépést. A magyar faj védelmét köszönti ebben a tettben. 

Bíró Sándor ugyanekkor a falusiak helyzetét vizsgálja a középosztályban.
A kérdés mostani megfogalmazását Szabó Dezsőnek és Szekfű Gyulának tu-
lajdonítja. Egyszerűen a középosztály faji felfrissítését várjuk a falutól. Szembe
kell nézni azonban azzal, hogy milyen értéket hoznak magukkal a falusi fiatalok?
»Adott esetben mi különbség a falusi származású és egy más rétegből való kö-
zéposztálybeli ember magatartása között?« Bíró Sándor ezt a faji magyarság-
ban, az alapos, de nehézkes munkaszemléletben és az eszmehűségben
határozza meg. Úgy érzi, hogy az asszimiláció védekezik s ezért nem elég ki-
kutatni és kinevelni a tehetséges parasztfiúkat, hanem további sorsukra is
ügyelni kell. Érdekes jelenség, hogy Bíró Sándor cikke ugyanabban a folyóirat-
ban jelenhetett meg (Magyar Szemle), ahol Joó Tibor imént tárgyalt írása
Márai röpiratáról. 

A Társadalomtudomány érdekes közleményeiből négyet emelünk itten ki.
Bibó István a társadalmi elit legfontosabb erényének a szociális érzéket tartja.
Ma a köztudat elit néven a társadalom helyzeti kitűnőségeit nevezi s a szociális
érzék alatt sem társas érzéket, hanem az alacsony sorsúakkal való együttérzést
érti. Az igazi elit feladata nem csupán a vezetés. Ezt a minőségileg gyengébbek
is gyakorolhatják. Az igazi elit példát ad, szóval kultúrát mutat és terjeszt. Bár-
milyen kiválasztás útján alakul is ki az elit, az a fontos, hogy elsőbbségét az
egész társadalom elismerje. Az elit szerepét tehát a társadalmi helyzet és az
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értékvilág kettős rendje biztosítja. A kiválasztásban a demokrácia és az állandó
hatalom egyensúlya kívánatos. 

Ma az egész világon a születési elit felszámolása folyik. Pedig a születési
elit általában elfogulatlanabb. A mai válság éppen azt mutatja, hogy az elit el-
vesztette hitét s megbomlott régi elfogulatlansága. Az elit fogalma kezd a köz-
tudatban elfinomodni. Volt idő, amikor ez a gondolat hús-vér valóságot,
pszichikai vezetést is jelentett. A mai gyengülő elit külsőséges. Bibó István úgy
érzi, hogy a vezető osztály zavarának egyik jele a nagy nép utáni vágyakozás.
Az értéket most már az alacsonyabb társadalmi osztályokban látják. A szerző
itt nem veszi figyelembe a faji szempontot, s úgy látszik, hogy pusztán a kör-
nyezethatás jelentőségére gondol. 

A zavart jelzi a vezető és a vezetett viszonya is. A társadalmi fegyelmet ma
vagy büntetéssel akarják fenntartani, vagy pedig alázatos, túlzó közvetlenséggel
fordulnak a vezetettek felé. Mindezek azt mutatják, hogy az elit elvesztette ön-
magába vetett hitét, lelkiismeret-vizsgálathoz érkezett s sokszor megítéli ön-
magát. Pedig a tömeg nyugalmát az elitnek köszönheti. Mindig a dekadencia
jele az erőnek a tömegtől való származtatása. Európában azonban a nemesi-
polgári elit visszavonulóban van. Sok védekezési módot kipróbál ez a lélek,
néha erőszakkal száll szembe az elmúlással, máskor maga-magát szeretné iga-
zolni. Ezek a tüneti kezelések azonban mit sem érnek. 

Az elit egész élete szociális munka. Ha külön »úgynevezett« szociális munkát
kell végeznie, akkor a betegség már letagadhatatlan. Ezért rossz példa a kér-
dések megoldásának a keresztény karitatív munkák közé utalása. Ezért gondolja
végig helyzetét az elit! Inkább mondjon le tarthatatlan igényeiről s hajtsa végre
a reformot, mert jobb cselekedni, mint megvárni az erőszakot. Igazi társas
érzék kell az elitnek s igazi társas munka. A külön szociális tevékenység ezt
nem pótolhatja.” 

Ezek szerint a nemzetnevelés kérdésköre az elit problematikájával bővül.
Szerepe elsősorban a példamutatás lenne. Szóba kerül a születési elitek fel-
számolásának európai folyamata. Az inga kileng, pedig hasznosabb lenne ennek
előnyeit is megtartani. A többgenerációs tapasztalat akár a tudás bármely terén,
akár a neveltetésből származó kulturális igény és teljesítmény példamutatása
nem egészen haszontalan. Természetesen az ezzel járó kiváltságok nélkül.

„Több cikk foglalkozik a jellemvizsgáló módszerekkel és a pályaválasztás
irányításával. Csorba Zoltán a jellemvizsgálatról ír, Somogyi József tehetség-
térképet szerkeszt. (Somogyi tanulmányát már ismerik olvasóink a Hitel egyik
tavalyi cikkéből.) Kovács József több internátust kíván köznevelésünkben. A jel-
lemképzés nagy feladatát csak az internátusban tudja elképzelni. A pályavá-
lasztás kérdését Borbély Kamill tárgyalja a Pannonhalmi Szemlében. Áfra Nagy
János a Társadalomtudományban a pályaválasztást mint közösségi feladatot
vizsgálja.

Más népek nemzetnevelési problémái is otthonosak folyóiratainkban. Bor-
bély Kamill a Pannonhalmi Szemlében Japán nemzetneveléséről ír. Vándor
Gyula pedig az új horvát, szlovák és román állam nevelési erőfeszítéseit ismer-
teti a Délvidéki Szemlében. Mind a három szomszédos állam az új német és
olasz nevelési elveket szeretné sajátos helyzetéhez idomítani. A horvát állam
legelső feladatát éppen a nemzetnevelésben látja, nyíltan hirdeti, hogy teljesen a
neveléstől függ, vajon kialakul-e a hősi horvát népi eszmény közössége. A horvát
nevelés kérdése teljesen az Usztasa-mozgalom kezében van. Ugyanilyen nevelői
hatalom ma Szlovákiában a Hlinka-gárda. Romániában a helyettes miniszterel-
nök, Antonescu Mihály, a nevelés legelső feladatának a parasztság felemelését
jelölte ki.” 

Tehát szó esik a nemzetnevelés vadhajtásairól is!
„Két tanulmányt olvastunk nevelésünk különleges, háborús helyzetéről. Az

elsőben Borbély Kamill a béke iskoláját hirdeti, s az iskoláktól azt várja, hogy
már most teremtsék meg a béke lelkületét. Imre Sándor a Társadalomtudo-
mányban foglalkozik a nevelés mai háborús válságával. Hatalmas tanulmányából

minduntalan az a gyötrő kérdés cseng ki, hogy vajon irányíthatja-e a nevelés az
életet? Érdekes áttekintést nyújt az utolsó huszonöt esztendő magyar nevelé-
sének történetéről. Manapság már az is fenyegetően áll előttünk, hogy nevelésre
van szükségünk vagy propagandára? Végső választ a nagy kérdésekben Imre
Sándor sem adhat, ezért így fogalmazza meg a feladatot: »a válságból a nevelés
csak úgy juthat ki, ha bebizonyítja, hogy amit adhat, megegyezik azzal, amit
tőle az élet megkíván«. 

Két összefoglalást is megemlíthetünk végül. A Hajnalodikban Homorodi Jó-
zsef beszél a nemzetnevelésről. A gyakorlati nemzetnevelést hiányolja. Felveti
a kérdést, hogy van-e magyar neveléstudomány. A magyar neveléstudomány
megvalósításának útja a politika. »A nemzetnevelés tehát csak akkor tarthat a
gyakorlati megvalósításra igényt, ha egy országépítő politikai rendjéhez alkal-
mazkodik. Enélkül nincs arányos és megvalósítható nemzetnevelés.« Imre Lajos
a népművelést mint pedagógiai feladatot mutatja be a Szellem és Életben. Eré-
lyesen kihangsúlyozza, hogy a népművelés pedagógiai jellegű s nem lehet más
szempontoknak alávetni. Az igazi népművelés elsősorban a parasztságra néz,
hiszen ez a magyar hagyományőrző osztály. A nevelő feladata az, hogy a népi
műveltséget értékfogalommá minősítse. Az ember rendeltetését a közösségben
ismeri fel. A rendeltetését felismerő népi közösség a nemzet. Így válik az ön-
tudatosult népi műveltség nemzeti műveltséggé. 

Negyven cikket és tanulmányt soroltunk fel. Mondanivalójuk közös elindítója
a felelősségérzet. Társadalomszemléletünk mind etikusabbá válik és mind mé-
lyebbre mutat. A célt ebben pillantjuk meg: parasztságunkban fel kell ébresz-
tenünk a lelki és társadalmi honfoglalás vágyát. 

Hiába hirdetjük, hogy a parasztságból kell megújulnia a nemzetnek, ha a
parasztság nem szólhat bele a róla és körülötte folyó vitába. Sok okos gondo-
latot olvashattunk, de mindig úgy éreztük, hogy nincs jelen az, akiről éppen szó
esik. Sürgősen utat kell nyitnunk a magyar parasztnak, hogy hamarosan meg-
jelenhessék ő is abban a vitában, melynek eredményétől népünk jövendője függ.
Tisztán kell látni a mindenkinek, hogy nem elégséges a polgári osztály felfris-
sítése, nem is az a tulajdonképpeni probléma, hanem meg kell nyitni a kapukat
a parasztság fölemelkedése és társadalmi honfoglalása előtt. 

Szellemi életünk nemzetnevelő buzgalmát szívesen elismerjük, de befejezé-
sül mégis megkérdezzük, vajon hihetünk-e ennek a nagy igyekezetnek? Vajon
a nemzetnevelés kérdésének nagy népszerűsége a veszélyeztetett osztályok ön-
védelme csupán nagy őszinte szándék? Feleljen erre mindenki alázatosan. Fe-
leljen úgy, mintha tőle függne a végső válaszadás.”

A nemzetnevelés kérdése azóta is őrzi elsőbbségét. Sajnos a parasztság fel-
emelésének sürgetése mára már okafogyottá vált. A megújulásunkat eddig biz-
tosító osztály ezer esztendő után vészes gyorsasággal tűnt el a történelem
kiszámíthatatlan süllyesztőjében. A nemzetnevelés mára a jórészt proletarizá-
lódott parasztság felemelkedésre kész felső rétegétől a roncstársadalom legal-
jáig terjedően, más-más módon lenne fontos. De számos szempontból még a
középosztálynak is szüksége van nemzetnevelésre. Ez a szó ugyanis, mint azt
a fenti negyven szempontról olvasván láthattuk, igen tág fogalmakat takar. Akár
a tehetséggondozás vagy a középosztály átalakításának gondolata is helyet kap-
hat benne.

Ami viszont minden formájára egyaránt érvényes, az a nemzetnevelés nem-
zetté nevelő feladata. Vagyis a nemzettudat kialakítása, azé a tudaté, amelyik
képessé teszi hordozóját a megmaradásunkhoz szükséges áldozatvállalásra, és
amelyik rendelkezik az egyre fontosabb éberséggel, a nemzeti veszélyérzettel.
Így jöhetne létre a tudatos magyar választó, de ezt nem akarja ma a világot ve-
zető erő. Ezért minden okunk megvan arra, hogy a nemzetnevelést mint fela-
datot, komolyan vegyük!

y
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Beköszöntő
Kodolányi János: Népi magyarság 1943/4.

Az alábbi sóhajtásnyi figyelmeztetés valóban semmit sem vesztett aktualitásából.
Ma is két Magyarország néz farkasszemet egymással, s bár a sánc közöttük
politikainak látszik, és egyre inkább magán hordja a mesterségesség, az idegen
érdek munkájának nyomait, mégis visszaköszön egy régi, osztály jellegű elkü-
lönülés világa. Az az idegen kéz, mintha éppen erre építene.

„Ezt kell mondanunk: ha lehetséges asszimiláció, ha példák ezrei bizonyít-
ják, hogy nem magyar eredetűek nyelvükben, gondolkodásukban, érzéseikben,
ösztönükben hamisítatlan, teljes magyarokká váltak, mennyivel inkább lehetsé-
ges, hogy a magyarnak született középosztálybeli ember gondolkodásában, ér-
zésvilágában, életszemléletében, életprogramjában népi tudjon lenni! Csak fel
kell szívnia magába az ősi szellemet, amely a népmilliókban él és hat, csak le
kell vetkőznie magáról minden idegen, hamis kultúrhatást. Csak azonosítania
kell magát népe sorsával, érdekeivel, szenvedéseivel és örömével, csak ki kell
nyitnia elhomályosult szemét a magyar népi szemléletre. Olyan lehetetlen volna
ez? Hiszen akkor hiába hangzott el a magyarság minden nagy szellemének ta-
nítása, hiába született meg minden nagy, klasszikus műve, hiába folyt vér, hiába
minden vesztett vagy megnyert csata. Hiába Mohács és Muhi nagy intése is.
És hiába más népek követendő példája, így a kicsiny finn népé is, amelynek
vezető rétegei, ha valaki elválasztaná őket a néptől, ha külön társadalmi osz-
tálynak tekintené gondolkodásban, világszemléletben, kultúrában, értelmetlenül
bámulnának rá, vagy felháborodnának. S láthatjuk a finn csodát. Csak azok
számára csoda, akik magyarországi szemmel figyelik. Finn szemmel nézve: ter-
mészetes állapot. 

Hányszor hallottuk s halljuk: omoljanak le a válaszfalak magyar és magyar
között. Ne legyenek ellentétek. Tűnjenek el a szakadékok. Tekintsük egymást
testvérnek, akármilyen pontjára állított bennünket a sors az életnek. Milyen
szép szavak – s milyen hiábavalók, ha egy középosztálybeli magyar nem tudja
azonosítani magát a néppel, melynek vére az ereiben folyik. Vessük el osztály-
szemléletünket, lépjünk ki osztályzárkózottságunkból, értsük meg, ami erő,
érték van bennünk, az a népünké. Nem irodalmi kérdés ez csak, nem annak a
kérdése csupán, hogy sírva-vigadó cigányzenét hallgatunk-e, vagy eredeti nép-
dalt, nem is csak a házunk, az otthonunk stílusa, ahol életünk rejtett, bizalmas
óráit töltjük. Hanem társadalmi kérdés: hogyan érintkezünk a néppel, hogyan
vezetjük, hogyan rendeljük alá magunkat neki, hogyan szolgáljuk, hogyan tevé-
kenykedünk. Politikai kérdés: hogyan szervezzük, magyar módra-e, vagy idegen
módra, hogyan adunk hangot kívánságainak, hogyan igazítjuk, miként tájékoz-
tatjuk. Gazdasági kérdés: hogyan irányítjuk a termelést, hogyan szervezünk
szövetkezetet – igazi vagy álszövetkezetet alakítunk-e –, hogyan vezetjük rá a
gazdasági élet különböző ágaira: állattartásra, kertgazdálkodásra stb. Nevelési
kérdés: milyen a tanterv, milyen módszerekkel bánunk a gyermekekkel, hami-
sítatlan magyar kultúrát adunk-e neki, megszerettetjük-e a fejlődő lélekkel nagy
kultúrkincseinket, vagy szolgamód majmoljuk a tőlünk merőben idegent. Ön-
tudat kérdése: valljuk-e magunkat minden más nemzettel egyértékűnek, vagy
megalázkodva rebegjük, hogy mindent másoknak köszönhetünk. Közvélemény-
formálás kérdése: tudunk-e magyar sajtót, magyar rádiót, magyar színjátszást,
magyar filmet teremteni, vagy egyszerűen elfogadjuk, amit e zavaros kor ránk
erőszakol, esetleg áradatként a nyakunkba zúdít. Életünk minden fontos kér-
dése benne van ebben az egyetlen kérdésben: tudunk-e népi magyarok lenni. 
Kodolányi János (Csendes órák, 120–121. old.)” 

A közvélemény-formálás azóta még nagyobb jelentőséget kapott, s ennek
arányában nőttek lehetőségei is. Folyik érte a verseny. Egyik oldal közvéleményt
építene, a másik azt rombolná, és kölcsönösen ezzel vádolják egymást. Pedig

csak egyféle közvéleményre lenne szükségünk. Egy józan magyarra. Az egymást
gyanakodva néző két fél ország szemében pedig most is ott tükröződik egy régi
beidegződés. Egyik oldal, melyet nemzetinek s éppen ezért tévesen leegysze-
rűsítve konzervatívnak definiálnak, általában – és nem véletlenül – nagyobb
szellemi fegyverzetével úgy tekint alá, mintha ott csupa ellenség lenne, s nem
sajátjaink, ha jórészt félrevezetett tudattal is. A másik oldal, onnan „alulról”,
ügyes kezek által és korszerű módszerekkel konzervált nadrágos utálattal és
mindenütt úri huncutságot gyanítva néz „felfelé”. 

E két oldalt tévesen próbálják beskatulyázni a jobb és a bal kategóriájába,
de ha a jobb- és baloldali értékek szempontjából nézzük, mintha fordított lenne
a kép. Még egy szempont, szintén leegyszerűsített, de valós. Az egyik – mint
láttuk – nemzeti, a másikkal már több mint száz éve próbálják elérni, hogy
„nemzetközivé váljon holnapra”, mint a világ. Tudom, hogy ez túlzó módon tö-
möríti napjaink valóságát, de ha Kodolányi rövidségével akarom bemutatni,
akkor ebben látom összefoglalhatónak a kérdést.

y

Régi dicsőségünk…
Mályusz Elemér: Mátyás király 1943/4.

Most, amikor a nemzeti eszme térdre rogyva próbál még egyszer lábra állni,
amikor múltunk nagy példáit és kapaszkodóit rombolják, és a deheroizálás ön-
magáért való céllá lett, különösen nagy szükségünk van egy tiszta Mátyás-képre,
hiszen őt, mint az utolsó nagy magyar sikerek kovácsát, különös igyekezettel
próbálják új történészek, és magukat annak képzelők, lerántani a porba.
Mályusz olyan képet vázol fel az Igazságosról, amelyik nem csupán erősítő
példa, de nagyon valószínű is egyben.

„Machiavelli róla mintázhatta volna meg a Principet, a nagy célokra törő
renaissance-uralkodó alakját. Életében ugyanis nemcsak a tettvágyat és aka-
raterőt, más részről pedig az óvatosan számító ügyességet találta volna meg,
hanem a virtù-t is, a teremtő erejű lelki tényezőt, amellyel egyedül lehet egy ál-
lamot naggyá és hatalmassá tenni. Az olasz állambölcselő nem ismerte Mátyást,
mert egy emberöltővel utána élt, amikor Magyarország, rövid tündöklés után,
ismét arra a pontra esett vissza, amelyen a XV. század közepén volt s így nem
vonhatta többé magára az egykorúak figyelmét. Pedig ha nem merül oly hamar
feledésbe neve, a Principe bizonyára megőrizte volna annak a közép-európai
fejedelemnek az emlékét, akit olasz és nyugati társainál nem kisebb becsvágy
hevített, de aki méreg, orvgyilkosság, esküszegés és erőszak helyett egy magas
műveltségű államférfi fölényes ügyességével és számító erejével győzött az aka-
dályokon. 

Mátyás nagyon nehéz viszonyok között lépett trónra. A XV. század elején
még érintetlen volt Magyarország állami egysége. Erős királyi hatalom tartotta
össze a centrifugális erőket, azokat a nagybirtokosokat, akik nemcsak óriási
uradalmakkal és azokon a jobbágyok ezreivel rendelkeztek, hanem a szabad
köznemesség egy részét is hűbéreseikké tették. A század közepére azonban –
trónviszályok és gyermekkirály uralkodása következtében – a főurak hatalmukat
az állam kárára túlságosan nagy mértékben növelték meg. Kezükbe kerítették
összefüggő, nagy területek állami adóját, pénzt vertek, lefoglalták a királyi bá-
nyákat és vámhelyeket, fennhatóságukat kiterjesztették a szabad városok fölé,
sőt volt olyan, aki még a püspöki kinevezés jogát is megszerezte magának.
Csaknem valamennyi nagybirtokos az állami bíráskodási és végrehajtó hatalom
egy-egy részét is gyakorolta, s ha nem országos méltóságot, legalább főispáni
tisztséget tartott a kezében, amelynek segítségével egész megye köznemességé -
nek lett vezére a közigazgatás, hadiélet és igazságszolgáltatás terén. Ezek a
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főurak a királynak csak a névleges kormányzást hagyták meg. De nemcsak füg-
getlenítették magukat, hanem egymással háborúkat is viseltek, ugyanakkor
pedig elhanyagolták az ország közös ellenségeivel szemben a védekezést. Az
állam tekintélye így a mélypontra süllyedve le, Magyarország nagyon közel volt
ahhoz, hogy a német birodalom példájára több, független territóriumra bomlik
szét. S mert ugyanekkor megjelent a déli határnál Bizánc elfoglalója is, hogy
Kelet harcias népét a Nyugat ellen vezesse, előre látható volt, hogy a felbomlott
ország a legrövidebb idő alatt a török zsákmányává lesz. 

Ilyen körülmények között választották Mátyást 1458-ban királlyá. Az ural-
mat számára más tényezők egyénileg is súlyossá tették. Egyetlen támasza ap-
jának, a törökverő hadvezérnek hírneve volt. Nem dicsekedhetett előkelő
származással, mivel apja homo novus, akit a nagyurak nem tekintettek maguk-
kal egyenrangúnak. Megválasztását családjának gazdagsága és pártjának ha-
talma vitte keresztül, ez a gazdagság azonban szóba sem jöhetett az állam
összes kiadásainak fedezésénél, a párt pedig hamar felbomolhatott, s jó bará-
taiból ellenségek válhattak, ha az óhajtott előnyöket nem kapják meg. Azonkívül
az első volt, aki nem az Árpád-ház leányági leszármazói közül került a trónra,
s ezzel nemcsak a legitimitásban rejlő erőt nélkülözte, hanem trónkövetelőkkel,
köztük legközelebbi szomszédai, Lengyelország és a német birodalom uralko-
dóival is szembekerült. 

A király, akinek útjába barát és ellenség mintegy versengve gördítette az
akadályokat, még szinte gyermek, úgy, hogy alig-alig készíthet magának kor-
mányprogramot s egyedül vele született természetes ösztönére, tehetsége ta-
nácsára kell bíznia magát. Azonban az első perctől fogva erélyesen törekszik a
viszonyoktól reá rakott béklyókat levetni és a csorbítatlan királyi hatalmat vissza-
szerezni. Elsősorban családjának és pártjának adja tudomására, hogy nem tűr
maga fölött gyámkodást. Anyja csendesen háttérbe is vonul, nagybátyja azon-
ban, kit kormányzónak választottak meg melléje, pártjának több tagjával együtt
azon elégedetlen főurakhoz csatlakozik, akik a német császárt ellenkirálynak
választják meg. Rövid időre polgárháború, majd évekig tartó alkudozások kö-
vetkeznek. Mátyás ugyanis inkább jó akarattal és adományokkal igyekszik meg-
békíteni ellenfeleit, mint fegyverrel győzni le őket; sajnálja a testvérkézzel
kiontott vért. El is éri, hogy nagybátyja a török elleni harcot választja – ott is
pusztul el –, a pártütők pedig sorra meghódolnak, miután látják, hogy Mátyás
a legreménytelenebb helyzeteket kedvezőre tudja fordítani. Erélye és hideg-
vére a husziták ellenében éppen olyan sikereket mutat fel, amikor sorra el-
foglalja rablóváraikat, mint a törökkel szemben, akitől Boszniát ragadja el,
megmentve ily módon Ausztriát és Észak-Olaszországot a pusztításoktól. Bár
most már módjában volna megbosszulni a családján korábban esett sérelme-
ket, így testvére kivégeztetését, nem gondol ellenségei megalázására. Ellen-
kezőleg, személyes híveivé teszi őket, csakhogy erejüket az állam javára
biztosíthassa. Egyetlen feltételt szab: az uzurpált felségjogokat vissza kell
adniok. Ebben a tekintetben hajthatatlan. Az eredmény gyors és jelentős:
vám, adó, pénzverés, bányászat megint az övé, a főispánokat és tisztviselőket
ismét ő nevezi ki régi és újabb hívei közül. Az államhatalom és államterület
így ismét szilárd és egységes. 

A régi Magyarország visszaállításával azonban nem éri be Mátyás. Célszerű
pénzügyi reformjaival és új adórendszerrel, amely minden jobbágyra egyenlő
terhet helyez, olyan nagy jövedelmet szerez, hogy lassan elsőrangú, fegyelme-
zett és állandó zsoldos sereget állíthat fel. Nemcsak végleg függetleníti így
magát a nagybirtok uraitól, hanem merészebb terv kivitelére is gondolhat most
már. Életének hő vágya, amely sírjáig elkíséri, apja törekvéseinek megvalósítása:
a török kiűzése Európából és Konstantinápoly visszavétele. Uralma elején évről
évre háborúskodik a törökkel, amikor azonban azt kell látnia, hogy a pápa ki-
vételével a Nyugat közönyösen nézi harcát, mintha a török nem is az egész
európai kultúrát fenyegetné, s amikor saját veszteségein győződik meg arról,
hogy egyedül nem győzheti le a szultánt, merészen új utakra tér. A pápa és a

császár felhívására vállalkozik a huszitákra Rómában kimondott ítélet végre-
hajtására és cseh királlyá választatja magát. Ezzel biztosítja a lehetőséget, hogy
mint a választófejedelmek egyike, a császári trón megüresedésekor a német bi-
rodalom élére kerülhessen s annak kimeríthetetlen gazdagságát felhasználhassa
a török elleni háborúkhoz. 1480-ig külpolitikája pápa- és Habsburg-barát.
Hosszú ideig a középkor e két nagyhatalmával egyetértésben igyekszik működni
s nem lankadó buzgalommal próbálja megtalálni a közös eljárás útját. Még ál-
dozatokat is kész hozni, noha olyan sikerekre tekinthet vissza, mint a sokszoros
túlerőben lévő lengyel seregek tönkretétele. Amikor azonban minden törekvése
hiábavalónak bizonyul, mert a pápai székre olyanok jutnak, akiknek családjuk
felemelése a legfőbb gondjuk, s mert a német választófejedelmek sem akarnak
tudni a »barbárról«, megfogamzik benne a gondolat, hogy Magyarországból,
mint központból kiindulólag birodalmat teremt magának és regnumát impéri-
ummá fejleszti. Elhatározását csak sietteti az összeesküvés, amelyet a klérus
egyes tagjai otthon szőnek ellene. Egykori mentorának és kancellárjának, Vitéz
János esztergomi érseknek, meg legkedveltebb püspökének, Janus Pannonius-
nak pártütése keserűen kiábrándítja s ettől fogva az egyházi méltóságokat is
kénye-kedve szerint, tisztán politikai szempontoktól vezettetve, adományozza.
Annak jeléül, hogy egyénisége felszabadult minden személyes tekintély és ha-
gyomány varázsa alól. A pápa és a császár egyszerű hatalmi tényezők lesznek
szemében s most már nincs reájuk tekintettel. Nagyszerű hadsereggel, háta
mögött a kitűnően megszervezett országgal, gyors egymásutánban elfoglalja a
császár székhelyét, Bécset, egész Alsó-Ausztriát, majd Stájerország és Karintia
egy részét, miközben hadai előkészítik az utat nyugatra, Felső-Ausztria felé és
délre, Velence irányában, hogy így ő legyen az első, aki, megelőzve a francia és
spanyol királyokat, meg a császárt, hódítóként lép a félszigetre. 

Az új impérium ugyanis magába foglalta volna mindazokat a területeket,
amelyeknek lakossága és gazdagsága nélkülözhetetlen a török elleni győzelmes
és sikeres hadjárathoz, terheinek viseléséhez. Amit a Nyugat jószántából nem
akart megtenni, arra a magyar király, a keresztény kultúrát fenyegető veszede-
lem legalaposabb ismerője, erővel akarta kényszeríteni. A renaissance fejedelem
lelke legmélyén az igazi középkori lelkesedés tüzét táplálta, amikor nem egyedül
becsvágyból, hanem sokkal inkább a nagy, fennkölt cél érdekében szétküldte
hódító seregeit, s a keresztény szolidaritás érzéséről megfeledkezett Nyugatnak
élő és cselekvő lelkiismerete lett. 

Mátyás az impérium tagjainak, az elfoglalt országoknak különleges beren-
dezkedéseit épségben hagyta. Népeinek nyelvét és nemzeti sajátságait meg-
védte, az összetartozó országrészek autonómiáját pedig mindenütt fejleszteni
igyekezett. A meghódított nyugati országok számára ezért uralma nem vissza-
esést, hanem emelkedést jelentett az önálló állami élet felé vezető úton. A pél-
dakép Magyarország volt. Itt ugyanis Mátyás már előzőleg fontos társadalmi
reformokat valósított meg. Nem elégedve meg azzal, hogy a nagybirtok elsza-
kadási és függetlenülési törekvéseit egyedül a királyi hatalom korlátozza, a köz-
nemességet az állandó ellensúly szerepével ruházta fel. A főurakat tehát
igazságszolgáltatás tekintetében a köznemesség önkormányzati szerve, a megye
alá rendelte, a rendi alkotmányt pedig, amelynek keretében a köznemesség az
országgyűlésen befolyást nyert az ország sorsának intézésében, kifejlesztette.
Ugyancsak a társadalmat reformáló terveivel függött össze az a törekvése is,
hogy a legfőbb méltóságok betöltésénél, azok királyi tisztviselői jellegét meg-
szüntetve, részt juttasson a politikai nemzetnek, a rendeknek, s a nádor sze-
mélyében oly tényezőt állítson a magyar közéletbe, akinek egyaránt kell a király
és az ország bizalmát élveznie. Ezeket a Magyarországon már kész társadalmi
és állami formákat vette mintául Mátyás sziléziai és ausztriai reformjainál.
Éppen úgy az ő uralkodásához fűződik az első osztrák Generallandtag össze-
hívása, mint a sziléziai Fürstentag állandósulása, amelyen az ország valamennyi
fejedelme, városa és rendje részt vett; mindazok, akik addig, a hűbériség ko-
rában egymással harcolva úgy éltek, mintha nem is ugyanazon organizmus ré-
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szei lettek volna. Ugyancsak Mátyás szervezte meg az egész sziléziai közigaz-
gatás élén álló főkapitányságot, amely Nagy Frigyesig Szilézia állami egységé-
nek jelképe maradt, s mint Magyarországon a nádorságot, megpróbálta ezt a
tisztséget is rendi jellegűvé változtatni. A célszerű pénzügyi, hadi, igazságszol-
gáltatási és közigazgatási reformok hosszú sorát valósította még meg, hogy
ezzel Sziléziát az idők követelményeinek megfelelően korszerűsítse. 

A hódítás és a szervezés művét akkor vitte végbe Mátyás, amikor a közép-
kori középállamok sorából az újkor nagyhatalmai kezdtek kiválni. Ugyanazok a
törekvések jellemezték uralmát, amelyek Franciaország és Anglia vagy Velence
és a Habsburg-monarchia naggyá válását biztosították. Rendezett pénzügyek,
állandó hadsereg és káprázatos diplomáciai játék, amely igyekszik a közeli és
távoli államok közt végbemenő minden eltolódást, változást észrevenni, s a
maga javára merészen, gyorsan és leleményesen értékesíteni – ezek voltak az
eszközök, amelyek az erős központi hatalom irányítása mellett a magyar biro-
dalom területét egyre növelték s minden további hódítással, minden újabban
megszervezett territóriummal fokozták az állam expanzív erejét, s további hó-
dításokra képesítettek. A birodalom, amelyet Mátyás a magáénak mondhatott,
még távol állott attól, hogy végleges formáját elnyerje, Magyarország azonban
így is beiktatódott a leendő nagyhatalmak sorába. Egyetlen ember tettereje és
tehetsége növelte tehát nagyra a felbomlás előtt álló országot, s ugyanakkor
impériumszervezési törekvései az erkölcsi létjogosultságot sem nélkülözték,
mert hatalmával biztosan védte a nyugati keresztény kultúrát a mohamedaniz-
mussal szemben. 

Ez a szüntelenül dolgozó ember, akinek nyugalmat és pihenést csak azok a
percek jelentettek, amikor humanista tudósai között megjelenhetett, hogy velük
értékes kéziratok gyűjtéséről tanácskozzék vagy neoplatonikus filozófiai prob-
lémákról vitatkozzék, még nem volt ötven éves, amikor meghalt. Halálakor,
amelyet hadjárataiban kapott sebei is siettettek, kiderült, hogy a Fortuna erő-
sebb volt nálánál. Virtù-jával egész életében győzedelmeskedett a csalárd sze-
rencsén, az örököst azonban nem tudta kikényszeríteni tőle. Nem volt, aki
folytassa művét, aki fenntartsa birodalmát, s így életmunkájának minden ered-
ménye szinte órák alatt romba dőlt, hogy vele eltűnjék Magyarország nagyha-
talmi állása, s ezzel Európa elé mint további két évszázadig megoldhatatlan
probléma meredjen fel a törökkel szemben való védekezés.” 

Ha azt szeretnénk, hogy ez a nagy király halálában is szolgálhassa nemze-
tünket, akkor ezt a Mátyás imágót kell eljuttatnunk a tanuló ifjúsághoz, a ké-
sőbbi felnőtt magyar társadalom tagjaihoz.  Nem csupán mert így hasznos,
hanem mert így igaz!

y

Most éppen lehetett
Makkai Sándor: A magyar otthon 1943/4.

A „Nem lehet” Erdélyben történelminek számító kijelentése után eltávozott
püspök-író Makkai Sándor, a Hitelt alapító Makkai László édesapja, ezzel az
írásával hazatért. Akkor éppen lehetett. Nem sokáig.

„Az első világháború utáni években, a csonka országban és a leszakított ré-
szeken egyaránt megindult és kibontakozott a sajátosan magyar természet és
lelkiség kutatása, a történelmi múltban, föld és ember adottságaiban, az örök-
lött, de nagyrészt feledésbe ment kultúrkincsekben. Sohasem volt még a magyar
olyan szomjasan kíváncsi arra: ki vagyok én?, mint az elmúlt évtizedekben. 

Ez a szenvedélyes önmagához fordulás mindennél világosabban mutatja
annak a halálos veszedelemnek megérzését, melyben nemzeti egzisztenciánk
forog. Ez a veszedelem nem csökkent, sőt inkább napról napra növekedett. Ma

még sürgetőbb ennek a kérdésnek feltétele és megválaszolása, mint évekkel
ezelőtt volt. Különösképpen előtérbe került a magyar lényeg felismerhetőségé-
nek, megbizonyításának formai kérdése, vagyis a magyar életforma problémája.
Ha van sajátos magyar természet és lélek, akkor lennie kell sajátos magyar ma-
gatartásnak is, melyet ez a tartalom teremt magának, s melyben önmagunk és
a világ előtt össze nem téveszthető, s mással nem pótolható módon és alakban
jelenünk meg. Ez az életforma nem mesterséges külsőség, hanem lényegünkből
kihajtó önvédelem, önfegyelmezés és bizonyságtétel: ez vagyok, ez akarok lenni,
így kell velem számolni, így lehet reám építeni, ezért kell engem tiszteletben
tartani, ez az, amihez senki nem nyúlhat halálig való védekezésem kihívása nél-
kül. Volt ilyen magyar életforma az önfenntartó foglalkozásokban, a jogrendben,
a hadiéletben, a gondolkozásban, a művészetben, az erkölcsiségben, a vallás-
ban. De a XVIII. és XIX. századok során, a magyar élterő ellenállásának fáj-
dalmas megtörése és a magyarság létszámának tragikus visszaesése után ez
az életforma elhalványodott, visszahúzódott, feledésbe ment, s helyét idegen,
mi ndinkább nemzetközi megnyilatkozás váltotta fel. Ezzel természetesen együtt -
járt a magyar értékek pusztulása és az életerők hanyatlása is. Mikor Trianon
reánk szakadt, már sok tekintetben csak külső ítélete nyilvánult meg benne egy
belülről régebben elvesztett létharcnak. Az ítélet rettentő és brutalitásában igaz -
ságtalan volt, de egyre azért gondviselésszerű és jó: felébresztett a halál álmából
és önmagunk vizsgálatára, értékeink megkeresésére, az élethez való jogunk és
hivatásunk új öntudatosítására kényszerített. Most vizsgázunk ebből az önis-
meretből, tűzben és vérben, halálos fenyegetések és súlyos teherpróbák között.
Bármily rövid időnk volt arra, hogy erőinket felismerjük és számba vegyük, csak
ezt a készületet állíthatjuk szembe az életünk lángját kioltani akaró ellenséggel,
s harc közben sem szabad abbahagynunk a jövendőre való további felkészülé-
sünket.” 

A magyarságot, ezúttal szomszédjaival, sőt egész Európával együtt fenye-
gető veszedelmek közepette, ismét hallani lehet a „mi a magyar” kérdésfelve-
tésről. Azonban mindaz, ami sajátosan magyar, egyre inkább egy globalizált
világ örvényébe sodródva süllyed el. Ez pedig „nemzeti egzisztenciánkat” ve-
szélyezteti. Ismét meggyőződhetünk arról, hogy Trianon súlyos sebét nem si-
ratni, s főleg nem feledni helyes, hanem hasznosítani kell figyelmeztetését. Így
válhat az halált hozni szántó kísérletből, életet jelentő figyelmeztetéssé. A fele-
dést szorgalmazók itt olvashatják: Makkai is így látta.

„Ez alkalommal a magyar életforma különféle területeken való megnyilat-
kozásainak közös gyökerére, az alapformára kívánok rámutatni. Mélyen meg
vagyok győződve afelől, hogy a magyarság jövendőjének lehetősége ezen az
alapformán épül, vagy omlik össze. Elsősorban, mindenekelőtt erről lehet és
kell megismerni a magyart, önmagunk és mások részéről egyaránt. Ez az alap-
életforma a magyar otthon. Tudatosan és szándékosan mondtam otthont és
nem családot. Ezzel világosan jelezni kívántam, hogy a pusztán vérségi köte-
léknél és a gazdasági érdekszövetségnél mélyebb egységre, s magasabb rendű
értékvalóságra tekintek. Család a vérség és érdek alapján is lehetséges és van
is. De az ilyen kötelékekben egyúttal megjelenik az érdekellentétek és a nem-
zedékek harca, a szülői zsarnokság és a gyermeki lázadás, amik a családot fel-
bontják, s idegen elemekre robbantják széjjel. Ezzel szemben az otthon azt a
családi egységet és közösséget jelenti, ahol a tagokat a lélek kapcsai fűzik
össze, ahol a felelősség és áldozatosság törvénye uralkodik, s a tiszta szeretet-
közösség nyújt a tagoknak védelmet, vigasztalást, békességet minden külső tá-
madás ellen, s a lélek ad erőket az élet fizikai és szellemi küzdelmére. Családja,
így vagy úgy, mindenkinek van, de otthona sokkal kevesebbnek. A magyar ott-
hon olyan családi közösséget jelent, amelyik már önmagában erkölcsi jellegű,
mert öntudatos vállalása annak a feladatnak, amely önmagán túl a nemzet egé-
szére, annak létparancsára tekint. Egész történelmünk bizonyítja, hogy a ma-
gyar élet hozzá van forrva a családi otthon életformájához. Ez pedig azért van
így, mert magyar szemlélet szerint a család kicsi nemzet és az otthon kicsi haza,
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amiből következik, hogy a nemzet és a haza nem más, mint nagy család és ott-
hon. Ebből az ősi élményből fakadt a magyarság nemzetalkotó és fenntartó
ereje. Sajátos magyar örökség ez. A mi szemünkben a család világrendi té-
nyező, mellyel semmiféle szükségből, érdekből, vagy kényszerből alkotott tár-
sadalmi alakulat össze nem mérhető, mindenik ideiglenes és változhatik, csak
egyedül a család nem. Az egészséges családi otthon tehát az egészséges magyar
nemzet alapja és biztosítója. Nemzeti eszményünk családiassága folytán jöven-
dőnk legfontosabb feladata a magyar otthon helyreállítása. Mert éppen ez a
hagyományos életforma bomlott meg s lett idegen, vagy nemzetközi utánzattá. 

A feladat súlya a nőkön, elsősorban az anyákon van. Az otthon a nők éltető
eleme és ők az otthon éltető lelke. Az a magyar közmondás, hogy »legjobb ott-
hon«, a magyar nő, a feleség és anya ősi dicsőségét hirdeti. Gonosz századok
során keresztül formálódott ezekké a szavakká a sóvárgás, mellyel otthonuk
felé fordultak az örökös harcban, bujdosásban, világjárásban, száműzetésben
és rabságban hányódó magyar férfiak. De ezt a dicsőséget a magyar nő csak
mint nő igényelheti. Az egész világon páratlan méltósága, anyai élethivatásának
egyedülálló tisztelete, létének koronája női mivoltában van. Aligha létezik nem-
zet, melynek férfi társadalma akkora tisztelettel és hódolattal övezné a nőt, mint
a magyar, de kizárólag sajátos női hivatása körében.” 

Rendkívül érdekes fejtegetés a család és az otthon összehasonlítása. S való-
ban, a család és az otthon fogalma együtt jelentheti azt, ami az ősi emberi igény
szerint a legnagyobb megtartó erő. Kicsiben is és nagyban is. Makkai ezt írja:
„…magyar szemlélet szerint a család kicsi nemzet és az otthon kicsi haza, ami-
ből következik, hogy a nemzet és a haza nem más, mint nagy család és otthon.”
A család és az otthon fogalmát egyesíti a „családi tűzhely” régtől ismert kifejezés.
Íme, Makkai igazsága, amint azt csodálatos módon már az ősi időkben felismerte
és meghatározta a nyelv. A mai nemzetpolitika is elsősorban erre építhet. Leg-
nagyobb gondunk, a demográfiai, szintén ezen keresztül közelíthető meg. Az ott-
honteremtés így lehet legfőbb pillére egy családpolitikának.

Nehezebb kérdés mára a nők helyzetének megközelítése. Makkai leírja a
teremtés és a természet szerint józan ésszel elképzelhetőt. Ez az, amit aztán a
különböző ideológiák, megcsodálható idegen életformák, politikai küzdelmek –
megannyi korral járó elkerülhetetlen változás – összekuszáltak. S mégis, mintha
maradt volna még a magyar társadalomban nyoma annak a tiszteletnek, amelyet
az anya érdemel. Ezért olyan fájdalmas, amikor a nőt éppen anyaságában pró-
bálják megkörnyékezni, és ezt a csak általa teljesíthető feladatot is úgy akarják
beállítani, mint kényszert, mint olyant, ami alárendeli a férfiaknak. Már-már
megalázónak vélhetik azt, ha valaki gyermeket vállal. Ez egy őrületbe hajló és
pusztulás felé haladó világ gondolatmenete. Talán mindennél veszedelmesebb.
Hiszen, amint Makkainál is olvashatjuk, mindaz, ami a nőt a férfitól megkülön-
böztette, ami egy természetes „munkamegosztásban” egyedüli feladata volt,
éppen az eredményezte, hogy a magyar (és nem csak a magyar) férfi előtt olyan
piedesztálra állhatott, amely minden neoliberális izgatást felülírva biztosította
számára az örök tiszteletet. De, írja Makkai: „ezt a dicsőséget a magyar nő
csak mint nő igényelheti.” Ezt akarják hát az álságos feminista gondolatok se-
gítségével elvenni a nőktől.

És Makkai így folytatja:
„Ettől a magyar hagyománytól való lassú elhanyatlás veszedelmes törést s

halállal fenyegető változást idézett fel a magyar nemzeti és társadalmi életben.
A nők egy része azt hitte és hiszi most is, hogy emberi mivoltát, méltóságát és
szabadságát csak férfi mintára és férfi módon biztosíthatja. Leszállva sajátos
elsőségének magaslatáról, egyenlőségi harcba kezdett a férfival. Ennél ször-
nyűbb, mert idegen lelkűbb és nemzettagadóbb tévedést a magyar nő el sem
követhetett volna. Legyünk tisztában azzal, hogy ennek a harcnak csak a nő
lehet a vesztese, mert rossz, gyenge és üres férfiutánzatnál egyebet nem érhet
el, holott értéke nem ebben a haszontalan másolatban, hanem páratlan erede-
tiségében rejlik. Női érvényesülés férfi életmódban: lemondás a nő életének

céljáról és értelméről. Künn a világban egyetlen ponton sem képes a férfit uto-
lérni, pótolni, vagy helyettesíteni, egyszerűen azért, mert helye nem künn a
világban van. Az otthon az a hely, ahol a nő megtámadhatatlanul és elvitatha-
tatlanul a maga eredeti területén mozog, s ahol utolérhetetlen, pótolhatatlan és
helyettesíthetetlen. Az otthonáról lemondó nő önmagáról mondott le. Nemcsak
a gyermek képe homályosul el tudatában, hanem elsorvadnak a szeretetre, ön-
feláldozásra, másokban való megújulásra szolgáló hatalmas és dicsőséges ké-
pességei is. Az a nagyszerű ajándék, melyet ő kapott Istentől, s melyet Madách
halhatatlan szavakkal énekelt meg: 

»’S ha tettdús életed 
Zajában elnémul az égi szó, 
E gyönge nő tisztább lelkülete
Az érdekek mocskától távolabb 
Meghallja azt és szíverén keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni.« 

A nőt nem azért kell az otthon lelkévé tenni, mert ez a férfinak kényelmesebb
és tetszetősebb, hanem önmagáért és a nemzetért. Mindezek igazságát a ma-
gyar otthon mai otthontalansága bizonyítja. Külső képében és belső szellemé-
ben egyaránt nemcsak idegen, hanem egyenesen ellenséges minták utánzata.
Modern? Nem. A korszerűség nem az utánzásban, hanem saját mai létérde-
künknek helyes felismerésében és szolgálatában áll. Létérdekünk pedig egya-
ránt mennyiségi és minőségi. Sok magyar gyermek és lelkileg különb
gyermekek sokasága teheti a magyar jövendőt bizonyossá. Ennek a kétarcú
gyermekáldásnak forrása a magyar otthon, melyet csak a magyar nők öntudatos
és áldozatos vállalkozására építhetünk rá.” 

Igen! Valóban kényes kérdést feszeget a szerző, olyant, amely azóta sok-
szoros átalakuláson ment keresztül. De mégis ott áll egy nagyon fontos érv:
„(…) ennek a harcnak csak a nő lehet a vesztese, mert rossz, gyenge és üres
férfiutánzatnál egyebet nem érhet el, holott értéke nem ebben a haszontalan
másolatban, hanem páratlan eredetiségében rejlik.” S ez nem azt jelenti, hogy
kevesebb, hogy nem lehet képes – az élet bizonyos területeit kivéve – hasonló
teljesítményre, mint a férfi. De: míg a nő képes lehet sok minderre, a férfi nem
válhat soha alkalmassá a nő helyettesítésére. Természetesen ott van a szabad
választás lehetősége. Mindezzel a felelősséggel és belső vívódással, amit az
anyának teremtett nő átél, ha lemond szerepéről. És ott van a kettős szerep
önsanyargatásba hanyatlani képes helyzete. Az, amely leginkább ad muníciót
az ellenvéleményt támogatóknak. Nos, ez az a pont, ahol a modern élet nyújthat
korszerű megoldásokat. De a nőnek, nőnek kell maradnia! S ha elnézzük meg -
annyi kedves igyekezetét, vajon akar-e mást? Ha azonban ez a természetellenes
vita nem jut nyugvópontra, ott állhat előttünk a végső megoldás is: kipusztulá-
sunk. Lehet választani!

„Önként felmerül az a kérdés, hogy mi történjék azokkal a nőkkel, akik saját
hibájukon kívül nem lehetnek egy családi otthonnak éltető lelkévé, mint felesé-
gek és anyák. A kérdés sokkal messzibb vezet annál, semhogy ezen a helyen
belemehetnénk fejtegetésébe. De annyit megjegyezhetünk, hogy azoknak a nők-
nek is a magyar otthon szolgálatába kell állítaniok testi és szellemi erőiket, akik
maguk nem lehetnek feleségek és anyák. Tőlük egy talán még önzetlenebb és
szebb áldozatot kíván a magyar jövő: mások reájuk bízott vagy szüleiktől elma-
radott gyermekeinek szeretetét, gondozását, nevelését és előkészítését az ott-
honalapításra. Természetesen nem tagadjuk azt sem, hogy a családi otthonért
a magyar férfi is felelős. Említsük meg legalábbis azt a férfikötelezettséget,
hogy az élet harcában kapott sebeket és méltatlanságokat ne szabadítsa rá ott-
honára, ne legyen rosszabb otthon, mint künn a világban, sőt minden tekintet-
ben otthon igyekezzék lénye legjavát kiárasztani lelkéből élettársára és
gyermekeire. Így lesz az ő számára is a vigasztalásnak és gyógyulásnak erőfor-
rásává a magyar otthon”. 
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Mindenre van megoldás, főleg ha a megoldás keresése közben olyan belső
támaszunk van, mint a nemzettudat. Mennyivel könnyebb így célt találni. Olyan
célt, amely értelmet ad az emberi életnek az anyaság örömétől megfosztott nő
számára, ebben is társa lehet a szerető férfi!

„Mi a teendőnk? Mindenekelőtt szabaduljunk meg egy súlyos hibától, amely
eddig annyi sok jó törekvést hiúsított meg az otthon ősi magyar életformájának
visszaállítására, illetőleg fölépítésére nézve. A külsőségekben magyarossá tett ott-
hon, belső megújulás nélkül: hiábavaló, értéktelen és hazug öncsalás. Ellenkező-
leg, mindenekelőtt a léleknek kell magyarrá lennie az ősi és igazi magyar értékek
átélése által, hogy ez a lélek alakítsa ki önmagából a sajátos külső formákat is.
A mértéknek a magyar értelemből és a magyar szívből kell fakadnia. Nem ma-
gyarkodó divatra van szükségünk, hanem magyar öntudatra, az alapértékekben
való szilárd meggyőződésre és az igazi magyar sajátosságok szeretetére. 

Hol keressük a magyar otthont? Nem halt meg, csak alszik. A lélek, amelyik
formálta, ott alszik a múltban és az ösztönökben. Nem a formákat, hanem a
létesítő lelket magát kell fölébresztenünk a történelem és az ösztönök mélyéből.
A magyar otthon lelke így határozható meg: egyszerű és kevés külső igény, nagy
és magas belső, lelki, erkölcsi törekvések. Mindig ez adta meg a magyar otthon
ösztönző és visszahívó varázsát. Jellemeket nevelt az élet fizikai és szellemi har-
cára, s békességet és vigasztalást adott e harcok fáradtjainak és sebesültjeinek.
Mindkét áldása a magyar anya céltudatából és önfeláldozásából fakadt. Mert a
magyar anya ősidőktől fogva katonákat nevelt és sebesülteket ápolt, új harcok
számára. Leányait is katonafeleségnek, katonaanyának nevelte. Ezt kellett ten-
nie, mert örökké ez volt a magyar nemzet fizikai és szellemi világhelyzete, s ma
is ez. Kemény osztályrész, de vállalnia kell, különben meghalunk. A magyar
otthon tehát katonaotthon kell, hogy legyen. Nem kényeztető, de fizikai és szel-
lemi értelemben egészségesen fegyelmező és fejlesztő. A szülők majomszeretete
helyett az igazi, mély érzelmi és erkölcsi képességeket felszabadító nevelői szol-
gálatra van szükségünk. Le kell mondanunk a gyermek önző birtoklásáról, s
ún. boldogítására való igyekvés helyett arra kell nevelnünk, hogy bármely kö-
rülmények között saját testi és lelki erőforrásaiból győzelmesen harcolni képes
jellemmé legyen. 

A mai magyar otthonból hiányzik ez a győzelembe vetett hit. Nincsenek
nagy, közös testvéri célok, melyek a magyar családi otthonokat egységbe fűznék,
s eltöltenék a bátor életvállalás bizalmával és reménységével. Miután a szülők
önmagukban sem hisznek, természetesen kételkednek gyermekeikben is, s ezért
próbálnak külső támasztékokat biztosítani számukra. A magyar otthon megújító
lelke a magyar hivatás hite. Nem a magunk apró egyéni érdekeiért tartott meg
a századok vérzivatarában Isten csodálatos kegyelme, hanem, mivel célja van
ezzel a nemzettel ezen a helyen. Ha nem hiszünk abban, hogy az emberi életnek
és értékeknek sajátos képviseletére vagyunk rendelve, melyet helyettünk más
nem teljesíthet, akkor belenyugodtunk halálos ítéletünkbe, mely emberi értelme
szerint már ezer év óta alá volt írva a nálunk sokszorta hatalmasabb ellenségek
akaratában. Ilyen hivatástudatot és meggyőződést azonban csak a magyar ke-
resztyén családi otthon képes kiirthatatlanul beplántálni és kivirágoztatni gyer-
mekeinek lelkében. A magyar apának és anyának hinnie kell abban, hogy fia
legyőzi önmagát és megvédelmezi az örökkévaló értékeket, hogy leánya üres
és céltalan öntetszelgés helyett képes lesz az önfeláldozó szeretetre. A kishitű-
séget, a hazug romantikát és a kendőzött érzékiséget egyedül csak az ilyen ott-
honi szellem képes már csirájában, a gyermeki szívben megsemmisíteni. Viszont
semmiféle hadsereg és semmiféle fizikai fegyver ki nem pusztíthatja a lélek ér-
tékeibe vetett magyar hitet, amíg azt a magyar családi otthonok felelős és ál-
dozatos szeretetének páncélja védelmezi.”

A Makkai által itt emlegetett háborút nem kell leegyszerűsíteni a fegyveres
harcra. Az élet egyre inkább küzdelemmé válik. A liberális környezet folytonos
versenyhelyzetet erőltet az egyénre. Ahelyett, hogy a nemzetért folytatott cél-
szerű munkálkodás közös gondjának lennénk munkásai, az önmegvalósítás –

olykor kamikáze – harcosaivá válunk. Ezt kellene elkerülni, de ha a környezet
mást erőltet ránk, akkor erre kell felkészülni. A családi otthon képes egyedül
felvértezni mindazzal, ami erre alkalmassá tesz, nem ama bizonyos majomsze-
retet által. A gyermeket pedig nem kell már apró korától versenyeztetni, arra
nevelni, hogy több mint a másik, és főleg, ha többet birtokol, mint a másik.
A legfontosabb itt is a szeretet, s ebben, akár a szülésben, a legnagyobb szerep
az anyára hárul. Mióta világ a világ.

„Ha ilyen az otthon lelke, akkor változik a formája is, és kibontakozik az a
sajátos külső magyar életforma, amelyet ez a lélek igényel magának. De egy
pillanatra se gondoljuk azt, hogy a külsőségek jelentéktelenek. Csak addig je-
lentéktelenek, amíg esetlegesen, kívülről aggatják rá őket a lélekre, mint a ka-
rácsonyfára a díszeket. A fa virága, lombja, gyümölcse, koronájának ágazása,
mihelyt a gyökérből származott, többé nem jelentéktelen külsőség, hanem ma-
gának a lényegnek megtestesülése. Így lesznek jelei és bizonyságai a magyar
életforma megnyilatkozásai az életerőnek, az öntudatnak és a műveltségnek. 

Két véglet ellen kell azonban eleitől kezdve szabadságharcot folytatnunk az
egységes magyar életforma győzelméért. Az egyik az idegent utánzó rabszol-
gaság. Nem igaz, hogy az idegen szebb, jobb, egészségesebb, mint a magyar.
Ezt leginkább a női divat uralma bizonyítja. A nők közül senki se gondol a
ruhaszabás, a kalap vagy az arcfestés dolgában arra, hogy az szép, jó vagy
egész séges, hanem csak arra, hogy divatos-e? A divat parancsára a nők a leg-
képtelenebb ízléstelenségekre képesek. Tehetetlen rabszolgái sokszor teljesen
esztelen, sőt őrült parancsoknak. Miért van az, hogy a magyar nők nem akarják
ezt belátni, s ha belátják is, nem merik kimondani, harcra kelni ellene s lerázni
magukról ezt a szégyenletes rabigát? Pedig ez a divatszolgaság föl sem mérhető
lelki, ízlésbeli és erkölcsi romlás okozója a családi otthon és az egész nemzeti
társadalom életében. Tovább mehetnénk a családi ház berendezésének és dí-
szítésének kérdésére, ahol ismét ugyanazt a sablonszerű, gépies utánzást, rab-
szolgaságot és nemzetközi ízléstelenséget találnók. Életrendünk, szokásaink,
társas érintkezésünk, szórakozásaink egész vonalán mindenütt az öntudatlanság
és szolgaság szégyenbélyege jellemez. Különösen megdöbbentő az, hogy mind-
két nembeli ifjúságunk, a szabadság és szépség igénylésének jelszavai alatt ide-
gen és nemzetközi sablonokat utánoz a legszolgaibb öntudatlansággal s ezekre
építi fel sokszor elrémítően felelőtlen és jövőgyilkos életgyakorlatát. A magyar
lélek természettől fogva zárkózott, szemérmes, józan és igazságra törekvő.
Ezekből a tulajdonságokból valami egészen más életforma következnék, ti.
éppen a családias és otthonos életforma s nem az az utcai, strandi és sportte-
lepi, melyet a mi ifjúságunk követel és kedvel.” 

Ez a „szolgaság” a globalizáció által teljesedett ki. Hogy mit lehet tenni el-
lene? Nehéz erre válaszolni. A legtöbbet talán az ízlést formálni képes művelő-
dés érheti el, és ha ebben lennének éppen a ma divatos celebek módjára ún.
pozitív példaképeink.

„De megvan a másik véglet is: az erőszakolt és ízléstelen magyarkodás a
külsőségekben. Nem egyéb ez, mint lelketlen és felületes iparkodóknak az üres
belsőre mázolt képmutatása. Néhány zsinór vagy tulipán a ruhán nem teszi ma-
gyarrá a szívet és a jellemet. Néhány mázas cserépkorsó, kalotaszegi varrottas
és merev hátú falusi szék nem varázsolhat magyar otthont abba a házba, amely-
ben nincs magyar kötelességérzés és magyar testvéri szeretet. Azzal nem le-
szünk magyarabbakká, ha egymást bátyámuramnak és öcsémnek szólítgatjuk.
A magyar életrend nem azon fordul meg, hogy pont tizenkettőkor ebédeljünk.
S nem a végtelen kártyacsaták nemesítik magyarrá szórakozásainkat. 

A megoldás kulcsa »a népi«-nek helyes szemléletében, értékelésében és gya-
korlásában rejlik. Ne azonosítsuk a népet semmiféle gazdasági, szociális vagy
politikai kategóriával. Ne higgyük el, hogy önmagában értékes és jó mindaz,
ami paraszti vagy szegényemberi. Jussunk el végre oda, hogy népi az összes
társadalmi rétegekben, foglalkozásokban és alkotásokban az, ami a magyarban
őseredeti és valóban értékes. Gondolkozásban, érzésben, erkölcsi vonásokban,
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magatartásban, művészetben egyaránt csakis ez az örök népi és örök magyar,
minden születési, rangbeli vagy egyéb különbség nélkül. Ne csaljuk meg ma-
gunkat egy valótlan idillikus népimádattal, és ne engedjünk egy hasonlóan va-
lótlan és igazságtalan úri gőgnek. Népi és magyar az az emberség, mely a mi
földünk, a mi múltunk és a mi lelkünk sajátosságából fakadt és csakis a mienk.
Ez az, aminek ősforrása, foglalatja, védővára és kirepítő fészke a magyar ott-
hon. Ha belül, lelkében ilyen, akkor nem kell erőszakosan ráaggatni a magyar
külsőt, mert az magától alakul ki, az újra megszomjazott és megismert múlt
legnemesebb hagyományaiból. Életérdekünk arra sürget, hogy nagyon szoros
és nagyon közvetlen otthonias társadalmi együttműködésre rendezkedjünk be.
Az otthon szellemét kell kiterjeszteni a fajközösségbe tartozó testvérek összes-
ségére. Előbb ennek a testvériségnek kell nemzedéket nevelnünk, hogy az állami
élet keretében és eszközeivel hatalmat is tudjunk gyakorolni. A magyar otthon
vonzása előbb magát a magyarságot forrassza össze, s azután lehet azzá az
egyetlen biztos erővé, mely a Kárpát-medence népeit összetartja. A magyar
országjövő igen nagy részben a magyar otthon életformájának kívánatos voltán
sarkallik. Igaz, jó és szép magyarság lélekben és formában s magyar testvériség
a nemzet szolgálatában: ez lesz a magyar otthon áldott gyümölcsözése az el-
következendő jobb századokban.” 

A helyes magyar nemzetpolitikának ebbe az irányba kell terelnie a magyar
társadalmat. Ehhez pedig erre hajlandó mindenkori vezetést kell magunk elé
választanunk. A magyar otthon és a magyar haza, a kicsiny és a nagy, a benne
rejlő összetartozás, az egység érzésével egyként szolgálja megmaradásunkat.

Előbb azonban: „(…) ennek a testvériségnek kell nemzedéket nevelnünk,
hogy az állami élet keretében és eszközeivel hatalmat is tudjunk gyakorolni”,
mert sokan és sokfelől akarnának valami egészen mást!

y

Magatartásunk művészi vetülete
Hankiss János: Magyar magatartás az irodalom tükrében
1943/4.

A mai olvasó felkapja fejét erre a névre. Igen, ez a Hankiss János, a debreceni
egyetem egykori tanára, aki a Hitel hasábjain is publikált, apja Hankiss Elemér -
nek és az orvos-író prof. dr. Hankiss Jánosnak.

„Francois de Curel egyik darabjának címadó szimbóluma: »Tánc a tükör
előtt«. Alapja egy artistamutatvány: üres tükörkeret előtt egy táncos ágál; a
tükör másik oldalán – mintha tükörképe volna – ugyanúgy öltözött másik figura
utánozza minden mozdulatát. Ez a kép jut eszembe, amikor a nehéz témába
belevágom a fejszémet. Vajon a »valódi« magatartást utánozza, tükrözi-e az iro-
dalom, vagy éppen megfordítva: az irodalomban kifejtett magyar magatartásnak
tükörképe a mi magatartásunk a magyar életben? Vagy – ami legvalószínűbb –
egymást figyeli a kettő, és sohasem fogjuk pontosan megtudni, hogy melyik
»kezdte«? 

Mert az kétségtelen, hogy bármely oldalról kezdjük kutatni a magatartás
természetét és forrásait, mindenütt az irodalomhoz jutunk el. 

A naiv ember azt hiheti, hogy a magatartást egyszerűen »az életben« kell
megfigyelni. (…) Nem okosabb mindezt a megfigyelés, a lélekboncolás és az
emberjellemzés professzionistáira: az írókra bíznunk? 

Amikor a történelemben keressük a jellegzetes magatartások mintáit,
reménytadóbb nyomokon járunk ugyan, de nem kevésbé irodalmi nyomokon.
Az adattörténet, sőt az oknyomozó eseménytörténet sem elég ahhoz, hogy jel-
legzetes és hatásos magatartáspéldákat adjon késői koroknak. Ehhez írói vénájú
historikus kell, sőt pontosabban: az kell, hogy a história csakugyan irodalmi

(írásművészeti) igényeket támasszon önmagával szemben. Csak a művészileg
elrendezett vagy kiélezett magatartás ragadós: csak azt veheti például az utókor.
Ha egy történeti alak érdemeit bonyolult okfejtéssel magyarázzák meg nekünk,
akkor sohasem utánozhatjuk. Ehhez festőibb, művészibb póz, íróibb jellemzés
kell. Írói hajlamú történetírók vagy költők, dráma- és regényírók találják meg
azokat a magatartásmintákat, amelyek felejthetetlenek és föltétlenül hatásosak
az utókorra. (…)

Ám talán magunkban találjuk meg legjobban a gyökeresen magyar maga-
tartás mintáját és magyarázatát? Ha igaz az, hogy senkit sem ismerhetünk meg
egészen, de legközvetlenebbül mégis magunkat, – akkor az introspekció útján
állapíthatjuk meg a magyar magatartás ismertető jegyeit. Sajnos, ennek súlyos
akadályai vannak. Magunk megfigyelése közben is szerepet játszunk, bizonyos
magatartást veszünk fel, amit a magunkról alkotott véleményünk színez. Vörös
fény mellett nagyon nehéz megállapítani, hogy van-e vörös tárgy a szobában. 

A kísérleti lélektan (…) kísérletei – a legtöbb reménnyel kecsegtetnek, de
(…) Ez az út se vezet el az irodalomtól. 

De ne is vezessen. Az író mindenképpen a legalkalmasabb szakember a
magatartást alkotó vonások megfigyelésére (legtöbb vonást legpontosabban
figyelhet meg), s főképp e vonások művészi szintézisének fölépítésére. (…)
ha a tudós e téren versenyezhetne vele, mindig fölényben maradna e tekin-
tetben mindenki más fölött azzal, hogy hatásosabbá (átvehetőbbé) tudja tenni
számunkra a kialakított magatartásmintát. Kapcsolata a nagyközönséggel is,
az egyes elmélyedő lelkekkel is teljesebb, mint a tudósé vagy a gyakorlati em-
bereké.

Ide kívánkozik a »magatartás« szó meghatározása. A mi szempontunkból
legcélszerűbb talán az lesz, ha magatartáson egy egyén vagy egy közösség jel-
legzetes reakcióinak szerves szintézisét értjük. Azaz: megfigyeljük (a jelen eset-
ben) a magyarok minél nagyobb számának jellegzetes reakcióit külső
eseményekkel, lelki áramlatokkal, nagy eszmékkel és lényeges intézményekkel
szemben; aztán megfigyeljük azt is, hogy hogyan rendeződnek összefüggésbe
ezek a reakciók, hogyan küszöbölődnek ki köztük a várható ellenmondások,
hogyan homályosulnak el egyesek mások javára és így tovább. 

A mondottakból világos, hogy megfigyelésünk kisebb része sikerülhet élő
embereken, mint irodalmunk alakjain. Az élő ember a vonásokat, illetve reak-
ciókat az elevenség olyan bonyolultságában mutatja, hogy hétköznapi megfi-
gyelő semmi okosat nem tud kezdeni vele. Ösztönösen valami irodalmi sablont
keres, amit ráhúzhat, s akkor megnyugszik, hogy modelljét »kiismerte«. A leg-
több »emberismerő« voltaképpen ügyes kombináló, aki – mint az író – hama-
rosan talál a megfigyelt emberben valami csúcsot, tengelyt, néhány könnyen
rendszerbe csoportosítható vonást s ezekből aránylag egyszerű, tehát könnyen
átvehető képet alkot. Csakhogy az író munkája e téren hasonlíthatatlanul kere-
kebb és meggyőzőbb. Erre egyelőre nincs sok remény.  Azaz a lehető legtömö-
rebben, legművészibben összedolgozott. 

Voltaképpen az író is, az avatatlan emberismerő is rendszerint csak egy-két
eredeti, valóban általa megfigyelt vonást vagy vonáskapcsolatot fedez föl; mun-
kájának java a kép kiegyensúlyozására, művészi kerekdedségének kialakítására
marad. 

Mindezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a típus, a jellemkép vagy a ma-
gatartás a valóságban nem létezik. Csak azt, hogy irodalomtól mentes megfi-
gyelése és átadása csaknem lehetetlen. 

Ebből a szemszögből látjuk azt a figyelemreméltó ellenvetést is, amit egy
nagyon kiváló írónk és esszéistánk tett: hogy talán nem is kellene egyetlen »ma-
gyar magatartásról« beszélni, mert bizonyára más a magyar munkás magatar-
tása, mint a magyar paraszté, a magyar arisztokratáé, mint a magyar polgáré
és így tovább. (…) Kétségkívül vannak olyan írásművek is, amelyek a magyar
egység vélt »előítélete« ellen ágálnak, s ezek legfeljebb negatíve bizonyítják az
örök tételt, hogy a magyar írót, mint igézetes szellemjelenés, háborítja és kény-
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szeríti valami, hogy a gyökeres és közös magyarság kérdésével foglalkozzék. 
Nem tudom, belenyugodhatunk-e abba a ma nagyon divatos fogalmazásba,

hogy a különböző magyar társadalmi rétegek nagyjában azonos magatartását
egyszerűen az ún. »úri« életforma vonzásának kell tulajdonítani a szegényebb
néposztályokra, illetve a kevésbé hatalmasokra. (…) Egy bizonyos: az iro-
dalom – s nemcsak a mienk, de az itt járt idegeneké is – a magyar parasztban
is megtalálta a magyar úr esztétikai életszemléletét. Ezzel a felfogással szemben
most a magyar földmívelő nép ismerői sok aggályt fejeztek ki, de kevés volt
köztük olyan, aki adott alkalommal, regényben vagy színdarabban mégis ne
eszményítette volna a magyar parasztot az ún. »úri« magatartás irányában...
Móricz Zsigmond vagy Szabó Dezső paraszt hősei és Jókai vagy Arany paraszt
hősei közt csak apróságokban van eltérés. 

Ez annál természetesebb, mert az irodalom az analfabéták közt is terjeszti
(közvetett módon) a maga magatartásképeit. A konvenció, az illemtan, akár a
könyv, akár a rádió, akár a hagyomány hullámhosszán terjed, mindenképpen
irodalminak nevezhető eszközökkel befolyásolja a becsület fogalmát, a virtust,
a magatartást. S a »közvélemény« – akár pletyka, akár monda – úgy egyénít,
egyszerűsít, izgalmasít, mint a hősmondát kialakító közösség szelleme. 

Az eddigiekből is azt következtethette az olvasó, hogy nem lehet szó egyet-
len magatartásról, de hogy a magatartásképek rendszerint olyanféleképpen lép-
nek kapcsolatba egymással, mintha egy egységes rendszer tényezői volnának. 

A legtöbbször hangsúlyozott magatartásminták – abban a sorrendben,
ahogy a külföldi megfigyelők divatba hozzák: 

I. A magyar katonanemzet: férfias, kalandvágyó, kezdeményező, dinamikus.
A »huszár« szót minden nyugati nyelv átvette, s mi is szívesen forgattuk képze-
letünkben, annál is inkább, mert a könnyű lovasság hagyománya ősi örökségünk
s mert a századok folyamán rengeteg és mindenféle rendű-rangú magyar élt
éveken át ebben az életformában. Irodalmunk Zrínyitől Gyóniig oly sokat fog-
lalkozott a katonás magyarral, hogy még akkor is katonássá tette volna a ma-
gyar magatartást, ha a körülmények nem parancsolták volna azt ránk. 

Viszont (II.) különösen a XVIII. századtól kezdve a magyar úgy él a nyugati
köztudatban mint a puszták népe, a felvilágosodás korának kedves »természeti
ember«. Patriarkális társadalomban vagy főként társadalmon kívül. Ideje van,
azért hosszú tűrő. Mikes annyi száműzött, bujdosó és elnyomott helyett is jó
humorú keresztyén sztoikus; Szabó Dezső kanásza a viharban napjainkig örökíti
a türelmes és szívós magyar képét. Ezért is van hajlama arra, hogy szépen élje
életét, módosan, tempósan, tudatosan alakítsa magatartásait. A pásztor mű-
vészkeze minden használati tárgyán otthagyja nyomát; csillagnéző szeme mí-
toszt és mesét szolgál. A cigány melletti mulatásnak is az a lényege, hogy a
hétköznap unalmától és sivárságától szabadulni kívánó ember mulatását is
egyéni stílussal akarja alakítani. Esztétikai életszemléletének ez az egyik fő ma-
gyarázata, s a mondottakból nyilvánvaló, hogy nem úrhatnámság a forrása és
nem is korlátozódik az uralkodó osztályokra.

De tere is van. A legkisebb pásztor is kiskirály a maga végtelent mutató
birodalmában. A síkság a szabadság szimbóluma; de a hegylakó sem rab. A
magánosan vagy kevesedmagával élő ember, akit ritkán ellenőriznek, egyre nö-
vekvő vággyal ragaszkodik függetlenségéhez. Nem áll nyomás alatt s így egyé-
nisége szinte korlátlanul fejlődik ki. Az esztétikai életszemlélet, a szabadsághoz
ragaszkodó individualizmus Jókai hőseit éppúgy jellemzi, mint Nyirőéit vagy
Tamási Áronéit. 

Ez a két típus sokszor érintkezik egymással: a betyár és a lovas pásztor a
huszárnak közeli rokona. De meg aztán állandóak az átkötések a két típus lelki
vonásai között is. A szabadság sóvárgója kénytelen jó katona lenni, hogy a sza-
badságot megvédelmezhesse. Viszont a katonaélettel vele jár egyrészt a türelem
kötelessége, másrészt a szép formák keresése (daliásság, egyenruha, szép élet-
stílus), amint azt Balassi, Amadé vagy a kuruc dalok mutatják. A hirtelen ha-
ragú, vérmes ember természetesen a függetlenség rajongója. 

Amikor tehát az egyik típust a törökös, a másikat az ugoros őssel azonosít-
ják, ez az azonosítás csak elvonás lehet: az élet sokkal bonyolultabb s a két
típus alkotóelemei egymásba szövődtek. 

A külföldi közvéleményben kifejlődött két »arcunk« mellett van – legalább –
még egy harmadik, amelyet a külföld sokkal kevésbé ismer: (III.) az önvizsgálat,
a felelősségérzet, a hivatástudat magyarja. Idegen bírálók szerint mi túl sokat
foglalkozunk magunkkal, túl sokat ülünk a hamuban és mea-culpázunk. De ez
a külső látszat téves. Az önbírálat és a bűnbánat sűrűsége sorsunkból követke-
zik: a sok csalódásból, a súlyos csapásokból, de egy ellentétes hibánk reakció -
jaképpen is felfogható: könnyen ringatózunk mámorba és feledkezünk meg a
köteles előrelátásról; nem csoda, ha aztán fogjuk a fejünket s verjük a mellünket.
Ez a tisztánlátás, ha sokszor csak utólagos is, ment meg s tesz alkalmassá arra,
hogy más, kisebb fejlettségű népek védői, sorsuk irányítói legyünk. Az utóbbi
fejlesztette ki ennyire felelősségérzetünket és hivatástudatunkat is. 

Mindezekre azt is lehet mondani, hogy hiszen ez a három típus annyi vonást
tartalmaz, hogy talán minden elképzelhető vonás beléjük fér! (…) Mert minden
dologhoz az ellentéte van a »legközelebb«, s ezek az ellentétek olyanok, mint
egy szikraköz sarkai. A dinamikus ember ellentétek végleteiben éli ki magát:
lendületének ez kell, mint a nagyon finom ingának. A sztatikus szellem az el-
lentétes vonásokat vagy magatartásokat úgy állítja szembe, mintha szakadék
volna köztük; a dinamikus egy lendülettel köti össze őket: egyik nélkül neki a
másik sem érvényes. De ha nagyon soknak tartjuk jellemző vonásainkat – any-
nyira soknak, hogy már nem is lehetnének eléggé jellemzőek –, akkor nyugtas-
son meg bennünket az a tudat, hogy az élet bonyolult, és a vonások nem
magukban, hanem bizonyos kombinációkban, finom szerkezetű képletekben
jellemzik a nemzeti típusokat. (…)

Ilyen meggondolások közepett kell majd tanulmányozni és megállapítani a
magyarokra jellemző válaszokat, azaz pl. azt, hogy miképp viszonylanak Isten-
hez, a valláshoz, a természetfölöttihez (lásd Makkai: Magyar fa sorsa); – elvont
dolgokhoz és különösen az eszményhez (Vörösmarty és a magyar idealizmus); –
a világhoz és más nemzetekhez (Vörösmarty, Petőfi, Kosztolányi stb.); – az ott-
honhoz, a nőhöz, a szerelemhez (Petőfi, Madách stb.); – az anyaghoz (1.
Vellani Dionisi megállapításait) és az anyagiassághoz (földprobléma); s külö-
nösen a hazához (magyarban van viszonylag legtöbb hazafias vers, nemzetpo-
litikai regény- és drámaprobléma) és a becsülethez, amely utóbbi voltaképpen
nem más, mint az én tiszta homlokzata, a magatartás jelentőségének diadala. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy ha kiderülne is, hogy pl. a nőkérdéssel
szemben a magyar magatartás nem is »magyar«, hanem általános európai, az
összes viszonylatokból olyan közös front alakulna ki, amely kétségbevonhatat-
lanul megkülönböztetné a magyar magatartás egészét, pl. a német, vagy francia
magatartás egészétől. De eddigi részletkutatásaink szerint minden egyes
viszonyulat is külön-külön jellegzetes magyar képet ad. 

A nagy általánosságban csakugyan tősgyökeresebb földmívelő nép tanulmá-
nyozásának új divatja, s nagyobb lehetőségei elméletileg csakugyan módosít-
hatják a magyar irodalmi képet, a lényeges magyar magatartást. Erre föl kell
készülnünk. De az eddigi új tapasztalatok nem mutatnak komolyabb módosu-
lást. (…) Addig, amíg így lesz, fölösleges volna megtagadni az irodalomban
ható magatartásmintákat.

Mivel pedig a magatartásminták gyakorlati hatása nagyon jelentős, a lehe-
tőség szerint siettetni kell az elavult vonások korszerűsítését. Másutt részletez-
tük már, hogy dolgoznak ellenfeleink is azon, hogy a magyarnak valamikor vonzó
vonásai egy kis parasztfogással karikatúrává torzuljanak. Így lesz az esztétikai
életszemléletű magyarból, az »úri« magyarból dorbézoló vagy uraskodó el-
nyomó, a zenekedvelő magyarból cigányok cimborája, a harcos magyarból
»örök rebellis« vagy durva barbár. Amennyire a nevelés belefolyhatik ebbe az
alakulásba, nekünk is módosítanunk kell régi, irodalom-szentelte magatartásunk
vonásait, de úgy, hogy a régieket le ne töröljük. Gyökeréről fejlődjék a pazar
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pompájú virágzat. Legyen a »cigányos magyarból« Kodálynak és Bartóknak ze-
néjében is tisztán teljesedő magyarja, a Toldi Miklós-szerű bajnokból mai hon-
véd és olimpiai győztes, az »úri« magyarból finom lelkű, tapintatos, együttérző
és szép életű egyéniség, a pásztori magyarból a természet kedvelője és tanul-
mányozója, friss élményekben gazdag lélek. De mindezt az írónak kell meg-
éreznie és a vonásokat élő emberek arcán megjelenítenie egy új, korszerű
Kárpáthy Zoltánban, Böjthe Jánosban, egy új Bánkban vagy Ádámban. 

Addig is, míg az író új időknek ad új lendületet új magatartásmintáival, a
kutató és a gyakorlat embere sok részlettéren keresheti meg a korszerű magyar
magatartásra vonatkozó követelményeket. 

De mindez nem csak spekuláció és politikai fejlődés dolga. Bizonyossággal
érezzük, hogy a régi magatartás szeretetének melegében olvadhat át az újba.
Magatartást végül mégsem lehet csak »tükör előtt« begyakorolni: a lélek mé-
lyéről kell kiülnie a homlokzatra. Ehhez pedig csaknem kritikátlan, türelmes és
forró szeretet kell: az egység, az összetartozás benső érzése. »Szeressétek egy-
mást«, ha azt akarjátok, hogy igazán magyar magatartás adja nektek boldogító
szilárdságát.” 

Lám, végkövetkeztetésében, a magatartást az irodalom felől vizsgáló elméleti
tudós is milyen gyakorlatias. Az összetartozás, tehát az egység érzését emeli
ki, és azt, hogy egymás szeretete adhatja meg a magyarnak „boldogító szilárd-
ságát”.

Ami pedig a magyar magatartás és annak irodalmi vetülete közti azonossá-
got vagy eltéréseket illeti, azon örökké lesz vita. Annyi biztos, az igazi nagy író
jobban felismeri magatartásunk jellemzőit, mint a magába néző magyar, de azt
se felejtsük, hogy a felgyorsult idő és a megsokasodott befolyás új meg új ki-
hívások elé állítja a magyar magatartás kutatóját.

y

Hasznosítható hagyomány
Csortán Márton: A kolozsvári tízes szervezet 1943/4.

Már a tanulmány első soraiban találkozhatunk egy alapvető fontosságú megál-
lapítással. Igen! Nekünk minden változáshoz csak kapkodva volt időnk alkal-
mazkodni. Hogy aztán ennek mennyire voltak belső és mennyire külső okai,
arról hosszas vita kerekedhetne. Tudjuk, mindenkor voltak belső akadályozó
tényezők, és ott volt a veszély előre jelzésének hiánya. De azok a külső kény-
szerek is valóban gyorsan és váratlanul törtek ránk.

A mai helyzet – az elszenvedettektől egészen eltérő formában –, de egy min-
den eddiginél nagyobb veszedelemre figyelmeztet. Most azonban vigasztalhat
az, hogy mások előtt készültünk fel a bajra. Örvendhetnénk is ennek. Sajnos,
azonban ezúttal az a külső tényező dominál.

A tanulmány, régi példát felmutatva szól arról, hogy egy bekövetkezett nagy
változásra a társadalom miként tud egészségesen reagálni akkor, amikor állami
vagy egyéb segítségre nem számíthat. Csortán Mártontól példa értékű próbál-
kozásról kapunk ismertetőt.

„Tragikus velejárója történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változ-
tatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni
belső életünket, hanem elkésetten, lázas sietséggel kellett olyan újításokat vég-
hez vinnünk, melyekhez hiányzott neveltségünk és a kellő előkészület. Ezért
olyan felemás a magyar közélet. A csendes belső építő munka hiánya s a magyar
félmegoldások tették azzá. 

Legújabban is a »nemzeti« és »népi« fogalmának tisztázása nyomán, iroda-
lomban és tudományokban, új életre kelt népi hagyományok urat-parasztot egy-
bekapcsoló magyarságtudatot teremtettek, de e tudat terjesztése, s nyomában

az urat-parasztot valóban szervezett nemzetté alakító magyar közszellem meg-
teremtése, mindenekfölött nevelési és szervezési feladat. Szociográfiai irodal-
munk legtávolabbi célja: »egy tisztábban látó és felelősségtudóbb közszellem
megteremtése, hogy az elkerülhetetlen szociális változtatás minél kevesebb ál-
dozattal jöhessen létre.« Ez a cél nyilván tervszerű társadalomnevelő és szer-
vező munkát kíván. A cél elérése pedig attól függ, hogy megtaláljuk-e a
társadalomszervezés terén azt a keretet, mely nemzeti egyéniségünknek meg-
felel, s mely »a tisztábban látó és felelősségtudóbb közszellem« kialakítására
alkalmas lehet. S bár e téren nem beszélhetünk még tervszerű munkáról, mégis
megállapíthatjuk, hogy itt-ott mutatkoznak az új és egészségesebb társadalom-
szervezés körvonalai. Az, hogy az állam feladata-e alkotmányos eszközökkel
létrehozni az új Magyarországot, vagy a társadalom a maga vegykonyhájában
készíti-e azt elő, egy vezér váltja-e valóra milliók vágyait, vagy apróbb társa-
dalmi egységek szerves tömörülésében rejlő erő, egyelőre közömbös. Csak egy
dolog biztos, hogy a háború befejeztével nem lesz idő efelett vitatkoznunk, akkor
cselekednünk kell. S ha korszerűen tudunk cselekedni, úgy a jövőt biztosítjuk.”

Így szólt a szerző véleménye a háború befejezése előtt. A mai új típusú há-
ború befejezésére rövid távon vajmi kevés remény van, tehát mindezt a jövőt
biztosító cselekedetet háború közben kell megoldani. 

„1942 decemberében egy szerény kis könyvecske jelent meg a kolozsvári
könyvpiacon, mely a mai társadalomszervezés korszerű kérdéseivel foglalkozik,
s a fenti kérdések megoldásához az életből merített gyakorlati eredményekkel
akar hozzájárulni. Úgy véljük, nem fölösleges e gyakorlati eredményekről a Hitel
hasábjain is megemlékeznünk. Társadalmi szervezésünk olyan útjelzőjéről van
itt szó, amely kivezethet agyon szervezett társadalmunk labirintusából. A ki-
sebbségi életforma olyan vívmányával ismerkedhetünk meg, melyet nem szabad
a többségi ember fölényével lemosolyognunk, hanem annak eredményeit érté-
kesítenünk kell a megújulni készülő magyar társadalom javára. 

A trianoni Erdély magyar társadalma örökölte az 1848-as, 1867-es és az
1918-as Magyarország minden erényét és gyengeségét. Ezernyi érdekellen-
téttel szétválasztva, atomjaira bomlott ez a társadalom, mely sohasem tudott
komoly gazdasági és művelődési egységet teremteni. Egyetlen területen, az
egyházak falai között folyhatott csak tervszerű nevelő munka. A gazdasági és
politikai keretek szűkek voltak, és kimaradt belőlük a szegényebb falusi lakos-
ság s az osztályharcos ipari munkásság. S ha mégis volt idő, amikor ez az ato-
mizált társadalom egységesen lépett fel a nemzeti sorsközösség mellett, ez
akkor következett be, mikor a világgazdasági válság első hullámai átviharzottak
Románián. Az önmaga belső egységét céltudatosan építő államban, a nem-
zeti-népi erők védelmét szemmel tartó rendelkezések hatása alatt, a magyar
nemzetiségű tisztviselők, közalkalmazottak, iparosok, munkások tekintélyes
része ekkor eszmél rá magyar és kisebbségi mivoltára. S akik e mivoltukat
nem tagadták meg, vállalniok kellett mindazt, amit a népkisebbségi sors je-
lentett. Ez a ráeszmélés cselekvő magyar öntudatot támasztott a lelkekben,
mely a szűkre szabott keretek között a maga belső életét új alapokra akarta
fektetni. Revízió alá kellett tehát venni a romániai magyarság egész társadalmi
felépítését. Nyilvánvalóvá lett ugyanis, hogy a kisebbségi magyar értelmiség,
s a meglévő magyar intézmények csak a művelt és kellően szervezett magyar
parasztságra és munkásságra támaszkodhatik. Tehát elsősorban ezeknek egyre
csökkenő szellemi és gazdasági színvonalát kellett fölemelni, hogy ezáltal az
egész kisebbségi néptest ellenálló ereje biztosíttassék. Íme a talaj, amelyből
kikelhetett az osztálytalan, öncélú magyar társadalomszervezés eszméje: a ki-
sebbségi életforma vívmánya.”

Ebben a tanulmányban kisebbségi környezetben ismerhetünk rá egy magyar
tulajdonságunkra. Mi akkor tudunk együtt lépni, vagy nagyot cselekedni, ha baj
van, ha nyomás alá kerülünk. Ez lenne az a bizonyos: „nekünk Mohács kell?”
A hosszú idő óta nyomás alatt élő erdélyi ezért ellenállóbb, életképesebb, ma-
gyarabb?
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„Az erdélyi magyar falvak és városok népe és kérdései jelentékenyen össze-
hangolódtak. Magyar falvainkból, különösen a Székelyföldről, a szegénység elől
nagy rajok indulnak Erdély, Temesköz és a Regát nagy városai és ipartelepei
felé. E tömegek nagy része, egyelőre a városi társadalom alsó lépcsőjére szorul.
A cselédek, napszámosok, bolti szolgák, kocsisok, gyári munkások képesítetlen
kategóriájának városi jelenléte azonban visszahat a magyar falura, s annak gaz-
dasági és társadalmi életére. Különösen a szász lakosságú városokból és ipar-
telepekről fejlettebb gazdasági és művelődési igényekkel s a tömörülésben rejlő
erők tudatával térnek vissza falujukba. A legegyszerűbb emberek között is meg-
nyilvánul az értelmiségnek az az óhaja, hogy az egész kisebbségi magyarságnak
olyan társadalmi szervezetet kell teremteni, amelyben minden magyar ember a
maga erkölcsi és anyagi erejével részt vehet. Sokat kísérleteztek ezen a téren.
A Vásárhelyi Találkozón, midőn az erdélyi fiatal szellemiség magáévá teszi a
demokratikus-keresztény-nemzeti társadalom gondolatát, a kísérletezések bi-
zonytalansága után, tisztán lebeg a fiatalság előtt a minden magyar erőt magába
foglaló, osztálytalan társadalom eszménye. 

Amikor az új román alkotmány, az addigi pártkereteket megszüntette, s
helyükbe kisebbségeinek népközösségi kereteket biztosított, szükségessé vált
e keretek célszerű kitöltése. Olyan társadalomszervezési formát kellett találni,
mely biztosíthatja a magyar népi tömegek erkölcsi és gazdasági erőinek fej-
lődését. A romániai németség belső egysége, fejlett gazdasági és művelődési
élete a kisebbségi magyarság előtt példaképpen állott. S 1939-ben, amikor
megalakult a Romániai Magyar Népközösség, mindenekelőtt egy társadalmi
alapszervezetet kellett létrehoznia. Ez pedig az ősi katonai intézmény, a tízes
szervezet életre keltésével történt. A felújított ősi keretet korszerű tartalom-
mal kellett megtölteni. Nem volt nehéz. Annyira adva voltak az előfeltételek,
hogy csak meg kellett indítani a munkát és alkalmas talajra hullott az elvetett
mag.

A leszegényedett paraszti- és munkástömegek fölött a leszegényedett kö-
zéposztály védte a magyarság állandóan szűkülő életterét. Elfelejtett régi polgári
erények támadtak új életre: mások gondjának viselése, a közösség jövőjét féltő
tettrekészség, kockázat vállalása másokért, akikhez csak a vér köteléke fűz. Így
lett a jó magyarság értékmérője az az anyagi vagy időbeli áldozat, amit valaki
önzetlenül a Népközösség szolgálatára felajánlott. Egyszerre kellett
közigazgatni és nevelni a maga erejére hagyott magyarságot. Így alakult ki Ko-
lozsváron is a Tízes Szervezet és rövid idő alatt kiépítette családvédelmi, jog-
ügyi és közművelődési alosztályait, melyek mind olyan munkát végeztek, amit
ma közigazgatási feladatként kezelünk. (Magyar Norma, Népjóléti Hivatal, Vö-
röskereszt, Nép- és Családvédelem stb.)”

1938-ban Romániában, az ún. királyi diktatúra felszámolta a pártokat. A ma-
gyarság így képviselet nélkül maradt, de kompromisszumok árán sikerült elfo-
gadtatni annak egy más formáját. Ez volt a Romániai Magyar Népközösség, és
ekkor született az ötlet a tízes szervezet, ama ősi katonai intézmény, új tarta-
lommal történő feltöltésére és felélesztésére. 

A TÍZES SZERVEZET NYOMAI A MÚLTBAN
„A magyar városi jog 1848 előtt két olyan intézményt ismer, amelyek szinte
azonos feladatkörrel s helyes társadalomszervezési elvek alapján a lakosság jó-
létét és békéjét hivatottak előmozdítani és biztosítani. E két intézmény: a fer-
tálymesterség és a tizedesség. Eredetük azonos, de míg egyik a germán, a
másik a magyar jogban gyökerezik. 

A germán jogi hatás alatt fejlődő középkori városokat negyedekre (Viertel)
osztották. A magyar város felosztása járások vagy utcák szerint történt. Az ut-
cákon belül pedig kisebb területi, illetőleg bizonyos számú családot magukban
foglaló egységek voltak: a tizedek. 

Csizmadia Andor, Kolozsvár város tanácsnoka »Tizedesek és fertálymeste-
rek« című tanulmányában, Milleker Rezső és Zoltai Lajos nyomán, kimutatja,

hogy a tizedrendszernek a nyomait Magyarország minden nagyobb városában
megtalálhatjuk: nemcsak Erdélyben vagy az Alföldön, hanem a Dunántúlon is.

Idézi Csizmadia Milleker Rezsőnek a székely tizedesekről írt tanulmányát,
melyből megtudhatjuk, hogy a székely falvakban ma is élő tízes szervezeti rend-
szer az ősi magyar katonai szervezetre vezethető vissza. (…) ha valaki tovább
kutat Magyarországon, akkor mindazokon a helyeken, ahol valamikor székely
telepeket sejtettünk, ugyancsak megtaláljuk a tizedbeosztás nyomait, úgy, ahogy
megtaláljuk a Székelyföld ama részein is, ahol most már az elnevezésből teljesen
kiveszett. Kézdivásárhely is tizedekre volt beosztva, de éppen úgy megtaláljuk
a tizedbeosztást Biharban, a hajdúsági falvakban és Magyarország egyéb ré-
szein is. 

Zoltai Lajos a debreceni utcakapitányok, tizedesek és tízházgazdák intéz-
ményét mutatja be. (…)

Az ősi szervezetben tíz család (néha több) alkot egy tizedet, s a lakosság
tizedenként teljesíti katonai kötelezettségét. Békében a tized családjai együtt
végzik a közös munkákat (utak javítása, kutak tisztítása stb.). A tized élén a ti-
zedes áll, akinek legfőbb kötelessége számon tartani a vezetése alatt álló kö-
zösségét, s ha a tízed valamelyik családjában baj fordul elő, a tizedes igyekszik
a nehézségeken segíteni. A tizedes rendszerint a tizedben élő legtekintélyesebb
családfő, akire az egész közösség hallgat. Tiszte nem tart életfogytig, hanem a
tizedesség a tizeden belül lakó tekintélyes családfők közt évenként, néha több
évenként változik. Megbízatását vagy a tizedtől nyeri, vagy a területi önkor-
mányzat hatóságától. Ez az ősi magyar intézmény megtalálható csaknem vala-
mennyi középkori magyar lakosságú városban. Nyomait még a német városjogi
hatás alatt élő városokban is felfedezzük, mint Körmöcbányán, ahol a tizedes
együtt szerepel a kizárólag német városjogi hatás alatt fejlődött fertálymesterrel.
A nyugati városokban: Kőszegen, Szombathelyen, Győrött, északon Egerben,
Debrecenben, keleten Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Kolozsváron és az
egész Székelyföldön, az Alföldön Szegeden, Kecskeméten, mindenütt ott élnek
a tizedesek, mint összekötő szervek a polgárság és hatóság között.

Csizmadia Andor kutatásainak végső eredményeképpen megállapítja, hogy
a régi magyar városjog szerint a rendészeti teendők ellátását az utcakapitányok,
hadnagyok és tizedesek végezték. Ez az intézmény az ősi magyar hadszerve-
zetből fejlődött, s a városlakó magyarság is átveszi a régi szervezetet vagy leg -
alábbis nevében fenntartja. A német alapítású, meg a bevándorlások követ-
keztében többé-kevésbé német lakosságúvá lett városokban mindenütt megta-
láljuk a hasonló rendeltetésű fertálymesteri intézményt. Egyes városokban ma-
gyar és német eredetű szervek vegyesen működnek. 

(…) Jakab Elek, Kolozsvár nagy történetírója mondja: »A városnak negye-
dekre felosztása, tizedesi és kapitányi intézménye, szép és egészséges alkotása
volt a régi századoknak, lelkesítő emlékei egy küzdelmek és dicsőség között
eltelt múltnak, mire büszkén gondolhat a mai nemzedék, s azt fejleszteni, a
korhoz idomítva fenntartani, az ősök emléke iránti tisztelet és magyar nemzeti
érdek követeli.« 

Kolozsvárt már a múlt század második felében feledésbe ment a tizedesi in-
tézmény. A negyedkapitányok megmaradtak ugyan 1941-ig, mint kerületi ka-
pitányok, de egészen más munkakörrel és feladatokkal. (…) A tizedesi
intézmény azonban újból virágzik és közérdekű munkájától sokat várhat Ko-
lozsvár közönsége.” 

TIZEDESSÉG ÉS A KOLOZSVÁRI TIZEDESEK
„Puskás Lajos könyvének előszavában ezeket írja: »A háborús körülmények
napról napra súlyosabb feladatokat követelnek meg közigazgatástól, nemzet-
védelmi szervektől és magától a társadalom összességétől... Nem várhatunk
még éveket, amíg tökéletesen kifejlődött, kicsiszolt és teljesen kipróbált szer-
vezetet mutathatunk be. A társadalmi erők minél tökéletesebb és legsürgősebb
igénybevételét életbevágóan fontos nemzeti érdek kívánja.« Erre az igénybevé-
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telre pedig társadalmunk egyik vagy másik rétege a maga erejéből képtelen.
Az élet minden vonalára kiterjedő nevelő és szervező munkát kell végeznünk,
hogy a minden téren észlelhető társadalmi válságot megszüntethessük. Már
sokan megállapították ezt. (…)

A Tízes Szervezet ugyanis, szemben a középkor – kimondottan közigazgatási
jellegű – tizedességével, nemzetnevelő, nemzetpolitikai feladatokat is vállal. Ezál-
tal emelkedik ki az egyéb részletmunkára alakult társadalmi egyesületek sorából,
s hívja fel figyelmünket a társadalmi összefogás értékeire. A Tízes Szervezet tár-
sadalomnevelő munkájában a legsikerültebb magyar pedagógiai mozgalom: a
cserkészet eszméiből sokat plántált át keretei közé » (…) az ifjúságnál jól bevált
alapelvek a felnőttek világához alkalmazva éppen olyan szép eredményeket hoz-
hatnak« (…) »Ezt vallotta korunk magyarságának legnagyobb tanítómestere,
gróf Teleki Pál is, aki tragikus haláláig állandóan támogatta és jó akaratú figye-
lemmel kísérte a kolozsvári tizedesség munkáját.« Amíg tehát az ősi tizedesi in-
tézmény kizárólag közigazgatási, közrendészeti tevékenységet fejtett ki, addig
az új tizedesség »a kötelességtudóbb magyar társadalom« megteremtését új ma-
gyar társadalomszemlélet kialakításával igyekszik előmozdítani.” 

Bár az időközben bekövetkezett nagy társadalmi átalakulások, a magyar
társadalomban is drámaivá fokozódott atomizálódás ezeket a gondolatokat a
lehetetlen világába száműzné, mégis érdemes lenne foglalkozni a rendszer va-
lamilyen korszerűbb formában és korszerűbb feladatokkal történő kipróbálá-
sával. Főleg a kisebb településeken vagy lakónegyedekben és mindenképpen
alulról jövő kezdeményezésként, hogy ne érhesse politikai támadás.

„(…) »Rengeteg cselekvési vágy él az emberekben – állapítja meg Puskás.
Az egymásért való aggódás és tettre készség mind olyan kincsek, amelyeket a
társadalmi közösség javára kihasználatlanul hagyni vétség a nemzetközösség
ellen. És különösen mulasztás lenne ott nem igénybe venni ezeket a társadalmi
erőket, ahol messzi századokba visszanyúló hagyományokban gyökerezik a ha-
tóság és polgárság felelősségteljes együttműködése.« 

A romániai magyar kisebbség egyházi, politikai és gazdasági szervezeteinek
munkájáról csak annyit jegyez meg, hogy ezeknek köszönhető az a »meglehe-
tősen egységes cselekvőképességű magyar társadalom«, mely 1939-ben, az
ősi tizedesi intézmény felújításával kísérelte meg a romániai magyarság társa-
dalmi erőit közös nevezőre hozni. S hogy akkor kik alkották a kolozsvári magyar
társadalom legértékesebb rétegét, akik a nehéz feladatokkal járó tizedesi
munkában részt vettek, idézzük Puskás szavait: »... ennek a kornak tizedesei
túlnyomó többségükben egészen egyszerű, inkább elemi, mint főiskolai vég-
zettségű, inkább éhező, mint jóllakott, mindenesetre a nehéz sorsban egyfor-
mává szürkült magyarok voltak.« Nem jutott idő arra, hogy az egész romániai
magyarságot a tízes szervezetek segítségével élő organizmussá formálják. A bécsi
döntés után, a felszabadult Észak-Erdélyben, a frissen megindított tizedesi
munka majdnem minden városban elakadt. Legtöbb helyen nem ismerték fel
azokat az értékeit, melyeket az új körülmények között kifejleszteni üdvös lett
volna. Megszakítás nélkül csak Kolozsvárt maradt fenn. (…) 

Több havi kísérletezés után 1941 márciusában, éppen Teleki Pál kezdemé-
nyezésére kapta a kolozsvári tizedesség »A Kolozsvári Tízes Szervezet« (T. Sz.)
elnevezést és a közigazgatás felé való tájékozódás tanácsát. Először, mint a
Közjóléti Szövetkezet tanácsadó szerve működik, de itt szűknek bizonyultak
működési lehetőségei. A közigazgatással olyan kapcsolatokat kellett teremteni,
amelyek az ősi kolozsvári tizedesek s az akkori városigazgatás között voltak.
Mivel a kisebbségi időkből megmaradt a tizedesekben az önkéntes társadalmi
munka iránti készség, s mivel másrészt, az utóbbi háborús hónapok a városi
közigazgatás gépezetét túlságosan igénybe vették, megfelelő alkalom adódott
a tizedességnek arra, hogy a város igazgatásába bekapcsolódjék, s ott olyan
közérdekű részletfeladatokat vállaljon, melyekkel annak munkáját megkönnyít-
heti. Így vált a Tízes Szervezet a városi igazgatás szerves részévé, s a tizedes
a közösség önzetlen sáfárjává. 

Ilyen körülmények között egy szervezeti szabályzatot is kellett készíteni,
mely a Tízes Szervezet célja, eszközei, feladatai és tagjaira nézve tartalmazzon
rendelkezéseket. (…)” 

A SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSE
„A Tízes Szervezet Kolozsvár társadalmának évszázados szokásjogán ala-
puló, közérdekű feladatok ellátására alakult testülete. Feladata, hogy előse-
gítse elsősorban a városi hatóság és más közérdekű, különösen a közjólét
emelésére alakult intézmények munkáját oly mértékben, hogy ezek a lehető
legtökéletesebben láthassák el feladatukat. A Tízes Szervezet ezt a feladatát
tizedesei által szolgálja. Az egész város területét kb. 30 családot magába
foglaló tizedekre osztja, ezeknek a tizedeknek az élére a város polgármestere
a társadalmi munkát önként vállaló és igazolási eljáráson átesett polgárok
közül tizedeseket állít. A Tízes Szervezet tagjai a tizedesek. A tizedes nyil-
vántartja saját tizedalját és a tizedébe tartozókról közérdekben felvilágosí-
tással szolgál; gondoskodik arról, hogy a tized társadalmi, gazdasági és
kulturális szükségleteire a hatóságok figyelmét felhívja. A tizedéből kiinduló
elégedetlenségeket, panaszokat, sérelmeket kellő ellenőrzés után az illeté-
kesek elé terjeszti. Az öntudatos nemzeti közösségi szellem fejlesztésére
közös szórakozási és összejöveteli lehetőségeket teremt a tized családjai ré-
szére. A tizedes vállalja mindazon kötelességeket, amelyeket rá, mint tize-
desre a polgármester, illetve a Tízes Szervezetben felettesei hárítanak. (…)
A tizedesek egymás iránt, mint ugyanannak a munkaközösségnek a tagjai,
különös figyelemmel és gondossággal viseltetnek. Egymás közötti vitás ügye-
iket a Tízes Szervezet fegyelmi bírósága elé terjesztik s e bíróság határoza-
tának magukat alávetik. 

A város közönségének hangulatáról való tájékozódás végett és ennek irá-
nyítására a Tízes Szervezet összes tagjait a polgármester havonként egyszer
panasznapra hívja össze. 

A tizedesi tisztség önkéntes és tiszteletbeli. Senki sem igényelhet – mint ti-
zedes – olyan anyagi előnyt, amihez igénye ne lehetne akkor is, ha tizedes nem
lenne. Aki tizedesi tisztséget akar vállalni, annak két tizedes ajánlatával ellátott
kérelmet kell – az előírt mellékletekkel ellátva – a Tízes Szervezet irodájában
a város polgármesteréhez benyújtani. Az elfogadás és megbízás felett – a
háromhónapos próbaszolgálat eltelte után – elnökségi javaslatra, a polgármes-
ter dönt. Megbízás elnyerése esetén a tizedes fogadalmat tesz. 

(…) A földrajzilag együvé tartozó kb. 10 tized tizedesei igazgatás szem-
pontjából egy fő tizedbe tartoznak, ennek vezetője a főtizedes. A fő tized tulaj-
donképpen adminisztratív egység. (…) Körülbelül 10 fő tized alkot egy vá ros -
negyedet. (…) A Tízes Szervezet szellemi irányítása az elnök feladata. Az el-
nököt a polgármester kéri fel a tisztség vállalására. Ugyanő menti fel. 

A Tízes Szervezet tanácsának a tagjai: az elnök, helyettese és a negyed -
vezetők. A polgármester által megbízott tanácsnok hivatalból tagja a tanács-
nak. A polgármester saját elhatározásából vagy a tanács kérésére közgyűlést
hív egybe. Ennek hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amelyet a pol-
gármester ide utal. Minden szabálytalanság, amelyet a Tízes Szervezet tagja
ilyen minőségében követett el, a fegyelmi bíróság hatáskörébe tartozik. A fe-
gyelmi bíróságba két tagot a Tízes Szervezet tanácsa küld ki, két tagot a pol-
gármester nevez ki. Hivatalból tagok az elnök s a megbízott tanácsnok. 

A Tízes Szervezet tisztviselői a város alkalmazottjai. (…)”
Napjainkban tudjuk, hogy ez így nem megvalósítható, különös tekintettel az

önkormányzati képviselők választására és azok pontosan meghatározott területi
feladataira. De ennek a szervezeti rendszernek valamilyen formája és a képvi-
selők együttműködése minden bizonnyal eredményesebbé tehetné az önkor-
mányzatiság működését.

„A középkori tizedesek a közigazgatásnak mintegy végrehajtó közegei voltak
anélkül, hogy különös nemzetnevelő tevékenységükre szükség lett volna. Ezzel

yy
604

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:21  Page 604



szemben a kisebbségi idők tizedesei inkább nemzetpolitikai tevékenységet fej-
tettek ki. A mai tizedes a hivatalos közigazgatással teljes egyetértésben dol-
gozik, de emellett igen fontos nemzetnevelő és nemzetpolitikai szerepe is van:
átvállalja a hatóságoktól azoknak az ügyeknek az intézését, amelyek természe-
tüknél fogva inkább társadalmi tevékenység keretében oldhatók meg. Ez alkotja
a tizedes közigazgatási jellegű munkáját. A másik feladata odahatni, hogy tize-
dében magyar a magyarral valóban közösséget alkosson. Az ilyen apró közös-
ségek – tizedek – egybekapcsolódása pedig magától létrehozza majd a nemzeti
közösség valóságát. Ebben áll a tizedes nemzetpolitikai feladata. 

A közigazgatási szervezet erősen nélkülözi azt a finom idegrendszert, amely
minden kis rezzenésre reagál, mindent felvesz, mindent tovább ad. Ezt az ideg-
rendszert pótolja nagymértékben a tizedesség. (…)

Havonta egyszer összegyűlnek a városháza tanácstermében a város minden
utcájának a tizedesei. Egészen vegyes gyülekezet ez. Itt van a külvárosok leg-
szegényebb utcájának szegény munkás tizedese, a kisiparos, vagy tisztviselő, a
belvárosi részekben lakó tanár, orvos, ügyvéd mellett. És megjelenik a gyűlésen
a polgármester és körülötte az összes ügyosztály-vezetők. (…) 

A panasznapok további tárgysorozata az egyes tizedesek részéről felhozott
kérések, panaszok, javaslatok előadása. Ki-ki a maga módján, sokszor igen
egyszerű szavakkal, lámpalázzal küszködve adja elő mondanivalóját. De ez a
nemzetközösségbe való tartozás öntudatosításának igazi iskolája. Így válik a
nemzet öntudatos tagjává a legegyszerűbb magyar ember is. 

(…) nem szégyen azt sem bevallani, hogy a hatóság nem ismeri, mert nem
ismerheti, közvetlen tapasztalatból a közönség őszinte véleményét. A panasz-
napok segítségével, ezek az »őszinte« vélemények és orvosolható panaszok jut-
nak el az illetékesekhez. 

A tizedesnek nincs hatalom a kezében, nem hatósági személy, tehát, ha cél-
hoz akar jutni és tizedesi tekintélyt akar szerezni, ezt csak érzelmi alapon érheti
el. Az őszinte megbecsülés, az önzetlen szolgálatvállalás azok a tényezők, ame-
lyek részére a szükséges tekintélyt biztosítják. És ez a tekintély, mivel a lelkek-
ben gyökerezik, mélyebbre fog hatni és hatása a magánélet legbensőbb
rejtekeiben is mutatkozni fog. Ez az, amiben a hatóság soha versenyre nem kel-
het az önkéntes társadalmi munkással, a tizedessel.  

(…) Kétségtelen, hogy minden egyes magyar ember értékes tulajdonságok-
kal rendelkezik, amelyeket mind igénybe lehetne venni a társadalmi erők kor-
szerű megszervezésével. A legegyszerűbb munkás, kisiparos vagy földműves is
hozzá tud járulni az új magyar társadalom fölépítéséhez. Anyagi, szellemi, fizikai
erejével, szervezőképességével minden egyes magyar ember társadalmi érték.
A nemzetnevelés vonalán a tizedességnek éppen az a legértékesebb eredménye,
hogy friss erőket bányász ki a társadalom mélyéből. Kiemeli őket a város leg-
szélsőbb negyedeinek utcáiból és a társadalmi munka lehetőségét biztosítja ré-
szükre. Így minden lappangó értéknek módjában áll megmutatni magát. »Olyan
szelekció ez, ahol nem számít sem iskolázottság, sem társadalmi állás vagy va-
gyonosság, csak az egyén jószándéka és a magyar közösségért való áldozat-
készsége. Az lesz az utca tizedese, aki ebből az egy döntő szempontból megüti
a mértéket.«” 

A fentiek még inkább megerősítik azt a véleményt, hogy egy ilyen rendszer
jól összefésülhető lenne az önkormányzatisággal. 

(…) Puskás Lajos kimutatja, hogy Kolozsvárt értékes tizedesi munkát alig
10%-ban végeznek azok az elemek, akiket eddig általánosságban a társadalmi
tényezők közé szoktunk számítani. Ezzel szemben áll a még kellőképpen
igénybe nem vett magyar tömeg, melynek beszervezésével legfeljebb csak po-
litikai pártok próbálkoztak eddig. S ha azt mondottuk, hogy a magyar közép-
osztály társadalmi szempontból értékes elemei az agyonszervezettség
következtében megcsömöröltek a társadalmi munkától, ugyanezt elmondhat-
juk a magyar parasztság és munkásság esetében, a politikai pártokra vonat-
koztatva

A magyar társadalomnak – szervezés terén – eddig elhanyagolt elemeit, kik
a nemzet dinamikus erőinek java részét teszik ki, »csakis a tizedességgel vagy
ehhez hasonló szervezettel lehet munkába állítani… Sok apró sejt: tized: mind -
egyikben vezető szerep, fontos feladatok, sokszor hatósági tevékenységgel egy-
értelműek, felelősségvállalás a magyar közéletben; alulról történő szervezkedés:
igazi értékeknek protekciómentes felszínre hozása... ezek a tizedességnek azok
az oszlopai, amelyekre fel lehet építeni a társadalmi erők igénybe nem vett na-
gyobb százalékának a munkáját«. 

A tizedesi munka korszakalkotó lehet mind a közigazgatás, mind a nemzet-
nevelés terén – mondja Puskás Lajos (…).

»A munka sikere egyetlen tényezőtől függ, a tizedestől. Ha rendelkezünk
elég alkalmas magyar emberrel, aki a tizedesi kötelességeket komolyan veszi,
úgy, hogy rendkívül felelősségteljes munkáját becsülettel el is végzi, akkor nyert
ügyünk van. Viszont hitelét veszítheti a tizedesség, ha alkalmatlan, számító,
önző és nem talpig becsületes emberek kerülnek a tizedesi karba. Nem lehet
tehát tizedességet máról holnapra… létrehozni. Hosszas nevelő és oktató
munka kell, hogy megelőzze.« 

»A tizedes közigazgatási vagy nemzetnevelő jellegű munkája abban külön-
bözik a közigazgatási személy vagy nevelő munkájától, hogy míg itt maga a
munka a cél, amelyet elérve megpihenhetünk, addig a tizedeseknél ez a munka
csak eszköz, amelynél megállni nem lehet. Mind tökéletesebben kell gyakorolni
a tizedesi munkát, amíg az igazi, végső célhoz, a termékeny és mindig friss, új
magyar közösségi szellemhez érünk.« 

Mai viszonyok közt, mai emberekkel, nem könnyen szervezhető meg egy
ilyen típusú tevékenység, noha a mai társadalomnak annál nagyobb szüksége
volna rá.

SZÁMADATOK A TÍZES SZERVEZET ÉLETÉBŐL
„1942-ben átlagban 500 tizedes működött Kolozsváron. Iskolai végzettségük
szerint a következőképpen oszlottak meg: az eleminél tovább nem jutott 32%,
I–IV. középiskolai osztályt végzett 43%, IV–VIII. középiskolai osztályt végzett
14% és főiskolát csupán 11%. (…)

Nem akarjuk a kérdésnek ezt az oldalát túlságosan kiszínezni, de meg kell
állapítanunk, hogy a komoly, nem szóval, hanem tettekkel és nem hirtelen szal-
malánggal, hanem napról napra végzett társadalmi munkával való szolgálatra a
társadalomnak azok a rétegei vállalkoznak, akik az élet terhét jobban érzik.  

(…) Végül rámutat korunknak arra az égető kérdésére, hogy miként lehetne
a legalkalmasabb módon felszínre hozni társadalmunk legértékesebb elemeit?
»Sokan a hivatások szerinti rendektől várnak mindent. Lehet, hogy így közelebb
jutunk a megoldáshoz, ez a megoldás azonban egymagában nem lehet tökéle-
tes. Az emberi egyéniségnek, az emberben rejlő értékeknek csak egy kisebb
hányada érvényesül a hivatás gyakorlása közben. Tehát csak ebből a szempont-
ból vizsgálva az embert, még távol állunk attól, hogy a magyarságnak valóban
legértékesebb példányai kerüljenek felszínre. A Tízes Szervezet új szempontot
adhat tehát a társadalomszervezés nagy fontosságú kérdésében.« 

Az új magyar társadalom megteremtéséhez nem elég a vezető rétegek mű-
veltsége és jó szándéka, sem pedig a közigazgatás »racionalizálása«, ha nem
áll mögötte művelt, fegyelmezett nemzet a maga erkölcsi erejével. Ez a felis-
merés hatja át, s teszi lebilincselő olvasmánnyá Puskás Lajos könyvét, melynek
minden sora mögött ott izzik a közösség szeretete. Olvasása közben mindun-
talan azt érezzük, hogy a magyar értelmiségnek nem lehet ma sürgősebb fela-
data, mint a társadalom összességének önzetlen szolgálata, hogy a napról napra
súlyosbodó feladatoknak minden vonalon eleget tudjon tenni. Avagy mondjuk
csak a lényeget: az eddig számon tartott társadalmi tényezőkön, hivatásokon,
egyesületeken alul – a városi és falusi tömegek mélységeiben – olyan értékes
energiák feszülnek, amelyekre még nem terjedt ki figyelmünk. Ez energiák szá-
mára sürgősen utat kell teremtenünk a magyar sorsközösség felé, hogy ne ide-
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gen csatornákon vezetődjenek le, hanem építő elemei legyenek önmagára esz-
mélt és belső egységét kivívott nemzetünknek. Eszközeinél fogva erre a legal-
kalmasabb kísérletezésnek tetszik a kolozsvári Tízes Szervezet. S amikor a
Hitel hasábjain foglalkozunk vele, meg vagyunk győződve arról, hogy ezzel leg-
égetőbb társadalmi kérdéseink ügyét szolgáljuk. 

»Az egyénekben kialakult gondolatoknak, társadalmi szervekben lerögzí-
tett terveknek összesűrűsítése és öntudatos szolgálatba szervezése a legsür-
gősebb magyar feladat. Talán nem egy magyar nagy ember, hanem sok kis
ember, nem egyetlen nagy párttá tömörülés, hanem a nemzeti élet sok ki-
sebb-nagyobb tényezője, közös munkaképpen fogja a korszerű magyar átala-
kulást megvalósítani...«”

Egy régi hagyományokat élesztgető kísérlet, amely maga is régen történt,
de ötletet adhat a széteső, széthúzó magyar társadalom egység felé történő el-
mozdítására. Egy kísérlet, amely mai formáját megtalálva, számos ártalmas be-
folyást is képes lehet ellensúlyozni. 

y

Magyar figyelő
Bisztray Károly: Az erdélyi unió előzményeiről 1943/4.

Kolozsváron, Erdély fővárosában így történt. De senki se gondolja, hogy minden
ilyen egyszerű volt. 

„1848 február hó vége felé családi ügyben Marosvásárhelyre kellett men-
nem. Még ott létem alatt megkezdődtek a rendkívüli kivilágítások, összecso-
portosulások, népgyűlések, cilinder- és ablakbeverések, utcai szónoklatok,
konzervatív elvű urak kigúnyolása és pecsovics címmel illetése. Ez mind csak
előjele volt annak, hogy majd nagyobb dolgok fognak következni. A mozgalom
azon hírekre vette kezdetét, hogy magyar felelős minisztérium neveztetett ki, s
az országgyűlés Pozsonyból Pestre költözött. 

Siettem vissza Kolozsvárra. Midőn másnap hivatalomba, a guberniumba
akarok menni, látom, hogy az egész Torda és Farkas utca annyira zsúfolva van
néppel, hogy alig lehetett előbbre jutni. A fiatalabb gubernialisták is ott szo-
rongtak, úgyszintén a főiskolák tanulói; nagy részük nemzeti kokárdával a ka-
lapjukon. Amint tovább haladok, a Convictus épülete előtt Dobokay Ferenc
barátomat látom állani. Rögtön hozzásiettem. Csakhamar egy különböző nép-
osztályokból falanxként szorosan összetartó tömeg magának kíméletlenül utat
törve, a gubernium épülete előtt állást foglal s annak vezetője, egy fiatal ügyvéd
a nép kívánatait kezdi felolvasni; de a tömeg lármájában az olvasó szava érthe-
tetlenül hangzott el. Közben a gubernátor dolgozószobájának Farkas utca felé
néző ablaka fölnyílik, s a nagy moraj erre kissé csillapulni kezd; ekkor ki lehetett
venni az ügyvéd szavaiból, hogy a nép szabad sajtót, a cenzúra eltörlését, felelős
minisztériumot, a jobbágyság megszüntetését, magyar hadsereget, általános
teherviselést és az anyaországgal uniót követel. És mindezt azonnal. Nagy lárma
és helyeslés. 

Midőn a zaj kissé csendesedett, a gubernátor szava hangzott, ki a népet
csöndességre intette, biztosítván arról, hogy előbb nyilvánított kívánságait Őfel-
ségéhez fel fogja terjeszteni. Egyúttal kérte, hogy Őfelsége határozatát várják
csöndesen be. 

Erre a lárma újból megkezdődött. A nagy zajból csak egyes kiabálásokat
lehetett kivenni. »Unió kell Magyarországgal!« »Gubernátorra nincs többé szük-
ség!« A gubernátor ezt hallván, kikiáltott az ablakon, hogy ő – bármi történjék –
szilárdul helyén marad mindaddig, míg Őfelsége legmagasabb bizalma meg-
tartja. Erre még nagyobb zaj keletkezett. A nemzeti színű kokárdákkal feldí-
szített főiskolai tanulók a Szabadságot, Egyenlőséget, Testvériséget éltették.

A gubernátor becsapta az ablakot. A kiabálók között leginkább néhány ügyvéd
s a hóstátiak tüntették ki magukat. 

Ezalatt Pesten Petőfi már megírta »Talpra magyar« riadóját, és Kossuth is
visszaérkezett Bécsből. V. Ferdinánd király – a fenyegető nagyobb válságnak
elejét veendő – mindent megadott, amit a magyarok kértek. Az első felelős ma-
gyar minisztérium le is jött Pestre. Egyidejűleg mindenütt kezdettek nemzeti
őrséget szervezni, melyből aztán a honvéd hadsereg fejlődött ki. 

Május hó 30-án egybe hívatott a minden oldalról sürgetett ad hoc ország-
gyűlés, melynek két fő feladata volt: az Unió az anyahonnal és a jobbágyság el-
törlése. Ki is mondotta mind a kettőt és azután feloszlott.” 

Már ekkor el kellett volna kezdeni egy új nemzetiségi politika meghirdetését.
Ennyi, ami biztos. De hogy ez elég lett volna-e a román aspirációk és a szász
békétlenkedés ellenében? Örök rejtély marad.

y

Pótolhatatlan veszteség
Albrecht Dezső: Teleki Pál öröksége 1943/4.

Albrecht Dezső által, rövid összefoglalójának segítségével, kövessük nyomon
az utókor által méltatlanul kezelt Teleki Pálnak, hazánk egykori miniszterelnöké -
nek felidézett meglátásait. 

„Két esztendővel ezelőtt hagyott itt bennünket és adta vissza testét a hazai
földnek, melyet Nála jobban senki sem ismert. A rohanó idő, mely ma törté-
nelmet formál, emlékezetét nem homályosította, hanem élesen kirajzolta alakját,
s a legnagyobb – nemzetükhöz életükben és halálukban hű – magyarok sorába
állította. Két év alatt lepergett alakjáról mindaz, amit a politika zajló áradata
feléje vetett: miniszterelnökből államférfivá emelkedett s tanári pálcáját forgató
politikusból a nemzet papja lett, ki a »Duna-medence templomában« beszél a
nemzet ezer éves feladatairól. 

Írásai és beszédei – melyek munkás életének gazdag hagyatékaként a nem-
zetre maradtak –, sem vesztettek semmit időszerűségükből, mert bennük nem
a napi politika, hanem az emberiség és a magyarság nagy sorskérdéseivel fog-
lalkozott. Hitelt szerez mondanivalóinak a történelem, amelynek most lejátszódó
drámáját ő előre látta. Évtizedekkel ezelőtt írt és beszélt az európai élet válsá-
gáról, melyet megrázkódtatásának nagysága s átalakulásának mélysége tekin-
tetében a népvándorlás korához hasonlított. Ismerte a válságot előidéző – az
évszázados egyoldalú fejlődésben, a világrészek önállósulásában rejtőző – oko-
kat, s az új világ megszületéséről beszélt már akkor, midőn még sokan a Pá-
rizs-környéki békék változhatatlanságában hittek. Szükségszerűnek ítélte, hogy
az átalakulás folyamán Európa elveszti világuralmi helyzetét s hogy helytállhas-
son a világrészek küzdelmében, egyetlen gazdasági egységgé kell válnia. Gaz-
dag és sokrétű tudásával a nagy összefüggéseket kutatta, az emberiség
fejlődésének törvényszerűségeit kereste, s a legnemesebb emberi optimizmus
hangján hirdette, hogy a nagy szintézis korszaka következik, mely visszavezet
valami szebbhez, fennköltebbhez, megértőbb élethez. Hitt abban, hogy az európai
fejlődés olyan új világrend felé halad, amely az emberi életnek nagyobb teljes-
ségét és az emberi értékeknek: a szépnek és a nemesnek, az igaznak és a jónak
kivirágzását biztosítja. 

Történelmi távlatból szemléli – tudatosan, mert nagy időkben, midőn olyan
erősen érezzük és éljük a jelent, csak így lehet felismerni a legerősebb és leg-
állandóbb mozgató energiákat – a magyarság helyzetét is. Jobban ismerte bár-
kinél a földrajzi tényezők emberformáló, az ember tájformáló s e kettőnek
együttes történelemformáló erejét és ezek összefüggéseit. Azt a fontos földrajzi
tényt, hogy a Közép-Duna-medence teljes egészében egységes táj, a történelem
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azzal igazolja, hogy ebben a medencében egyetlen politikai alakulat sem maradt
meg tartósan mindaddig, míg a magyar államban olyan nem keletkezett, mely
a medencét teljes egészében ki nem töltötte. A magyarság politikáját megha-
tározza az a földrajzi adottság, hogy a magyar medence nyugat és dél felé nyi-
tott, míg északon, keleten és délkeleten zárt. A történelmi és földrajzi
adottságok helyes felismerésére épül a középkori magyar birodalom, mely a
középkor keleti és nyugati birodalma között az őket összekötő nagy vízi út men-
tén elterülve döntő világpolitikai szerepet játszik. 

A középkorban a magyarság kitöltötte az egész medencét, a törés a török
uralommal következett be, melynek következtében az alföldi magyarság kipusz-
tult. Európa védelmét nem csupán a török uralom 150 évével fizettük meg,
hanem még ma is ennek következményeit szenvedjük. A trianoni szétdarabolás
is ennek következménye. Egész Magyarország, amelynek lakossága Mátyás
idejében több mint 5 milliót tett ki, 1720-ban két és félmillió lelket számlált.
Az Alföld felszabadulásával megkezdődött a lakosság bevándorlása. A még
török uralom alatti területekről menekülő szerbeket és románokat tárt karokkal
várta és telepítette le a bécsi kormány. A peremvidékekről leköltöző magyarok
helyét a nemzetiségek foglalták el. Az országnak lakossága, mely Mátyás ide-
jében még 80%-ban magyar, 1787-ben 61%-ában idegen nyelvű. 

Az országnak ezt a néprajzi balkánizációját nyomon követte a politikai
balkánizáció is, mihelyt a nemzetiségi elv a XIX. században előtérbe kerül és
mihelyt a török a Balkánról kivonul és az általa addig leigázott népek önálló
államot alkotnak. Megszületik az irredenta és a nemzetiségek elszakadási tö-
rekvése, melyre a lehetőséget a világháború adta meg s az erőt hozzá az
entente fegyveres hatalma. Így vezetett a török hódoltság által teremtett helyzet
Magyarország feldarabolásához.

A magyar faj életrevalóságát bizonyítja, hogy meg tudott birkózni a trianoni
nehézségekkel is, melyeket a kisantant ellenséges gyűrűje rendkívülire fokozott.
Az ország fokozatosan emelkedik ki a mélységből, gazdaságilag megerősödik,
de területi revízióra csak akkor nyílik lehetőség, amikor Németország és Olasz-
ország kézbe vették a jövő Európájának formálását. 

A belvederei döntésekkel lezárult a mohácsi vésszel kezdődött korszak és
visszanyertük a török hódoltság előtti szerepünket a Duna medencéjében, fo-
gyatkozott viszonylagos hatalommal, földrajzi helyzetünknél fogva nagy lehető-
ségekkel és történelmünknél fogva – ha azt nem tagadjuk meg – magasztos
hivatással. Újból nagymagyarországi feladatok előtt állunk, történelemépítés
minden lépésünk. Erre kell nevelni a nemzetet. Össze kell fogni a magyarságot,
nemzeti fegyelemre kell szoktatni, a pusztító bizalmatlanságot meg kell szüntetni
és hitet kell önteni a magyarságba, hogy hozzákezdhessen nagy feladatainak
megoldásához. Nevelni kell a társadalmat és nevelni kell az ifjúságot. Az isko-
lákba nemzetibb és keresztényibb formákat kell bevinni, s az iskola mellé oda
kell állítani a levente intézményt és a cserkészetet, melyek hozzájárulnak annak
az új életformának kialakításához, melynek pillérei a nemzeti fegyelem és a kö-
zösségi élet. Nekünk is hozzá kell járulni ahhoz, hogy az európai emberiség
megtalálja az új életformához vezető utat, megteremtse belső békéjét, belső
megnyugvását az egyedben és az egyedek között. Nevelni kell a társadalmat
is, mert a mi társadalmunk individualista társadalom és nem tud megfelelni a
kollektív társadalom célkitűzéseinek. A legnagyobb baj az, hogy a XIX. század
szétporladt társadalmának embereivel akarunk XX. század középi feladatokat
megoldani. A mi társadalmunk ma elnevelt. Ezért szeszélyes, ezért hisztérikus,
ezért nem ismer tekintélyt, ezért nem követ jó példát. 

Komor és kínzó kétségek gyötrik, hogy a nemzet meg tud-e felelni a rá
nehezedő történelmi feladatoknak. A nemzet belső ereje ennek az erőnek gya-
rapodása, vagy senyvedése az egyetlen, amely őt igazán érdekelte. Ezt az
erőt akarta felfokozni, a nemzet önmagában való bizalmát megnövelni. A ma-
gyarságra váró feladatok mindig nagyobbak, mint a nemzet anyagi ereje. Min-
dig lélekkel kellett pótolni azt, ami a számból hiányzott. Ezért nemzetnevelő

minden nagy magyar államférfi s ebben rokon igazán Teleki Pál legnagyobb-
jainkkal. 

Büszke és töretlen magyar volt. Ismerte a magyarságban rejlő értékeket és
bízott a nemzet ősi erejében, erős akaratában, szabadságszeretetében, kemény
elszántságában. Épp ezért hirdette, hogy egy nemzetnek, mely ezer esztendős
történelme alatt annyi viszontagságot megért, nincs oka hisztériásan figyelni a
napi eseményeket s azt gondolni, hogy ezek az ő sorsát minden időkre eldöntik.
A nemzetek sorsa nem a napi eseményektől, hanem saját erejüktől és akara-
tuktól függ. Az erős nemzet bízik önmagában, bízik abban, hogy azokat a fela-
datokat, amelyeket a sors eléje tornyosított, önmaga erejéből meg tudja oldani.
Féltékenyen őrködött tehát a nemzet önbizalmát növelő sajátosságai fölött,
mind ama politikai hagyomány fölött, mely a nemzet vérévé válva magatartását
meghatározza. Magyarsága nem volt önző elzárkózás. Európai kötelességvál-
lalásból származott. Mert Európát tájainak és népeinek változatossága, sok-
színűsége jellemzi: ez szüli dinamizmusát, ez biztosítja állandó megfiatalodási
képességét. Ez a sokszínűség az európai jövő legbiztosabb záloga. Vallotta,
hogy minden nemzet akkor ad legtöbbet az emberiségnek, önmagának és a
vele barátságban élő nemzeteknek, ha legteljesebben kiéli saját maga nemzeti
formáját, saját jelleme szerint. Magyarországot magyarul kell vezetni, magyar
formát, a magyar élet formái szerint. Magyarok maradtunk és ezzel adtunk leg-
többet Európának.” 

Lássuk Teleki Pál néhány felismerését a rövid összefoglalóból: 
• 100 évvel előbb megjósolta az európai élet válságát.
• Az Európára váró megrázkódtatást a népvándorlás korához hasonlította.
• Felismerte a válság és a világrészek önállósulása közötti összefüggést.
• Tudta, sőt szükségszerűnek tartotta Európa világuralmi helyzetének elvesz-

tését.
• Látta Európa gazdasági egységesülésének fontosságát.
• Pontosan ismerte a geopolitikai igazságokat.
• Hangsúlyozta a magyarság összefogásának szükségességét.
• Arra biztatott, hogy erőt kell merítenünk a Trianon utáni felemelkedésünk-

ből.
• Nemzeti fegyelemre intett a pusztító bizalmatlanság helyett.
• A nemzetibb és keresztényibb iskola jelentőségét hirdette.
• Mélységesen tisztában volt a fiatalság nevelésének súlyával.
• Figyelmeztetett, hogy individualista társadalom vagyunk, nem tudunk meg-

felelni a kollektív célkitűzéseknek. (Ezért lehetünk jó táptalaja a neolibera-
lizmusnak.)

• Állította, hogy társadalmunk elnevelt, hisztérikus.
• Hitt abban, hogy lélekkel lehet pótolni azt, ami anyagi erőnkből hiányzik.
• Arra intett, hogy őrködni kell a nemzet önbizalma felett. (És nem, mint ké-

sőbb, belesulykolni a kollektív bűnösség tudatát.)
• Megnyugtatott, hogy úgy adunk legtöbbet az emberiségnek, ha legteljeseb-

ben kiéljük nemzeti formánkat.
• Megmondta, hogy azzal adjuk a legtöbbet Európának, hogy magyarok ma-

radunk.
És lássuk, mikor tévedett:

• Akkor, amikor kereste s a legnemesebb emberi optimizmus hangján hirdette,
hogy a nagy szintézis korszaka következik, mely visszavezet valami szebb-
hez, fennköltebbhez, megértőbb élethez. 

• Amikor hitt abban, hogy az európai fejlődés olyan új világrend felé halad,
amely az emberi életnek nagyobb teljességét és az emberi értékeknek: a
szépnek és a nemesnek, az igaznak és a jónak kivirágzását biztosítja.
Kérdezhetnénk, nagy felismerései mellett miért lehetett ilyen optimista?

Lehet csak azért, hogy ne taszítsa reménytelenségbe a nemzetet. De inkább
azért, mert amint éppen a Hitel több szerzőjének írásaiban olvashattuk, akko-
riban a liberalizmust halottnak hitték, nem gondolhatták, hogy később még át
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kell élni a neoliberalizmus korát is. S vajon egyáltalán sejtethette, hogy az ember
képes lehet a legnagyobb képtelenségekre? Ha ezt tudja, nem hozza meg a leg-
nagyobb áldozatot a nemzet becsületéért, és arra is rájön, hogy az a várt szép
új világrend ezzel a legkisebb mértékben sem törődik.

Vajon zavarban lettek volna-e ellenségeink, ha egy élő Teleki alakít árnyék-
kormányt pl. Londonban?

y

Újra meg újra
Bözödi György: Az EMKE népművelő munkája 1943/4.

Nem véletlen, hogy a népművelés sarkalatos kérdése újra meg újra visszatérő
témája a Hitelnek. Hol tanulmány, hol ismertető, hol csak egy figyelmeztető
írás formájában.

„A több mint két évtizedes kisebbségi élet alatt az erdélyi népművelés az
egyházi keretek mögé vonult vissza. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet
munkája szünetelt s csak feladatai és tennivalói gyűltek naponta. Az EMKE
háború előtt kiépített szervezete felbomlott, minden nagyobb faluban meg-
alapított népkönyvtára szétszóródott és minden visszasüllyedt oda, ahol az
EMKE megalakulása előtt, jó fél évszázaddal régebb állott. A tennivalókat
megsokszorozta az a körülmény, hogy az erdélyi magyar falvak fiai túlnyomó
részben román iskolákban tanultak, ahol a magyar nemzeti művelődés és kul-
túra leghalványabb töredékeiben sem részesülhettek. Ez az ifjúság, amikor
felszabadult, csak azt tudta, hogy magyar, de azt már alig tudta, hogy mit je-
lent magyarnak lenni. Pedig már apák és anyák is akadtak közöttük szép
számmal. A felszabadulás óta eltelt két és fél esztendő alatt sok minden tör-
tént az erdélyi népművelés ügyében s ha eredményt talán kevesebbet hozott,
mint a belefektetett szándéktól és mozgalomtól várni lehetett volna, ahhoz
mindenesetre elég, hogy tájékozódjunk: mit hogyan lett volna jobb végezni,
és a jövőben miképpen lehetne eredményesebben dolgozni. Természetesen
azt a nagy anyagi alapot igénylő munkát, amit az erdélyi népművelés elha-
nyagolt ügye megkíván, nem lehet egyesek lelkesedésétől várni. A kormány
be is látta idejében ezt és már az első télen megalakultak a vármegyei Nép-
művelési Bizottságok, hogy intézményesen, lehetőleg egységes irányelvek
szerint fogjanak a munkához. Az EMKE akkor éledt új életre, amikor a me-
gyei Népművelési Bizottságok már javában működtek. Múltja, hagyományai
fontos szerepet biztosítottak az EMKÉ-nek a nagy lendülettel megindult nép-
művelésben, amit a megyei bizottságokkal való együttműködéssel kezdett el.
De az együttműködés mértéke és módja máig sincs annyira megfelelőleg tisz-
tázva, hogy a féltékenykedés és illetékességi kérdés felvetődését eleve kizárná.
Az EMKE egész Erdély területére megkapta a szervezkedés lehetőségét és
az utóbbi időkben örvendetesen él is ezzel a jogával, de más népművelő in-
tézményekkel való kapcsolatáról mindmáig csak annyit tudunk, hogy az
EMKE támogatja a megyei Népművelési Bizottságokat és a bizottságok tá-
mogatják az EMKÉ-t. Ez pedig túlságosan szabados helyzet ahhoz, hogy va-
laki határozottan tudja: tulajdonképpen mi az ő feladata. Alkalom szerinti
támogatásoknál többre kell vállalkoznia mind az EMKÉ-nek, mind a bizott-
ságoknak. Néhány adottsággal feltétlenül előnyben van az EMKE minden más
népművelő alakulattal szemben: a rendelkezésére álló néhány ezer könyvvel
és a népművelési szerelvénnyel, amelyből ugyan még csak egy van egész Er-
dély részére, de a tervek szerint újabbak is jönni fognak. Legfontosabb elő-
nye, hogy az egész Erdélyt behálózza és ez egyúttal a szerepét is megszabja:
egységesítenie kellene megfelelő rendszerben a népművelés menetét Három-
széktől Szatmárig. Lehet, hogy majd erre is eljön az idő. Egyelőre ott állunk,

hogy népkönyvtárakat létesít, főleg az elszórtan élő magyarok között, szerel-
vényével meg felkeresi alkalom szerint a Kolozsvárhoz közelebb eső falvakat.
Tisztában kell lennünk azonban, hogy ez még nem népművelés, csak a kezdet
legkezdete. S éppen azért, mert még nem is állhatunk máshol, mint a kezdet
kezdetén, nem lehet célunk bírálatot mondani a bizonytalan lépésekről. Az
EMKE népművelő munkájához önként ajánlkoztak segítségül a Termés köré
csoportosult fiatal erdélyi írók – akik már a román időkben megkezdték volt
a népművelést a mezőségi falvakban – és a kolozsvári Nemzeti Színház né-
hány művésze. Segítségük annyiból állott a most elmúlt télen, hogy a nép-
művelési szerelvénnyel kiszálltak a közelebbi falvakba és ott előadásokat
tartottak. A rendezésbe, a népművelés magasabb irányításába azonban nem
szóltak bele. Szándékuk az volt, hogy tájékozódjanak a helyzetről és a lehe-
tőségekről, melyeket a művelendő falu és a művelő egyesületek nyújtanak.
Meg az, hogy közvetlen érintkezés útján fenntartsák kapcsolatukat a falusi
néppel. A faluról az a tapasztalatuk, hogy kitűnő, alkalmas talaj a műveltség
befogadására, a falusi népben még számukra is váratlan érdeklődés és fogé-
konyság él minden iránt, amit meg lehet tanulni. Csak természetesen a meg-
felelő módot kell megtalálni a műveltség közvetítésére. Az EMKÉ-ben pedig
alkalmas keretet láttak arra, hogy népművelő terveiket megvalósítsák, mert
az EMKE szervezete módot nyújt számukra, hogy eljussanak az egyébként
szinte megközelíthetetlen falvakba is. A népművelési szerelvény, a »meseautó«,
amint már Erdély-szerte elnevezték, korszerű felszereléssel megy ki a fal-
vakba: saját villanyfejlesztője, keskenyfilmes mozigépe van, úgy, hogy néhány
perc múlva a legeldugottabb faluban is mozielőadást rendezhet. A filmek jó
része azonban nem megfelelő az erdélyi falvak számára, de erről az EMKE
nem tehet, mert készen kapja őket és válogatni is alig van módja bennük. És
van a meseautónak elektromos hangszóróba kapcsolható gramofonja s néhány
beépített szekrényben egész sereg néprajzi lemeze: mesék és dalok, amelye-
ket Kodályék vettek gramofonlemezre. Ezek az igazi népdalok azonban jó-
formán meg sem szólaltak az elmúlt télen, a meseautó gramofonja indulókat
és új keletű pattogó nótákat játszott, amit a rádióból is hallhatnak bárhol.
Pedig a népművelő estéken a népdalról szóló előadás mindig szerepelt: lelkére
kötve a hallgatóságnak, hogy ősi dalait őrizze meg, mert azok a nemzet szem-
pontjából óriási értékek. Általában a népdaloktatás körül láttuk a legtöbb
kapkodást. Olyan zenészt is láttunk, aki Kalotaszegen leintette a lassan, von-
tatottan, az ősi népdaléneklés minden hamisítatlan törvénye szerint éneklő
falusiakat, és karmesteri vesszőjével eléjük állva, »hangulatot, ritmust« kény-
szerített ki belőlük. Ritmusba lelkesedte azt a nótát, amit Kodályék éppen
Kalotaszegen vettek fel a ritmussal szabadon bánó előadásban, amint a me-
seautó lemeztára is tanúskodik róla. Ennek a kezdeti népművelő munkának
az eredménye még semmiképpen sincsen arányban a belefektetett lelkese-
déssel és fáradozással. Számadatokat mutathatunk fel, hogy hány előadást
tartottunk és a számok talán elég nagyok is, az eredményre azonban nem
lehet ebből következtetni. Mindenesetre jövőben ugyanezek a számok, ugyan -
ezzel a tartalommal már sokkal kevesebb eredményt jelentenének. A népmű-
velés ott kezdődnék, amikor nem ezekből az alkalom szerinti kiszállásokból
állna, hanem magában a faluban folyna és főleg minden faluban. S ha az
EMKÉ-nek nem kellene »kiszállania« egy-egy olyan előadás megtartására,
amelyet a falusi értelmiség maga is megtarthatna, és a népkönyvtárak kötetei
nem véletlenül kerülnének egymás mellé, hanem szervesen illeszkednének
bele a falu táguló látókörébe. Lehet, hogy néhány esztendő múlva így lesz.
Egyelőre arra kell ügyelnünk, hogy a kezdeti lelkesedés nehogy eredménynek
tűnjék fel magunk előtt és hogy a kapkodás, a sok bába között el ne vesszen
a várva-várt gyermek, a népművelés igazi ügye.”

Az e sorokat olvasó, netán budapesti érdeklődő, legalább megtudja mit is
rejt az a betűszó, hogy: EMKE. Egyébként pedig ismét csak belepillanthat-
tunk a népnevelés örökké aktuális, nélkülözhetetlen és folyton botladozó vi-
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lágának egy tanulságos korszakába. Abba a korszakba, amikor 22 év román
megszállás és kulturális elnyomás után újraéledni próbált ez a tevékenység
Észak-Erdélyben.

y

Ma sem közömbös
Venczel József: Új székely kongresszust! 1943/4.

A székely kérdés egyik legavatottabb ismerője Venczel József. A téma látszólag
aktualitását vesztette, de nem így van. A helyzet elemzése számos támpontot
ad a még ma is tömbben élő magyarság, a székelység autonómiájáról folyó vi-
tákhoz is.

„A »székely kérdés« megoldásának szükségessége örvendetesen mind szé-
lesebb körben hódít magának híveket: a csíktusnádi Székely Kongresszus kiváló
előadójának, Kozma Ferencnek tétele: »a székely kérdés az Erdély részi ma-
gyarság kérdése!« – nemzetpolitikai meggyőződéssé lett s az általános magyar
közvélemény – talán nem tévedünk, ha megállapítjuk – megszűnt csak a székely
tájhazafiság önző érvényesülését látni a Székelyfölddel kapcsolatos tennivalók
és tervek hangoztatásában. A román megszállás időszaka előtérbe állította a
székely népcsaládot, s a székelységnek az elmúlt két évtizedben kialakult nem-
zetpolitikai szerepe rávilágított azokra a nemzeti feladatokra is, amelyeket a
Székelyföldön és a székelység által lehet Erdélyben megvalósítani. 

Azt azonban nem mernénk állítani, hogy az így kialakult közvélemény és
nemzetpolitikai felfogás a megoldások rendszerének összes lényeges elemeit
magába foglalná. Egyelőre csak annyi biztos, hogy. a »székely kérdés« fontos-
ságát s a vele kapcsolatos tervek végrehajtásának sürgősségét általában nem
kell bizonyítani. A mezőgazdaság, állattenyésztés, erdőgazdaság és az ipar
vonalán általában mindenki – székely és nem székely, székelyföldi és »külső-
földi« – megegyezik abban, hogy tervszerű beavatkozásra, nagyméretű re-
formra, alapos átállításra van szükség.

(…) A »székely kérdés« ugyanis nem öncélú gazdasági és társadalmi kérdés,
hanem olyan népesség- és népesedéspolitikai probléma, amelynek van gazda-
sági, társadalmi és közművelődési vonatkozása. A lényeg nem az, hogy a Szé-
kelyföld elmaradt gazdasági körülmények között él, hogy társadalmi reformra
szorul, hogy közművelődése nem elég színvonalas, hanem az, hogy a gazdasági
élet elmaradottsága, a társadalmi fejlődés hiányossága és a nem kellő színvo-
nalon álló közműveltség miatt napjainkban különösképpen élessé vált az a már
több, mint fél évszázados népesség- és népesedéspolitikai válság, amelyet rö-
viden a Székelyföld viszonylagos túlnépesültségének nevezhetünk. A megoldás
lényege is tehát nem az, hogy állami vagy társadalmi beavatkozással lehet-e a
gazdasági termelés kapacitását növelni, az indusztrializmus eszközeivel a szé-
kely társadalom belső alkatát átalakítani, vagyis a ma túlnyomó többségében
őstermelő székelységet az ipari foglalkozások körébe vonni, s a közműveltség
emelésével általában biztosítani a minőségre való törekvést, a megoldás lényege
is az, hogy mindezek a gyakorlati segítségek elégségesek-e ahhoz, hogy az em-
lített népesség- és népesedéspolitikai válság megnyugtató módon és hosszú
időre levezetést nyerjen, vagyis elégségesek-e ahhoz, hogy a székelyföldi vi-
szonylagos túlnépesültség megszűnjék s a székelység végre saját otthonában
levegőhöz jusson. Tehát a »székely kérdés« sajátságos népesség- és népese-
déspolitikai probléma, amelynek szempontjából a gazdasági, társadalmi és köz-
művelődési javaslatok csak eszközként veendők számba és senki sem hiheti
azt, hogy a »székely kérdés«-t oldja meg, amikor a székely közgazdaság, tár-
sadalompolitika vagy művelődéspolitika valamelyik szektorában ilyen vagy amo-
lyan eredményt sikerült elérnie. 

A csíktusnádi Székely Kongreszszusnak is az volt a fő hiányossága s – vé-
leményünk szerint – hatásának csökkentője is, hogy (…) a népesség és né-
pesedéspolitikai kérdéseket csak mellesleg érintette, Kozma Ferenc és Balogh
Pál szempontjaira különös figyelmet nem vetettek, sőt a kiadott jegyzőkönyv
arról tanúskodik, hogy azoknak a nézete érvényesült, akik nagyobb össze-
függésekre igazán nem gondoltak. (…) a telepítés vitájának ismertetésekor
pl. olvashatja, hogy »itthon van elég telephely«; »a székelyt nem kitelepíteni,
hanem hozzátelepíteni, inkább a községben megtelepíteni szükséges«; »nem
arra van szükség, hogy kitelepítsünk, hanem inkább, hogy letelepítsünk és
betelepítsünk«; »a kitelepítés a Székelyföldön nem célszerű«; »az eltelepítés
kérdése akadémikus jellegű s a jövő kérdése, mikor ezen a Székelyföldön
majd kétszer-háromszor annyi nép lesz« stb. A Kongresszus általában elveti
az »álló népfelesleg« (néptöbblet) ideáját; még Siklódy István is, aki a faipar
tárgyalásakor helyes nyomra téved s »A székely népfelesleg«-ben bemutatott
népsűrűség-számítás egyik egyszerűbb módját végzi el és eljut annak felis-
meréséig, hogy »a Székelyföld lakossága viszonylag elég sűrű«, siet ezt a meg-
állapítást elködösíteni azzal, hogy az iparfejlesztés sűrűbb népességet kíván,
tehát »megfontolandónak látszik, hogy a székely megyékből a nép mestersé-
ges kitelepítésének ideje vajon már elérkezett-e s vajon a mesterséges kite-
lepítés nem fogná-e útját állani éppen a székely nép óhajtott közgazdasági
fellendülésének«.

Csakhogy a székelységnek »mozgó népfeleslege« is van. Az »álló népfeles-
leg« (néptöbblet) nemcsak önmagában vizsgálandó, hanem a »mozgó népfe-
lesleg«-gel való viszonylatában is. Az »álló népfelesleg« kérdése éppen azért
aggasztó, mert a székely élettér oly annyira zsúfolt, hogy máris tízezrek hagyják
el a családi otthont, miként az a Kongresszus »kivándorlási és fürdőügyi
szakosztályá«-nak vitaanyagából is kiderül. Nem lehet olyan könnyedén napi-
rendre térni a viszonylagos népsűrűség magas fokának megállapítása fölött,
hanem meg kell vizsgálni, hogy a tervbe vett gazdasági reform a népfeleslegnek
ezt a részét is le tudja-e kötni, képes lesz-e erőteljesen hatni a székelység ha-
nyatló népmozgalmára s megóvja-e a székely népszaporulatot az aggasztó visz-
szafejlődéstől. A kongresszusiak egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a
kérdésekkel, pedig itt van a lényeg. Az élettér vertikális tágítása, a jövedelme-
zőképesség növelése a mezőgazdasági, állattenyésztési és erdőgazdasági ter-
melés fokozásával, illetve az iparosítással elérheti-e a végső célt: a székely
levegőhöz juttatását, vagy pedig csak részben tudja ezt a célt szolgálni s emellett
gondolni kell a kitelepítésre is, vagyis az élettér horizontális bővítésére. A kong-
resszusiak nem veszik számba, hogy a mezőgazdasági, állattenyésztési és er-
dőgazdasági beavatkozás minő mértékű lehet s az iparosításnak minő
akadályokkal kell megküzdenie; csak részletekben gondolkoznak s ezért a sok
magvas előadás és hozzászólás ma már nagyobb részében csak elméleti jelen-
tőségű. 

Ámde ki-ki seperjen a maga háza előtt! 
A Székely Kongresszust éppen csak példának idéztük fel, nem róluk, hanem

rólunk van most szó, akik szintén azon törjük a fejünket, hogy miként is lehetne
megoldáshoz segíteni a „székely kérdés”-t. Vajon mi ismét nem tévedünk el a
részletek bozótjában? Előbb vagyunk-e mint a kongresszusiak: tudjuk-e a maga
egészében látni a helyzetet s a megoldások vonalán tudjuk-e megkülönböztetni
azt, ami valójában alapvető és időtálló, attól, ami csak fölületi és időleges? (…)”

A székely népfölösleg évszázados kérdése ma már egészen más formában
mutatkozik meg. A csökkenő népszaporulat terén az országosnál máig valamivel
jobban álló székelység kiáramlása mind bel-, mind külföld felé nagy mérteket
öltött. Ugyanakkor van egy hazafelé mutató kisebb – és reményt keltő – vonu-
lata is. A terület eltartó képessége az iparosítással rendkívüli módon nőtt, de
sajnos ezt a diktatúra éveiben nem a székelység javára fordították, hanem a
román betelepítést próbálták ezzel szolgálni, vagyis a homogenizálást, s ameny-
nyire lehet ma is ezzel próbálkoznak.
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Egészen mást jelentene ez, ha a Székelyföld autonómiát kapna. Ebben az
esetben maga dönthetné el, hogy az eltartóképesség növelésének ez a korszerű
módja miként szolgálhatja az őslakosok érdekeit. Ha viszont bárki is azt ter-
vezné, hogy – amint azt régebben remélték – székely népfelesleggel lehet erő-
síteni az erdélyi magyar szórványt, tehát „kitelepítésre” gondolna, az a jelen
körülmények között téved. Ez az idő elmúlt. Ugyanis a szórványba küldés csak
fokozná a beolvadással bekövetkező veszteségeinket. Annál fontosabb kérdés
lehet a mai „mozgó népfelesleg” otthon tartása, haza vonzása. Mára természe-
tesen a felesleg szó használata hiba és félrevezető.

Mindenesetre a székely kérdés, a fennálló határoktól függetlenül, a Kárpát-
medencei összmagyarság számára talán a legnagyobb megoldásra váró feladat.
Hiszen itt nemcsak 800 000-nyi tömb-magyarról van szó, hanem arról is, hogy
ez kisugárzásával és számos országos jelentőségű hatásával, egyben az egész
erdélyi magyarság számára jelent megtartó erőt. Vagyis ma sem nevezhető:
„(…) csak a székely tájhazafiság” érdekének.

y

Szemle
László Gyula: A kolozsvári műcsarnok és az élő erdélyi
képzőművészet szemléje 1943/4.

Hihetetlennek tűnhet az, amit azokban a háborús években Magyarország a visz-
szatért erdélyi részeken megvalósított.  Példa értékű, hogy ilyen átmeneti idők-
ben is gondja volt a kultúrára, és megépítette a kolozsvári Műcsarnokot.

László Gyula részletes áttekintő tanulmánya felvillantja azt a hatalmas érté-
ket, melyet az elnyomás évei ellenére felhalmozott az erdélyi magyar képzőmű-
vészet. Ezt a pazar gazdagságot még ma sem tudta az összmagyar művészet
igazán és értékén magáévá tenni. Elég, ha csupán egy árverésre gondolunk,
ahol a határon túli magyar művészek munkáinak alulértékeltsége szembeszökő.

„Kolozsvár városa alkotó emlékezéssel ülte meg a művészetpártoló Mátyás
király 500 éves születése napját. Nagyrészt önerejéből, a kultuszkormány meg-
értő támogatásával, megépítette az ország második műcsarnokát. A város len-
dületes, tiszta szándékú vezetői, élükön Keledy Tibor polgármesterrel,
megmutatták, hogy nagyvonalú városfejlesztési terveik nemcsak papíron vannak
meg, hanem fokozatosan meg is valósítják azokat. Kós Károly épülete áll, s az
erdélyi művészetnek végre van otthona. A megnyitó ünnepség sallangoktól men-
tes, tiszta beszédei kellőképpen kiemelték a város nagy erőfeszítésének erkölcsi
értékét. E nagyszerű tett a háború kellős közepén jelképes jelentőségű is egyút-
tal: a magyar műveltség életerejét példázza, és jelentősége túlmutat Erdély szű-
kebb határain, az egész magyarság életében példaadás. Már a megnyitó kiállítás
sejteti, hogy az erdélyi képzőművészet fejlesztésében milyen lendítő ereje lesz
az új Műcsarnoknak. Szép gondolat volt a kapunyitásra egybegyűjteni az itt élő
s innen elszármazott művészek alkotásait. Egyúttal kitűnő alkalom ez a kiállítás
arra is, hogy Erdély élő művészetéről képet alkothassunk, színvonalát és jelen-
tőségét megmérhessük. 

Szűkebb pátriánk öregebbje s fiatalja egyaránt felvonult, hogy műveivel kö-
szöntse azt a tisztességet, amit az erdélyi művészetnek Kolozsvár városa az új
Műcsarnok megépítésével nyújtott. A messzire szakadtak közül is sokan eljöt-
tek, s igazi belső öröm volt látni, hogy azok a mélyreható, belső ellentétek,
amelyek művészetükben elválasztják őket egymástól, miként kezdettek felol-
dódni, amikor egyike-másika beszéd közben felfedezte egymás emberségének
nemes vonásait. (…)”

Itt következik a művészek és művek bemutatása hosszú oldalakon keresztül,
majd László Gyula így zárja gondolatait:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez után a lehetőségekhez képest részletes bí-
rálat után az áttekintett anyag magasabb szempontú, összegző értékelésének kell
következnie. Talán lesz alkalmam másutt ezt az összegzést kellő alapossággal el-
végezni, itt azonban csak főbb vonásaiban foglalhatom össze a kiállítás tanulságait
és általános jelentőségét. Először is meg kell állapítanom, hogy a kolozsvári Mű-
csarnok óriási jelentősége Erdély művészetében csak akkor teljesedhetik ki, ha
az itt élő fiatalok valamilyen formában állandóan biztosíthatják rendszeres tanul-
mányaikat. Művésztelep vagy iskola kell ide, állandó modellel. (…) Hogy idevaló
művészeink önerejükből teremtik-e majd meg a festőiskolát, vagy közületek tá-
mogatásával, nem tudjuk, de kétségtelen, hogy a Műcsarnok csak egy ilyen isko-
lával szerves egységben vetheti meg az egészséges fejlődés alapját.

Ami a rendezés munkáját és tervszerűségét illeti, a bizottság két külön álló
tömbben helyezte el az itt élő, a Barabás Miklós Céhben tömörült művészeket
s az erdélyi környezetből kiszakadt művészeinket. Érdekes, hogy az itt élő mű-
vészek képein világos színek uralkodnak, a többiek művének alaphangulata sok-
kal komorabb. Iskolázottságukban is elég éles a különbség. Az idevaló fiatalok
képein és szobrain érezzük az elölről való kezdés sok küzdelmét, műveiknek
mind értékében, mind technikájában sok a bizonytalanság. Virtuóz nincs is kö-
zöttük. A pesti Képzőművészeti Főiskola neveltjeinél megvan a biztos mester-
ségbeli alap s így kevesebb az ingadozás, de kevesebb a friss bátorság is. Ez a
meglévő ellentét kitűnő alkalmat kínálhatna az erdélyi képzőművészet sajátos
szellemiségének kifejtésére, de úgy látom, hogy az a tény, ami erre alapot adna,
hamis nyomra vinne bennünket. Az észlelhető kettősségben nem a szellem,
hanem csupán az iskolázottság kétfélesége nyilatkozik meg. A különbségeket
külső körülmények hozták létre s így csak felületes szemlélettel láthatjuk benne
az erdélyi szellem különvalóságának megnyilatkozását. Nagy Imre, Szolnay Sán-
dor és Gy. Szabó Béla magas rendű emberségében tényleg van közösség azzal
a míthoszlátó és teremtő valóságérzéssel, ami Tamási Áront olyan elérhetetlen
közelségűvé teszi. Ez a találkozás azonban a nagy magyar egyéniségek talál-
kozója s a sort nyugodtan folytathatnók Rudnay Gyulával, vagy Egry Józseffel,
hogy a magyar művészetnek csupán két, különböző stílusú nagy mesterét em-
lítsem, akikben éppen úgy megvan a míthosszá teljesedő ember és természet,
akiket azonban sem származásuk, sem életfolyásuk nem köt az erdélyi földhöz. 

(…) Örömmel kell látni, hogy az a nagyvonalúság, amelyet a város a Műcsar-
nok megépítésekor mutatott, nem törik meg az épület befejezésével, hanem terv-
szerűen építi ki a benne nyert materiális központot szellemi középponttá is. (…)”

A tanulmányból elsősorban a Műcsarnok építésének és a kultúra támoga-
tásának tényét igazoló részeket emeltem ki. Erről viszont egy másik eset jut
eszembe. Anekdota vagy igaz, nem tudhatom. Eszerint, amikor 1945-ben a
románok ismét átvették a kolozsvári egyetemet, állítólag az egyik román egye-
temi tanár (talán Lucian Valeriu Bologa, a perfekt magyar tudással is rendelkező
orvostörténet professzor) mondta volna, hogy: néha hasznos lenne pár eszten-
dőre visszaadni Erdélyt a magyaroknak.

y

Beköszöntő
Tamási Áron: A szülőföld 1943/5.

Aki nem megy könnyedén világgá, aki nem ölti magára a migránsok Adidas sa-
ruját, az „nem elég mobil”. Így szól napjaink neoliberális igéje. Már szülőföldön
belül is sokkal inkább a bérlakás javasolt, s a „cucc” jön utánunk. Nyugaton
költöztető vállalattal, akár két nap alatt, s a berendezkedés nyűgét is vállalva.
Még a teknőcnek is jobb, hiszen az legalább azt a rongyos régit hurcolja ma-
gával. A családi (ejnye!) ház, a saját lakás az kölönc, az hozzá köt a szülőföld-
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höz, tehát korszerűtlen. Mert hagyományt teremthet, s ezáltal olyan tudatot tá-
mogat vagy nevel benned, ami ellenállóvá tesz a globális világrend veled kap-
csolatban dédelgetett tervei dolgában. Ergo: nem kívánatos!

Mást mond azonban Tamási Áron:
„Én már a derengésben kiválasztottam a többi közül egy fát, amely ősrégi-

nek tetszik. A föld, amelybe ültették valamikor, az a megpróbált öreg föld, mely-
nek szülőföld a neve. Amelyen és amelyért őseink vére folyt és apáink verejtéke
folyt. Amelyen ringott a bölcsőnk; amelynek hátán meghallottuk az édes anya-
nyelv első szavát s amelyen játszottunk, hogy: »Bújj, bújj zöld ág, zöld leve-
lecske...« Ezen a földön mentünk-jöttünk könyvekkel a táskában, vagy a
tarisznyában; öröm és gond között ezen botladoztunk oda és vissza, körbe vagy
előre; a nagy változás idején ezt a földet néztük csüggetegen, ki erőt és biztatást
nyújtott akkor is nekünk. Hűségesek voltunk hozzá, ehhez a földhöz, mely bá-
natban is anyaföld, mint ahogy az volt örömben; s amely mégis az egyetlen, aki
pusztán, egymagában és gazda nélkül jelenti nekünk a szót: Haza! 

Igen, itt áll és ebben gyökeredzik az ősrégi fa, a Magyar Fa. Sok féreg rágta
gyökerét, de valahogy kiheverte mindig a férgeket a gyökér. S valahogy ma is
táplálja a törzset, mely kenyér színben áll, történelmi viharoknak beforradott
jegyeivel és a vágások nyílt sebeivel. Az időknek és a csüggedőknek baljóslatai
közben szinte egyetlen menedék ez a törzs, melynek megszabdalt kérge alatt
az egészség nedvei keringenek. Odvaiban mesék és balladák tanyáznak, miket
tudós kutatók fürkésznek elé. Rengeteg ágai szeszélyesen hajladoznak: csupa
egyéniség, kicsi és nagy. Szellő idején ezer változatban szólnak a világról s néha
a törzsről, de a viharban könnyen tördösnek, mint általában az ágak. 

Természet törvénye, hogy a fa mindig vessen rügyeket, amíg jó a gyökér,
erős a törzs és hűségesek az ágak. De amit a természet nyújt, embernek kell
azt gondozni, ha akarjuk az éltető gyümölcsöt. 

Vajon kérdezhetem, hogy akarjuk-e? 
Azt hiszem, hogy ezt a végső kérdést, ezen a nyelven, nem szabad feltenni,

hanem a kérdés helyett inkább a madár fiait kell tolmácsolnom, akik az ősrégi
fa lombozata között nyugosznak fészkeikben. Mit mondanak ők, akik régi és
hosszas tanítás után egyszerűen, szabadon és igazán szólnak? 

Azt mondják, hogy amiről beszéltem, a föld: az az erdélyi föld; s azt mond-
ják, hogy a gyökér, amelyről szólottam: az a történelem. S a törzs, amelyet ma-
gyaráztam: az a magyar Nép; az ágazat pedig a törzs fölött maga az őrködő,
tanult értelmiség; s az ifjúság a rügy. 

Együtt a nemzet. 
Szeretjük a földet, mely védi és élteti a gyökeret. Erőt és védelmet kérünk

a törzstől; őrködést és fényt a lombozattól, s gyümölcsöt a rügytől. 
(Tamási Áron: Virrasztás. 364–365. old.)” 

Szülőföld, haza, nemzet, család, nemzettudattal bíró ember. Ez együtt maga
a hagyomány tisztelete. S így záloga a megmaradásnak. Ma a gyökeret a politikai
érdekek férgei és azok mérgei gyengítik, a törzset ideológiák láncfűrészei vágják,
a lombok sárgulnak. Hallgassunk inkább Tamásira. Mert a gyökerek nedvei a tör-
zsön át táplálják a lombokat, s annak friss zöld hajtásai az ég felé törnek!

y

Alkotmányosságunkról
Csekey István: Alkotmány és alkotmányfejlesztés 1943/5.

I.
„Magyarország Európa egyik legrégibb államalakulata. 1896-ban ünnepelte
fennállásának ezredik esztendejét. Mai helyét a IX. században foglalta el, de

csak az 1000. évben alakult királysággá, és az ma is, bár a királyi trón nincs
betöltve. Régiségre, eltekintve a skandináv országoktól (Dániát is ideszámítva),
csupán az angol, a francia és a német állam előzte meg, ha Anglia keletkezését
a wessexi királyságnak az angolszász heptarchiából való kiemelkedésétől szá-
mítjuk (a IX. század első fele); a másik kettőét pedig a Frank birodalomnak a
843. évi verduni szerződéssel történt megosztásától. 

A Kárpátok 1500 km hosszú félköríves várfala övezte Közép-Duna-me-
dence olyan geopolitikai egység, hogy valósággal maga a természet jelölte ki
egységes államalakulás színteréül. Aligha van még valamely állam a mély lapály
és az erős hegykeret előnyeivel jobban megáldva, mint Magyarország. E ter-
mészetes tulajdonságokhoz járult a keleti (ma orosz) pusztavidékről ideköltözött
magyarság államalkotó ereje, politikai tehetsége és uralkodási képessége. Az
eredetileg két etnikumból: finnugor és török törzsekből keletkezett magyarság
a Volga és a Fekete-tenger tájain századokig más népek szövetségében élt. Ezek
a lovas-nomád szövetségek vagy birodalmak csak politikai egységre törekedtek.
Nemzeti egységük nem volt, úgyhogy az uralmuk alatt lévő népek belső szer-
kezetüket, kormányzási módjukat, nyelvüket, ősműveltségüket, azaz népi egyé-
niségüket megtarthatták. A magyarságnak fentebb említett földrajzilag egységes
területen való megtelepedéséből keletkezett azon a kelet-közép-európai tájon,
amelyet Kjellén, a svéd állambölcsész, kritikus zónának nevezett, az ezer esz-
tendős magyar állam: Európának mind a határok, mind a politikai uralom szem-
pontjából egyik legállandóbb és legszilárdabb államalakulata. 

A Kárpátok övezte Közép-Duna-medencébe hajdan beköltöző magyarság
főként a régi Pannónia területén és az alföldi részeken helyezkedett el és ennél
az elhelyezkedésénél, valamint népi és politikai erejénél fogva központilag tudott
uralkodni a jobbára erdők s hegyek borította peremtájakon is. Az itt talált, po-
litikailag alacsonyabb fokú szervezetben élő, kis népek java részét felszívta ma-
gába, úgyhogy a középkor végén, Corvin Mátyás nemzeti királysága idején
(1458–1490) az ország lakosainak száma kb. négymillió (ugyanannyi, mint
Angliáé, vagy amennyi német élt akkoriban a földön), és ennek mintegy 80%-
a magyar volt. Minden olyan kísérlet, amely a Kárpát-medencében a peremvi-
dékről vagy éppenséggel a természetes határokon túlról akart politikailag
uralkodni, előbb-utóbb meghiúsult. Így omlott össze a XVII. század végén, il-
letőleg a XVIII. század elején a csaknem százötven éves török uralom, amely
csakis nagyobb erejének köszönhette hosszú voltát. A magyarság ugyanis
1526-ban Mohácsnál csak úgy eshetett ideiglenesen áldozatul a pogány vesze-
delemnek, hogy magára hagyatva, akkor már több mint egy évszázadig harcolt
a keresztény Európa védőbástyájaként. A töröktől is tehát csak átmenetileg bírt
területekéhez hasonló sorsa lett nagyrészben már eddig is az 1920-i trianoni
békeparanccsal elszakított területrészeknek, amelyek 1938 óta sorban illesz-
kednek be újra a Kárpát-medence önálló és egységes politikai szervezetébe.” 

Az elkezdődött revízióra való hivatkozás itt tévedésnek tűnhet, de ami az
egység természetességét illeti, egyáltalán nem az. Az a tény, hogy mindez mégis
másként folytatódott s immáron elvégeztetett, nem jelenti, hogy ami előtte volt
az végig tévedés lett volna. Ellenkezőleg. Arra figyelmeztet, hogy az egység egy
másik módozata ugyanolyan méltányos, mint az előbbi, csak a kornak megfelelő
formában ma is ésszerű lenne.

„Ennek a földrajzi és politikai egységnek és a Szent Korona hatalmának volt
a következménye, hogy Magyarországon – rövid kísérleteket mellőzve – sohasem
következtek be olyan politikai és területi tagolódások, mint a hűbéri Európában.
Ugyanez a politikai szervezettség akadályozta meg az uralkodói hatalomnak
családi érdek szerint való megosztását is, ami a körülöttünk elterülő germán
és szláv államok akkori gyöngeségét előidézte. Németország erejét – mint is-
meretes – a politikai partikularizmus, az ún. »Kleinstaaterei« emésztette, Ma-
gyarországon viszont a török-tatár ellen vívott évszázados küzdelmekben
megritkult magyarság sorait betöltő idegen nemzetiségek voltak akadályai a
politikai egység tökéletes kialakulásának. 
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A német partikularizmus utolsó foszlányait legújabban a nemzeti szocializ-
mus politikai rendszere tüntette el. Ami a németségnek a népi elv, ugyanaz a
Kárpát-medencének a politikai nemzetegység elve. 

A történelem a magyarságnak, amióta ide vezérelte a Kárpátok medencé-
jébe, az öncélúságon felül más európai hivatást is jelölt ki. Sokkal többet, mint
a maga fajának védelme. Mint rokontalan kis nemzet, rendezőjévé vált a Duna-
medence soknyelvűvé vált népének. Már a nyelv és faj fölött álló állameszme,
amelyet főleg az 1938-i Szent István-év óta – ez volt 900. évfordulója az első
magyar király halálának – szentistváni gondolatnak szokás nevezni, magában
hordta a kötelességet, hogy az ide utólag beköltöző nemzetiségek életlehető-
ségét biztosítsa. Így vált a magyarság kötelességévé a több feladat vállalása és
a többre való hivatás. Így tölthette be népek fölötti nagy európai hivatását és
válhatott Nyugat és a kereszténység védőbástyájává. Minden jogi és népi el-
zárkózás és öncélúság nemcsak magasabb európai hivatásunk megvalósításában
lett volna akadály, de a velünk együtt élő nemzetiségek kulturális, szociális és
gazdasági elmaradottsága visszahatott volna a mi fejlődésünkre is.” 

Az európai feladat tehát a kezdetektől fogva adva volt. Ma is így van, vagy
elvetjük a merjünk kicsik lenni elv alapján?

„Mindezt a több feladatot csak olyan nemzet oldhatta meg sikerrel, mely
magával hozta az ars regnandi et gubernandi különös művészetét s a nemzetek
fölötti állameszmét, azaz nem rekesztette ki magából a fajilag, nyelvileg vagy
jogi szervezetükben idegeneket. A magyarság e magasabb rendű hivatásának
csak olyan méltányos és egyensúlyos államkoncepcióban felelhetett meg, mint
amilyen volt a Szent Korona közjogi fogalma és a politikai nemzetegység elve.
Ez utóbbi értelmében a magyarság valamennyi itt élő, hazai nemzetiséget össze-
foglalta a politikai nemzet fogalmába.”

Ezt soha ne feledjük!  
„Ha e földterületen csak két egymásra következő évszázadban nyugalom

lett volna, valószínű, hogy vérség szerint kevert, de nyelvében egységes nemzet
keletkezett volna. Fajilag a magyarság így is közelebb esik a Duna-medence
népeihez, mint finnugor nyelvrokonaihoz. Mivel tehát e népek egymásba olvadás
és egymás közé szivárgás, valamint közös életforma és életideálok következté-
ben mind rokonságban vannak egymással, és csak a történelem mostohasága
okozta, hogy az ország népe nyelvileg nem lett egységes: a Kárpát-medence
népeinek összefogását is újból létrehozhatja a vérségi rokonság, a földrajzi és
politikai egymásra utaltság és összetartozóság tudata. Csakis a Szent Korona
eszméjének és a politikai nemzetegység eredetien magyar koncepciójának se-
gítségével lehetett a magyarság államvezető szupremáciája alatt területi auto-
nómia nélkül kulturális, társadalmi és gazdasági önkormányzat segítségével egy
államban összetartani a Kárpátok medencéjében együtt élő nemzetiségeket. 

Mint a vázoltakból kitűnik, a magyar állameszme tipikusan jogi konstrukció.
A Kárpát-medence népei életének jogi alaprendje pedig a magyar állam alkot-
mánya. Bár ez az alkotmány a magyar nemzeti léleknek egyik legsajátosabb al-
kotása, mégsem csak a magyar fajta számára készült. A magyarságnak a
Kárpátok medencéjében lakó népeket megszervező és kormányzó hivatása foly-
tán alkotmányunk épp úgy népek fölötti, mint nemzetfogalmunk, vagyis az egész
nemzet alkotmánya.” 

Tehát ismét leírhatjuk, hogy a Szent Korona országa nem volt a népek bör-
töne, hanem ellenkezőleg a népek bölcsőjének nevezhetjük.

II.
„Ennek az ősrégi államnak az alkotmánya a magyar nemzeti szellem legerede-
tibb alkotása. Tételei sohasem voltak valamely egységes alaptörvényben, vala-
mely alkotmány-instrumentumban összefoglalva. A magyar alkotmány ezer éves
fokozatos, ha nem is mindig folyamatos, megszakításoktól mentes fejlődésnek
az eredménye. A magyar alkotmány tehát történelmi alkotmány, amelynek sza-
bályai a korszakonként keletkezett törvényekbe és szokásjogi megállapodá-

sokba, nem pedig egységes alkotmánylevélbe, ún. kartába vannak foglalva.
Ilyenképpen az egész európai szárazföldön egyetlen, a világon pedig csak az
angol alkotmánnyal hasonlítható össze.

A történelmi alkotmány tételei nehezebben ismerhetők fel, mert nincsenek
egységbe foglalva. Viszont az ilyen alkotmánynak egyik fő erőssége, hogy nincs
minden részében kodifikálva. Rendelkezései a nép közmeggyőződéseként nem-
zedékről nemzedékre szállva szokásjogként élnek. Az is bizonyos, hogy az írott
alkotmány sokkal egységesebb, mint a történelmi alkotmánynak gyakran egy-
mástól elütő korok eltérő jogi műveltséggel szövegezett törvényei. Ámde az
ilyen alkotmánynak nem is annyira a szava, mint inkább a szelleme dönt. Mint
Szilágyi Dezső mondotta a képviselőház 1891. február 23-i ülésén: »Nem
abban a betűben, ami az alkotmányban van megírva, van az igazi és legfonto-
sabb biztosítéka egy nemzet önállóságának és függetlenségének: hanem abban
az erőben, eltökélésben és alkotmányos szellemben, amely a törvényben megírt
függetlenséget és az abban biztosított jogokat és szabadságokat érvényesíteni
is tudja.«  A történelmi alkotmány annyira összeforr a nemzet érzésével és gon-
dolkozásával, hogy valósággal érzelmi forrása lesz a hazaszeretetnek. Ahol az
ezer éves alkotmány átment a nép szokásaiba, erkölcseibe és gondolkodásába,
ott az alkotmány fennmaradását mindez sokkal jobban biztosítja, mint bármiféle
alkotmányos garancia. 

Az írott alkotmányok biztosítékok akarnak lenni az elhamarkodott változá-
sokkal szemben. Ezért nevezik az ilyen alkotmányokat merev alkotmányoknak
is. A merev alkotmányú államokban külön minősített törvényhozás működik,
amely eltér a törvényalkotás rendes módjától. Az ilyen alap- vagy alkotmány-
törvényeket csak nehezített módokon lehet alkotni, módosítani és hatálytalaní-
tani. Ilyen nehezítések lehetnek: hogy külön alkotmányozó gyűlést (constituante)
kell egybehívni, vagy népszavazásnak kell az alkotmányváltoztatást elfogadni
(referendum, plebiscitum), vagy minősített szótöbbség kell a parlamentben (pl.
kétharmad szótöbbség), vagy több egymásra következő ülésszaknak kell elfo-
gadnia az alkotmányváltoztatást stb. 

Ezzel szemben a történelmi és így a magyar alkotmány hajlékony, mert vál-
toztatása egyszerű törvénnyel történhetik. Az ilyen alkotmánynak minden részét
a változott viszonyokhoz képest lehet módosítani és eltörölni alapjellegének
megváltoztatása nélkül. Páratlan rugalmassága mindenkor alkalmassá tette a
magyar alkotmányt arra, hogy a nemzet minden nagyobb rázkódtatás nélkül te-
gyen korszerű újításokat, ha viszonyainknak megfeleltek és az idők bírálatát már
megállották. Így pl. 1848-ban évszázados rendi intézményeit népképviseletiekkel
cserélte föl a nemzet alkotmányos úton, vagyis az országgyűlésnek és a király-
nak közreműködésével. Vagy pl. a hivatásrendi képviselet a felsőházról szóló
1926: XXII. tc.-ben hamarább testet öltött, mint bármelyik modern tekintély-
államban. A mi történelmi alkotmányunk, hajlékonyságában és rugalmasságá-
ban, nem akadálya olyan intézmények átvételének és megvalósításának, amelyek
az univerzalizmus eszméje szerint újjászülető világrendben tartós értéknek bi-
zonyulnak. A nagy koreszmék és világáramlatok hatása a magyar alkotmányon
is meglátszik, de ősi intézményeit a külföldi eszmék hatása alatt sohasem ál-
dozta fel. Így volt 1920-ban is, amikor más államok valósággal az alkotmányo-
zás lázában éltek, Magyarországon az ősi alkotmányhoz való visszatérés volt a
kibontakozás útja. 

Bár a magyar alkotmány nincs alkotmánylevélbe foglalva, mégis egységes
rendszer, amely ezer év óta állandóan integrálódik. Ereje is éppen abban van,
hogy nem mesterségesen keletkezett, hanem a nemzeti kultúra legnagyszerűbb
és legkifejezőbb alkotása. Hű tükre a nemzet egyéniségének, lelkivilágának.
A magyar alkotmány történelmén vezérfonalként vonul végig a jogfolytonosság
elve, ami azt jelenti, hogy alkotmányunk módosítása – igen csekély kivételt mel-
lőzve – nem forradalmi úton, hanem békés fejlődésben ment végbe az érvényes
jogszabályok keretei között. Az igazi alkotmány lassan és szervesen fejlődik ki
a nemzet közösségi életéből. Az alkotmánynak élő alkotmánynak kell lennie.
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Ilyen constitutio viva a magyar alkotmány, amely foglalata mindazoknak a tör-
vényeknek és szokásoknak, amelyek valósággal átmentek a nemzet vérébe és
gondolkodásába.

Míg a kartális alkotmányok mintaképek szerint keletkeztek, így pl. a XIX.
századbeliek belga mintára, az első világháború utániak az 1919-i weimari
német birodalmi alkotmány mására: addig a mi alkotmányunk nemcsak a ma-
gyar állam alkotmánya, hanem mind keletkezésében mind szellemében és jel-
legében egyaránt egészen magyar alkotmány. 

A történelmi alkotmány iránt sokkal nagyobb a nemzet tisztelete, mint olyan
alkotmány iránt, amely valamely politikai irányzat alkalmi műve. Ahol alaptör-
vényekbe merevített alkotmány van, ott új irányzatok az egész alkotmányt fél-
retétethetik. Ott az alkotmány csak puszta formaság, amely – ha kell – jogi
úton, ha azonban így nem lehetséges, forradalmi úton vagy államcsínnyel fél-
retolható. Míg a forradalom alulról, vagyis a népből eredően változtatja meg
erőszakosan az alkotmányt, addig az államcsínyt nem az alkotmányban meg-
határozott szervek együttműködése, hanem közülük csak egy hajtja végre. Így
lehet ez az államfő, vagy egyedül az országgyűlés, vagy a kormány, esetleg egy
győztes hadvezér, vagy egy diktátor. Igen jellemző példa a román alkotmány
három legutóbbi megváltoztatása. Az 1923-i román alkotmány 129. §-ában
megszabta, hogy az alkotmány csak úgy változtatható meg, ha az országgyűlés
tagjainak kétharmada az ülésen jelen van, és kétharmaduk a változtatásra sza-
vaz. Az 1938-i alkotmány azonban államcsínnyel oly módon jött létre, hogy ki-
rályi dekrétum léptette életbe, és saját maga szabta meg az utólagos
népszavazást megerősítésül. Ez a II. Károly-féle alkotmány 97. §-ában ismét
úgy rendelkezett, hogy a változtatásra előterjesztett szöveget mindkét kamará-
nak külön-külön legalább kétharmad arányban kell megszavaznia. Ezt azonban
újból nem tartották meg, mert az 1940. szeptember 6-i királyi dekrétum sem-
misnek jelentette ki az 1938-i alkotmánynak azokat a rendelkezéseit, amelyek
az 1923-i alkotmánnyal ellentétben voltak. 

Ezzel szemben nálunk az alkotmány oly szervesen összeforrott a nemzet
lelkével és egyéniségével, hogy félretolása valósággal a nemzet halálát jelentené.
»Ha elvész az alkotmány, elpusztul a nemzet« – ez volt a rendi kor magyarjának
hitvallása. Az évszázados történelmi alkotmány tehát, melynek népi szálai any-
nyira a távoli múltba ereszkednek vissza és oly változatlanul maradnak meg
nemzedékről nemzedékre, a nemzeti lét eltörölhetetlen életerejévé vált. Az al-
kotmány lerombolása itt a dicső múlt megtagadását jelentené.”

Az általunk csodált Nyugatnak köszönhető jaltai egyezmény során ránk
szabadított Kelet bolsevik szelleme azonban lerombolta történelmi alkotmá-
nyunkat. Szerencsénkre a nemzet átvészelte ezt az időszakot s nem pusztult
bele, hanem – nem kis viszontagságos átmenet után – megpróbálta helyreállí-
tani a folytonosságot. Ezt a balliberális oldal máig támadja, és nem akarja el-
fogadni.  Amikor pedig a kor szavát s az új meg új kihívásokat követve
módosításokat kell végrehajtani, azt az alkotmány hibájának próbálják feltün-
tetni. Pedig másról van szó. Ugyanis: „A magyar alkotmány (…) történelmi al-
kotmány, amelynek szabályai a korszakonként keletkezett törvényekbe és
szokásjogi megállapodásokba, nem pedig egységes alkotmánylevélbe, ún. kar-
tába vannak foglalva.” És eleget tesz annak a követelménynek, mely szerint:
„Az igazi alkotmány lassan és szervesen fejlődik ki a nemzet közösségi életéből.
Az alkotmánynak élő alkotmánynak kell lennie.”

III.
„Ahhoz, hogy a magyarság hivatását továbbra is betölthesse a Duna-meden-
cében, nincs szüksége évszázados alkotmányos intézményeink alapjukban való
megváltoztatására. Bizonyos, hogy az élet ütemének meggyorsulása és az ál-
lamvezetés fokozódó bonyolultsága egyre növekvő igényeket támaszt. Nálunk
azonban a kor követelte népi, szociális és gazdasági célok megvalósíthatók
rendkívül rugalmas alkotmányunk keretein belül is. A magyarság vezetői mindig

ösztönös megérzéssel tudták az alkotmányos berendezéseket a kor kívánalmai -
nak megfelelően fejleszteni. Nálunk az alkotmány mindig a századokon át meg-
szentelt, de az ősi szellemben egyre megújuló életformát jelentette. Éppen ezért
nálunk nem is alkotmányreformról, hanem az alkotmány fejlesztéséről szokás
beszélni. A magyarság mindig készséggel valósított meg olyan részletreformo-
kat, amelyek az idők tűzpróbáját már megállották, és történelmi alkotmányának
alapelveit nem vetette el. (…)

A nép részvételét a jogszabályok alkotásában már parlamentarizmusnak ne-
vezhetjük. De parlamenti kormányrendszerré csak akkor válik, ha a népképvi-
seleti szerv a jogszabályok végrehajtására is befolyást gyakorol. (…) Az erről
való felfogást azután már teljesen a koreszme irányítja. Az egyén és a közösség,
a polgár és az állam viszonyáról korok szerint változik a felfogás. Mint ahogy a
társadalomnak az erkölcsről vallott felfogása sem állandó. Individualizmus és
univerzalizmus ellentétes eszmeáramlatok gyanánt az emberiség történelmében
váltogatják egymást. Nemrég még az egyén volt fontos. Az államnak az volt a
célja, hogy biztosítsa az egyén szabadságát és jogait. A liberális demokrácia
alkotmányfogalmához tartozott az állampolgárok szabadságainak és jogainak,
közönséges törvényekkel nem változtatható alapjogainak az alkotmánylevélbe
való beágyazása. Ezért volt a XIX. század kartális alkotmányainak legfontosabb
kérdése az alkotmány nehezített megváltoztatása. 

Ma a szociális állam elsőül a közösséget tekinti. Az egyén a közösség szol-
gája. Ilyen szemléletváltozásban természetesen megváltoztak az állam jogai és
az egyén kötelességei is. Nincsenek többé az egyénnek megszerzett alapjogai.
(…)

Mindezek a mélyreható társadalmi, jogi és gazdasági feladatok azonban a
magyar alkotmány keretei közt könnyen megvalósíthatók. A körülöttünk lévő
államok merev alkotmányai nem voltak erre alkalmasak. Kereteiket rendszerint
forradalmi események feszítették széjjel. A magyar alkotmány alappillérét alkotó
Szent Korona tanában már évszázadokkal ezelőtt a közösségi gondolat, a köz-
hatalom gyakorlásának a megosztása és a nemzet öncélúsága jutott kifejezésre.
Mivel ebben az eszmében az állam személyiség, az alkotmány nem merevedett
meg, hanem élő szervezetként tovább fejlődött. A folytonos fejlődést a Szent
Korona eszméjén is a nemzet jogi gondolkodása művelte. (…)

A most dúló világháború után kialakuló új európai rendben is csak az a nem-
zet fog majd megállani, amelyik állami és alkotmányos berendezéseinek segít-
ségével meg tudja őrizni politikai, szociális és gazdasági életét a forradalmi
megrázkódtatásoktól. A fejlődés tagadhatatlanul a minél szélesebb körű állami
beavatkozás, az ún. etatizmus, az államszocializmus felé látszik haladni. Kérdés
tárgya volt több alkalommal, hogy a magyar alkotmány továbbfejlesztése milyen
eszközökkel történjék, hogy el ne sikkadjon az ősi alkotmány hagyományos
szelleme. (…) 

Nálunk azonban a demokrácia csak azt jelentette, hogy az államhatalom
gyakorlása rendi korlátokra való tekintet nélkül megválasztott népi képviseleti
szerv közreműködésével történt. Alkotmányunk hajlékonysága és történelmi jel-
lege ellene állt a liberális demokrácia kinövéseinek. Így a magyar kormány a
XIX. században is nem kapitalista értelemben volt demokratikus, jóllehet a
francia forradalom eszméi a magyar alkotmányt is megérintették. 

Bennünket átsegített a liberális demokrácia válságain az a körülmény, hogy
nem fogadtuk el akkor az általános titkos választójogot és így a pártokra for-
gácsolódást elkerültük. Ezt a magatartásunkat félreértették és „fél-abszolu-
tizmusnak” bélyegezték. A Párizs-környéki békék korszakában Magyarország
gyakran volt emiatt a támadások céltáblája. Ma ez az eljárásunk csak a ma-
gyar politikai ösztön helyes megérzését mutatja. A fejlődés tehát nálunk az
első világháborút követő két évtizedben nem a liberalizmus irányában halad-
ván, a parlamenti kormányrendszer zökkenő nélkül tovább tudott működni.
Ha jelentkeztek is a népképviseletben káros jelenségek, azok alkotmányunk
rugalmassága folytán könnyen orvosolhatók voltak és nem okozták a parla-
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mentarizmussal való teljes szakítást, mint a nyugati, csupán forma szerinti
demokráciákban. 

Parlamenti kormányrendszerünket megóvták az elfajulástól a következő in-
tézmények: elsőül az államfő bölcs és mérséklő országlása, jogkörének kellő
időben való kiterjesztése és ezzel a kormányhatalom megerősítése; a választójog
kiterjesztése és óvatos körülbástyázása a népképviselet színvonalának megőr-
zése végett; a kétkamarás országgyűlés visszaállítása és a felsőház sikerült új-
jászervezése; a két ház jogkörének egyenlősítése; végül államférfiaink
kormányzó képessége, valamint a pártok önmérséklete és a nemzeti közösség
hagyományos megbecsülése. Míg ugyanis a külföldi parlamentarizmus a pár-
tokra forgácsolódás miatt a legválságosabb korszakát élte, Magyarországon
mindig volt erős, kormányképes párt, és mindig volt nemzeti ellenzék, amely a
nép közjogi és szociális igényeinek teljesítését sürgette. 

(…) A magyar alkotmányjogi felfogás szerint a szabadságjogok is inkább
az egyéneknek a közösségben elfoglalt helyzetét, a nemzet életébe való bekap-
csolódásának eszközeit jelentették, nem pedig az állam céljai elé emelt bástyá-
kat, amelyek a közösségtől idegen egyénnek államtalan vagy államellenes
szabad teret biztosítanak. 

Azt is meg kell mondani, hogy a magyar alkotmány az államhatalmi ágak
merev elválasztásában sem utánozta a nyugati demokráciákat. A törvényhozó
és végrehajtó hatalom s az utóbbinak kormányzati, közigazgatási és bírói ágai
mindig harmonikusan együttműködtek, és az államfői hatalom őrizte közöttük
a helyes egyensúlyt. 

Az előadottak voltak jórészben az okai, hogy a nemzet alkotmányos úton,
vagyis az országgyűlés közreműködésével tudott olyan feladatokat elvégezni,
amelyek más államokban csakis forradalommal vagy államcsínnyel, a parlament
mellőzésével voltak elvégezhetők. 

Az első világháborút követő időben a legtöbb parlamentáris államban a par-
lamentarizmus kinövései, az osztályok uralmát biztosító, önző párturalom és a
frakcionalizmus állandó válságot okoztak. Viszont a feltörő népi forradalmaktól,
főleg pedig a bolsevizmus veszélyeitől való félelem, a központi kormányzat erő-
sítését követelte. Mivel ez a reform a merev alkotmányú államokban, ahol tehát
az alkotmányt csakis nehezített módon lehetett változtatni, nem történhetett al-
kotmányos úton, kormányzatuk kénytelen volt a parlament mellőzésével a dik-
tatúrára áttérni. A totalitárius kormányrendszerű államokban a végrehajtó
hatalmat gyakorló kormány lényegileg a jogalkotó hatalom teljességét is magá-
hoz ragadta. 

Nálunk ellenben történelmi alkotmányunk rugalmassága folytán mindig
maga a törvényhozás ruházta fel a kormányt a törvényhozó hatalom jogkörébe
vágó kérdéseknek rendeleti úton való szabályozásával. A törvényhozás azonban
e kivételes hatalmat mindig csak korlátolt időre és tárgykörre engedélyezte a
törvényhozás állandó és hatékony ellenőrzésével, úgyhogy a kivételes rendel-
kezések a magyar alkotmány jellegét meg nem változtatták. 

Nagy szerencsének mondható alkotmányos fejlődésünk szempontjából, hogy
nekünk az idő viszontagságait kiállott, több százados jogintézményeink vannak.
Ezeket alakítani és alkalmazni tudtuk a korok eszméihez és követelményeihez.
Ezeket a jogintézményeinket, ha évszázadokkal ezelőtt nyugati hatás alatt kelet-
keztek is, tartalommal a nemzeti géniusz töltötte ki. Magyar földön, magyar lélek
behatása alatt annyira magyar jogintézményekké váltak, hogy ma már olyanok-
nak tekinthetők, amelyeket a nemzet fejlesztett ki önmagából. A nádorispán
(comes palatinus, pfalzgraf, nadvor zsupán) vagy a királyi (később nemesi) vár-
megye (comitatus-grófság) frank eredetű ugyan, de a különleges magyar viszo-
nyok történelmi hatása alatt mindkettő sajátos magyar intézménnyé vált. 

(…) Ma, amikor a népiség újraébredésének korszakában a németek nem
győzik eléggé fájlalni, hogy az idegen római jog náluk kiszorította az ősi törzsi
germán jogot, mi jogos büszkeséggel hivatkozhatunk az ősi magyar jogérzék
csalhatatlanságára. 

Ez a példa is mutatja, hogy ha valamely nemzetnek olyan régi jogintézményei
vannak, amelyeket maga fejlesztett ki önmagából, akkor nincs szüksége rá,
hogy idegenből vegyen át jogintézményeket. Ha ezer éves múltú, a nemzet lel-
kével és egyéniségével összeforrott, történelmi alkotmánnyal bíró nemzet el-
vetné és nem fejlesztené tovább ősi alkotmányos intézményeit, hanem idegen
kísérleteket importálna, ez nemcsak magában a nemzetben rendíthetné meg az
önbizalmat, de idegenekben is csökkentené vele szemben a megbecsülést.” 

Végül emeljünk még ki néhány fontosabb megállapítást: „(…) nálunk nem is
alkotmányreformról, hanem az alkotmány fejlesztéséről szokás beszélni. A ma-
gyarság mindig készséggel valósított meg olyan részletreformokat, amelyek az
idők tűzpróbáját már megállották, és történelmi alkotmányának alapelveit nem
vetette el.” 

Nem elhanyagolható az akkori alkotmány egy alapvető sajátossága: „Nem-
rég még az egyén volt fontos. Az államnak az volt a célja, hogy biztosítsa az
egyén szabadságát és jogait. (…) Ma a szociális állam elsőül a közösséget te-
kinti. Az egyén a közösség szolgája.”

És ennek alátámasztásául: „A magyar alkotmány alappillérét alkotó Szent
Korona tanában már évszázadokkal ezelőtt a közösségi gondolat, a közhatalom
gyakorlásának a megosztása és a nemzet öncélúsága jutott kifejezésre.” Ezt a
nagyszerű történelmi folytonosságot és annak intézményeit verte szét a második
világháború után bekövetkezett kommunista hatalomváltás.

y

Virágzástól hervadásig
Mályusz Elemér: A magyarság a középkori Erdélyben
1943/5.

A magyarság erdélyi terjeszkedésének történetével kapcsolatban a magyar tör-
ténetírásban számos téves álláspont lelhető fel. Ilyen pl. az, hogy a Kárpát-ka-
nyar belsejét jelentő Barcaságig csak a XIII. században értünk volna el. Az
alábbiakban pontosan követhetjük e folyamat igaz történetét, így a téves magyar
feltevésekre alapozott román elméletek is cáfolatot nyernek.

„A X. századi Erdély magyarságának központja politikai és népi tekintetben
egyaránt Gyulafehérvár volt. Itt, a római Apulum helyén rendezték be székhe-
lyüket a gyulák, a rangban mindjárt a fejedelem után következő törzsfők. Maguk
is a fejedelmi nemzetség sarjai – a keleti lovas nomád birodalmakat ugyanis
egyetlen, de rendszerint népes uralkodó család szervezte meg oly módon,
hogy a tisztségeket, valamint az uralma alá tartozó népeket felosztotta tagjai
között –, a X. század végére azonban olyan hatalomhoz jutottak, hogy a feje-
delmek veszedelmes vetélytársaivá lettek. A hegyektől koszorúzott országrész
nagy kiterjedése, a Kárpátoktól meghatározott egysége s a magyarság tömege
egyaránt táplálták uralmi vágyukat. Hatalmi igényeik abban a tényben jutottak a
legszembetűnőbben kifejezésre, hogy székhelyüket Fehérvárnak nevezték. A
steppe-népek ugyanis a legkiemelkedőbb és kőből épült várakat illették ily név-
vel, szemben a földből és fából készült fekete várakkal. Annak az erődítménynek
is, amelyet a kazárok 833-ban a magyarok ellen védekezésül a Don torkolatánál
építettek, Sarkel, azaz »fehér torony«, »fehér védőház« volt a neve. Magyaror-
szágon a XI. század elején csak két Fehérvár volt: Székesfehérvár, a fejedelmi
székhely, a magyar királyok koronázási és temetkezési helye és az erdélyi Gyu-
lafehérvár. 

Bár a római romok, kőbányákkal felérő gazdag építkezési anyagukkal, eleve
megtelepedésre ösztönöztek, speciális okai is voltak, hogy a gyulák választása
Erdélynek erre a pontjára esett: az út, amelyen első települési helyükről, a Tisza
mellékéről a honfoglalás után népfeleslegüket Erdélybe vezették, éppen a
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Maros-mente volt; Gyulafehérvár vidékén a völgy már eléggé széles, hogy na-
gyobb számú lakosság megtelepedésére adjon alkalmat; végül ugyancsak itt
van a dél felé, a Kárpátok irányában, meg északra a Szamos felé vezető utak
természetes találkozója. A választást az eredmény igazolta: a gyulák azt a ma-
gyar lakosságot is, amely Erdélybe a Körös és Szamos mentén hatolt be, szin-
tén vezetésük alá tudták vonni. 

Szent István, amidőn veszedelmes politikai vetélytársát, az utolsó Gyulát,
aki különben anyai nagybátyja volt, legyőzte, új kormányzati rendszert, a vár-
megyeit honosította meg. A vármegyék élén álló comesekre, az ispánokra Er-
délyben is rábízta nemcsak a közigazgatást, a rend fenntartását és az
igazságszolgáltatást, hanem a katonai szolgálatra kötelezettek ellenőrzését,
hadba vezetését s a megye egész lakossága gazdasági életének irányítását is.
Az ispánnak a kötelességei közé tartozott tehát a gondjaira hagyott népelemek
védelme, a gyarapodásuk útjában álló akadályok elhárítása, a művelés alá vett
területek megnövelése, tehát a telepítés, újabb és újabb falvak alapítása, hogy
így adó fejében, amely túlnyomórészt termények beszolgáltatásából állott, minél
nagyobb összegeket lehessen a királynak átadni. 

A vármegyék székhelyéül Szent István, éppen mert a már meglévő lakosság
életének irányítása volt az első feladat, a legnépesebb tájaknak a központjait
jelölte ki. Ispáni székhely lett Gyulafehérvár, tőle északra, az Aranyos mellett,
Torda, a Szamos völgyében pedig Kolozs és Doboka. Az első, a gyulák szék-
helye, magától értetődően kínálkozott megyei központul, Torda és Kolozs ki-
választását pedig igazolta a jövő: mindkettőből jelentős város lett. Ez a három
megye nevét első ispánjától kapta, éppen mint számtalan magyar megye a Duna
és Tisza vidékén, így Pozsony, Sopron, Veszprém, Szabolcs, Csanád stb. Torda,
Kolozs, Doboka ugyanis régi s gyakori magyar személynév, s vármegyék meg-
jelölőjévé a következő módon lett: az új megyei központot, a castrumot az ott
tartózkodó ispánról nevezték el, mégpedig, mivel a XIII. század előtt a magyar-
ban a személynév magában lett helynévvé, egyszerűen így: Doboka, Torda, majd
a székhely neve átruházódott az egész kerületre, a megyére. Kolozs annyiban
jelent eltérést, hogy ennek központja, Kolozsvár, nevében is megörökítette, hogy
ispánja erődítményben, várban lakott. 

Későbbi alapításúnak látszik a másik négy erdélyi megye: Hunyad, Küküllő,
Szeben és Belső-szolnok, mégpedig az első három XI. század véginek, az
utolsó pedig XII. századinak. Hunyad nevének eredete bizonytalan – talán
török eredetű –, ugyanilyen személynévből alakult Szebené is; Küküllőé a ha-
sonló nevű folyótól származik, Szolnok pedig a Tisza-menti megyével volt ösz-
szefüggésben. Ez az utóbbi körülmény annál inkább magyarázatot igényel,
mert a közigazgatási szervezet megvilágítja a Tisza-vidéki és az erdélyi magyar
nép közötti szoros kapcsolatot is. A középkorban három Szolnok megye volt.
Ezeket a XV. században úgy különböztették meg, hogy a Tisza mellett lévőt,
a mai Jász-Nagykun-Szolnok megyét Külső-Szolnoknak, a Szilágyságban el-
terülőt Közép-Szolnoknak, az Erdélyben fekvőt pedig Belső-Szolnoknak ne-
vezték. A legrégibb csak az lehet közülük, amelyben eredetileg az ispánsági
székhely volt, vagyis amelyikben a megye nevét viselő helység található. Szol-
nok falu nincs s nem is volt sohasem Közép-, sem Belső-szolnok megyében,
ellenben a Tisza melletti megyében ma is van Szolnok nevű város. A három
megye tehát innen sarjadt ki, s környékéről kiindulva jutottak el a szolnoki
várnépek, terjeszkedésük során, a Szamos völgyébe. Mivel az új telepeket a
régi központból igazgatták, a szolnoki comes hatalma igen széles területre ter-
jedt ki. A XIII. század elején, a váradi regestrum adatai szerint Külső- és
Közép-Szolnok közt szoros kapcsolat volt. Ezt az összefüggést megbontotta
a kunoknak a Tiszántúlon való letelepítése a XIII. század közepén. A közleke-
dés ekkor a Szamos és Tisza-menti magyar telepek között megnehezül, az
érintkezés egyre körülményesebb, amidőn pedig a XIII. század második felé-
ben a királyi ispánságok átalakulnak nemesi autonóm megyékké, a keleti tájak
elszakadnak régi ispánjuktól. A nemesek ugyanis, akik hatalmat nyernek a

maguk és népeik feletti bíráskodásra, sem maguk nem mehetnek tanácskozá-
sokra, sem bírói székre nem járhatnak át a Tisza mellé, hanem helyi központok
köré csoportosulnak. Mégpedig az erdélyiek Dés körül, amely a táj s az új
megye legjelentősebb helysége, mivel régtől fogva sókamara ispánság szék-
helye, királyi várral.

Szolnok megye neve határozottan tanúskodik arról, hogy Erdély a királyi
hatalom irányítása alatt az anyaországból nyerte lakosságának egy részét. Az
áttelepülés nyilván nem öltött volna ily nagy méreteket, ha Erdélyben a Gyulák
hatalma érintetlenül marad. Ez esetben ugyanis a fejedelem megakadályozta
volna népeit, hogy riválisának országrészébe települjenek át, aminek következ-
tében a magyar nép mint két, egyre szétválóbb ág fejlődött volna. A király s az
egyedül tőle függő, egységes közigazgatás hárította el tehát a lakosság elve-
gyülése elé tornyosuló akadályokat, azzal pedig, hogy a gyérebben lakott terü-
letekre az új otthont kereső népfelesleget átvezette, Erdély magyarságát
jelentékenyen megerősítette. 

Az a terület, amelyen Hunyad, Küküllő, Szeben és Belső-szolnok megye ki-
alakult, korántsem volt lakatlan a XI. század elején. Mivel a magyarság a Tisza
mellékéről éppen a Szamos és a Maros völgyében jutott át Erdélybe, eleve sem
valószínű, hogy teljesen megszállatlanul hagyta volna az átjárást biztosító tája-
kat. Kisebb telepeket alkotva, szétszórt, laza szállásokban ezeket is birtokába
vette, de éppen, mert nem egyszerű, szervezetlen továbbtelepülés juttatta el
Erdélybe, hanem a gyulák céltudatos akciója, a népnek a zöme az országrész
közepét, Gyulafehérvár központtal, szállotta meg. Mutatja ezt a Hunyad és
Gyulafehérvár környéki magyar sírleletek közti különbség is. Míg a Vajdahunyad
mellett feltárt sírokban Szent István és Salamon-kori, tehát XI. századi pénzek
kerültek elő s csak egyetlen honfoglaláskori nyílhegy, addig Gyulafehérváron,
részben közvetlenül a római romok felett az archeológusok ásója két fejede-
lemség korabeli temetőt tárt fel, amelynek minden tárgya a X. századból való.
De a hunyadi magyarság csak relatíve fiatalabb a tőle keletebbre elhelyezkedő-
nél. Otthonában ő az első szülött, mint azt falvainak neve és helyzete is igazolja.
A Maros völgye volt ugyanis az övé, a legértékesebb terület, amelyre csak mint
első foglaló tehette rá kezét, s itteni telepei, pl. Déva, Püspöki, a mai Piski,
Barcsa, Dédács, Iklód, Kéménd, Keresztur, a királyság első korára jellemző
neveket viselnek. Ha a XI. század elején még gyérebb is a lakosság, semhogy
egész megyét kellene alapítani a hunyadi, küküllői, szebeni, szolnoki tájak igaz-
gatására, hamar megtelnek ezek is annyira lakosokkal, hogy szükség lesz külön
szervezetbe fogni össze őket. 

A Szent István által alapított megyék tehát a XI. századi Erdély tömör ma-
gyar néptalaját jelzik. Ezek a megyék azonban, amidőn a középkori oklevelek
világánál elibénk tűnnek, már átalakult, nemesi autonóm megyék formájában
állnak előttünk. Hosszan szétterjedő keskeny sávok, amelyek Erdély nyugati
határhegyeitől kelet felé az országhatárig húzódnak. Például Doboka megye
kb. 200 km hosszú, szélessége átlagosan 15 km, egy helyen pedig, Beszterce
közelében, alig 1-2 km, s ugyanilyen Torda is: 200 kilométeres hosszúságával
szemben szélessége 15–20 km, ahol pedig a székely Marosszék benyúlik te-
rületébe, alig 2 km. Eleve is valószínű, hogy ezt az alakjukat nem megszerve-
zésükkor kapták. Ilyen szétnyúló területeket nem lehetett volna az ispánoknak
székhelyökről kormányozniok. Legrégibb, eredeti formájukat az egyházi szer-
vezet segítségével állapíthatjuk meg. A XI.–XII. században ugyanis a magyar
vármegyék oly szoros kapcsolatban voltak a főesperesekkel, hogy nevükben és
kiterjedésükben rendszerint azonosak. Annak következményéül, hogy amikor
Szent István az egyházat megszervezte, egyszerűen összefogott néhány királyi
megyét püspökséggé, s azután az egyházfejedelem mellé annyi főesperes került,
ahány ispán tevékenykedett a püspökség területén. Mivel pedig az egyházi köz-
igazgatás a XIV. században is megtartotta eredeti jellegét s nem alakult át, a
középkori oklevelekből ismert főesperességi határokról következtethetünk a ki-
rályi megyék kiterjedésére. 
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Az utóbb keletkezett megyék – Hunyad, Küküllő, Szolnok – pontosan egyez-
nek, névben és kiterjedésben egyaránt, az erdélyi püspökség egy-egy főespe-
rességével. (Szebenről nem szólhatunk, mivel itt a szászság betelepülése elmosta
a régi egyházi szervezetet is.) Ugyanez a viszony Fehér megye és a fehérvári fő-
esperesség közt. Miként a megye kis széttöredezett részecskéivel egész a Szé-
kelyföldig, a Barcaságig, délen pedig a Kárpátok hágóiig leért, a főesperesség
is, bár több területre oszolva, ugyanezt a hatalmas területet öleli fel, mégis úgy
azonban, hogy a Gyulafehérvár környékét magába foglaló rész az albai, fehérvári
kerület nevet kapta. Ellenben a többi magyar megye már csak névben, nem pedig
kiterjedésben azonos a XIV. századi főesperességgel. (…) a közigazgatáshoz
utóbb jutott területek később betelepülteknek tekinthetők.

A királyi megyék, amelyek tehát a legrégibb magyar települési tájakat je-
lentik, a főesperességek határainak a segítségével meglehetős pontosan meg-
állapíthatók. Egyikük sem terjeszkedett ki a magas, erdős hegyvidékekre, a
keletiekre éppen olyan kevéssé, mint a nyugatiakra vagy déliekre. Lakosságuk
ott élt, ahol a megyék súlypontja is van: a folyóvölgyekben s a központhoz, az
ispáni székhely vidékéhez csatlakozó dombos tájakon. A Szamos völgyében he-
lyezkedett el tehát Szolnok, Doboka és Kolozs megye, a Kisküküllő völgyében
Küküllő, az Aranyos mentén Torda, a Maros völgyében pedig Hunyad és Fehér.
Feltűnő, hogy mindezek a folyók valósággal kettévágják a királyi megyéket.
Torda megye ugyan kivételnek látszik, mivel az Aranyos folyó hajlatában idegen
terület ékelődik beléje, azonban ez is eredetileg tordai várbirtok volt s csak V.
István adományozta a székelyeknek, úgyhogy a tordai várispánság szintén az
Aranyos mindkét partján terült el. Ugyanaz a vonás jellemzi tehát Erdélyben a
királyi megyék fekvését, mint az ország más vidékein. A magyar megyék ugyanis
jórészben még ma is a folyók mindkét partján húzódnak végig, mint Komárom,
Esztergom, Csongrád, Ugocsa stb. példája mutatja. Amint ezeknél a Duna és
Tisza nem elválasztó vonal, ugyanúgy Erdélyben is a folyóvölgyek összefogják
a magyarlakta területeket. A magyarázat magától adódik. Az állattenyésztő ma-
gyarságnak mindjárt megtelepedése alkalmával szüksége volt a folyóvizekre.
Téli szállásait tehát mellettük ütötte fel. Annál szívesebben, mert ősi foglalko-
zásának, a halászatnak a folytatásához is alkalmat talált. Ugyancsak a folyóvöl-
gyek és a széles fennsíkok, továbbá az őket szegélyező dombok a legmeg-
felelőbbek az állattenyésztésre, valamint a földművelésre. A magas, erdős he-
gyeket ellenben elkerülte. 

A XI. század elején legsűrűbben lakott s így legrégibb magyar települési táj
tehát annak a négy megyének a területe, amelyeket még Szent István alapított:
Fehér, Torda, Kolozs, Doboka. Ritkább lakosságú s valószínűleg részben a X.
századi magyarság továbbtelepülése útján népesült be annyira, hogy a XI–XII.
században megyei szervezethez juthatott: Szolnok, Hunyad, Szeben és Küküllő
megye. A további betelepülés, amely új falvak tömegének alapításában nyilvánult
meg, rohamos volt. A magyar nép életereje és az erős állami hatalom által te-
remtett béke, meg a király végrehajtó közegeinek, az ispánoknak tudatos, terv-
szerű telepítési politikája tette azzá. 

A nép életerejére jellemző példaként a Gyulafehérvár környékén lévő falvak
megsokasodását említjük fel. Bár a honfoglalás előtti korban éppen ezen a tájon
különösen erős volt a bolgárszláv lakosság, mégis a középkori helynevek közt
csak nyolc szláv található. Négy a Maros jobboldali részén: Krakó, Ompolyica,
Orbó, Zalatna, s ugyanennyi a túlsó parton: Csesztve, Csongva, Gomboc,
Perec. Velük szemben a tatárjárás előtti korban a jobbparti részen 19 magyar
eredetű, magyar nevű és lakosságú falu keletkezett, a tágasabb baloldali részen
pedig 32. (…) A legrégibb magyar falvak száma tehát sokszorosan felülmúlta
a szláv telepekét. A hat és félszeres arány óriási fölényt jelent s megmagyarázza,
hogy a szláv lakosság miért olvadt fel olyan gyorsan a magyarságban. Szige-
tekké lett telepei, mindenfelől magyaroktól körítve, s elvágva az utánpótlástól,
sokáig nem tarthatták magukat. Amikor falvaik az oklevelekben feltűnnek, akkor
már magyar lakosságúak. De ugyanez lett azoknak a magyarok közé telepített

németeknek a sorsa is, akik még a szász bevándorlás, tehát a XII. század kö-
zepe előtt nyertek lakóhelyet Gyulafehérvár környékén. Ezek a Maros jobb
partján vagy német nevű falut alapítottak: Borbereket és Borbándot, vagy pedig
régi faluba költöztek: a szláv eredetű Krakóba és a magyar Igenbe. Borberek
neve Burberg-ből torzult el, Borbánd eredetét és jellegét elárulja egy 1302-i
oklevél, mely villa Barbantinának mondja, a környezet hatására azonban jellegük
és lakosságuk is átalakult. Akár mint Krakóé és Igené, amelyek a reformáció
korában már magyarok. A németség jobban tudta tartani magát a Maros bal-
oldali vidékén. Főleg azért, mert ide már a nagy tömegben megtelepült szászság
rajai jutottak el, amelyek egyre újabb erősítésekben részesültek. Mégis nem
egy falujuk neve magyar ajkon alakult ki, mint pl. Holdvilágé. Ugyancsak a ma-
gyar környezet túlsúlyának jele a Maros balparti részén Oroszi falu sorsa. Oro-
szoknak a középkorban a ruténeket hívták, az pedig XIII. század előtti szokás
volt, hogy a népnévből i képzővel alakult helynév. Oroszi tehát olyan rutén be-
vándorlók csoportját jelenti, akiket a XI–XII. században telepített le a királyi
hatalom. A falu, amikor az oklevelekben feltűnik, már semmiben sem különbö-
zik környezetétől. 

A magyar falvak nem egyszerre keletkeztek, hanem a generációnként gya-
rapodó lakosság népfeleslege hívta azokat életre. A továbbtelepülés, a kirajzás
bizonyítéka Bocsárd és Buzásbocsárd példája. Az előbbi, amelynek keletkezése
a XI. századra tehető, a Maros jobb partján, a hegyek lábánál fekszik, elzárva
a továbbterjeszkedés lehetőségétől. Népfeleslege tehát – a név azonosságából
következtethető ez – átköltözött a Maroson túlra s megalapította, Gyulafehér-
vártól északkeletre, már a Küküllő völgyében, Buzásbocsárdot. A folytonos ter-
jeszkedés a Maros völgyének új magyar falvakkal teleszóródása a XII. századdal
korántsem ért véget, s a felsorolt 51 falu egyáltalán nem jelenti, hogy a XV.
században csak ennyi lett volna Gyulafehérvár környékén. Az új falvak keletke-
zését, de egyszersmind a nemzetiségi viszonyok alakulását is illusztrálja Orbó-
Magyarorbó-Oláhorbó keletkezése. Közülük a szláv eredetű és nevű Orbó a
legrégibb, a hasonló nevű patak mentén, a Maros jobbparti vidékén. Népfeles-
lege a közvetlen szomszédságban dél felé, ugyanezen nevű patak mentén a XIII.
században új falut alapít. A réginek neve most Nagyorbó lesz, ami jól kifejezi
a régibb és újabb telep közötti különbséget. A XIV. században a betelepülő ro-
mánok a hegyeken eljutnak a patak forrásvidékére, ahol telepük, mivel Orbó
határában van, az Oláhorbó nevet kapja, amivel egyidejűleg a másodiknak ki-
alakult falu, megkülönböztetésül, Magyarorbó lesz. Ez a magyar jelző kétség-
telenné teszi, hogy a lakosság, amely a szláv nevű Orbóból elvándorolt, akkor
kétségtelenül, előzőleg igen valószínűen magyar volt. Az új csoportok kirajzása,
a régiek mellett újabb és újabb falvak megjelenése, a bolgárszláv, német és
rutén telepek felszívódása, beolvadása egyaránt azt bizonyítja, hogy a Gyulafe-
hérvár környéki magyarság számra is jelentős volt, népi ereje pedig töretlen a
XIV–XV. században. Bizonyára nagy előnyére volt, hogy a királyi hatalom is tá-
mogatta, s azzal, hogy szigorúan összefogta erejét, gazdasági tevékenységét
pedig irányította, megmentette a szétszóródástól. De ugyanilyen fontos tényező
volt – a nép természetes, ősi életereje mellett –, hogy a táj megfelelt a magyar-
ság életigényeinek, életmódjának és szokásainak. (…) 

Gyulafehérvár környéke nem az egyetlen táj, amely annyira magán viseli a
magyarság megtelepülésének, növekedésének, megerősödésének és elterjedé-
sének a jegyeit. A Szamos mentét példaképpen éppen úgy felemlíthetnők, mint
az Aranyos vagy Küküllő völgyét. Utalhatunk továbbá bizonyos helynevekre is,
amelyek több megyében megismétlődnek, annak jeléül, hogy az illető falvakat
a megyés ispánoknak a népeik gazdasági életét egyforma gonddal irányító te-
vékenysége alapította meg. (…) Még ott is, ahol viszonylag ritka volt a XI–XII.
századi magyar lakosság: Hunyadban. Itt is a Maros völgyének magyar falvai
ugyanazt a szilárdságot és életerőt mutatják, mint keletebbre, Fehér megyében,
hiszen Németit és Tótit, amelyek nevük szerint, idegen népelemeknek már a
XIII. század előtt hajlékot adtak, magyarrá tudta tenni. 
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Összefoglalva eredményeinket, a magyarság tehát a Szent István által meg-
alapított megyék, – Fejér, Torda, Kolozs, Doboka – területén volt a legnépesebb
s ezekből bocsátotta ki népfeleslegét nyugatra, Hunyad erősítésére, részben
kelet és délkelet felé, míg északon, Szolnok területén a Tisza mellékéről kapott
újabb bevándorlókat. A néptalaj kiterjedése szemszögéből legfontosabb a
Maros völgyéből a Kárpátok gerince felé haladó előnyomulás, ami Küküllő és
Szeben megye megszervezésére vezetett. Ezen a hatalmas területen, amely
utóbb részben a szászság otthonává lett, valósággal szétáradt a magyarság.
Eleinte ritkásan állottak egymás közelében a falvak, de csak az időtől függött,
hogy a széles közökben is újabb és újabb falvak alakuljanak. Az előnyomulás
gyorsaságáról két helynév ad felvilágosítást: Bolya és Bonyha. Az előbbit a tér-
képpen a Nagyszebent és Medgyest összekötő vonalnak, a másikat pedig a
Medgyes és Marosvásárhely közt húzott vonalnak a felezési pontjánál, sőt azok-
tól még kissé keletebbre találjuk. Mindkettőt már a XIII. századi oklevelek em-
lítik. Bolya a XIV. században két részből állott: Alsó- és Felsőbolya, tehát
nagyobb és így régibb helység volt. Bonyha a XIV. század elején, plébániával
rendelkező, a középkorban városi kiváltságokat élvező, tehát szintén jelentő-
sebb hely. Temploma Szt. Mihály tiszteletére épült, aki nemcsak a gyulafehér-
vári székesegyház, az erdélyi püspökség védőszentje volt, hanem egyike a
Magyarországon legrégibb idők óta tisztelt szenteknek. Mindkét helység neve
személynévi eredetű, s nem is állanak egyedül, mivel az ország más részein, így
a Dunántúlon is találunk hasonló helyneveket. Somogyban ugyanis van Bonyha,
Tolnában Bonyhád, Heves megyében Bolya, Baranyában Bóly. Magában tehát
nem volna feltűnő, hogy Erdélyben is feltűnnek e nevek. Meglepő azonban,
hogy a Szent István által elűzött Gyula két fiát, akiket a német támogatásra
építő Péter király mint a nemzeti ellenzék vezéreit felakasztatott, Bolyának és
Bonyhának hívták. Mivel a két erdélyi helység a gyulák törzsbirtokának a szom-
szédságában feküdt, talán nem merész a feltevés, hogy a testvérek nevét őrizte
meg. Éppen úgy, mint ahogyan a Dunántúlon és a Duna mentén, ahol az Árpád
nemzetség földjei terültek el, a Teyel, Fájsz, Taksony, Solt stb. nevek máig fenn-
tartották az uralkodóház tagjainak emlékét. Ha valóban Gyula fiai, Bolya és
Bonyha a két község névadói, akkor a XI. század közepi összefüggő magyar
néptalajnak a határvonalát is jelzik. Ez a vonal annyira keletre van – északon
már a Székelyfölddel érintkezik – hogy egészen tarthatatlannak bizonyul a ré-
gibb magyar történetírásnak az a feltevése, mintha a magyarság oly lassan ha-
ladt volna a Kárpátok felé, hogy a XIII. század elejére ért volna el a Barcaságba.
De egyszersmind az a másik feltevés is, mintha a szászság teljesen lakatlan te-
rületen, desertumon szállott volna meg a XII. század közepén.

Éppen szász kutatók hívták fel a figyelmet, hogy a Déli-Kárpátok tövében
őseik betelepülése előtt a királyi váraknak egész sora épült fel az átjárók ellen -
őrzésére és védelmére. Az erődítmények közül annak a fekvése a legjellegzete-
sebb, amely Szászsebestől délre, a Sebes folyó mellett, a mai Szászcsór falu
határában feküdt. Területe nem tartozott a szász közigazgatási szervezetbe –
Fehér megyének volt a része – úgy, hogy a sebesi szék patkó alakban fogta
körül. Mivel utólag semmi esetre sem szakadhatott ki a szászság testéből, fel
kell tennünk, hogy a vár már a XII. század közepe előtt állott, s lakossága, va-
lamint megállapodott birtokviszonyai akadályozták meg az új telepeseket, hogy
birtokukba vegyék. Az erősség a stratégiailag legalkalmasabb ponton emelke-
dett: a folyó itt lép ki a hegyek közül a széles völgybe – észak felé egész Gyula-
fehérvárig ellátni –, s a Havasalföldről átvezető útvonalat a legeredményesebben
innen lehet elzárni. Hasonló rendeltetésű erősség volt tőle nyugatra, Hunyad
megyében a sebeseli, keletre pedig, a Vöröstoronyi-szoros vidékének ellenőr-
zésére, a teliskai, orláti, resinári, götzenbergi, messzebb pedig már a Barcaság
közelében, a Küküllő völgyéből az Olthoz vezető út ellenőrzésére, a kőhalmi,
később szász széknek (Reps) a központja. Mindezek a várak nemcsak össze-
függő erődvonal láncszemei gyanánt illeszkednek egymáshoz, hanem felépíté-
sükben is egységesek: ovális alakúak és meglepően nagy (100–200 m)

átmérőjűek. »Egységes terv szerint, erős központi hatalom vetette meg alapju-
kat.« Rajtuk kívül azonban más tagjai is voltak a védelmi rendszernek: az Olt
mellett Földvár és Halmágy, amelyet Castrum Almage néven 1211-ben emlí-
tenek a Barcaságon, a mai Marienburg helyén ugyancsak Földvár s Brassó mel-
lett a Cenk-hegyi erődítmény, melyben Szent István korában Szent Lénártról
elnevezett kápolna épült fel. Főleg a barcasági Földvár-Marienburg neve tanús-
kodik a magyarság korai megtelepüléséről. Ez ugyanis a német lovagrend köz-
pontja lett, s mert a lovagok nem földből építették várukat, bizonyos, hogy őket
megelőzve, magyarok voltak a hely első lakói. (Marienburg román neve
Feldioara, a magyarból való átvétel.) Ha így kétségtelen, hogy az erdélyi védő-
vonalat nem két évszázad alatt, fokozatosan tolta ki a magyarság, hanem azt a
királyi hatalom egyetlen átgondolt intézkedésével vitte ki a Kárpátokig, akkor
lehetetlen Dél-Erdély betelepülését, a fatörzs növekedéséhez hasonlóan, év-
gyűrűszerűnek képzelni el. Sokkal valószínűbb, hogy a magyarság, miután
békés munkáját a határvárak biztosították, egyszerre ellepte az előtte szabadon
feltáruló egész területet. Tehát a Küküllő és az Olt völgyeit épp úgy, mint a köz-
tük húzódó dombos vidéket vagy a Barcaságot. 

Az a tény, hogy már a XI. században a déli védővonalig magyar telepek van-
nak szétszórva Erdélynek egész déli részén, egyszerre megérteti a középkori
egyházi szervezetnek és a megyerendszernek méltán feltűnő nem egy jelenségét,
valamint azt is, hogy a szász helyneveknek igen jelentős része miért alakult régi
magyar helynevekből, azok eltorzulásával. 

A fehérvári főesperességhez tartozott a XIV. században Szászsebes vidéke,
a Nagyküküllőtől délre eső földsáv, valamint a Barcaság – kivéve Brassó kör-
nyékét – s a székely Sepsi-szék, plébániáinak száma pedig 148 volt, holott
ugyanekkor a tordai főesperességben 40, a küküllőiben 45, a kolozsiban 41
plébánia volt. Ilyen nagy aránytalanság nem állott volna elő, ha lépésenként,
félévszázadonként halad előre a magyarság. Akkor minden új rész egyenként
egyházi szervezethez jutva, önálló főesperesség lesz. Ellenben azzal, hogy a
gyulafehérvári ispán hatásköre egyszerre egész Brassóig kiterjedt, természe-
tesnek látszott, hogy az egész nagy, de kezdetben még gyéren lakott terület,
amely csak később jutott templomokhoz, az ispánnal együttműködő főesperes
hatáskörébe kerüljön. Az ugyanis, hogy a fehérvári ispán hatalma ily óriási te-
rületre érvényesült, nem feltevés. Fehér megyének az alakja, amint a XIX. szá-
zadi nagy megyereform idejéig fennmaradt, szintén tanúskodik mellette. Múlt
századi térképeink jól mutatják, hogy csak a Gyulafehérvár környéki területe
volt egységes, egyébként keleti része számtalan szigetből tevődött össze, ame-
lyek szász és székely székek közé ékelődtek. Egyedül az Olt és Nagyküküllő
közt valami 13 enclavét számlálhatunk össze. S ami a legfontosabb, Fehérvár-
hoz tartozott Brassótól délre a Törcsvári-szoros környéke, valamint a XV. szá-
zad közepéig, a Vöröstoronyi-szoros vidéke, vagy a XIV. század végéig a
Nagyszebentől nyugatra fekvő omlási uradalom. A XI. században még egysé-
ges s a Kárpátokig lenyúló Fehér megyét – fűzhetjük a tényhez magyarázat
gyanánt – a szászság megtelepedése és terjeszkedése szabdalta fel. De a hely-
nevek is, fel a Küküllő völgyéig, a magyar telepek elsőbbségéről tanúskodnak.
Például az Olt környékén Szakadát-Sekedaten, Hortobágy-Harbach, Tyukos-
Tekes, Hal mágy-Halwegen, Omlás-Bamlesch, a Nagyküküllőtől délre Meggyes-
Mediasch, Segesvár-Schässburg, Kapus-Kopisch, Sáros-Scharosch, Szent -
lászló-Lasseln, Felek-Felek, Egerbegy-Arbegen, Buzd-Bussd, Beret  halom-
Birthälm, Segesd-Schaas, Báránykut-Bekokten stb.

A szétterjedés, amellyel Erdélynek a folyóvölgyei és dombos tájai magyar
néptalajjá lettek, a királyság műve volt. Segítségével a magyar nép a XIII. század
előtt, amidőn a megyéken keresztül a központi hatalom szava feltétlenül érvé-
nyesült, a magas hegyeket leszámítva, mindenütt megvetette lábát, s birtokába
vette azon pontokat, amelyekről népfeleslegét a belső kolonizációra szüntelenül
kibocsátotta. A XIII. században új tényező lép az Erdély sorsát addig egyedül
intéző király mellé: a magánnagybirtok. Rendszere az anyaországból került át.
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A Duna mentén már az uralkodóház munkatársa, sőt lassan vetélytársa, amidőn
a Királyhágón túl jövendő fontosságának még előjelei is csak alig vehetők észre.
Az itteni lassúbb társadalmi fejlődés következménye, hogy a középkori Erdély
nagybirtokos családjainak java része bevándorlóktól származik. Ugyannyira,
hogy az erdélyi nemzetségek, genus-ok, a magukat egy-egy őstől származtató,
a rokonságot ápoló birtokos családok közös szervezetei közül csak négy volt
bennszülött, ellenben anyaországi. S hozzá a legtekintélyesebb családok éppen
az utóbbiak közül kerültek ki. Így az Ákos-nemzetségből a Thoroczkay család,
a Becse-Gergely-nemből az Apafi és bethleni Bethlen, a Herman-nemzetségből
a Laczkfi-, vagy a Tomaj-nemből a Bánffy család. 

A magyar nagybirtok kialakulása a királyi megyék egységének felbomlását,
sőt elporladását eredményezte. A régi magyar falvak új irányítás alá kerültek,
amidőn az uralkodó adományából előkelő főurak birtokába jutottak. A változás
magyar népi szempontból messze ható következményekkel járt. Nem volt éppen
eleve kedvezőtlen, bár kétségtelen, hogy a király az ország egyetemes érdekeit
jobban képviselhette, mint egy népes társadalmi csoport, amelynek tagjait a
családi érdekek az egyéni előnyök keresésére ösztönözték. Sőt haszna is volt a
változásnak: a Duna és Tisza mentén birtokos főurak régi uradalmaik színma-
gyar népfeleslegét áthozhatták Erdélybe, hogy itteni, viszonylag gyérebben la-
kott birtokaikat jobban benépesítsék, felvirágoztassák. Oly korai példával
valószínűsíthetjük, hogy áttelepítés valóban folyt, amely még a királyi megye
életének fénykorából származik: az Ajtonyt legyőző Csanádtól, Szent István
unokaöccsétől származó Csanád nemzetség Gyulafehérvár környékén kapott
birtokot. Egyik tagját, aki a XII. században élt, Beleniknek hívták, ami a Bene-
dek keresztnév régi magyar változata. Mivel a Gyulafehérvár közelében,
Magyarigennél fekvő mai Benedek falut, amely a Csanád nemzetség tulajdona,
az első oklevelek Belenignek írják, nyilvánvaló, hogy ez Csanád leszármazott-
jának a nevét őrizte meg. Lehetetlen azonban feltenni, hogy a falu csak azért
viselte urának nevét, mert ő volt birtokosa. Ha így lett volna, a falvak folyton
változtatták volna nevüket; arra kell tehát gondolnunk, hogy szorosabb volt a
kapcsolat a falu és földesura közt: bizonyára Belenik alapította, hozta oda első
lakóit. 

Következményeiben azonban annál veszedelmesebb lett a XIII. századi át-
alakulás. A király ugyanis a régi telepeket a főuraknak adományozva, kiejtette
kezéből azoknak a magyar tömegeknek a java részét, amelyekkel az erdős, he-
gyes tájakat benépesíthette volna. Ezentúl csak korlátozott mértékben volt mód-
jában magyarokat telepíteni, de mert a lakatlan vidékek jövedelmezővé tételéről
nem mondhatott le, kénytelen volt onnan hozni embereket, ahol szabadon ál-
lottak rendelkezésére: a külföldről. Intézkedése, mint utóbb kiderült, főleg azért
volt káros, mert a magyarság szomszédságába idegen népelemet juttatott, még-
pedig – Erdély sajátságos földrajzi viszonyai következtében – a belső folyóvöl-
gyeket elválasztó hegységekbe. Az a körülmény sem volt előnyös, hogy a
magyar nép éppen akkor veszítette el a munkára ösztönző, sőt kényszerítő erős
kezet, amidőn az erdőirtás, a hegyekbe hatolás nehéz feladatával kellett meg-
birkóznia. Bármennyire volt steppe-lakó nép s tekintette igazi otthonának a
füves síkságot, az erdőkkel is meg tudott barátkozni, mint a székelység élete
bizonyítja. A székelység is nyilván szívesebben maradt volna az alföldi tájakon,
amikor azonban az uralkodó azt kívánta tőle, hogy a hegyek közt tegyen eleget
határvédő kötelezettségeinek, engedelmeskedett a parancsnak, generációk múl-
tán pedig egészen megszokta az új környezetet s életét ahhoz formálta. Az őt
egységesen irányító, megfellebbezhetetlen kényszerrel ható erőt nem pótolhatta
a nagybirtok, arról nem is szólva, hogy ennek számításaiban az egyéni gazda-
sági előnyök eleve nagyobb szerephez juthattak. 

A XIII. század második felétől kezdve már elodázhatatlan lesz, hogy a he-
gyes vidékek lakossághoz jussanak. Főleg a hadi érdek kívánta meg, amidőn a
tatárjárás tanulságai nyilvánvalóvá tették a régi védelmi rendszer gyengeségét,
hogy kővárak épüljenek a megközelíthetetlen sziklabérceken. A régi, a folyók

menti várak feljebb helyezése az erdős hegyek közé azonban nemcsak irányt
mutatott a településnek, hanem szükségessé is tette újabb falvak alapítását,
mivel ezek lakosainak kellett gazdasági tevékenységükkel gondoskodniuk a
várúr és környezete ellátásáról. A lovagvárak ily módon nemcsak hadi hivatást
teljesítenek, hanem központjaivá is lesznek oly uradalmaknak, amelyeknek fel -
adata a korábban lakatlan területek gazdasági hasznosítása.”

Az idegen elemet természetesen elsősorban a román jelentette. Ekkor indult
el a jelentősebb méretű behatolásuk Erdélybe és ezzel a két szállásterület össze-
keveredése. De a nemzettudat kialakulása előtt sok évszázaddal, s a sokféle
népet beolvasztani képes magyar tapasztalat birtokában, kinek juthatott volna
eszébe másként cselekedni?

„A munkából, bár annak súlya elsősorban a főurakra hárult, a király is ki-
vette részét, hiszen relatíve még mindig ő – részben közvetlenül, részben köz-
vetve az erdélyi vajda és székely ispán révén – a leghatalmasabb nagybirtokos
Erdélyben. Jól mutatja telepítő tevékenységének eredményét a megyei élet súly-
pontjának áthelyeződése Küküllő és Torda megyében. Az előbbiben az ispán
egykori székhelye Küküllővár volt, a Kisküküllő partján. Ellenben az 1340-es
években feltűnő Újvár – neve is mutatja eredetét – már a két Küküllőt elválasztó
hegységben épült fel, várnagya pedig ismételten is a megye főispánja, aki a
szolgabírákkal együtt intézi a megye ügyeit. Még inkább, mondhatjuk: elvitat-
hatatlanul összekapcsolódott Torda megye új erősségének, Létának a várnagy-
sága a megyei alispáni tiszttel. A régi ispáni központ, Torda vára ugyanis
beolvadt a mellette kialakult városba, s mert jelentősége eltűnt, szerepét teljesen
átvehette az új erődítmény, amely a megye nyugati szögletében mélyen a hegyek
közt fekszik. Ugyancsak a XIV. században épült fel a megye ellenkező, keleti
sarkában Görgény vára. Ennek a sorsa azonban a Székelyfölddel szövődött
össze, mivel a székely ispán tisztéhez tartozott a görgényi uradalom, úgy, hogy
a görgényi várnagy egyszersmind Marosszék vicecomese is volt. 

Amíg a királyság XIV–XV. századi telepítő tevékenységének méreteire in-
kább csak a változás okozta eredményekből következtethetünk, addig a nagy-
birtokos családok hasonló eljárásának részleteiről is felvilágosítást nyújt az
egyes váruradalmak kialakulásának története. A kínálkozó sok példa közül az
imént említett Görgény közelében, a Maros mellett, Szászrégentől északkeletre
fekvő Mentő várát ragadjuk ki. Ura a Tomaj nemzetségből származó Losonci
család volt, amely birtokában tartotta a szomszédos széplaki és régeni uradal-
mat is. A várat, amely romantikus nevével elárulja, mily szerepet szánt neki tu-
lajdonosa, Losonci Tamás építtette, még pedig, 1333-i szavai szerint, »inter
alpes«, mintegy kétezer ezüst márkán, a kor viszonyaihoz mérten igen nagy
költséggel s azzal egyidejűleg a vár alatt »egy jó falut« (unam bonam villam) is
telepített. 

A sok kiadás, gond és fáradozás eredményéül, amellyel a várak felépítése
együtt járt, a magyar néptalaj határa kilépett a folyóvölgyekből és kezdett fel-
kapaszkodni az őket elválasztó hegységekre. Az a nép ugyanis, amely ezeket
az erődítményeket munkájával felépítette, s amely az uradalmak első – s éppen
ezért gyérnek tetsző – lakosságává lett, magyar volt. Az új központok körüli
helynevek erről egyértelműen tanúskodnak. Ismét csak példaképpen említjük
meg a Mentő várral szomszédos Széplak korai, 1228-i határjeleit (…) valóban,
»egészen a havasokig« behatolt a magyarság. Ezekre már nem nyomult fel, úgy,
hogy az utóbb beköltöző románok vehették azokat birtokukba. 

A XIV. és XV. században azonban a magyarság nemcsak kiterjeszti népta-
laját, hanem meg is szilárdítja azt. Telepei, miután megrögzítődtek, és hol sűrű,
hol ritkább szemű hálóval beborították Erdély tájait, a földművelés intenzívebbé
válásával, a lakosság létszámának megnövekedésével fokozatosan erősödtek.
A népfelesleg egy része nem maradt meg falujának határai közt, hanem a XIV–
XV. században fejlődő vásáros helyekre, mezővárosokba, s a nagyvárosokba
költözött be. A lakosság felszívása szempontjából a hetipiac-tartás jogát meg-
szerző mezővárosok éppen nem voltak jelentéktelenek. Nagybirtokos uraik esz-
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közölték ki a vásárt számukra, miután észrevették, hogy az úthálózat, szeren-
csés földrajzi helyzetük segítségével szomszédjaik fölé emelkedtek. Bennük
népes magyar iparosréteg alakult ki, mint a családnevek is elárulják. Például a
XV. századi Bánffyhunyadon ilyen nevű polgárok éltek: Szabó, Varga, Ács,
Szőcs, Kovács, Mészáros, Szíjgyártó. Erőszakolt siettetés nélkül, maguktól,
tisztán a helyi energiák érvényesülésével fejlődtek ki e kisvárosok, segítve a fa-
lusi és a polgári élet közti távolságon átvezetni a magyarságot. Ami nem is volt
nehéz feladat, mivel a magyarság a városi életformába könnyen beletalálta
magát. 

Erdély középkori nagy – részben vagy egészben – magyar városai: Dés, Ko-
lozsvár, Torda, Gyulafehérvár, a népfeleslegnek ezek az igazi felszívói, magyar
gyökerekből sarjadtak ki. Csírájuk nem egy-egy vállalkozó kereskedőcsoport
tudatos városalapítási elhatározása, hanem a megyés ispán udvarának, ez igé-
nyes fogyasztó elemnek s széles területeken gazdasági életet irányító tényező-
nek iparost és kereskedőt tömörítő szerepe. Mivel életük első korszaka az
oklevéltelen korba nyúlik vissza, így csak közvetett módon, az alaprajz segítsé-
gével vizsgálhatjuk meg a keletkezés problémáját. 

Gyulafehérvárnál kétségtelenül az a legfeltűnőbb, hogy a piactér nem a régi
római castrumra épült szabályos téglalap alakú városban volt, hanem a falakon
kívül, a nyugati városkapu előtt, amelyet Szent Mihály kapunak hívtak. Itt pedig
a XIII. században a Szent Mihályról nevezett püspökség népei éltek, míg maga
a székesegyház természetesen a városban, de korántsem a közepén, hanem dél-
nyugati sarkában emelkedett. Ott, ahol jelenleg is áll. (…) Gyulafehérvár (…)
külföldi vállalkozók, és kereskedők közreműködése és tőkéje nélkül épült ki. 

Nem ilyen egyszerű Kolozsvár fejlődése. Mivel itt a németség valóban részt
vállalt a város felvirágoztatásából, a magyarság szerepe még határozottabban
állapítható meg. Kolozsvár magja a ma Óvárnak nevezett, szabálytalan utcahá-
lózatú negyed. (…) Német lakosai a XIV. század második évtizedében tűnnek
fel. Vagyonos kereskedők, vállalkozók lehettek. A bíró és esküdtek közülük ke-
rülnek ki. Házaik a régi város mellett, az általuk alapított hatalmas piactér körül
épülnek fel, ahol a plébániatemplom is van. Beköltözésük fellendíti az ipart és
kereskedelmet, a magyar lakosság azonban nem tűnik el. Régi negyedében to-
vábbra is megmarad, a betelepülőkkel pedig, amint a város új utcákkal növek-
szik, egyre gyarapodik. A XV. század második felében már olyan nagyszámú a
»communitas nationis Hungaricae«, hogy a politikai vezetésből is részt kívánhat.
Az 1458-i szabályozás értelmében a tanács tagjainak fele magyar lesz, s min-
den második évben a bírót is ők adják. Az iparoselem sokrétűségét pedig ilyes-
féle foglalkozást jelentő családnevek illusztrálják ugyancsak a XV. század
közepén: Asztalgyártó, Fazekas, Íjgyártó, Irhagyártó, Iveges, Kádár, Késgyártó,
Keztyűgyártó, Lakatgyártó, Lepényes, Nyerges, Nyilas, Nyirő, Olajos, Óra-
gyártó, Ötvös, Pajzsgyártó, Perecsütő, Süveges, Szitás, Timár stb. 

A magyar néptalaj azonban Erdélyben nemcsak gyarapodott, hanem tért is
vesztett. A románsággal szemben veszteségről alig lehet szó. Ez ugyanis, mint
eredetileg hegyi pásztorelem, oly területeken szállott meg, amelyeket a magyar-
ság lakatlanul hagyott: a folyóvölgyeket egymástól elválasztó hegységekben.
Magyar falvak szomszédságában is letelepítettek ugyan románokat egyes nagy-
birtokosok, – így a Kolozs megyei Fenesre az erdélyi püspök még a XIV. század-
ban – ezek a szigetek azonban a magyarságot nem veszélyeztették. A hegyvidéki
románság életében a középkor még csak az erőgyűjtés korszaka, s a török
pusztításoknak kell bekövetkezniök, hogy leszállhasson a lakatlanná lett völ-
gyekbe meg a dombos tájakra s ezzel a magyar néptalajt szigetekre szag-
gassa. Igazán érzékeny veszteséget a középkorban a magyarság számára a
szászságnak átengedett vidékek jelentettek: a Királyföld, a Barcaság és Besz-
terce környéke.

Az átengedést szó szerinti értelemben kell vennünk: a király egyes területe-
ket, amelyeken az elnémetesedett helynevek tanúsága szerint magyarok éltek,
átadott a szászoknak, miután az előbbi lakosságot jórészt áttelepítette oda,

ahol megítélése szerint az ország védelme érdekében nagyobb szükség volt reá.
A Szászsebes, Szászorbó, Szászkézd vidékén élő székelyeket parancsa a XIII.
században érte el; ezek a mai Háromszék területére vonulva, a sepsi, kézdi és
orbói székeket alakították ki. Azoknak a magyaroknak, akik a szászság betele-
pülése alkalmával Szeben vidékén s az Olt mentén éltek, hasonló rendelkezésre
már korábban el kellett otthonukat hagyniok. Mint harcos elemnek, dél felé ve-
zetett útjuk a Havasalföldre. Áttelepítésük szoros kapcsolatban lehetett a vé-
delmi rendszernek a Kárpátok gerincén túlra való helyezésével. Amíg a XI.
században a határvárak – mint a Szeben-vidéki, Olt-menti és barcasági várak
fekvése mutatja – a szorosok erdélyi kapuját őrizték. A XII. század utolsó év-
tizedeiben és a XIII. században az a hadászati elv érvényesült, hogy az ellen-
séges támadásokat a Kárpátokon kívül kell felfogni s ennélfogva a külső
bejáratokat kell elrekeszteni. Ez a gondolat azonban nem érvényesülhetett egye-
dül katonai-politikai síkon. A váraknak nemcsak harcosokra, hanem munkás
kezekre is szükségük volt, mivel a békés termelő munkát nemcsak védték,
hanem organizálták is. Egy-egy Kárpátokon-túli magyar erősség épülésével
tehát új magyar falvak alakulása járt együtt, mivel pedig a királyság nem érte
be a védekezéssel, hanem egész Havasalföldet megszervezte –, hogy az mint
széles öv tartóztassa fel az ellenséges támadásokat –, igen sok magyarra volt
szüksége. Mindazokat tehát, akiknek helyébe a XIII. század elején szintén szá-
szok léptek, ide irányította, hogy a század második felétől kezdve mások, ön-
ként is kövessék az úttörőket, azok, akiket a havasalföldi magyar alapítású
városok vonzottak. A csere, amit a magyarság tett, utólag kedvezőtlennek bi-
zonyult. Havasalföldet nem sikerült magyarrá tenni, – a tatár, majd a török
pusztítás okozta vérveszteség túlságosan nagy volt – a szászoknak átengedett
területen pedig csak egyes népszigetekkel tudta bizonyságát adni szívósságá-
nak, mint a Nagyszeben melletti Szakadat példája mutatja. 

Amíg a délerdélyi magyaroknak Havasalföldre költözése legalább egy nagy
politikai elgondolásnak a része volt, a Beszterce vidékiek Moldvába húzódása
már nélkülözte a tervszerűséget. A különbségnek az a magyarázata, hogy az ő
átköltözésük a XIV. században következett be, amikor a nagybirtok túltengése
miatt a királyság többé már nem rendelkezett népeivel oly korlátlanul, mint ko-
rábban. A magyarság Beszterce vidékén nem is királyi parancsra mozdult ki
falvaiból, hanem a szászság gazdasági előnyomulása következtében. Ennek
részletei oly tanulságosak, minden vonatkozásban, még a nagybirtok magatar-
tását illetőleg is, hogy érdemes velük kissé behatóbban foglalkozni. 

A németség itt két helyen telepedett meg: Besztercén és Radnán. Mindkettő,
szláv neve szerint, már a honfoglalás előtt lakott hely. Radnára a nemesércbá-
nyák vonzották a szászokat, Beszterce pedig a Moldvába vezető főútvonal mel-
lett alkalmas pontnak látszott a külkereskedelmi forgalom irányítására,
lebonyolítására. A két város közül Beszterce bizonyult erősebbnek. Radna a
XV. században elveszítette jelentőségét. Bizonyára kimerültek könnyen elérhető
ércerei, a mélyebben fekvők kitermeléséhez pedig költséges beruházásokra lett
volna szükség – így volt ez Észak-Magyarországon is – s mert ezek elmaradtak,
Mátyás király szomszédjához csatolta. Ennek környéke az országhatár irá-
nyában lakatlan, erdős vidék volt, a Sajó folyó felé azonban magyar falvakkal
volt tele. A táj magyar jellegét a folyóneveken, mint Sajón kívül a helynevek
bizonyítják. Oly jellegzetes falvak feküdtek ugyanis itt – Besenyő, Németi –
amelyeknek csak magyar környezet adhatott nevet. A tájat összefoglalóan Ki-
rályi-területnek, vagy egyszerűen csak Királyinak nevezték, annak jelzésére,
hogy a király birtoka. Az ő közvetlen földesúri hatalmát a várispánok igazgatása
alatt álló várföldekkel és a vajdával szemben hangsúlyozták, amire szükség volt,
mert a kerület Besztercével és Radnával együtt a királynői udvartartás költsé-
geinek fedezésére szolgált. Éppen mert jövedelme ily sajátos célt szolgált, egyes
részei nem is kerültek eladományozásra a XIII. században, holott ugyanakkor
a várföldek, a régi megyei birtokok jórészt magánkézre jutottak. A király tö-
rekvése, hogy lehetőleg együtt tartsa Beszterce vidékét, előnyére volt a szá-
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szoknak, mert így nem kellett attól tartaniuk, hogy magyar földesurak hatalmába
kerülnek. A vidék különállása abban is kifejezésre jutott, hogy a székely ispán
állott az élén, aki a beszterceiektől még a XV. század közepén is évi 60 ezüst-
márka adót kapott. 

Besztercéből, mint központból kiindulva, a szászság két irányban terjesz-
kedhetett. Egyrészt az erdős-hegyes vidéken az országhatár, másrészt a magyar
falvak, a folyóvölgyek felé. Amarra csak néhány lépést tett, megalapítva
Aldorfot, a középkori Wallendorfot, Jad falu és az «alpesek» közt pedig
Pettendorfot. Annál nagyobb súllyal fordult a magyar táj felé. Ezt valósággal
elözönlötte, úgyhogy a régi magyar falvak neve is németté változott vagy eltor-
zult. Besenyő neve Heidendorf lett, a bajor eredetű Németié Bayersdorf, Ma-
lomárka Minarken, Vermes maradt Wermeschnek stb. 

A terjeszkedés a tipikus városi gazdasági politikára jellemző módon ment
végbe: a polgárság patrícius rétegének tagjai, a leggazdagabb vállalkozók pén-
zért megvásárolták a magyar falvakat, s mert nagy és gyorsan szerzett tőkék
kerestek elhelyezést, a felvásárlás gyors ütemben folyt. Radnai Brendulinus fia
Hench comes, aki Buda várnagya is volt, Kentelke falut 1279-ben vette meg
Lőrinc szörényi bántól 150 ezüst márkáért, a század végén fiának a kezén már
a következő falvak voltak: Szeret (falva), Sófalva (villa salis), Magyaros, Kele-
menes, Kentelke, Weizhorn-Szészarma, Mitteldorf (Középfalu). Vagy pl. a XIV.
század közepén Lekencét Hermann besztercei polgár 16 ezüst márkáért sze-
rezte meg. A polgárok kezére jutott falvak a várossal is kapcsolatba jutnak. Ele-
inte laza ez, meg is szűnik, ha az új tulajdonos megválik birtokától, ha azonban
polgár veszi meg tőle, akkor szorosabbá lesz. A földesúrrá lett tőkés ugyanis
iparkodik a föld, a birtok értékét növelni. Telepeseket hoz tehát, mégpedig
onnan, ahol ősei is éltek, rokonai pedig most is élnek: német földről. Mint gaz-
dag vállalkozónak, a telepítéssel járó kiadások nem okoznak gondot. 

A város szervezetének átalakulása még jobban hozzácsatolja a német lakos-
ságúvá lett falvakat Besztercéhez. Amikor a patríciusokat félreszorítják a feltörő
tömegek és a céhekbe tömörült iparosok veszik át a vezetést, akkor az új uralom
a falvakat a közösség, a communitas, a város felügyelete alá helyezi. (…) 

Segítségére van ebben egy váratlan körülmény, amely nem belső életéből
adódott. 1453-ban V. László Hunyadi Jánost abban a példátlan kitüntetésben
részesítette, hogy örökös gróffá tette s fejedelemségszerű territórium gyanánt
megajándékozta Besztercével és vidékével. Az adomány pillanatnyilag nagy
csapást jelentett a városra. Hunyadi ugyanis várat épített, a város élére vár-
nagyokat helyezett, akik a perek intézésébe beleszóltak, a kihalással gazdát-
lanná lett házakat uruknak lefoglalták. Szilágyi Mihály ellen, akit Mátyás tett
meg örökös besztercei grófnak, a polgárok fel is lázadtak. Egy szerencsés
fordulat azonban mindent jóvá tett: Mátyás eltörölte a grófságot, s visszaál-
lította Beszterce kiváltságait. A városnak most nagy hasznára lett az 1453-i
adománylevél. Ebben ugyanis a király felsorolta a Besztercével együtt Hu-
nyadinak adott falvakat, szám szerint 26-ot – úgy látszik, bőkezűen kerekí-
tették ki a grófságot s olyan királyi birtokokat is közéjük soroltak, amelyek,
a jelek szerint, előzőleg nem tartoztak szorosan a városhoz, – s Mátyás most
azokat a város fennhatósága alatt állóknak jelentette ki. Az a terület, amelyre
a besztercei kerület elnevezés reá ruházódott, ily módon igen nagy lett. Előnyére
a városnak, mert ott gazdasági politikáját zavartalanul érvényesíthette – bizo-
nyára jellemző, hogy a Hunyadinak járó adónak csak negyedét fizette a város,
háromnegyed része pedig a falvakra hárult – s nyilvánvaló hátrányára a ma-
gyar lakosságnak. Ennek, ha nem tudta beletalálni magát a fejlődésbe, amely
a városnak a XIII. században kezdődő terjeszkedésével indult meg, egyetlen
lehetősége maradt: elhagyni lakóhelyét. A nagybirtokban ugyanis támaszra
nem talált. Ez legfeljebb egyes falvakat vásárolt vissza, vagy tartott meg ura-
dalma kötelékei közt – ennek következtében a besztercei kerület is két, össze
nem függő részből állott –, a szászok népi terjeszkedésének azonban annyira
nem állott útjában, hogy még saját birtokán is szívesen látta megtelepülésüket,

ha elfogadták a földesúri joghatóságot. A nagybirtokosok falvain keresztül a
szászságnak sikerült is lejutnia egészen a Maros völgyéig, Régenig, a mai
Szászrégenig. 

Egészen más az a kép, amelyet a Barcaság viszonyai tükröznek elénk. A vidék
itt termékenyebb, a rajta átvonuló kereskedelmi útvonal fontosabb, a forgalom,
amelyet Brassó irányít, nagyobb, mint Besztercéé, mégis a szászság egyetlen
talpalatnyi földet nem tudott elhódítani az őt északról és keletről körülvevő ma-
gyarságtól. A XV. század végén a német– magyar néptalaj ugyanott érintkezett,
ahol II. Endre kitűzte 1211-ben a német lovagrendnek átengedett terület ha-
tárát. Bizonyára nem azért, mintha a barcasági szászság kevésbé lett volna ex-
panzív, mint a besztercei, hanem mert nagybirtok helyett a székelység állt vele
szemben. Ennek szívósan a röghöz tapadó kisbirtokos gazdasági rendjén, ki-
váltságos, különleges társadalmi helyzetén, nemzetségi szervezetén megtört
minden terjeszkedési szándék s a föld magyarnak maradt meg. 

Azok a magyarok, akik Beszterce városgazdasági rendszerébe nem tudtak
belehelyezkedni, útjukat kelet felé vették, a Kárpátokon túlra, Moldvába. A föld-
művelés, a bányászat, az ipar, sőt a kereskedelem föllendülése itt is a magyar
alkotómunka eredménye. Azon névtelenek sorába állottak be, akik mint a ma-
gyar nevű városok és falvak lakói segítettek Moldvát kiemelni az elhagyatottság
állapotából. Munkájuk, energiájuk, egész életművük azonban elveszett a ma-
gyarság számára, mivel irányításában a királyság nem vállalt részt, sőt még
csak fel sem használta impériumának kiterjesztésénél. Sorsuk, magyar népi
szempontból, végeredményben, az elkallódás lett, akárcsak a Székelyföldről el-
menekülőké, a szerencsét megpróbáló nyugtalanoké, vagy azoké, akik a Küküllő
közében a szászoknak helyüket átadva, vándorbotot vettek kezükbe.”

Íme, a Havasalföldre és Moldvába kivándoroltak kapcsán a magyarság fo-
gyásának egy kevéssé köztudomású okát is megismerhetjük.

„Sem veszteség, sem nyereség, a magyarságba olvadás nem változtatott a
tényen, hogy Erdély magyar jellegét a középkor végén nem egyedül politikai
szervezete, hanem a lakosság többségének magyar volta biztosította. Valamint
az a körülmény, hogy a magyarság termékeny folyóvölgyeket s a hozzájuk csat-
lakozó dombos vidékeket tartotta legszilárdabban kezében. Itt ugyanis egy-
egy falunak a határai közt összehasonlíthatatlanul több ember tudott
megélhetést találni, mint a hegyvidék szegényes pásztortelepein. A völgyek és
az őket összekötő útvonalak a gyors és élénk közlekedést – a művelődési javak
kicserélődését, elterjedését éppen úgy, mint a kereskedelmi forgalmat – biz-
tosítják, s így a magyar telepek virágzásához, életszínvonaluknak, kultúrájuk-
nak emelkedéséhez a lehetőséget megadják. De csak addig, amíg egy fölényes
katonai erő és politikai szervezet, amilyent a középkori magyar királyság kép-
viselt, a békét állandósítja. Mihelyt az állam hatalma meginog s többé nem
tudja az ellenséget távol tartani, mihelyt az ország ellenséges haderők felvo-
nulási területévé, majd csatatérré változik, mindaz hátrányos lesz, ami valaha
előnyt jelentett. A hadak útjába eső, a völgyekben fekvő falvak lesznek első-
sorban a barátként vagy ellenségként megjelenő zsoldosok és török martalócok
prédájává. Ezek lakói futnak világgá vagy építik fel kirabolt, felgyújtott hajlé-
kukat, szegényednek el, s ezekből viszik el rabszolgasorba a gyermekeket, mi-
alatt fenn a hegyekben s a megközelíthetetlen erdőségekben, a kis patakok
mellett békésen él a románság, s készül arra, hogy unokáit az elpusztult ma-
gyar falvakba lebocsássa”.

Az eddigiekből világosan áttekinthettük az Erdélybe telepített szászok tör-
ténetének azt a részét, amikor királyi rendeletből éppen úgy, mint spontán ter-
jeszkedéssel, a magyar népelem kárára gyarapodtak. Ezt sajnos kitörölték
emlékezetükből. Egészében azonban eleddig a magyarság virágzó életet élhetett
Erdélyben. Döntő fontosságú az, amit a szerző a tanulmány végén ír: „Mihelyt
az állam hatalma meginog s többé nem tudja az ellenséget távol tartani, mihelyt
az ország ellenséges haderők felvonulási területévé, majd csatatérré változik,
mindaz hátrányos lesz, ami valaha előnyt jelentett.”
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Az utolsó mondatból aztán előrevetül a román térfoglalás ezután felerősödő
folyamata. Azt is mondhatjuk, hogy ezzel kezdődik el az a 700 esztendő, mely-
nek folyamán lépésről lépésre elveszítjük Erdélyt.

y

Egy európai törésvonal és ami azon túl van
Vita Sándor: Balkán kérdések 1943/5.

A Balkán, mint az ott létrejött kis államok folyamatosan változó alakzatainak
tere, az egymással versengő népek színes szőttese, s nem utolsósorban a keleti
kereszténység bölcsőjeként, a határán fekvő Magyarország számára mindenkor
igen fontos tényező volt. Már a kezdetekkor hajszálon múlott, hogy nem lettünk
mi is a keleti kereszténység hívei, de a legdöntőbb befolyással a Balkán akkor
volt ránk, amikor a török hódoltság eszköze és felvonulási területe gyanánt pró-
bálta erodálni a magyar hatalmat. Gondoljunk csak a török alatt minket pusztító
rácjárásokra, miközben a szerbek másik része nálunk nyert menedéket.

Ha azonban a Balkánról érkezett román bevándorlást is e témakörbe emel-
jük, akkor pillanthatjuk meg azt a legfontosabb és legártóbb hatást, amit a Bal-
kán a magyarság sorsára gyakorolt. Mára ennek az lett a vége, hogy az egykor
volt magyar birodalom keleti fele tulajdonképpen a Balkán részévé süllyedt.

Vita Sándor összefoglalójának alapos megismerése igen nagy mértékben
segít hozzá a magyarság tragédiájának megértéséhez, ezért azt teljes egészében
olvashatjuk.

„A bécsi kongresszustól a világháború kitöréséig az európai politikának leg-
több gondot a Balkán kérdése okozott. Európa békéjének itt volt a viharzónája,
nyugtalanságok, forrongások állandó fészke, nagyhatalmak versengésének szín-
pada. A bécsi kongresszus elrendezi a nagy európai kérdéseket, de megfeled-
kezik a Balkánról s ezzel az európai bonyodalmak magvát hinti el egy
évszázadra. 1878-ban a berlini kongresszus, 1919-ben a Párizs-környéki
békék igyekeznek nyugvópontra juttatni a Balkán kérdését, de tartós rendet
teremteniök nem sikerül. S ez érthető is, hiszen időt álló rend természetes és
a történeti hagyományon alapuló határok, a nemzetiségi elv alapján pedig a
népek kevertsége miatt nem lehet igazságos határokat húzni. A Balkán népeinél
a nemzetiségi elv tör feltétlen érvényesülés felé, azonban sokszor ugyanazon a
négyzetkilométeren két nemzetiség is él, s ilyen kevertség mellett a nemzetiségi
törekvések állandó viszályoknak, harcoknak az okozói. De hiányzik a történeti
államalkotó elv is, hiszen a félsziget népei századokon át török uralom alatt
éltek s önálló államalakulásaik alig néhány évtizedes múltra tekinthetnek vissza.
Hiányoznak a természet által egybe tartozó, gazdasági egységet képező állam-
területek is. S végül a Balkán újabb kori államalakulásait sem annyira népeinek
ereje, mint inkább a nagyhatalmak akarata és érdeke teremti meg. A hanyatló
török birodalom, Oroszország, a Habsburg-birodalom és Anglia viaskodtak a
Balkán kialakításán. 

A nyugati és keleti világot elválasztó határzónán élve, a magyarság világpo-
litikai elhelyezkedése maga után vonta a keletről fenyegető veszélyek elhárítá-
sának feladatát s így már a középkorban nagy figyelmet kellett a Balkánnak
szentelnie. Az ország biztonsága megkívánta, hogy befolyását érvényesítse azok
felett a területek felett, amelyek a Kárpátok medencéjének hadászati és földrajzi
védelmét alkották. A kereszténység terjesztése, a nyugati kultúra közvetítése
kelet felé nemcsak a magyar birodalmi gondolatnak felelt meg, hanem ezzel a
magyarság európai hivatást is teljesített. Mohácsnál azonban elbukott a magyar
birodalom s vele együtt buktak a balkáni szabad népek is. Virágzó kis államaik
eltűnnek, s a hatalmat az ozmán birodalom veszi át. A török hatalom hanyatlá-
sával a szomszédos hatalmak – elsősorban a Habsburgok és Oroszország –

igyekeznek megszerezni maguknak a török örökségét. 1710-ben történik meg
először, hogy a cár a balkáni népek protektoraként lép fel. Nagy Péter emlék-
iratot intéz a hatalmakhoz, amelyben tiltakozik a balkáni keresztények elnyo-
mása ellen, s Montenegróba megbízottat küld, aki felkelést szít, azzal az
ígérettel, hogy a cár fel fogja szabadítani a török járom alól a Balkán összes
népeit. Azóta Montenegró az orosz politika játékszere. A Habsburgok nem is-
merik fel idejében az orosz veszedelmet, s hosszú időn át a cári hatalommal
barátkoznak, ahelyett, hogy minden erejükkel a mind félelmesebb keleti vesze-
delem felé fordítanák figyelmüket. A XIX. század elején a francia forradalom
által megindított liberális-nemzeti mozgalmak hullámai eljutnak a Balkánra is,
felébred a nemzeti érzés, s a népek igyekeznek szabadságukat kivívni. 1804-
ben a szerbek kelnek fel Kara Gyorgye vezetése alatt a török zsarnokság ellen.
A görögök Napoóleonnal kerülnek kapcsolatba s ez a kapcsolat valamennyi bal-
káni nép szabadságmozgalmára termékenyítőleg hat. Napóleon – bár rövid
időre – Illyria néven egyesíti Dalmáciát, Isztriát, Krajnát és Karinthiát, az első
délszláv államot, s ennek hatása a balkáni szlávságra nagyon jelentékeny. Lassan
mindenütt megindul az új nemzetállamok kialakítására irányuló törekvés, amely
a Balkánon Oroszországban kapja meg a maga pártfogóját. Az oroszok támo-
gatják a görög felkelést, s bár Ypsilantit a törökök Havasalföldön hamar leverik,
a görög szigetek sokáig állják a harcot, fel tudják kelteni egész Európa együtt-
érzését s szabadságmozgalmuk végül is kivívja a görög függetlenséget. A török
birodalom egyre jobban szembekerül az európai fejlődéssel, a polgáriasodás
meginduló folyamatába egyáltalán nem tud beleilleszkedni, érzéketlen az új élet-
formák és berendezések megteremtésére irányuló mozgalmakkal szemben s így
az uralma alatt élő népeket létükben veszélyezteti. A Balkán népei lázadoznak
uralma ellen, és sajátságos, hogy védőjüket Oroszországban, az abszolutizmus
megtestesítőjében találják meg. Oroszország otthon kíméletlenül elnyomja nem-
zetiségeit, s a legmerevebb autokrata uralom megvalósítója, a Balkánon pedig
forradalmakat szít, szabadságmozgalmakat támogat.” 

Rövid és szemeket nyitogató leírása ez annak, amit Európa-szerte nemigen
ismernek, vagy nem vesznek figyelembe akkor, amikor a balkáni kérdés más és
más formában, újra meg újra felmerül. A sorozatos balkáni háborúk, a Balkán-
nak az első és a második világháborúban ismert bonyolult hadtörténete, s a
nemrégen lezajlott véres, kontinensünk sokat hangoztatott fejlettségét megha-
zudtoló jugoszláviai borzalmak, vagy az első világháború utáni rendezés egyik
nagy kudarca: Jugoszlávia felbomlása, de még sok egyéb igazolják, hogy ez a
számos szempontból puskaporos hordónak nevezett terület, s a benne lakók
egészen más módon tudják csak elképzelni gondjaik megoldását, mint azt a
régi, vagy a mai Európa gondolta vagy gondolja. A maga ellentmondásaival
ennek legutóbbi felvonása a szerb uniós csatlakozás folyamata. Ilyen a ko-
szovói vita, de a belpolitikában – csak egyet említve – az a képtelenség, hogy
az európai bíróság, feltehetően más érdekek mentén, felment egy tömeggyil-
kost, aki azon nyomban nem elhanyagolható parlamenti erővé válik az unióba
igyekvő országban.

A számtalan megválaszolatlan, vagy nehezen megértett tényező közül ki kell
emelnünk azt, hogy a Balkánon húzódik át az ortodox törésvonal, a két Európát
nem csupán vallásilag, de szellemiségében is elválasztó határ. Ennek megértése
külön tanulmányokat igényelne a balkáni kérdésekkel foglalkozó diplomaták
számára. A jelek szerint azonban ezek a tanulmányok elmaradtak, még szük-
ségességüket sem ismerték fel. Gondolhatunk itt a görögökkel való huzakodásra
gazdasági és migrációs ügyek kapcsán. A balkáni gondolkozásmód állandó zsa-
rolási potenciált jelent az európaiul gondolkodó politika ellenében.

„Oroszország balkáni tevékenysége Ausztriában keltette a legnagyobb ag-
godalmat. A Habsburg birodalom helyzetét már a XIX. század első felében is
nehézzé tette a fajok belső súrlódása s a magyar reformtörekvéseken kívül a
szláv világ állandó nyugtalansága is sok gondot okozott. Bár a birodalom még
mindig elveszett német és olasz pozícióit hajszolta, a szláv törekvések is figyel-
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met ébresztettek. Ebben az időben a monarchián belül egy szlávbarát és egy
szlávellenes irányzat küzdött egymással, az utóbbi élén Metternich herceg állott,
aki a Habsburg birodalom létét féltette a szlávok túlsúlyától. Egységes szláv
nemzetről nem lehet ugyan beszélni, hiszen a szláv fajokat nyelvük, vallásuk,
hagyományaik, műveltségük, életformáik elválasztják egymástól, de a század
eleje óta kezdik felismerni azt, hogy mégiscsak egy népcsalád fiai. A szláv moz-
galom koronként más-más színezettel és célkitűzésekkel jelentkezik. Eleinte
csak kulturális színezete van, de csakhamar átcsap a politika területére is, s
Oroszországban hátvédet kap. A szláv veszély Magyarországon is nyugtalan-
ságot kelt, hiszen az ország félkör alakban szláv népekkel van körülvéve. Ezért
írja meg Wesselényi 1843-ban Szózatát a magyar és szláv nemzetiség ügyében.
Szerinte a magyarságnak az orosz hatalom egyre növekvő ambícióival szemben
a német nemzetre kell támaszkodnia és szövetségbe kell összefognia a dunai
területek szabad népeit. 

Az első szláv kongresszus 1848. május 31-én Prágában ül össze. Erre meg-
hívták az Ausztrián kívüli szlávokat is s az összes szláv népek számára szabad-
ságot igényeltek. A kongresszuson azonban kiütköztek az egyes szláv fajok
felfogásában rejlő ellentétek is. Egy demokratikus-liberális-forradalmi, a civili-
záció és haladás szellemének hódoló pánszlávizmus állt a nyers erőre alapított
nacionalista orosz pánszlávizmussal szemben. Az oroszok a szláv egység meg-
valósítását a saját vezetésük alatt képzelik el s ez az elgondolás nemcsak
imperiálisztikus törekvéseikkel magyarázható, hanem az orosz népben gyöke-
rező messianisztikus felfogással is. Oroszországnak, hogy a dekadens nyugattal
szemben a maga hivatását teljesíteni tudja, meg kell szereznie Európában –
akár erőszakkal is – a vezetést. A nyugati szlávok, elsősorban a lengyelek, éle-
sen állást foglaltak ezzel a felfogással szemben. Szerintük – főleg Mickievicz
képviselte ezt a felfogást – a szláv lényeg régen a szabadság szeretete volt, s
ezt az orosz politikai alkat semmisítette, vagy hamisította meg. A lengyeleknek
ez a nacionalista-liberális magatartása azonban az autokrata hatalmak között
sokkal nagyobb félelmet keltett, mint az orosz-pánszláv irányzat. A két irányzat
– a nyugati-demokrata és az orosz orthodox – sokáig harcol egymással, de
mivel lassan a pánszlávizmus súlypontja Oroszországba tolódik át, ennek a
harcnak kifelé nincs különösebb jelentősége. Itt a pánszlávizmus a szláv test-
vériség tetszetős jelszavába burkolt orosz imperializmusként jelentkezik, s mi-
közben a balkáni népek felszabadításáról beszél, egy nagyorosz birodalomra
gondol, melynek a nagypéteri végrendelet szerint Konstantinápoly a székhelye. 

A szláv mozgalom elsősorban természetesen azokat az államokat érintette,
amelyekben nagyobb szláv népesség élt, vagy amelyek a Balkánnal közvetlen
szomszédi viszonyban voltak. Érthető, hogy ezek nem hajlandók eltűrni a cár
hegemoniáját a Balkánon, bármilyen jelszó alatt valósuljon is meg. De maguk
az érdekelt népek sem viselkedtek egységesen az orosz hatalmi előretöréssel
szemben. Önállósági törekvéseik és egymás iránti féltékenységük gyakran éb-
reszt bizalmatlanságot az orosz politikával szemben. Hosszú századokon át a
magyarságnak nem volt meg a lehetősége, hogy a Balkán kérdésébe belenyúl-
jon. A szabadságharc magyar kormánya azonban, Ausztria és Oroszország ere-
jével találva magát szemben, külpolitikai kapcsolatainak kiépítésében
természetszerűleg a Balkán felé is figyelmet fordít. 

Kossuth Ausztria ellensúlyát a List-féle nagynémet mozgalomban kereste,
de gondja volt az angol összeköttetések megteremtésére is, s ebben elsősorban
a szláv veszélytől való félelem vezette. A Magyarországot karéjban körül fogó
szlávság, ha mögötte az orosz hatalom áll, összeroppanthatja az országot, Kos-
suth tehát mindent elkövet, hogy ezzel szemben védekezzék s ezért keresi a
megegyezést a szomszédos balkáni népekkel. Belgrádba Andrássy Gyulát küldi,
aki Garasanin külügyminiszternél érdeklődik a feltételekről, amelyek árán a
Magyarországgal való szövetség lehetséges volna. A nagyszerb mozgalom azon-
ban olyan erős volt már ebben az időben, hogy Andrássy küldetése semmi gya-
korlati eredménnyel nem járt. 

Másként állt a helyzet a románokkal szemben. A román fejedelemségekkel
évtizedek óta a török és az orosz labdázott, így a román kérdésnek a magyar
kormány nem tulajdonított akkora fontosságot, mint a szerb, vagy horvát ma-
gatartásnak. Az öntudatra ébredő románságban a szláv-görög befolyást – a
balázsfalvi iskola hatására – a latin hatás kezdte felváltani, ez az oroszokban
egyre növekvő elégedetlenséget keltett. Az oroszok a magyarokkal ijesztgették
a románokat, de ugyanakkor ügynököket küldtek Erdélybe, hogy itt a románo-
kat a magyarok ellen izgassák s ezzel figyelmüket az orosz veszélyről eltereljék.
A veszélyt azonban a román hazafiak egy része mégis tisztán látta s ez ébresz-
tette fel bennük egy magyar–román szövetség gondolatát. Brătianu Demetert
ennek előkészítésére küldték Pestre, majd Heliade Rădulescu és barátai fog-
lalkoztak a megbékülés kérdésével, s végül az időközben Konstantinápolyba
emigrált Ghika Jon állt a mozgalom élére. Ezek a román forradalmárok az európai
forradalom ügyébe vetették reményüket, hittek győzelmében, s attól féltek, –
amint Ghika Avram Iancunak írta – hogy ha a magyarok a románok segítsége
nélkül győznek, az semmi jót sem hoz a románokra, de ha a magyarok a romá-
nok segítségével győznek, nem tehetik, hogy el ne ismerjék nemzeti jogaikat.
A magyar kormány nem is idegenkedett ettől a szövetségtől, sőt ennek érde-
kében hajlandó lett volna a magyarországi románok jogait rendezni, a maga ré-
széről pedig a moldvai csángók helyzetének megjavítását sürgette. A terv
meghiúsult többek közt az erdélyi románok dáko-romanizmusa miatt. Az erdélyi
románokat titkos reménységek az osztrák politika irányába fordították s az
orosz diplomácia ezt a helyzetet mesteri módon kihasználta. Egyébként a román
forradalmárok egy része is Ausztriától remélt védelmet a szláv veszély ellen.
Maiorescu János a frankfurti birodalmi gyűléshez fordult memorandummal s
ebben egy osztrák fennhatóság alatt álló Dákó-Romániához kéri Németország
támogatását. »A magyarok – írja – és a keleti románok egy erős és tartós vár
alapjai lehetnek a világ és Európa szabadságának érdekében a pánszlávizmus
ellen.« Mind a két állam – amint a memorandum mondja – a nagy szláv ten-
gerben teljesen el van szigetelve, s csak ezeknek holttestén át foghatnak kezet
az északi és déli szlávok, éppen ezért »csak egy szabad magyar állam megala-
pítása s ezentúl keleten még egy erősebb román állam megalapítása s Német -
országgal való kapcsolata által lehet ártalmatlanná tenni a pánszlávizmust.«
Ennek az osztrák kormánypálca alatt megszülető Dáko-Romániának elképzelése
szerint Erdélyt is magában kellett volna foglalnia, hogy így a románok egyesü-
lése, ha nem is független állam formájában, de mégis megvalósulhasson. A sza-
badságharc elbukott, s így az önálló magyar külpolitikának is vége szakadt.
Ausztria azonban győzelmét nem saját erejének, hanem az orosz beavatkozás-
nak köszönhette, s így természetes, hogy Oroszország súlya az összes szláv
népek szemében mérhetetlenül megnőtt. Oroszország igyekezett is a számára
kedvező helyzetet kihasználni, főleg a Balkánon, melynek alakulása ebben az
időben már szinte kizárólag Oroszországtól függött. Az oroszok előretörése a
középső Duna völgye felé egész Európát idegességgel töltötte el, de elsősorban
Angliát, melynek Földközi-tengeri érdekeivel egyáltalán nem egyezett az oro-
szok közeledése Konstantinápolyhoz. Ezért sürgetik az angolok a Magyaror-
szággal való kiegyezést, s a londoni Economist arról ír, hogy az Oroszország
elleni védekezést Magyarországon kell megszervezni. 

A kiegyezéssel Magyarország számára ismét lehetőség nyílt arra, hogy
irányítólag szóljon bele a Balkán fejlődésébe, s a kiegyezés korának nagy ma-
gyar politikai nemzedéke élni is tudott ezzel a lehetőséggel. Mivel Ausztria kivált
a német szövetségből és olasz tartományait is elveszítette, szükségszerűen kelet
felé kellett fordulnia. Beust, a kiegyezés korának külügyminisztere, nem akarta
felismerni ezt az igazságot. Kelet felé kevés érdeklődést mutatott, Oroszor-
szággal szemben pedig bizonytalan volt a politikája. Andrássy már miniszter-
elnök korában sürgeti, hogy a monarchia külpolitikájának súlypontját keletre
helyezze át, s mindent elkövet, hogy a Balkánon teljes autoritásra törekvő Orosz -
országgal szemben Ausztria–Magyarország befolyását biztosítsa. Azt tartja,
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hogy nem elég határainkat megvédenünk, hanem, ha sorsunk urai akarunk ma-
radni, irányadó befolyásunk kell, hogy legyen kelet és nyugat harcában. Szom-
szédunkban állandó a forrongás, s ha ezt mi nem tudjuk befolyásolni, akkor
előbb vagy utóbb reánk nézve is fenyegetővé válik. Előre látja Andrássy az orosz
hatalmi törekvések összeütközését a nyugat-európai érdekekkel s minden igyek-
vése az ütközőpontban élő magyarság helyzetének biztosítására irányul. A ko-
rabeli magyar politikusok közül többen hasonlóan ítélik meg a magyar helyzetet.
Eötvös írja 1870-ben egy Andrássyhoz intézett levelében: »Azon arányban,
amelyben a francia túlnyomóság enyészik, előtérbe lép a német és szláv népek
közötti antagonizmus. Helyzetünknél fogva a két nemzet vagy inkább faj közötti
küzdelmek fognak határozni sorsunk felett...«. Andrássy úgy látja, hogy létünket
elsősorban az orosz felől fenyegeti veszély, s az orosz hatalom páratlan arányai
és pánszláv törekvései kizárják azt, hogy szomszédságában mint harmadrendű
hatalom fennmaradhassunk. Nagyhatalmi állásra és súlyra van szükségünk,
ezért dolgozik a kiegyezés megkötésén, s a szlávság elleni védekezés gondolata
hozza közel Bismarckhoz. Ausztria–Magyarország feladatát abban jelöli meg,
»hogy Oroszország ellen védőbástyát alkosson, és csak amíg ezt a feladatot tel-
jesíti, lesz fennmaradása európai szükségesség«. Mikor Andrássy a külügymi-
niszteri széket elfoglalta, azt rebesgették róla, hogy olyan magyar birodalom
létesítésén töri a fejét, amilyen Nagy Lajos és Mátyás idejében virágzott, s két-
ségtelen is, hogy élt benne a nagy magyar királyok birodalmi szemlélete s igye-
kezett azt külpolitikájában érvényesíteni. Midőn figyelmével kelet felé fordult,
tisztában volt azzal, hogy ezen a tájon nem Ausztriának, hanem a középkori
magyar birodalomnak vannak hagyományai s a kettős monarchiának ezekhez a
magyar hagyományokhoz kell visszatérnie. Ezek a hagyományok a balkáni álla-
mokkal baráti együttműködést írtak elő, védelem és támasz nyújtását a gyengébb
déli szomszédok felé, nyugat művelődésének közvetítését, szellemi irányítást és
gazdasági kapcsolatokat. »A legfurcsább az, amidőn a kelet jövendőjéről van szó,
senkinek nem jut eszébe azon monarchiáról beszélni, mely hajdanán legtöbb vért
ontott keleten és mely leginkább van hivatva érdekei által a hozzászólásra. Ma-
gyarország magyar királyok alatt az a hatalom volt – mondja –, melyet keleten
leginkább ismertek és melytől leginkább tartottak, mióta Európa egyik legna-
gyobb államává egyesült.« Andrássy tehát az árpádi idők, vagy a Hunyadiak
korának szellemében keresi a keleti kérdés megoldását. Vallja, hogy Magya-
rországnak nagyhatalmi politikát kell követnie, de ennek szempontjait a magyar
történeti hivatásnak s a magyar érdekeknek kell meghatározniok. Gátat vet a
balkáni orosz terjeszkedésnek, de ugyanakkor támogatja a keresztény népek
felszabadítási törekvéseit. Az orosz expanzióval szemben biztosítékot keres Né-
metországban, de amennyire kerüli a viszályt Oroszországgal, épp olyan mér-
tékben ellene szegül annak, hogy a német–magyar–osztrák szövetséget
Franciaország ellen fordíthassák. Jó kapcsolatokat teremt Angliával, mint ter-
mészetes érdektársunkkal az orosz ellen. Politikájának alapgondolata, hogy
Ausztria–Magyarország kelet felé befolyáshoz jusson, de ezt ne hódításra,
hanem az egyes államok függetlenségének, szabadságának védelmére használja
fel mind az orosz, mind a török ellen. Hódítás helyett erkölcsi és gazdasági
összeköttetésre, szellemi befolyásra törekszik, s gondosan ügyel, hogy a függet-
lenség után vágyódó Balkán államok érzékenységét és érdekeit ne sértse. 

Elsősorban a szerbeket akarja kiragadni az orosz befolyás alól. Hogy Auszt-
ria–Magyarországhoz bilincselje őket, legnagyobb előzékenységet mutatja irán-
tuk, s azzal a tervvel foglalkozik, hogy az akkor még török uralom alatt álló
Bosznia és Hercegovina egy részét Szerbiának engedi át, s ezzel éket ver Oro-
szország és Szerbia közé. Bosznia és Hercegovina a balkáni vulkánnak szinte
állandóan működő krátere. Már a törökök előtt harcok folytak ennek a terület-
nek birtokáért a magyar királyok, a velencei köztársaság és a szerb fejedelmek
között. A törökök megjelenése óta pedig szinte állandóan folyt itt a vér. Oz-
mánság és pánszlávizmus, ortodoxia és mohamedanizmus, szabadságvágy és
önkény harcoltak itt a legnagyobb kegyetlenséggel egymás ellen, s az állandó

forradalmak a magyar területek nyugalmát is zavarták. A török kezéből lassan
kisiklott a hatalom, s a kérdés az volt: Szerbia-e vagy a monarchia? Szerbia
nemcsak Bosznia és Hercegovina után vágyódott, hanem a monarchia régi te-
rületei után is, s egy Boszniával megnagyobbodott Szerbia a magyarországi
szerbekre és horvátokra túlságos vonzást gyakorolt volna. Andrássy mégis meg-
kísérelte a Szerbiával való megegyezést, s csak akkor mondott le erről, amikor
rájött, hogy a szerbek érzelmeinek őszinteségében nem bízhatik. Andrássy ha-
sonlóképpen jó kapcsolatokat igyekezett fenntartani Romániával is. Látta, hogy
Romániának vagy Oroszországban, vagy Ausztria–Magyarországban kell tá-
maszt keresnie, de az orosz szövetség előbb-utóbb Románia bukását vonja
maga után, ami a monarchia érdekeivel is ellentétes lenne. Oroszország útjának
a Boszporusz felé törekvésében Bukaresten át kellett vezetnie. »Nézetem sze-
rint, – írta I. Károly román királynak – Romániának úgy nemzeti, mint európai
érdeke megegyezik Ausztria–Magyarországéval, ez pedig: hatásos bástyául kell
szolgálnia Európa egy részének, főleg a Keletnek elszlávosításával szemben.
Közös feladatuk az északi és déli szláv elemek összeömlésének megakadályo-
zása. Ettől az iránytól való eltérés Ausztria–Magyarország számára sok veszélyt,
Románia számára pedig pusztulást hozna.« Hozzásegítette Romániát függet-
lenségéhez, hogy a románok saját erejükre utalva a maguk kárára folytatott szé-
delgő politika helyett a józanság és szerénység politikáját kövessék a jövőben.
Erről így ír: »Abban a pillanatban, amikor a román nemzet sorsának intézését
saját veszélyére és felelősségére átveszi, csakhamar észre kell vennie teljes el-
szigeteltségét a szláv elem közepette«. Az orosz törekvések ellen tehát támo-
gatja Romániát, ezért segíti elő Románia függetlenedését, első volt a hatalmak
közül, aki elismerte Romániának a kereskedelmi szerződésekhez való jogát.
Mikor azonban Károly király egy katonai érmen »a románok fejedelmének« ne-
vezi magát, ez ellen határozottan felemeli a szavát. 

Andrássy külpolitikáját itthon sokat támadták. Hibáztatták, hogy nem kelt
a török status quo védelmére, Andrássy azonban látta, hogy ez a status quo
nem tartható fenn tovább, s a török visszahúzódása után az oroszok előretörése
helyett biztosítani kell a balkáni népek önállóságát, együttműködését s az egész
terület öncélúságát. A keresztény népek felszabadítása európai gondolat volt.
Ezt nem volt szabad megakadályozni, s nem is jelentett volna veszélyt, csak
abban az esetben, ha ezek a népek a maguk valódi érdekei ellen egy nyílt vagy
titkos orosz irányítás alatt álló szövetségben tömörülnek. 

Az emigráns Kossuth veszélyt látott a magyarságra nézve ebben a politiká-
ban, azonban ő is elismerte, hogy a török helyét a Balkánon másnak, de semmi
esetre sem az orosznak kell elfoglalnia. Kossuth látja, hogy »a török hatalom
napjai számlálva vannak«, s azt óhajtja, hogy »ha már halálra ítélte a török
birodalmát Európában a történelem, legyen halála... új életnek, a szabadság
életének kezdete.« Az az érdekünk, mondja, hogy ne az orosz, hanem a nép-
szabadság örököljön a török után, s ezért azon kell lennünk, hogy »az orosz
isolálva találja magát szemben Európával. Ez útját vágja terjeszkedési vágyai-
nak. És azon lenni, hogy a keleti népek bennünk szabadságtörekvéseik barátját
lássák. Ez ellensúlyozni fogja az orosz befolyást.« Kossuth úgy látja, hogy a
balkáni népek szabad nemzetekként akarnak élni, nem pedig orosz hegemónia
alatt, s ha ebben Magyarország nem támogatja őket, szükségszerűen az orosz
karjaiba vetik magukat. A pánszlávizmusban ő is nagy veszélyt látott az európai
nemzetek függetlensége szempontjából, s felfogása ebben egyezett nemcsak a
nyugati hatalmak külpolitikájával, de Andrássy felfogásával is. Kossuthnak is
az volt az elképzelése, hogy a dunai tájnak nem szabad a nagyhatalmak játék-
szerévé válnia, hanem magyar vezetés alatt kell egységbe szerveződnie. Ő is
úgy látta, hogy Magyarország teljesen önállóan nem tud megállani, de a meg-
oldást nem a széthullásra ítélt Ausztriával való közösségben, hanem a szabad
dunai népekkel való szövetségben látta. A pánszlávizmus ellenszerét a szláv
nemzetek függetlenségének megteremtésében keresi, a balkáni államokat akarja
egy konföderációban összefogni. »Én erősen meg vagyok győződve, hogy a
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Duna-völgyi kisebb nemzetek confoederatioja a történelem logikájának paran-
csoló követelménye. Ez azonban egy független Magyarországot feltételez.« Fél,
hogy az első európai bonyodalomban Magyarország léte kérdésessé válna, s a
veszélyek ellen a szomszédos kis népek szövetségében keres védelmet.
»Confoederatio nélkül Magyarország vegetálhat mint másod- vagy harmadrendű
hatalom«, de a nagyhatalmi állás súlyát, befolyását, erejét nem biztosíthatja ma-
gának, s így Európának ezen a veszélyes helyén, mint szabad és független állam,
nem tud megállani. E confoederatio nélkül nemzetünk »a keleten egymással ri-
valizáló nagyhatalmak közül valamelyik felé kénytelen lesz gravitálni, mit ha
nem teszen, nem lesz független, ha nem teszen s a kénytelenségből neutrálitás
által akar kibúvni, Velence sorsára juthat.« Kossuthot is tehát elgondolásában
kizárólag a magyar biztonság érdeke vezeti, s a magyarság létét szeretné a
dunai népek szövetségével biztosítani. A nagyhatalmi álláshoz kanyarodott tehát
ő is vissza, mint Andrássy, neki is a régi magyar birodalmi hivatás lebeg a szeme
előtt, mikor a konföderációról beszél. A különbség csak az, hogy Andrássy nyu-
gaton keres támaszt, hogy kelet felé érvényesítse a nagyhatalmi befolyást, míg
Kossuth a nyugattal szemben keletre akar támaszkodni. A szlávizmusban mind-
ketten egyaránt nagy veszedelmet látnak, de Kossuth szerint ezzel szemben
Ausztria védelmet nem nyújt, hiszen egyetlen esetben sem emelte fel szavát az
orosz terjeszkedéssel szemben, s magatartásával éppen Ausztria idézi fel Ma-
gyarországra a szláv veszélyt. Meg van arról győződve, hogy Ausztria el fog
bukni, a feladat tehát annak a tisztázása, hogy milyen államalakulások lépjenek
Ausztria és a Balkánról kiszoruló Törökország helyébe, s ki vegye át Ausztria
szerepét az európai hatalmi egyensúly érdekében a Duna völgyében. »Csak a
független Magyarország lehet nyugpontja egy olyan szövetségi combinationak,
mely a kisebb nemzeteket a nagy agglomeratiok általi elnyeléstől megóvhatja,
e megóvás nélkül Európa szervezetét, azt, amit józan értelemben hatalmi egyen-
súlynak nevezhetünk, szilárd alapra helyezni lehetetlenség«. – írja. Kossuth úgy
látta, hogy a délkelet-európai népek sorsában sok közös vonás van, kelet és
nyugat között való vergődésük, megoldandó történeti problémáik, hasonló gaz-
dasági és társadalmi alkatuk egymásra utalja ezeket a népeket, s ha egy erős
és életképes szövetségi rendszerbe fogják őket össze, ez mind a keleti germán
terjeszkedéssel, mind az orosz hatalmi törekvésekkel szemben védelmet fog
nyújtani. Magyarország létérdeke, hogy a dunai népek ne essenek áldozatul va-
lamelyik nagyhatalom étvágyának, maga a magyarság pedig nem fenyegeti
egyiknek sem a létét, mert nincsenek hatalmi igényei a Kárpátokon kívül. 

A románokkal és szerbekkel szembeni helyzetünket olyanformán ítéli meg,
mint Andrássy. »...Románia geographiai fekvése a román nemzet politikai füg-
getlenségének nem kedvező. Egy félsziget az, melyet három oldalról a szláv
elem tengere veszen körül. S e tenger észak felől az orosz hatalom óriási habjait
gördíti felé. Ha van két szomszéd ország a világon, mely függetlenségének ér-
dekei által védszövetségre van utalva, Magyarország és Románia az.« 

Hasonlóan ítéli meg a szerbek helyzetét is. »Mint Románia, éppen úgy Szer-
bia is az önfenntartás ösztöne által vannak arra utalva, hogy a független Ma-
gyarországgal védszövetségben keressék az orosz direct terjeszkedés vagy
indirect nyomás elleni biztosítást.« 

A Szerbiával és Romániával kötött szövetségnek kellett volna tehát Kossuth
elgondolása szerint pótolnia Ausztriával való együttélésünket. Ezzel az elgon-
dolással azonban épen az érdekelt népek nem nagyon rokonszenveztek, mert
az Magyarország döntő súlyának biztosítását és a nagy-román és nagy-szerb
törekvések feladását jelentette volna számukra. Kossuthra úgy tekintettek, mint
a történelmi magyar állam eszméjének képviselőjére, s ha be is látták, hogy a
konföderáció védelmet nyújtana a pánszláv-orosz törekvésekkel szemben, azzal
is tisztában voltak, hogy ez az elgondolás útjában áll a nagy-szerb és nagy-
román eszmék megvalósulásának. A románok maguk is foglalkoztak a konföde-
rációs gondolattal, de éppen ennek a gondolatnak egyik képviselője, Bălcescu,
említi panaszosan »Kossuth azt mondja, hogy ő mindenekelőtt magyar s magyar,

Magyarországnak szenteli szolgálatát, hogy feltétlenül akarja mindazt, amit el-
engedhetetlennek tart a magyar állam politikai és történelmi egységben való
fennmaradására.« Ilyenformán Magyarország Bálcescu szerint domináló állás-
hoz jutna s a szláv és román nemzetek fennmaradását veszélyeztetné. Később
Kossuth maga is rájött elgondolásának nehézségeire és veszélyeire s eltávolo-
dott a konföderáció gondolatától. 

Andrássy – ugyanúgy látva a Magyarországot minden oldalról fenyegető ve-
szélyeket – elég erősnek tartja az Osztrák–Magyar Monarchiát, hogy ezekkel
a veszélyekkel megküzdjön, s a keleti kis népekben nem keres támaszt, hanem
ellenkezőleg, ő akar nekik természetes támaszuk és szövetségesük lenni. 

Andrássy külügyminisztersége alatt a Balkánon újra vihar támadt. Hercego -
vinában felkelés tört ki, mely csakhamar az egész Balkánra átterjedt. Ezekkel
a szabadságmozgalmakkal szemben a törökök már-már győzteseknek látszot-
tak, mire Oroszország is beavatkozott, s a szultán kénytelen volt San Stefanó -
ban olyan békét kötni, amely az oroszok számára megnyitotta az utat az egész
Balkán meghódítása és Konstantinápoly elfoglalása felé. Az orosz győzelmek
óriási izgalmat keltettek Európa-szerte, de elsősorban nálunk és Angliában.
»Nem tudok kérdést – írja Lord Salisbury – mely valaha annyira felizgatta volna
az angol népet, annyira felkavarta volna szenvedélyeit, oly mélységes szakadékot
támasztott volna s oly elkeseredett izgalmakat szült volna valaha, mint ez a kér-
dés«. Az angol kormány politikai dogmája az volt, hogy nem engedheti meg
Oroszország terjeszkedését a Balkán felé, mert az oroszok kijutása a Földközi-
tengerre veszélyezteti Anglia életérdekeit. Hozzájárult ehhez az angol demok-
rácia ellenszenve az orosz autokráciával szemben, valamint az indiai érdekek
kérdése, így érthető, hogy Anglia következetesen oroszellenes politikát folyta-
tott. Hiába igyekezett Gladstone a bolgár keresztények legyilkolásán felhábo-
rodva, lángoló cikkeivel az angol közvéleményt törökellenessé hangolni, az angol
kormány halad a maga útján s ez az út párhuzamos az Andrássyéval. Oroszor-
szág európai nyomásra kénytelen a san stefanói békét a hatalmak kongresszusa
elé terjeszteni s a berlini kongresszuson művének csak romjait mentheti meg.
Berlinben erős gátat vetnek a pánszláv törekvéseknek, növelik Ausztria–Ma-
gyarország balkáni befolyását, megbízzák a monarchiát Bosznia és Hercegovina
megszállásával, megóvják az angol érdekeket, Bulgáriát elismerik szerényebb
határok között s megadják Románia szuverenítását. Ha sok kérdést megoldat-
lanul hagyott is a berlini szerződés, mégis nagyhatású volt, és évtizedekre szó-
lóan rendezte a Balkán helyzetét, mert azt a nagyhatalmak egymás közötti
megállapodása garantálta. 

Az érdekelt államokat azonban ez a rendezés korántsem elégítette ki. Ro-
mánia mellőzöttnek érezte magát, mert katonai sikerei ellenére sem gyarapodott
területileg. Zúgolódtak a bolgárok is, bár ők területileg jól jártak, azonban ha-
táraikat mégis szűkebben szabták meg, mint San Stefanóban. Érthetetlenebb
volt a szerbek elégedetlensége, akik abban reménykedtek, hogy megkapják
Boszniát, s mivel ez az illúziójuk szétfoszlott, tényleges gyarapodásuk ellenére
úgy érezték, mintha megrabolták volna őket. Hasonló zavar mutatkozott a gö-
rögöknél is, akik részt sem vettek a háborúban, de úgy érezték, éppen ezért
érdemelnének jutalmat. Az elégedetlenségre tulajdonképpen csak az albánoknak
volt okuk, mert nem ismerték el őket önálló államként s területileg is áldozato-
kat kellett hozniok. 

Természetesen az oroszokat bánthatta legjobban a berlini eredmény, hiszen
már nyitva látták maguk előtt az utat Konstantinápolyba s hittek abban, hogy
Nagy Péter legendás testamentumát valóra válthatják. Ezek a már-már megva-
lósultnak tűnő remények omlottak össze Berlinben. 

A török birodalom bomlását nem lehetett a berlini kongresszuson feltartóz-
tatni. Az újjászervezésnek súlyos akadálya volt, hogy a török nem tudott bele-
illeszkedni az európai polgárosodás folyamatába, a fiatal balkáni népek fejlődése
pedig nem érte el azt a fokot, hogy a maguk erejéből és együttműködésével
tudják megteremteni a Balkán rendjét és békéjét. Szabadságuknak igazi bizto-
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sítása érdekében nem tudtak egymással összefogni, s így létük elsősorban a
nagyhatalmak versengésén, vagy jó akaratán múlott. Ha el is nyerték a látszó-
lagos függetlenséget, minduntalan sakkfiguráivá váltak a hatalmak játékának.
Bismarck Jókai előtt hangoztatja, hogy Európa keletén nem látja keresztülvihe-
tőnek néprajzi alapon kis államok létesítését –, itt csak történeti államok lehet-
ségesek. Talán arra gondolt, hogy a balkáni államok bizonyos autonómiával a
monarchiához kapcsolódjanak.” 

A berlini kongresszus figyelemreméltó pontja a magyar sors későbbi ala-
kulása felé vezető történelmi útnak. Sajnos azonban ez az út makacsul még
ma is az etnikai államok errefelé lehetetlen óhajának irányába próbál haladni.
A mának üzen az a néhány megjegyzés, melyből hallhatunk a bulgáriai keresz-
tényirtásról, illetve a törökök európai átalakulásának nehézségeiről. A legta-
nulságosabb azonban az az elszánt és vad vágy, amely folyamatosan jellemzi a
balkáni népeket az etnikailag tiszta nemzetállam, s ennek is minél tágabb ha-
tárok között történő megvalósítása igyekezetében. Saját – sokkal kiáltóbb – ér-
dekeiket sem látva haladnának erre, miközben a közös veszély egyre nagyobb,
s a közös harc egyre inkább egyedüli reménység maradhat a közös megmaradás
számára.

„Andrássy politikájának alapelvei a Balkánt illetőleg visszavonulása után is
érvényesek maradtak, de tehetségtelen utódainak kezén mindaz, ami számára
csak eszköz volt Magyarország megtartására, lassan öncélúvá vált. Deák és
Andrássy nemzedékét a magyar politikai életben nem követte hasonló nagy
nemzedék. A nagyvonalúan európai és hagyományosan magyar politikai kon-
cepció elhomályosodik, s ennek következtében megromlik a viszony a szomszéd
népekkel, elmérgesedik a nemzetiségi kérdés, a magyarság egyre jobban ki-
kapcsolódik a balkáni kérdések irányításából, s lassan szembekerül azokkal a
kis népekkel, amelyek törekvéseik támogatóját látták benne a múltban. A Bal-
kán egyre inkább orosz befolyás alá kerül, s Ausztria–Magyarország dunai hi-
vatásának gondolata a nyugati hatalmak között is elhalványul. 

Ha a monarchiában még elevenen éltek volna dunai hivatásának eszméi s
nem maga tett volna le arról, hogy az európai politikában önálló akarata legyen,
nem került volna végzetes összeütközésbe Angliával s Franciaországgal, alig-
hanem másként alakul Délkelet-Európa sorsa. 

Közben maguk a lassan megerősödő balkáni népek egyre önállóbb politikát
igyekeznek folytatni. A szófiai szláv kongresszuson kimondják, hogy a Balkán
a balkániaké, s ezzel az ott lakó népek természetes jogaira hivatkoznak. Füg-
getlenítik magukat Európa ellenőrzésétől, de nem tudják magukat függetleníteni
a pánszláv befolyástól. 1912-ben már a nagyhatalmak figyelmeztetése ellenére
izenik meg a háborút Törökországnak. A nagyhatalmak ugyan félreismerik a
helyzetet, s meg vannak győződve róla, hogy a Balkán térképét a háború végén
ismét ők fogják megrajzolni, hiszen ezek az államok nekik köszönhetik létüket.
Hogy mennyire másképpen gondolkoznak már ebben az időben a balkáni
népek, azt Plamanac montenegrói követnek egy, a bukaresti Ţaraban közölt
nyilatkozata bizonyítja. A balkáni diplomata egészen nyíltan hangoztatja: a bal-
káni szövetség népei nem fognak visszariadni attól, hogy szembehelyezkedjenek
a nagyhatalmak akaratával. 

A háború török vereséggel végződik, s a győzelemben az egész szláv világ
a maga sikerét ünnepli. De a győztesek nem tudnak megegyezni a zsákmá-
nyon, egyesült erővel Bulgáriára támadnak, s kedvezőtlen békére kényszerítik.
Az európai Törökország területén pedig a balkáni szövetség államai osztoznak.
A szövetség létrehozása az orosz politika sikere volt, s vele a monarchia balkáni
helyzete véglegesen megingott. Szerbia egyre határozottabb nagy-szerb politi-
kát folytat, Romániában is előretör a nagy-román irányzat. A délkelet-európai
helyzet annyira feszültté válik, hogy a tüzet a legkisebb szikra föllobbanthatja.
A monarchia számára a cári védelem alatt folytatott nagyszerb politika a lét
kérdésének felvetését jelenti. Tisztában van ezzel Oroszország is, hiszen egy
századon át Szentpétervár részéről a monarchiának tett osztozkodási javaslatok

mindig elismerték, hogy Szerbiának a monarchia befolyása alatt kell maradnia.
Így értelmezte ezt a berlini kongresszus is, ahol a hatalmak megegyeztek abban,
hogy Szerbia Ausztria–Magyarország érdekkörébe tartozik. Maguk a szerbek
is alkalmazkodtak ehhez s csak a Karagyorgyevics-dinasztia trónra lépése után
kerültek véglegesen orosz befolyás alá. Az oroszok pedig mindent elkövettek,
hogy Nagy-Szerbia eszménye elevenen éljen a szerbek lelkében s így tudatosan
készítették elő a háborút. 

A világháború meghozta a Balkán-államok számára nemzeti álmaik megva-
lósulását, csak Bulgáriát csonkították meg s szorították ellenséges államok gyű-
rűjébe. Ugyanakkor azonban a forradalom Oroszországot is eltávolította a
Balkán színpadáról, s így a győztes nyugati hatalmak nem fukarkodtak balkáni
szövetségeseik megjutalmazásában. Az új államalakulatok megváltoztatták
ugyan Európa képét, de a határok nem történeti erőkre és államalkotó képes-
ségekre épültek, s így megint nem tudták a sok vészt látott terület békéjét biz-
tosítani. A dunai táj természetes központja, Magyarország, a kisantant
gyűrűjébe zárva elveszíti minden befolyását a Balkánon. A Balkán szövetségből
viszont, melynek egyetlen célja a status quo védelmezése, kimarad Bulgária,
noha birtokában vannak a Közel-Kelet felé vezető fő közlekedési útvonalak. Az
új Balkán megszületését a nyugati hatalmak győzelmének köszönhette s így
sorsa is elsősorban attól függött, milyen lesz a megnövekedett államok viszonya
a békét diktáló hatalmakhoz s milyen erőt és befolyást jelentenek ezek a hatal-
mak Európában. A Balkán határait kiterjesztették észak felé s ily módon ma-
gasabb gazdasági és művelődési fokon álló területeket csatoltak a Balkánhoz.
De éppen az erőszakos határmegvonások következtében a területileg megnö-
vekedett államok belülről nemzetiségi feszítő erőkkel telítődnek, kívülről pedig
a szomszédok revíziós igényeinek nyomását szenvedték. E politikai ellentétek
megnehezítették a gazdasági együttműködést is. Hiába kísérleteznek francia
részről ismét a konföderáció gondolatával, minden kísérlet, amely szorosabb
kapcsolatok kialakítására törekszik, kudarcot vall, hisz e tervek fő célja a meg-
levő helyzet állandósítása. De nem sikerül Németország távol tartása sem a
Balkánról. A Német Birodalom hatalmas erőfeszítésekkel igyekszik a Balkán
piacait meghódítani, s tíz évvel a békeszerződések megkötése után a balkáni
államok behozataluknak mintegy negyed részét már Németországból fedezik,
míg Angliával és Franciaországgal való kapcsolatuk sokkal jelentéktelenebb.
De egyre nagyobb szerepet kap Olaszország is a Balkán gazdasági életében.
Szorosabb gazdasági együttműködésre azonban rendszerint csak politikailag
egycélú államok lépnek, s gazdasági kapcsolatokkal a politikai befolyás is nőni
szokott. A gazdasági és politikai tájékozódás kettőssége zavart idéz elő a bal-
káni államok magatartásában. De zavart okoznak más tényezők is. A balkáni
népek túl gyors fejlődése nem segítette elő harmonikus társadalmi képük ki-
alakulását. Tömegeik a szinte középkori elmaradottságból jóformán csak a
török uralom megszűntekor kezdenek kiemelkedni, s ekkor területileg megna-
gyobbodva, meggazdagodva, szinte minden átmenet nélkül találkoznak a nyu-
gati technikai civilizációval. A radikális demokrata eszmevilágban nevelkedett,
hagyománytalan és hirtelen feltörő középosztály – főleg Jugoszláviában s Ro-
mániában – túlzott mohósággal igyekszik a nyugati berendezkedések átvételére,
néha már-már az amerikanizálódás tüneteit mutatja, s éppen a szerves fejlődés
hiánya magyarázza hajlamosságát a szélsőségek között ingadozó magatartásra
és a politikai bukfencekre. Ez a jórészt népi eredetű középosztály szélsőségesen
nacionalista, s merev sovinizmusa nemcsak a kisebbségi kérdés megoldását
akadályozza, de a szomszédos államokkal való megegyezést is. Megnehezíti a
belső megszilárdulást az is, hogy a politikai életben világszerte döntő szerephez
jutnak a világnézeti szempontok, ami a háború előtti világrendhez képest nóvum,
s természetszerűleg nagyobb zavarokat okoz ott, ahol nincsenek hagyományo-
kon nyugvó politikai és társadalmi rendszerek. 

Ha a Balkán kérdésének megoldásáról beszélünk, figyelembe kell vennünk
ezek mellett mindenekelőtt azt, hogy ezt a kérdést ma is, miként a múltban, a
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látható és láthatatlan szálak serege köti össze a világpolitika más, ugyancsak
megoldásra váró kérdéseivel. Megoldásról beszélni tehát nem is lehet mindad-
dig, amíg a nemzetközi politika nagy kérdései és Európa új elrendezése el nem
dől. Voltak századok, amikor a Balkán rendjét Magyarország szabta meg. Ha
ma nem is igényeljük magunknak ezt a szerepet, de – összefűzve a Balkán né-
peivel a közös érdekek szálain kívül a vérkeveredés és a közös sors ezernyi
kapcsával is – sorsuk ma is változatlanul érdekel. Ha ezen a területen az ellen-
ségeskedések lekötnek minden erőt, az itteni népek egyre jobban lemaradnak
nyugat mögött s így annak egyre inkább kiszolgáltatottjaivá válnak. A balkáni
népek érdeke tehát a magyarság érdeke is: közös feladat, hogy a Balkán kü-
lönböző fajú és célú népei egy igazságosabb, jobb rendben a közös európai fel -
adatokra megszerveződjenek, s a Balkán független népei a jövőben az európai
haladás és béke szilárd tényezői legyenek.”

Ezek az evidenciák ma sem vesztették érvényüket. A balkáni haláltánc még
nem ért véget. A mindent elnyelő albán népszaporulat, Koszovó, a Macedónia
és Görögország közötti vita, a maguk Trianonjának elszenvedte után távolról
sem szunnyadó szerb álmok, Bosznia–Hercegovina belső ellentmondásai, a be-
indult újkori népvándorlás útirányválasztása, s mindehhez a Nyugat stabil hozzá
nem értéséhez csatlakozó hatalmi érdekérvényesítése azt jelzik, hogy a balkáni
veszélygóc él, de egy még nagyobb veszedelem mindent elsöprő viharában apró
részletkérdéssé enyészhet.

Ennek kezelésében hatalmi szerepünk nem lehet, de okos és tapintatos hoz-
záállással talán csökkenthetjük a ránk nehezedő sokféle nyomást. Legyen az
kisebbségeinkkel kapcsolatos, vagy éppen a migráció mindent felülírni képes
problémája. A védekezés hosszabb távon, vagyis végeredményként csak akkor
lehet sikeres, ha nemcsak Európa lát át azon a másik világot jelentő törésvo-
nalon, hanem a balkáni szemek is kinyílnak a törésvonalon túli irányba.

Az előbbiekben láthattuk, hogy hányszor és miért nem mérték fel a közös
veszedelmet. Talán most sikerülhet, hiszen az mindenki számára annyira nyil-
vánvaló formában halad előre. Hacsak nem kényszerből, vagy vak, rövid távú
önös érdekből nem tagadják azt, amit jól láthatnak.

y

Az a tizenkettedik pont…
Jakab Elek az erdélyi unióról 1943/5.

150 év és mekkora változás. Akkor magyarból magyarabbá vált a boldog város,
ma magyar szó után fülel a hazalátogató kitántorgott.

„Mintha menyegzőre készült volna, oly derült, tiszta, mosolygó volt Ko-
lozsvár ábrázata: utcáin hömpölygött a nép, a jókedv hangján beszélgetve
díszöltönyös város-szolgák jártak fel és alá; a Redoute előtt, hol az ország-
gyűlés tartatott, sorfalakat képezett a várakozó közönség. Tíz óra felé gyűlni
kezdettek a követek és királyi hivatalosok: gazdag zsinórzatú atillák, selyem-
és bársony menték, kövekkel díszített forgós csalmák, rajtuk széltől ingatott
fejér kócsagtoll, ősi kardok s ezüst- és aranysarkantyús csizma volt díszöltö-
nyük, mintha királyát várná a magyar, kívül oly élénk, mintha mulatni, kedélye
oly emelkedett, mintha ünnepelni akarna; hangulatának komolysága s a meg-
jelenés méltósága árulja el csak, hogy törvényhozásra gyülekezik. Mikor nép-
szerű szónok vagy szabadelvű szász követ jött, mikor Lemény püspököt
látták, harsogó »éljen« fogadta, mely mint a haraszton futó tűz, úgy ment
végig az utcák tarka sokaságán. Egymás után hamar eljöttek a gazdag főurak,
a kir. főkormányszék tagjainak hintós és huszáros fogatai, az országgyűlés
elnöke s végre a kormányzó, gróf Teleki József... Kelet országai szebbet nem
mutatnak, a ruha festői pompája élénkebb hatást nem kelt, mint midőn 100–

200 magyar törvényhozót a nemzeti viselet ezen pazar elegantiájában egy-
mást felülmúlni látja a szem. 

…Én e gyűlésnek két különösb momentumát tartom megjegyzendőnek; az
egyik Róth Illés és Schmidt Konrád s a többi szász követek pártoló nyilatkozata;
a másik, midőn Lemény püspököt, mint unióbarátot, az országgyűlés meg-
»éljen«-ezte. Mindhárom férfin látszott a bensőjükben végbemenő nagy lelki tu-
sakodás. Nemzetök künn az országban határozottan ellene volt, hírlapjaik óvták
őket, túlzóik fenyegették, sőt előre átkozták azért, amiért ők itt a terem hangu-
latával szemben s ennek a megdöbbentő hatalommal nyilvánuló magyar áram-
latnak ellene állani nem bírtak. Tán szerették volna, tán akartak is, de a tény
tény; a felszólalásra kínálkozó törvényes alkalom elmúlt anélkül, hogy a kimon-
dott egyesülés ellen valaki csak egy ellenző igét is hangoztatott volna. Nem
csoda. Száz meg száz szem tekintett a teremben rájuk izgatott figyelemmel, vi-
tára készen lesve az ajkaikról ellebbenő szót; künn egy, a hazafiság
enthusiasmusában föllengő város 20000 lakosa csaknem lázas kíváncsiságtól
égve várta a jó vagy rossz hírrel vendégszerető hajlékaikba érkezőket. Ha ellene
szólnak az uniónak – úgy gondolkozhattak – bizonyos, hogy meg nem gátolják;
de az is bizonyos, hogy az egész város, sőt országgyűlés ellenszenvét költik
maguk iránt; de ha nem szólnak ellene, hanem jogfenntartással élve, az időre
és felsőbb hatalmakra bízzák a további fejleményeket, nem bizonyos, hogy a
magyarok országegyesítési szándékukat érvényesíteni végképpen képesek lesz-
nek. Nehéz helyzet! Ők az utóbbira határozták el magukat, az unióba bele-
egyeztek, vezérszónokuk beszédét oly hosszú és viharos »éljen« követte, mely
a ajtókon és ablakokon kihatott a várakozó népre, ott is harsány »éljen« rázta
meg a léget, mely végig ment az egész Belmonostor utcán: »éljen az unió«,
»éljen Róth«, »éljen Schmidt Konrád«, »éljen püspök Lemény«! – ez volt a csak-
nem általános éljenzés és zaj megkülönböztethető része. Midőn a kormányzó,
mint országgyűlési elnök az Unió-törvény egyhangú elfogadását határozatul
kimondotta, ismét megújult az, s több perc tölt el, míg a teremben s az utcán
künn a lelkesedés égő tüze s tomboló zaja lecsillapult. (Jakab Elek emlékira-
taiból)”

y

Így történt
Zathureczky Gyula: Jelek és változások 1943/5.

Vajon napjaink különös háborúja milyen jeleket csal ki a társadalomból. Ma is
észlelhető egyfajta nyugtalanság, egy mindenfelé megnyilvánuló türelmetlenség.
Ez is egyféle „háborús modor” volna?

„A háborús modor kérdésével bőven foglalkoznak a napilapok. Mert ilyen
is van. A nagy megrázkódtatásban a társadalomnak addig szépen összesimuló
részecskéi megkeverednek, ki alul volt, fölül kerül s nem egy közüle bizony fej-
tetőre állítva. A fokozott rend és biztonság követelménye éppen úgy hat a tár-
sadalomra, mint az igények kényszerű csökkentése és ebben a szokatlan
összevisszaságban az emberek elvesztik lábuk alól a talajt s elvesztik a kellő
mértéket. Ha a kereskedő árut ad el, gyakran azt hiszi, hogy kegyet oszt, ha a
vevő nem kap árut, csalást szimatol, a tisztviselő azt hiszi, hogy elevenek és
holtak korlátlan ura, a munkás úgy véli, hogy ellene van az egész társadalom,
s a hatalmasok többre becsülik s biztosabbnak vélik hatalmukat, mint valaha.
Mindezekből születik a »háborús modor«. Az a magatartás, amely nincsen össz-
hangban sem a tényekkel, sem az egyént megillető szereppel. Türelmetlenség,
gorombaság, nyegleség, hetykeség, gőg, lenézés, parancsolgatási hajlam, min-
dez együttesen ismertetője a háborús modornak. Annak a modornak, amelynek
eredménye a villamoson veszekedő ember, a hivatalban gorombáskodó tisztvi-
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selő, a közintézményeknél dühöngő fél, a portás, aki nem köszön, a jegyszedő,
aki elfelejtette a »kérem« szót, az »előkelőség«, aki nem fogadja a köszönést.
Változások, szerencsére nem tartós változások ezek. 

r

Tamási Áronnak az Erdélyi Gazdában megjelent »Üzenet« című cikke méltán
sorakozik azok közé az írásművek közé, amelyeket cselekedeteknek szoktunk
mondani és tettnek érzünk. A magyar sorsnak, a magyar jövendőnek, a magyar
magatartásnak világosabb és nyíltabb megfogalmazását régen olvashattuk. Nem
fájdalmasan és lemondóan, de hitet adóan és erőt gyarapítóan csendül ki a
cikkből Széchenyi két szava: »Egyedül vagyunk!« A magunk erejére vagyunk
utalva, eddigi eredményeinket egyedül a magunk erejének köszönhetjük és
»ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a meglévőt megvédeni és a még hiányzó magyar
földeket visszanyerni: egyedül a mi erőnkön dől el.« 

De nem lehet magyarázgatni és nem lehet más formába önteni Tamási
Áron gondolatait. A nagy változások idején talán helyénvaló ezért, ha szó sze-
rint idézzük szavait. »Az én véleményem szerint egyedül a felelős kormányzat
dolga, hogy a harcoló nagyhatalmak szándékait és terveit éberséggel figyelje.
Gondoljuk csak el, hogy milyen haszontalan dolog volna, ha mi magyar em-
berek azon különböznénk meg egymással, hogy vajon ki fog győzni. Haszon-
talan dolog volna, mert a győzelmet nem találgatni kell, hanem hinni benne
és végbevinni. Higgyünk tehát abban, hogy a mi igazságos magyar ügyünket
győzelemre visszük. De kérdezhetné valaki, hogy miben áll a mi igazságos
magyar ügyünk? Erre azt felelem, hogy két óriási nagy feladatból áll, neve-
zetesen először abból, hogy a magyar Szent Korona országát helyreállítsuk
és minden ellenséggel szemben megvédjük; másodszor pedig abból, hogy
ebben a helyreállított magyar hazában, majd a háború után, igazságos rendet
teremtsünk.

Már egyszer megtörtént, hogy belső erőnkben és kitartásunkban éppen
akkor bomlottunk meg, amikor a hazát külső és belső ellenség ellen meg kellett
volna védelmezni. Esztelen és végzetes dolog volt. Azonban süket és vak volna
az is, aki azt hinné, hogy a háború sikeres befejezése után nem kell nekünk új
és igazságos rendet teremteni itthon, hanem maradhat minden a régiben. 

Egyik az életünk, s a másik a boldogulásunk záloga. Senkinek soha nem
üzenhetünk ennél fontosabbat.« 

r

A cím- és rangkórság körül lankadatlanul porzik a küzdelem. Hevesen til-
takozott ellene a visszatérő Erdély és a tiltakozástól mintha meghökkentek volna
a trianoni ország címesei és rangosai is. A cím és rang azonban mégis megin-
dult hódító útjára a »bérces kis hazában« is. Roppant egyszerű oka van ennek:
a cím és rang előnyt jelent. Előnyt a kávéházban, a hentesnél, a sorban állásnál,
a hivatalokban, a vasúton és pályaudvarokon, gyűléseken, éttermekben, ma-
gánéletben egyaránt. Talán bolond is, aki nem használja. Ilyen »bolondok« azon-
ban – Istennek hála – még mindig akadnak Erdélyben jó egynehányan.
Meghökkentő azonban, hogy jóllehet néhány esztendővel ezelőtt, az erdélyi ma-
gyar irodalom budapesti nagy bemutatkozása alkalmával egy erdélyi magyar
író egyszerűen »herceg úrnak« szólította a megjelent királyi fenséget – monda-
nom sem kell, hogy ez a megszólítás legalább olyan feltűnést keltett akkoriban,
mint maga a bemutatkozó erdélyi irodalom – ma már az erdélyi magyar tudo-
mányosság egyik legkiválóbb közületében is, nemrégiben tartott gyűlésükön
méltóságodozni kezdték egymást a méltóságosok. Erre talán mégse lett volna
szükség. Mert igaz, hogy a cím- és rangkórság társadalmi betegség és az is
igaz, hogy mindenütt a világ kerekségén ugyancsak elharapózott, de el kell is-
mernünk azt is, hogy külön magyar válfaját állapíthatják meg a kutatók, ha gon-
dosan keresgélnek. A barokk Magyarországon teljes titulussal szólították
egymást az emberek, és a különbség a barokk és a neobarokk társadalmi forma

között mindössze annyi, amennyi lényegben is, hogy míg akkor a nagyságos
méltóságozta a méltóságost, az viszont nagyságolta a nagyságost, addig nap-
jainkban a titulálás csak felfelé adatik meg s felülről követeltetik, míg lefelé
megelégszünk egy hányaveti »Te« szócskával, nem is beszélve arról, hogy a mél-
tóságos »magá«-nak szólítja nagyságos nemzettársát. Mert olyant élő ember
bizonyára nem hallott, hogy két úriember napjainkban pl. a következőképpen
szóljon egymáshoz: »Parancsolj, méltóságos uram«, mire a másik így felel: »Iga-
zán hálára kötelezel, nagyságos uram«. Mert végeredményében nem arról van
szó, hogy kik hogyan szólogatják egymást, hanem arról, hogy a címek és rangok
mai használata törött gerincet, szolgaiságot, megalkuvást s a jellem nagyfokú
csorbulását követeli meg. 

r

A képviselőház, amikor még együtt ült, megkezdte a tanyai igazgatás ren-
dezéséről szóló törvényjavaslat vitáját. Magához a javaslathoz ehelyütt nem kí-
vánunk hozzászólni, csupán annak lényegéhez, amely egyben általános érdekű
magyar ügy: az önkormányzatok kérdéséhez. Lehet, hogy Erdélyben, részben
a hagyományok, részben a kisebbségi múlt kényszerűsége érzékenyebbé tette
az embereket »a nemzet ügyei, mint az ország dolgai« iránt, – mint azt a vissza-
csatolás után a magyar miniszterelnökhöz intézett memorandumában néhány
politikai és szellemi vezető megállapította – és ezért fogadjuk szívesen Erdély-
ben az önkormányzat minden formáját és segítjük elő megvalósulási lehetősé-
geit. A magyar élet egyik legsúlyosabb kórokozója az önkormányzati rendszer
felmorzsolódása és felcserélése a nemzeti és népi jellemmel ellenkező centrali-
zációval. Nemcsak közigazgatási és más gyakorlati téren okoz súlyos nehézsé-
geket az önkormányzatok meggyengülése, hanem – talán méltán használhatjuk
a szót – tragikusan hat ki a nemzet egészének magatartására. Az önkormányzat
neveli a kemény, öntudatos és gerinces férfiak társadalmát, akik mindig készek
a cselekedetre és híven őrzik a reájuk bízott anyagi és szellemi javakat. A szi-
gorú függés állapota a lélek szolgaiságára vezet és ha ez az állapot tartós, ered-
ménye a nemzet szolgalelkűsége lesz. Az önkormányzatok gyengülése nemcsak
a férfias cselekvőképességet csorbítja, hanem szakadékot ás a város és a falu,
ezzel magyar és magyar között. Csorbulása vagy hiánya lehetetlenné teszi az
apró építőmunkát is és olyan közszellemet teremt, amely mindent fölülről vár
és a kezdeményező erőt teljesen elveszíti. Pedig az állam és a nemzet nagy har-
móniája csak akkor teremthető meg, ha mindkettő egyaránt kiveszi részét a
közös célért folyó munkából: a nemzet gyarapításából és az állam megerősíté-
séből. Ezért fogadunk tüntető helyesléssel minden tervet és intézkedést, amely
önkormányzati rendszerünk terebélyesedését hivatott szolgálni.” 

Az a címkórság bizony sok keserű nyomot hagyott, s ezekről én még a „soha
fel nem épülő” rendszerben eltelt ifjúkoromban is hallhattam történeteket ma-
radék Hitelesektől. Az a bizonyos memorandum viszont ennél az asztalnál szü-
letett, amelyen most e sorokat olvasom. És nem is talált mindenben süket
fülekre. A miniszterelnök, gróf Teleki Pál azonban tragikus körülmények között
eltávozott, s csak ő tudja, miért és miként. Ma már csak szobrának távoztatá-
sáról vitatkoznak a „bűnös nemzet” vád képviselői.

y

Beköszöntő
Ravasz László: Élő nemzeti szellem 1943/6.

Megszívlelendő jó tanács Ravasz Lászlótól:
„(…) Minden norma csak mint forma lehet állandó; mihelyt megtelik tar-

talommal, többé nem szabály, nem mérték, hanem tény és eredmény. Például
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a norma csak azt mondhatja az irodalmi alkotásra nézve, hogy a magyar nyelv
szellemével, kifejező erejének szélesítésével, a magyar történelmi folytonosság
és a néplélek alkotásainak felhasználásával örökbecsű irodalmi alkotásra töre-
kedjünk. Ezt a normát nagyszerűen betöltötte Arany János, de Arany János
maga mégsem norma, mert túl és kívül rajta még mindig érvényes a szabály, s
el nem képzelhető, hogy minden irodalmi alkotás aranyjánosi stílust viseljen,
mert ez a magyarság alkotó géniuszának az elnyomorítása lenne. Nem lehet
azt mondani, hogy csak az a politika magyar, amelyik akár a kurucos, akár a
negyvennyolcas, akár a liberális, vagy totális állameszmét szolgálja, mert ezzel
örökre elnyomorítanók a magyarság politikai géniuszának a szabad működését.
Csak azt állíthatjuk, hogy olyan politikát kell követni, amelyik az egész magyar-
ságnak, a magyarságnak, mint életegységnek fizikai, szellemi és erkölcsi meg-
erősítéséhez, átnemesítéséhez vezet, s a magyarságot mennyiségben és
minőségben egyaránt fokozza. 

Meg kell tehát állapítanunk, hogy nincs sehol egy olyan tárgyi vonás, amely
akár az irodalomban, akár a művészetben változhatatlan kánonul, mérővesszőül
elismerhető volna, s amelyikről azt lehetne mondani, hogy ami ezt a jegyet
magán hordozza, az magyar, amiből hiányzik ez a jegy, az nem magyar. Eltűnt
korszakok, vagy megkövült művelődések alkotásait vizsgálva, történeti szemmel
meg lehet pl. állapítani, hogy az ilyen meg ilyen építkezési forma tiszta görög
lelemény, és mindenütt, ahol jelentkezik, görög hatásra lehet következtetni, de
mindaddig, amíg a görög szellem élő és alkotó szellem volt, nem lehetett volna
zárlatot csinálni és azt mondani: a görög szellem ezentúl ezt meg ezt a mintát
köteles követni, különben nem nevezhető görög szellemnek. Periklésszel nem
záródott le a görög szellem, nem záródott le Justiniánusszal sem. Lehetséges
pl. azt mondani, hogy Délkelet-Európában bármely nép zenéjében jelentkező
pentatonikus forma kétségtelenül magyar hatásra vezethető vissza, mert a ma-
gyar zene valóban pentatonikus, de nem azért mert magyar, hanem azért, mert
ága és része annak az ősi ázsiai művelődésnek, amelynek bizonyos népfajokra
és területekre érvényes szabálya a pentatonikus zene. Ravasz László: A ma-
gyarság. (Mi a magyar? 31–32. old.)”

S ami ebből talán a legfontosabb: „(…) olyan politikát kell követni, amelyik
az egész magyarságnak, a magyarságnak, mint életegységnek fizikai, szellemi
és erkölcsi megerősítéséhez, átnemesítéséhez vezet, s a magyarságot mennyi-
ségben és minőségben egyaránt fokozza.”

y

Egyén a közösségben
Martonyi János: Új magyar közigazgatás felé 1943/6.

„(…) szögezzünk le (…) két tényt, amelyek igazsága felett – úgy hisszük –
nem lehet vita. Az egyik az, hogy az egyes ember és az összesség egymáshoz
való kapcsolatának alakulása a történeti események egyik döntő eleme és ru-
gója. A másik, kétségbe nem vonható körülmény, hogy a világi közösségek
közül az újkor kezdete óta az állam az, amelyik a leghatalmasabb és az egyén
életére a legtöbb befolyást gyakorolja. A közösségi gondolat előtérbe nyo-
mulása tehát a gyakorlatban mindig az állami beavatkozás növekedésével egy-
értelmű.

Az állam cselekvéséről természetesen nem kell azt képzelnünk, hogy az fel-
tétlenül az egyéni kezdeményezés és szabadság elnyomására irányul. Inkább
az az állandóan hirdetett és többé-kevésbé meg is valósított célja, hogy az em-
berek minél szélesebb rétegeinek boldogulását mozdítsa elő. Fegyelmezettséget
és esetleg áldozathozatalt kíván tőlük a közösség érdekében, letöri az indivi-

dualizmusnak az összességre káros túlzásait, de mindezt azért teszi, mert így
látja legjobban szolgálhatónak az egyének érdekeit is.”

Vajon miért berzenkednek liberális hangadóink a nemzettudat ellen? Hiszen ez
éppen a fentebb leírtak alapján képes összhangot teremteni állam és egyén vagy
közösségek között. Elsősorban az áldoztahozatal terén, de nem csak ott. Minden
bizonnyal ők az államot is akadálynak érezhetik a közösségek minden szinten – a
családtól egészen a nemzetig – történő szétzilálásának igyekezete közben.

„Napjainkban az emberek sorsa mindenesetre egyre jobban függ az állam-
tól. Az egyének felé az államot leginkább közigazgatása testesíti meg, amelyre
az állam a maga célkitűzéseinek rendszeres munkával való, gyakorlati megva-
lósítását bízza. Teljesen érthető tehát, hogy nemcsak a szaktudomány emberei -
nek sorában, hanem a nagyközönség széles rétegeiben is egyre növekszik az
érdeklődés a közigazgatás jó megszervezése, működésének tökéletesítése és a
mutatkozó bajok kiküszöbölése iránt. A vezetés gondját viselők között terjed a
felismerés, hogy hivatása magaslatán álló közigazgatás nélkül eredményesen
kormányozni nem lehet, és hogy a korunk államférfiával szemben támasztott
követelmények közt előkelő helyet foglal el a közigazgatás beható ismerete.
A közvéleménynek, amelyet a hivatalokban eljáró ügyes-bajos emberek tapasz-
talatai alakítanak, ugyancsak messzemenő igényei vannak a közigazgatással
szemben; ma már nemcsak azt várja el tőle, hogy szabályt ne sértsen, és az
egyének jogait tiszteletben tartsa, hanem azt is, hogy célszerűen, közelebbről:
gyorsan és gazdaságosan járjon el, valamint hogy az emberek szükségleteit ki-
elégítse, tehát fogható eredményeket érjen el. Ez főleg azóta van így, amióta az
állam egyre újabb problémák megoldását minősítette közfeladattá és vállalta ma-
gára. Ennek következtében a közigazgatás tevékenységi köre rendkívül kibővült;
amíg régebben, hosszú évszázadokon keresztül csak hadsereg felállítására, adók
szedésére és a rend fenntartására irányult, addig újabban a gazdasági életbe
való mélyreható beavatkozást, a jövedelemeloszlás befolyásolását és különösen
a szegény néptömegekről való intézményes gondoskodást, valamint a közegész -
ségügy javítását és a népműveltség emelését is magában foglalja. A közigazgatás
ma akárhányszor széles körű tervgazdálkodást irányít, továbbá – divatos szóval
országrendezésnek vagy térrendezésnek nevezett – nagyszabású telepítési és ta-
lajjavítási munkákat bonyolít le. Háború esetén a nemzet minden erejének moz-
gósítását is túlnyomóan a közigazgatás hajtja végre. Új munkaterületeinek
többsége olyan, amelyen a siker nem kizárólag a hatalmi eszközök igénybevé-
telétől, vagy a jogszabályok helyes alkalmazásától függ, hanem a szakszerű fel-
készültségen és az eljárás célravezető voltán fordul meg.”

Napjaink nemzetélete is olyan államférfiakra (nőkre) építheti fel csupán a
jövő kormányzását, akik e fenti követelményeknek megfelelnek. Ehhez képest
azonban a mai politikai palettán, bárki, aki a kor divatja szerint akár egy ún.
„celeb” szintjét megüti, elkezdhet politikai tábort toborozni, vagy később akár
pártot alapítani, hogy aztán harcra keljen, egyedül vagy koalíciókban, olyanok
ellen, akik – nevezzük röviden és érthetően őket – kormányzásképesek. Ha az
éppen működő kormányzóerő aztán munkája közben hibát vét, ami még nem
kormányzásképtelenséget jelent – a soha próbára nem tett, kormányzásra nyil-
vánvalóan alkalmatlan erő, a gátlástalan ígérgetés és – jobb szó híján – mocs-
kolódás minden eszközével elindulhat a nyilvánvaló katasztrofális kudarcot
jelentő hatalomátvétel felé.

Ennek viszont a legfőbb tanulsága az, hogy ha valahol egy kormányzóerő
működőképesnek bizonyult s elindult egy jó irányba, felelőssége napról napra
nő a nemzet közössége szempontjából sorsdöntően fontos hatalom megtartása
terén is. Vagyis a lehető legkevesebb hibával kell kormányoznia, és hallatlanul
nagy hangsúlyt kell fektetnie a tájékozatlan választói tömeg – a mindenkit egy-
formán magába foglaló nemzet – felé történő kommunikáció terén.

„Végigtekintve az elmúlt évtizedek folyamán a különböző országokban érvé-
nyesült közigazgatási reformtörekvések múltját, azt az érdekes megfigyelést te-
hetjük, hogy azok eleinte a pillanatnyi szükség hatása alatt születtek, tehát
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rögtönzöttek és az egységes elgondolást nélkülözők voltak. Különösen az 1914–
1918-as világégés nyomán elharapódzott gazdasági válság gyakorolt az állam
igazgatását egyszerűsítő különféle ötletekre serkentő hatást, mert ezek reményt
nyújtottak a tisztviselők számának apasztására és általában a közületi kiadások –
vagyis közvetve az adóterhek – csökkentésére. Az ilyen rendszertelen, a bajok
gyökeréig többnyire nem hatoló kísérletek megbírálása és egy mélyen átgondolt
tervbe való fokozatos beillesztése terén döntő szerep jutott mindenütt a tudo-
mány képviselőinek. Ez annak volt köszönhető, hogy a közigazgatással való el-
méleti foglalkozás új, korszerű irányzatának képviselői sohasem vágyódtak a
sokszor emlegetett »elefántcsonttorony«-ba való visszahúzódás után, hanem el-
lenkezőleg, élénk kapcsolatot tartottak fenn az élettel és elvi tételeiket gazdag
gyakorlati tapasztalatokból merítették. Szavukat nem mindig fogadták meg azon-
nal, de hatásuk mégis biztosan és feltartóztathatatlanul terjed.

Megállapításaink igazolására éppen a hozzánk legközelebb eső példát hoz-
hatjuk fel: a magyar közigazgatási reform sorsát az utolsó húsz esztendőben.
A közigazgatás méreteinek fokozatos növekedésével kapcsolatban ugyan már
a századfordulótól kezdve rávetítődött néha az érdeklődés sugárkévéje a köz-
hivatalok szervezetének és eljárásának egyszerűsítésére, mégis; a probléma
csak az országnak az 1918. évi katasztrófa után bekövetkezett megcsonkítá-
sakor vált igazán égetővé. Az állam pénzügyi helyzete elkerülhetetlenné tette a
tisztviselők jelentékeny részének elbocsátását; ez annál fájóbb intézkedés volt,
mert nagy számban voltak közöttük olyanok, akik az elszakított területekről
menekültek. Keresni kellett tehát azokat a módokat, amelyek csökkentett lét-
szám mellett is lehetővé teszik az egyre bonyolultabb ügyek megfelelő elinté-
zését és a közönség gyors kiszolgálását. A törvényhozás és a kormány valóban
számos ilyen célú rendelkezést hozott, először az államháztartásnak 1924–
1926-ig, a Nemzetek Szövetségének közben jöttével lefolyt szanálása során,
majd az újra fenyegetően tornyosuló gazdasági válságjelenségek hatása alatt,
az 1930-as évek elején. 

E második nagy racionalizálási kísérlettel kapcsolatban felvetődött tervek
és gondolatok hamarosan Magyary Zoltán személyisége körül kristályosodtak;
az ő neve azóta is elválaszthatatlanul kíséri közigazgatásunk elméleti és gya-
korlati megújulásának mozgalmait. (…) Kormánybiztosi minőségében Magyary
Zoltán két esztendőn át dolgozott, alapos vizsgálat tárgyává téve egész köz-
igazgatásunkat és rendkívül értékes felismerésekhez jutva el. Hamarosan kiala-
kította és közzétette a megoldandó feladatok rendszerét; egyúttal mindjárt
kifejtette azt, a munkásságán azóta is vörös fonálként végighúzódó gondolatot,
hogy minden reform sikerének előfeltétele a közigazgatás egységes irányításá-
nak megvalósítása a miniszterelnöki hatalom és felelősség ehhez szükséges nö-
velése útján. (…) megalapította a budapesti egyetem keretében a Magyar
Közigazgatás-tudományi Intézetet, amelynek szellemi munkaközössége az általa
meghívott közigazgatási tisztviselőkből és tehetséges tanítványokból áll, anyagi
felszerelését pedig gazdag könyvtár és dokumentációs anyag alkotja. Mind a
saját, mind az intézet tagjainak tudományos eredményeit előadássorozatokban
és a kiadványok egész tömegében igyekezett a közvélemény tudatába bevinni,
sőt eszméinek terjesztésére 1938-ban folyóiratot is indított Közigazgatás-tu-
domány címen. Végül is – és éppen ez az alkalom ösztönzött bennünket e je-
lentőségteljes pályafutás főbb állomásainak vázlatos áttekintésére – tizenkét évi
professzori működés után elérkezettnek látta az időt arra, hogy gondolatrend-
szerét hatalmas szintézisbe foglalja össze, most megjelent Magyar Közigaz-
gatás című munkájában.” 

A fentiekben olyan elemekre ismerhetünk, amelyek napjaink próbálkozásaira
utalnak.

„(…) Magyarynak a közigazgatásról való felfogását mindenekelőtt az a –
főleg az amerikai elmélet és gyakorlat nyomán kialakult – felismerés alapozza
meg, hogy belső természete szerint az állam adminisztrációja is ugyanolyan
igazgatás, mint amilyet a nagy magánvállalatoknál látunk. (…) 

Amikor szervezetről beszélünk, akkor az igazgatásra nyugalmi (statikus)
helyzetében gondolunk, amikor pedig a működésről van szó, akkor az igaz-
gatást mozgó (dinamikus) állapotában szemléljük. A két fogalmi elem között
szoros összefüggés van: a szervezet sohasem öncél, hanem azért létesül, hogy
működést fejtsen ki és ennek során minél nagyobb eredményeket érjen el.
(…) 

A belőle adódó első tanulság az, hogy a közigazgatási szervezet sem ön-
magáért, puszta díszként épült ki, hanem létjogosultságát az általa kifejtett
munka adja meg. Tudnunk kell továbbá azt, hogy a közigazgatásnak a népesség
szaporodása és még inkább az állami beavatkozás kiterjedése miatt állandóan
növekvő szervezete különböző szempontokból végzett, világos tagolásra szorul,
a kellő munkamegosztás és összhangbiztosítás érdekében. A közigazgatás mai
hatalmas méretei mellett mindenképpen a szervezés kérdéseit kell figyelmünk
középpontjába állítani. (…) Ezeknek a szervezési intézkedéseknek a végrehaj-
tásától fog függni a sokféle konkrét állami cél tulajdonképpeni megvalósítását
szolgáló, szakirányú közigazgatási működés sikere is. 

A helyes szervezés kiindulópontja – amint ezt Taylor megállapította – annak
belátása, hogy jó megoldás több lehet, de ezek közül legjobb csak egy és ehhez
nem lehet találomra eljutni, hanem módszeres vizsgálattal kell megkeresni és
kikísérletezni. Ez az ún. tudományos üzemvezetés – az Európában meghono-
sodott kifejezéssel racionalizálás – fogalma, amelynek nemcsak a magángaz-
daságban, hanem a közületek tevékenységében is hasznosítható voltát először
a francia Fayol ismerte fel, akinek ezt a nagy érdemét Magyary is kellően érté-
keli. Ő figyelmeztetett arra is, hogy a szervezés munkájának elvégzése legna-
gyobbrészt a főnökökre hárul. Magyary ebből kiindulva számtalanszor
hangsúlyozza azt, hogy a főnököktől különleges képességeket és szakértelmet
kell megkövetelnünk. 

A szervezés és ezen belül a főnöki funkció fontosságának mély átérzése vál-
totta ki Magyary Zoltánból a magyar közigazgatásra vonatkozó legsajátabb té-
teleit, amelyeket szét nem bontható logikai láncolatra fűzött fel. Kiemeli
mindenekelőtt, hogy a szervezési feladatok közigazgatásunk egész területén
egyformák, és ezért egyöntetűen kell őket megoldani, úgy, hogy megállapítjuk
rendezésük legjobb módját és ennek alkalmazását minden igazgatási ágban,
minden hivatalnál kötelezővé tesszük. Evégből szükség van a közigazgatási
szervezet egységes irányítására, más szóval az adminisztráció fölé egyetlen leg-
magasabb főnök állítására. A közigazgatás feje elvileg az államfő (király, kor-
mányzó), aki azonban – a magyar alkotmányjog írott és íratlan szabályai
szerint – túlnyomórészt átengedi ezt a funkciót a kormánynak. A kormány vi-
szont több tagból álló testület (minisztertanács), amely cselekvésre és cselekvés
irányítására sohasem lehet annyira alkalmas, mint egy személy. Ez a személy
természetszerűleg csak az lehet, aki ma is »primus inter pares« a miniszterek
között és a minisztertanácsban elnököl: a miniszterelnök. Őt kell az egész köz-
igazgatás főnökévé tenni és neki az egyes miniszterekkel szemben utasítási
jogot adni, amivel ez idő szerint – az egyéni miniszteri felelősség elve követ-
keztében – nem rendelkezik. Magyary teljesen tisztában van azzal, hogy ehhez
a magyar alkotmány módosítására lenne szükség és ezt az alkotmányreformot
nagy nyomatékkal sürgeti is.

A miniszterelnök ezt a megnövekedett hatáskörét csak úgy töltheti majd be,
ha egy különleges szerv, az ún. közigazgatási vezérkar áll rendelkezésére. Ál-
talános szervezéstudományi igazság ugyanis, hogy nagy organizációknál a fő-
nököknek külön segédszervre van szükségük a reájuk háruló teendők
ellátásához. A „közigazgatási vezérkar” elnevezés a katonai vezérkar mintájára
született és szerepe valóban hasonló lenne a katonai vezérkarokéhoz. Ennek a
polgári vezérkarnak kirendelt közegei lennének az egyes minisztériumokban,
továbbá legalábbis a középfokú közigazgatási szerveknél, avégből, hogy ezek
főnökeit munkájukban segítsék és a miniszterelnök által kiadott szervezési
irányelvek végrehajtásáról gondoskodjanak.”
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A mostanság annyit kárhoztatott „centralizációs kísérletek” akár ebből a
felismerésből is táplálkozhatnak. 

„Magyary eszméire a korábban kifejtett elvi alapokon kívül mindenesetre
komoly (hatással voltak az első világháború óta kialakult tekintélyuralmi rend-
szerek is. Bő teret szentel az általuk keresztülvitt gyökeres újításoknak a legil-
letékesebb nemzetközi szellemi fórum, az 1936. évi közigazgatás-tudományi
kongresszus elé terjesztett nagyszabású munkálatában, (…). Érdekesen fog-
lalkozik itt a parlamentarizmus és a miniszteri felelősség megszüntetésének,
valamint az egyetlen párt uralmának a közigazgatási munka eredményességére
való hatásával. Fejtegetései jól bizonyítják, hogy a közigazgatási reform sorsa
nagymértékben függ az államélet politikai atmoszférájától, és hogy az alkot-
mányforma megváltoztatása lényegesen előmozdíthatja a közigazgatás ered-
ményességét, mert meg tudja neki adni a cselekvés jobb feltételeit. Magyary
azonban nem hagyja figyelmen kívül a parlamentáris kormányzatú országoknak
(Anglia, Belgium, Svájc) a közigazgatás helyes irányítása terén elért eredmé-
nyeit sem; bizonyos, hogy (…) közigazgatás munkateljesítményének fokozását
szolgáló eszközöknek van egy olyan csoportja is, amelyet a tekintélyuralmat be
nem vezetett államokban is lehet alkalmazni. 

(…) kétségtelenül igaz Magyarynak az a megállapítása, hogy a közigazga-
tásnak egységes irányításra van szüksége, ezt tehát meg kell valósítani. Ehhez
a tanításhoz Magyary egy másik frappáns megállapítást kapcsol: a közigazgatást
nemcsak felülről kell egységben szemlélni, hanem tudni kell azt is, hogy az alul-
ról, a közönség, az igazgatottak oldaláról is egységet képez. Az egyes ember, a
»névtelen magyar«, nem tesz különbséget a sokféle (felsőbb és alsóbb, állami és
önkormányzati) közigazgatási szerv intézkedései és az általuk reá rótt terhek
között; különböző részletkérdésekkel foglalkozó szervek által elkövetett hibák
miatt az egész »bürokráciával« elégedetlen. Minden közigazgatási tisztviselő le-
gyen tudatában annak a messzemenő felelősségnek, amelyet ez a tény reá hárít!
Magyary erőteljesen és szabatosan fogalmazza meg azt a gyakran hangoztatott
megállapítást, hogy a közigazgatás az emberekért van. »A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más mértéke, mint az emberek, a nemzet szolgálata«
(…). A társadalmi igazságosság elvének mély átérzésére, bátor lélekre és meleg
szívre vall az, amikor ebből egyúttal azt a következtetést is levonja, hogy a köz-
igazgatás legyen pártatlan és mindenkinek bajával törődő: »Ne tegyen különb-
séget szegény és gazdag, barát és ellenség, kormánypárt és ellenzék, város és
falu, magyar és nemzetiségi közt«. Úgy hisszük, ezen a ponton villan fel előttünk
a közigazgatás munkájának legnehezebb belső problémája is: annak elbírálása,
hogy az egyes embernek a hivatalnok előtt jelentkező igénye, érdeke fedi-e a
közösség érdekét, vagy mennyiben ellenkezik azzal. Minden kérésnek nem lehet
eleget tenni, de még az elutasítás is legyen szeretetteljes és nevelő hatású. Fon-
tos, hogy az emberek érezzék azt, amit Magyary a tatai népfőiskola megnyitásán
oly egyszerű és találó szavakkal fejezett ki: „a közigazgatás nem ellenfél, hanem
egy mivelünk..., azt akarja, hogy a magyarok országának jól menjen a dolga.« 

Ahhoz, hogy a közigazgatás az embereket segíthesse, szükség van arra, hogy
pontosan ismerje életkörülményeiket. A közigazgatásnak – akár a jó orvosnak –
előbb meg kell csinálnia a diagnózist és azután kell a terápiához fognia. Magyary
ezt a korábban nagyon kevéssé felismert igazságot nemcsak hangoztatta, hanem
mindent elkövetett annak gyakorlati megvalósítására is. (…)

Talán sikerült az eddig elmondottakkal megvilágítanunk azt, hogy Magyary
felfogása szerint a közigazgatás működésével szemben támasztott legfőbb kö-
vetelmény a kitűzött célok elérése, az eredményesség. Nem kell azonban azt
gondolnunk, hogy a célszerűség hangoztatása mellett a jogszerűséget, a jog-
szabályok betartásának kívánalmát Magyary teljesen elejti. Csupán aránylago-
san, az eddig megszokott beállításhoz képest tűnik úgy, mintha nála a jogeszme
háttérbe szorulna. Egyik munkájában sem hagy kétséget afelől, hogy a XIX.
századi jogállam (Rechtsstaat) vívmányait, nevezetesen a közigazgatási cselek-
vésnek jogi felhatalmazáshoz és korlátokhoz való kötését, továbbá ezek betar-

tásának független bírói oltalom alá helyezését a XX. század államába is át kell
menteni. Talán legjobb, ha saját szavait idézzük: »Az eredményesség követel-
ményének megfelelő közigazgatás nem a jogállam eszméjének feláldozását,
hanem továbbfejlesztését, kiegészítését jelenti egy további szemponttal« (…).
Sőt egyenesen sürgeti jogrendszerünk kiépítését azokon a területeken, ame-
lyeken a szabályozás hiányos (közszolgálati pragmatika, közigazgatási eljárás
és bíráskodás). Viszont fontosnak tartja, hogy ne törekedjünk minden részlet-
kérdésben aprólékos jogszabályok alkotására, mert a jogállamnak ezt a köve-
telményét az életviszonyok mai bonyolultsága mellett nem lehet többé betartani.
A jogszabályok tekintélyének megóvását és a közigazgatás munkájának meg-
könnyítését egyaránt szolgálni kívánja az a javaslata, hogy a hatályos jogszabá-
lyokat tárgyak szerint csoportosított, hivatalos összeállításokban tegyék közzé. 

A közigazgatásnak Magyary által fokozatosan kialakított új szemlélete, kü-
lönösen a jogszerűség és a célszerűség kettős mérlegére való helyezése persze
a vele való elméleti foglalkozás eddigi kereteinek tágításával jár. (…)”

Amikor a magyar közigazgatás aktuális megújítása elkezdődött, ha mint
„névtelen magyar” visszaemlékezünk az akkor elhangzott alapvetésekre, való-
jában Magyary Zoltán, idősebb Martonyi János által idézett fenti mondatai
visszhangzanak azokban.

„Az összefoglalt alapgondolatok fényével bevilágíthatunk a közigazgatás
nehéz részletproblémáinak minden legkisebb zugába. Végigtekinthetünk segít-
ségével a közigazgatásnak azokon a változatos szervezeti típusain, amelyeket a
megoldandó kérdések különbözőségéhez alkalmazkodva kialakított. A tisztán
bürokratikus szervek mellett ma is megértjük az önkormányzati alakulatok je-
lentőségét, amelyeknek az állam egyrészt saját tehermentesítése céljából, más-
részt a helyi viszonyok jó ismerete miatt, meg politikai belátásból, az emberek
könnyebb kezelése érdekében is átengedi az ügyek egy részének elintézését.
Magyaryval együtt kívánatosnak fogjuk tekinteni azt, hogy a régi történeti múltra
visszatekintő területi önkormányzatok (vármegye, város, község) mellett az azo-
nos foglalkozást űző, vagy közös hivatási érdekkel bíró egyénekből alakult tes-
tületi önkormányzatok is fokozott szerephez jussanak a közigazgatásban; ez a
végrehajtó hatalom gyakorlásában való részvételük folytán sokkal öntudatosabb
kapcsolatba hozza őket az állammal, mint amilyen érzelmi kontaktust a válasz-
tójogon keresztül a törvényhozásban való közreműködésük jelentett. Az Európa
több államában (Olaszország, Portugália, Spanyolország) kiépült korporatív
rendszer értéke közigazgatás-tudományi szempontból abban rejlik, hogy az em-
berek bizonyos csoportjait közösen érdeklő kérdések intézésére olyan szervezeti
formát hozott létre, amely a feladat természetének legjobban megfelel. 

Sokat foglalkoztatják Magyaryt a közigazgatás és a gazdasági élet összefüg-
gései. Legutóbbi nagy munkájában külön szakaszt szentel a »gazdasági appará-
tus« feltárásának, amelyet a közigazgatás tényezőinek jól kell ismerniök, ha a
nemzet anyagi erejét növelni akarják. Hiszen az állam egész gépezete erre az
erőforrásra támaszkodik, ebből a rezervoárból teremti elő az adókat és más köz-
szolgáltatásokat. A közigazgatás ma a gazdasági életbe lépten-nyomon beavat-
kozik, azt irányítja, sőt maga is folytat termelő, feldolgozó vagy kereskedelmi
tevékenységet, az ún. közüzemeken keresztül. Ezek a közigazgatási szervezetnek
további, különleges jellemvonásokkal bíró, mert a gazdálkodás követelményeihez
igazodó alakulatai lesznek. Az állam anyagi szükségleteit persze sohasem elé-
gíthetik ki egyedül a közüzemek, hanem a közigazgatási szervek munkájának
elvégzéséhez szükséges dologi eszközöket (épületek, bútorok, irodaszerek) az
állam a magániparosokkal készítteti el, illetve a kereskedőktől vásárolja meg.
A közigazgatás tehát – magasabb közérdekből mellőzve itt a kényszerhatalom
alkalmazását – a magángazdaság termékeinek fogyasztójaként jelentkezik. Első
pillanatban hajlandók lennénk azt hinni, hogy jó, ha az állam ezeknél a munká-
latoknál és vásárlásoknál minél bőkezűbb; meg kell azonban gondolnunk azt,
hogy itt az adózók filléreinek felhasználásáról van szó, tehát az anyagbeszerzés-
nek nagyon szakszerűen és takarékosan kell történnie, amit az eljárás közpon-
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tosításával szolgálhatunk legjobban. Végső fokon mindenkinek – még az állam
szállítóinak is – az az érdeke, hogy a közület alkalmazza a gazdaságosságnak
Magyary által mindenben vezéreszméül tekintett elvét: »az eredményt minél ki-
sebb áldozattal és az áldozattal minél nagyobb eredményt elérni« (…).

Magyary munkáit olvasgatva jól emlékünkbe vésődik az, hogy a közigazgatás
szervezete nem valami lelketlen mechanizmus, hanem élő és érző emberekből,
a tisztviselőkből áll, akiknek tárgyilagos kiválasztása, képességeik fejlesztése,
munkakedvük növelése az egyik legfontosabb »racionalizálási« feladat. Éles
megfigyelésre valló megjegyzések vezetnek be bennünket a hivatal lélektanába.
Példát kapunk arra, hogy a tisztviselők kötelességteljesítését milyen magas eti-
kai nézőszögből kell megítélnünk; nemcsak engedelmességet és a hivatali idő
betartását kell tőlük elvárnunk, hanem az igazmondást, a felek előzékeny tá-
mogatását, a nemzetiségek nyelvének megtanulását, a felelősségvállalásra és
javításra való állandó készséget és a feddhetetlen életmódot is. Az alárendeltek
munkáját irányító főnökökkel szemben még fokozottabb követelmények támasz-
tására van szükség. Főnökké nem azt kell megtenni, akinek hosszú a szolgálati
ideje és jól végzett valami sablonos részletmunkát, hanem azt, akiben megvan-
nak az ehhez szükséges különleges tulajdonságok (pl. kezdeményező erő, íté-
lőképesség, higgadtság, emberismeret). A főnöki tehetség igazi próbaköve az,
hogy valaki miképpen tud bánni a hozzá beosztottakkal és hogyan tudja azok
munkateljesítményét a maximumra fokozni. Ez nemcsak a szigorúságon és a
buzgóságon fordul meg, hanem a minden irányú igazságosságon, a dicséret és
a korholás megfelelő alkalmazásán, az alárendeltek munkájának teljes ismeretén
és a bajaikban való megértő segítségnyújtáson. A főnök és alárendeltjei között
olyan viszonynak kell kialakulnia, hogy »az alárendelt négyszemközt mindent
megmondhasson neki, de a nyilvánosság előtt a főnökét feltétlenül védje«. (…)
Az előléptetéseknél a jól vezetett minősítési táblázatok által nyújtott lelki fény-
kép legyen a döntő. Törődni kell azzal is, hogy a tisztviselők között a súrló-
dásmentes együttműködést szolgáló, bajtársias szellem uralkodjék. 

Sokáig pergethetnők még e gazdag életmunka által termelt gondolatokat.
De talán elégedjünk meg azzal, hogy végső konklúzióként két tanulságra mu-
tassunk még reá. Az egyik az, hogy az államéletnek és különösen a közigazga-
tásnak mélyre ható átalakítása elől nem lehet többé kitérni; a megújulást
szolgálhatja forradalom is, de végrehajthatjuk – és ez talán a bölcsebb meg-
oldás – a szükségesnek felismert reformok fokozatos megvalósításával, tehát
megfelelő ütemű evolúcióval is. A másik igazság pedig az, hogy e munka közben
mély bölcsességgel kell mindig összeegyeztetnünk az általános korszellemet és
a különleges nemzeti sajátosságokat.” 

E sorok olvasójának vagy idézőjének nem lehet információja arról, hogy id.
Martonyi János, Magyary Zoltán munkáját méltató és figyelmeztetéseit kiemel-
ten hangsúlyozó tanulmánya, illetve maga Magyary Zoltán munkássága meny-
nyire képezi részét a mai közigazgatási reformot vezető szakemberek
tapasztalati tárának, de a felfedezett hasonlatosságok megnyugtatóan hathatnak
ránk. Főleg, ha azokat a tanulmány utolsó két mondatának figyelembevételével
alkalmazzák.

y

A hálátlanokról
Pukánszky Béla: Szászok a magyarság és a románság
közt 1943/6.

„Értekezésem címe egy kis magyarázatra szorul: lényegében az erdélyi szász–
román kapcsolatokról akarok szólni, de mindig azt az elvi tanulságot vizsgálva,
hogy mit jelentenek ezek a kapcsolatok a magyarság szempontjából. Volt-e sze-

repe a magyarságnak a szász–román kapcsolatok létrejöttében, s ha igen, mi-
lyen volt ez a szerep? Másfelől a szász–román kapcsolatok módosították-e a
két népnek a magyarsághoz való viszonyát? Segítettek-e hidat építeni a ma-
gyarság felé, vagy eleve, már létrejöttükben is a magyarság ellen irányuló célzat
érvényesült-e? Ilyen és hasonló kérdésekre keresve feleletet, mégis indokoltnak
tartom azt a címet, melyet szerény mondanivalómnak adtam. 

Ezekre a kérdésekre nem könnyű feleletet találni. Igaz, hogy az erdélyi szász,
sőt kisebb mértékben a román tudomány is évek óta foglalkozik a szász–román
kapcsolatok feltárásával. A kutatás ebben az irányban azonban nagyobb len-
dülettel éppen 1918 után indult meg, azokban az években, melyeknek politikai
légköre igen kevéssé volt alkalmas arra, hogy a magyarság szerepéről a szász–
román politikai kapcsolatok körül helyes ítélet alakuljon ki. Mindkét fél, a szász
is meg a román is, természetesen arra törekedett, hogy a kölcsönös kapcsolatok
megvilágításánál lehetőleg saját kezdeményező, műveltségterjesztő munkáját
igyekezzék kidomborítani és magának igényeljen minden érdemet. De mindkét
fél csodálatosan megegyezett abban, hogy a magyarság szerepét a kölcsönös
kapcsolatok létrejöttében és alakulásában lehetőleg tagadja, vagy legjobb eset-
ben elhallgassa. Ilyen módon a szász–román kapcsolatok feltárásánál a ma-
gyarsággal szemben rendesen kettős elfogultság vezette a kutatókat; kétszeres
kritikával kell vizsgálat alá vennünk az eddigi eredményeket, ha e kapcsolatokat
a mi szempontunkból is helyes megvilágításban óhajtjuk látni. 

Az erdélyi szász tudománynak a világháborút követő évtizedben megjelent
alkotásai egyébként feltűnően mutatják az új hagyományteremtés szándékát is.
Igaz, hogy lényegileg ezekben a munkákban is általában az a szellem szólal
meg, mint a szász történetírás háború előtti műveiben. A középponti gondolat
most is az ún. »anyaországgal«, azaz Németországgal való szellemi egység tu-
data, a törekvés itt is az, hogy ez a tudat a történelmi fejlődés szétágazó rész-
jelenségeiben is világosan bontakozzék ki az olvasó előtt. Az addig magasan
értékelt közvetítő tényezők rajza – a Habsburg-monarchia és a magyarság –
azonban mindinkább elmosódik. A szász történetírók a Habsburg-monarchiá-
nak és a magyarságnak a háború után kialakult új helyzetben már nem tulajdo-
nítanak a szász történelem szempontjából olyan jelentőséget, mint ezt addig
hangsúlyozták. Ehelyett műveikben – halványan és bizonytalanul, de mégis ész-
revehetően – egy új történelmi folytonosság körvonalai tárulnak elénk: a szász–
román együttműködésé és szolidaritásé. Különösen tanulságos ebből a
szempontból vizsgálat alá vennünk Teutsch Frigyes hatalmas szász históriájának
1926-ban megjelent utolsó kötetét. Az érdemes szász történetíró ebben a kö-
tetben a kiegyezéstől 1919-ig haladó fejlődést rajzolja, s ez különösen alkalmas
volt az új hagyományteremtő gondolat kidomborítására. De érdekes megfigyel-
nünk, hogy e gondolat hatása alatt a történetíró visszatekintéseiben miként mó-
dosul a régi korszakok képe is, miként értékelődnek át a kutatás addig
megtámadhatatlannak hitt és véglegesnek elfogadott eredményei. Legyen sza-
bad bizonyítékul csupán egy példát említenem. Teutsch Frigyes az 1905-ben
elhunyt Höchsmann János történelmi kutatásairól szólva, különös melegséggel
méltatja azt az érdemét, hogy új szempontból világította meg a szászok maga-
tartását a Ferdinánd és Zápolyai közt lefolyt küzdelemben: a szászok – mondja
Teutsch Frigyes Höchsmann szerint – Zápolyaival Erdély különállásáért harcol-
tak, míg végre Ferdinánd »praktikáinak« sikerült őket egy időre a maga számára
megnyernie. 1918 előtt a szász történetírás a Ferdinánd és Zápolyai trónhar-
cáról és ezzel kapcsolatban a szászok állásfoglalásáról szólva nem győzte han-
goztatni a »Deutsche Treue«-t, ezzel is jelezve, hogy milyen súlyt helyez a
szászok Habsburg-hűségének kidomborítására. Annál feltűnőbb, hogy Teutsch
Frigyes Höchsmann régen feledésbe merült kutatásainak csak 1926-ban szentel
figyelmet, mikor megállapításaihoz némi politikai mellékíz is járul. Természetes,
hogy minél előbbre haladunk az erdélyi szász történelemben, annál érezhetőbb
Teutsch Frigyes előadásában a szász–román szolidaritás gondolatának ereje.
A XIX. század történelmében a »magyar hatalomvágy« ellen viselt harcok raj-
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zánál különösen bőven adódik alkalom e gondolat hangsúlyozására. Teutsch
meleg rokonszenvvel emlékezik meg Bariţiunak 1874-ben lefolyt sajtópöréről,
melyben erdélyi szász ügyvéd képviselte sikeresen az »igaz« ügyet, s az erdélyi
szász politikusok mellett részvéttel adózik a román ügy börtönviselt hőseinek:
Bobancunak, Slavicinak, Albunak és társainak. Hálásan jegyzi fel Teutsch,
hogy Trefort 1879-ben tárgyalt népiskolai törvényjavaslatával szemben a ma-
gyar főrendiházban az erdélyi szászok helyett is a román főrendek foglaltak
állást – mint mondja – sikertelenül! Trefort középiskolai törvényjavaslatának
is az egyesült szászság és románság volt egyedüli komoly ellenzéke. Különös
figyelmet szentel Teutsch e szolidaritásnak az Apponyi-féle népoktatási tör-
vényjavaslat ellen vívott parlamenti küzdelem ismertetésénél. Popovics, Vajda,
Maniu, de különösen Goldis beszédei ékes fegyvertényként bontakoznak ki az
olvasó szeme előtt. A magyar kisdedóvó-törvényjavaslattal szemben viszont
Sturdza román szenátort lépteti fel tekintélyként, akinek nyilatkozata szerint
ez a törvény »ázsiai barbárság s európai néphez méltatlan«. Legrészletesebben
Tisza István megegyezési kísérletei kapcsán emlékezik meg Teutsch a romá-
nokról, s bár sajnálja, hogy a múltban a testvéri együttműködést gyakran meg-
zavarta az a körülmény, hogy a románok kész eszközei lettek a mindenkori
kormányoknak, s a szászokban csak ellenséget láttak – meleg rokonszenvvel
és megértéssel az ország »egyik legelnyomottabb és legüldözöttebb népfajá-
nak« nevezi őket. Szemelvényeinket tetszés szerint folytathatnók, de úgy gon-
doljuk, eddigi példáinkból is meggyőzően kitűnik, hogy Teutsch összefoglaló
műve az elfogultság említett kettős rétege mellett az új hagyományteremtés
szándékával is megnehezíti a szász–román kapcsolatok magyar szempontból
tárgyilagos megítélését. 

Mindezekkel a gátló tényezőkkel számolnunk kell. A magyar kutatás az
utóbbi esztendőkben rámutatva a magyarság sokirányú ösztönzésére és kez-
deményezésére a román szellemi élet, főképp pedig a román tudomány és iro-
dalom kialakulásában, gyakran vetített fényt a szász–magyar művelődési
kapcsolatok némely részletére is. Legyen szabad ebből a szempontból csupán
Gáldi László alapos tanulmányaira hivatkoznom. Mind ő, mind a többi magyar
kutató tárgyilagosan mutatott rá a szászság műveltségterjesztő érdemeire a
szász–román kapcsolatok néhány szakaszában, de természetesen nem hagy-
hatták figyelmen kívül a magyarság szerepét sem. Úgy hisszük azonban, hogy
még igen sok részletet nem látunk tisztán; ezeknek feltárására egyformán kö-
telez az igazság tudományos szolgálata és a magasabb nemzeti érdek. Kötelez
akkor is, ha a szász–román kapcsolatok vizsgálatánál többnyire magyarellenes
szándékokba ütköznénk, ha e kapcsolatok vizsgálatának eredménye magyar
szempontból lehangoló, elszomorító kép lenne is. Mert hiába akarnók szépíteni
a valóságot: bármennyire számot vetünk a szász meg a román kutatók elfogult-
ságával, el kell ismernünk, hogy a szász–román kapcsolatok egy része valóban
magyarellenes célzattal jött létre. Ez a keserű igazság azonban nem menthet
fel bennünket a kapcsolatok szigorúan tárgyilagos vizsgálata alól. Csak akkor
járhatjuk biztosan a jövő közös útját, ha illúzió nélkül ismertük meg népeink
egymás közötti viszonyát a múltban. 

Rövid összefoglalásunkban természetesen nem térhetünk ki a szász–román
kapcsolatok egész történetére, csupán néhány jellemző példát ragadunk ki,
mely az eddigi magyar szakirodalomban kevésbé szerepel. Legkevésbé látjuk
a magyarellenes célzatot a szorosabb értelemben vett művelődési kapcsola-
toknál, melyeknek helyes megítéléséhez azonban mégis szükség lenne kuta-
tóink helyreigazító, kiegészítő munkájára. A népi hagyomány körében
mutatkozó kapcsolatok feltárásánál pl. a szász kutatók már régebben azt pró-
bálták bizonyítani, hogy Ámor és Pszihé története, mely Apuleiusnál olvasható,
román közvetítés útján került az erdélyi szász mesébe. A közvetítés útja persze
homályban maradt, mert a történet magyar változatait csaknem teljesen figyel-
men kívül hagyták. Hasonlóan egyoldalú eljárás volt a román népdalkutatás
részéről a »dáko-román« népdal hatásának tulajdonítani az erdélyi magyar meg

szász népdalok bevezető természeti képét. Mindenki, aki akár csak felületesen
is ismeri a magyar népdalt, tudja, hogy a bevezető természeti kép legjellegze-
tesebb ősi sajátossága. – Áttérve a szellemi fejlődés dokumentumaira, tudjuk,
hogy a humanizmus, reformáció és általában a román írásbeliség megindulása
körül adódó szász–román kapcsolatokat kutatásunk magyar szempontból is
kielégítően tisztázta. Tudjuk pl., hogy Frankensteini Franck Bálint 1679-ben
magyar alexandrinusokban fordította le Ovidius szentenciáit négy nyelvre: ma-
gyarra, németre, románra és szász tájnyelvre; a fordítás román szövegei a
román irodalom legrégibb időbelileg rögzíthető költői kísérletei közé tartoznak.
Franck fordításaiban magyar helyesírást használ – amint a korabeli román
nyomtatványokban általában gyakran találkozunk magyar helyesírással – és
mintája valószínűleg Fogarasi István 1558-ban megjelent zsoltárfordítása volt. 

Kevésbé ismert az újabb kori szász–román kapcsolatok néhány magyar
szempontból fontos fejezete. A XVII. században a Havasalföld és Moldova ko-
rábban szász telepei egyre inkább beolvadtak a gyorsan szaporodó román-
ságba, a XVIII. században viszont új szász kivándorlás indult meg Erdélyből
a Kárpátokon túl eső területekre. A kivándorlást előmozdíthatta az a körülmény
is, hogy a szászok között a XVIII. század folyamán erősen terjedt a román
nyelv ismerete. Heydendorf Konrád medgyesi polgármester II. Józsefet kísérve
egyik erdélyi útján, tolmácsként szerepelt az uralkodónak egy román paraszttal
folytatott beszélgetésénél. II. József a tolmácsolás után megkérdezte tőle, jól
bírja-e a román nyelvet, mire Heydendorf azt válaszolta, hogy az ő székében
minden szász úgy beszél oláhul, akár anyanyelvén, hiszen naponta akad dolguk
egymással, és az oláhoknak eszükbe sem jut, hogy a szászok nyelvét megta-
nulják. A szász vállalkozási kedv, meg egyéb körülmények mellett nyilván a
román nyelvismeret terjedése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a XIX. század
első felében számottevő polgári, különösen iparosréteget találunk a Kárpáto-
kon túl lassabban fejlődő román városokban. Ez a réteg a szellemi életbe is
egyre erősebben bekapcsolódik, annál inkább, mert a szász értelmiségből is
többen Moldvában telepednek le, és írói meg tudományos munkásságukkal a
románság szolgálatába állanak. A szász értelmiség Romániába szakadt tagjai
közül sokoldalú munkásságánál fogva elsősorban Flechtenmacher Keresztély
érdemel figyelmet. Flechtenmacher a moldvai kormány meghívására 1813-
ban ment Jassyba, hogy ott Ananias görög jogtudóssal együtt a moldvai polgári
törvénykönyvet megszerkessze. Később, – mikor a gimnáziumokba bevezették
a német nyelv tanítását – mint tanár működött, majd állami jogtudóssá nevez-
ték ki, 1835-ben pedig kulturális érdemeinek elismeréséül az örökös bojárok
rendjébe emelkedett. Flechtenmacher sokirányú működése román szempont-
ból valóban figyelemre méltó: Moldvában ő vezette be a korszerű jogszolgál-
tatást és fáradhatatlan szervezőkészségével, szüntelen ösztönzéseivel új,
választott hazája szellemi életének köztiszteletben álló, vezető személyisége
lett. Irodalmi munkássága magyar szempontból legalábbis naiv tájékozatlan-
ságra vall történelmünk fontos szakaszaiban, s ezt a tájékozatlanságot lelkes
románbarátsága sem érteti meg. Hol németül, hol románul ír. 1839-ben az új
esztendőre írt terjedelmes költeménye a román népnek, a régi Róma méltó fi-
ainak hősi tetteit magasztalja: a román dicsőség legnagyobb megtestesítője
azonban nem más, mint Hunyadi János, a második Traján, aki rettenthetetlenül
szembeszállt az ozmán birodalom előretörésével. Román hősként áll előttünk
Hunyadi Flechtenmacher egy másik hosszabb költeményében is, de itt mellette
áll méltó utóda, Széchenyi István, a magyarság nagy fia is. A Vaskapu meg-
nyitása a hajózás számára, mely a nyugati művelődés végleges győzelmét je-
lenti a keleti barbársággal szemben, a szász költő szerint nem egyéb, mint
Hunyadi hősi harcának diadalmas és korszerű betetőzése. Aligha lenne iga-
zunk, ha Flechtenmacher torz történetszemléletében elfogultságot vagy éppen
magyarellenes célzatot akarnánk felfedezni. Egyszerűen naiv tájékozatlansággal
állt a magyar történelemmel szemben, vagy pedig eszményei szellemében ve-
gyítette a magyar és román történelem részleteit. Mert Flechtenmacher szív-
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vel-lélekkel a nyugati szabadelvű eszmék híve volt. Rendületlenül hitt a népek
testvéri egyesülésében s e cél érdekében kereste a kapcsolatot – a román, sőt
a magyar szellemi élet felé is. Fia, Sándor a XIX. század negyvenes éveiben a
régi Románia, főként a Havasalföld zenei életét próbálta európai színvonalra
emelni és a magasabb kultúrájú országok zenei fejlődésébe bekapcsolni. Mun-
kássága részleteit vizsgálva a magyar előzményekre, erdélyi főuraink hatékony
zenepártolására és erdélyi városaink virágzó zenei életére kell gondolnunk,
melyre éppen a legutóbbi években meggyőzően mutatott rá zenetörténeti iro-
dalmunk. Ezek a magyar előzmények teremtették meg az előfeltételeket
Flechtenmacher Sándor törekvései számára is. Ő maga mint zeneszerző kü-
lönösen néhány dalával kétségkívül maradandó értékeket adott a román zene-
irodalomnak, de szervező munkáját, s ennek zenei kultúrát teremtő
eredményeit a magyar példaadás nélkül csak hiányosan értjük meg. A szász–
román kapcsolatok ismételten azt is igazolják, hogy a magyarság gyakran ha-
tékonyan támogatta a román művelődési törekvéseket. Érdekes és eddig
kevéssé ismert példát találunk erre az első román nyelvű hírlap megindítására
irányuló kísérletek körül. A szász kutatás rámutatott arra, hogy a Bausznern
Frigyes által 1776-ban alapított nagyszebeni Szent András szabadkőműves
páholy, melynek sok magyar és román tagja is volt, az alapítás után nemsokára
irodalmi társasággá alakult át és több szász meg román szellemi mozgalom
középpontja lett. Ebben a társaságban merült fel először egy erdélyi román
hírlap megindításának terve. A tervet leghatékonyabban Bánffy György sza-
badkőműves »testvér«, erdélyi gubernátor karolta fel, aki 1789-ben maga járt
el Bécsben, hogy megszerezze a lapengedélyt és biztosítsa a kedvezményes
postai szállítást. Fáradozása azonban nem járt sikerrel: a lapengedélyt meg-
szerezte ugyan, de a kedvezményes postai szállítást a bécsi udvari kancellária
nem volt hajlandó biztosítani. Ilyen módon a hírlap megindításának terve nem
valósulhatott meg, sőt az ez irányú kísérletek később is sikertelenek maradtak,
mert a reakció előretörésével az udvari körök az erdélyi románságot is féltették
a francia forradalmi eszméktől, és hitük szerint minden hírlap közvetve, vagy
közvetlenül ezeket terjesztette.

Hasonló magyar érdekű részletek bőven akadnak a szász–román művelődési
kapcsolatok történetében. Közvélemény-formáló hatásuk évtizedeken keresztül,
sőt olykor napjainkig érvényesül – rendesen a magyarság hátrányára. Tárgyi-
lagos feltárásuk, részletes vizsgálatuk éppen ezért fontos feladat; fontos azért
is, mert ismételten a tények erejével igazolják a magyarság kezdeményezését a
Duna-völgyi népek szellemi életének kialakulásában. 

Még nagyobb figyelmet érdemelnek a XIX. század negyvenes éveitől kezdve
fejlődő szász–román politikai kapcsolatok, melyekben már közvetlenül és tu-
datosan érvényesül a magyarellenes szándék. Flechtenmacher Keresztély pél-
dája mutatja, hogy a szász értelmiség a nyugati liberális eszmék szellemében
közeledik a románsághoz. Elvétve hallunk ugyan hangokat a szász sajtóban és
irodalomban a »román veszedelemről« is, de nagyobb hatást nem keltenek. A
»román veszedelem« hangoztatása szász részről az 1840-es években fellángoló
nyelvi harc folyamán egyébként sem őszinte: rejtett célzata az, hogy a szász
nép vezetői ezt a veszedelmet idézve hatékonyabban gáncsolhassák el a magyar
nemzeti reformpolitika törekvéseit. Különösen érdekes ebből a szempontból
Roth István Lajos, az ismert nagy szász népnevelő »Der Sprachkampf in
Siebenbürgen« c. sokat idézett röpiratának »Panslavismus oder Wallachen und
Adel« feliratú fejezete. »A kolozsvári országgyűlésre egybegyűlt urak – olvassuk
itt – hadd teremtsenek csak hivatalos nyelvet és örüljenek, hogy a gyermek
megszületett; arra azonban semmi szükség nincs, hogy valamelyik erdélyi nép
nyelvét országos köznyelvnek nyilvánítsák. Ez a köznyelv nem a német lesz, de
a magyar sem, hanem az oláh... Hiába dugja a kergetett strucc fejét a homokba.
Mihelyt két különböző nemzetiségű atyafi találkozik, akik nem értik meg egymás
nyelvét, rögtön az oláhhoz folyamodnak, mint biztos tolmácshoz«. A szász
kultúrpolitikus egyébként saját népe szempontjából nem tartja aggályosnak az

oláh nyelv előretörését, csupán azért hivatkozik rá, hogy gondolatsora végén
annál hatásosabban emelje fel komor, intő szavát az országgyűlési rendek felé:
»Urak! Szelet vettek és vihart arattok majd!« 

Az unió körül harccá élesedett vitában a szász történetírók és publicisták
szerint könnyen alakulhatott volna ki természetes szövetség a szászok és ro-
mánok között, ha az erdélyi szász meg román közvélemény önmagában is nem
oszlott volna meg a Magyarországgal való közjogi kapcsolat kérdésében. De
mindkét nép soraiban akadtak súlyos szavú, köztiszteletben álló férfiak, – pél-
daként csak Cipariu és Gooss nevét említjük – akik nemcsak elkerülhetetlennek,
hanem egyenesen kívánatosnak tartották a Magyarországgal való egyesülést.
A legtöbben tanácstalanul álltak és tehetetlenül vergődtek a nehéz elhatározás
kényszerében. 

A harcban néhány szász író és politikus mégis határozottan a román meg-
oldás mellett szállt síkra. Köztük elsősorban a regényíró Roth Dánielt, a
»Transsylvania« szerkesztőjét kell kiemelnünk, akinek 1848 májusában Nagy-
szebenben névtelenül megjelent röpirata »Von der Union und nebenbei ein
Wort über eine mögliche dakoromanische Monarchie« egy ideig szenvedélyes
viták középpontjában állott. Roth Dániel Bécsben töltött theológiai tanul-
mányévei után Jassyba került német lelkésznek. Itt Flechtenmacher Keresztély
társaságában és az előkelő bojár családokkal való érintkezésben támadt fel
mély rokonszenve a románság iránt. Igaz, hogy nemsokára elhagyta Jassyt,
sőt a lelkészi pályának is hátat fordított és Münchenbe ment, hogy ott orvossá
képezze ki magát, de románbarátságát változatlanul megőrizte. Erdélybe visz-
szatérve mégis lelkészi állást vállalt Hermányban, mint közíró, majd mint lap-
szerkesztő azonban csakhamar a politikai élet sodrába kerül. Röpiratában az
unió kérdését természetesen mindenekelőtt a szászok szempontjából vizs-
gálja. Ebben a súlyos kérdésben az országgyűlés szerinte semmi esetre sem
dönthet a harmadik rendi nemzet, a szászság nélkül, a szászoknak pedig élet-
érdeke, hogy az unió ne jöjjön létre, mert ez ősi jogaiknak és politikai sú-
lyuknak feladását jelentené. Ezért a szász nép ne tüntessen elhamarkodott
módon a magyarság mellett, amint ezt a brassóiak tették, hanem őrizze meg
józanságát, egységét és egyszerűen ne küldjön követeket az országgyűlésre.
Pozitív javaslata az, hogy a szászság lépjen szorosabb közjogi kapcsolatba a
románsággal; közös állásfoglalásuk és törekvéseik célja pedig egy nagy dáko-
román birodalom legyen, mely Erdélyt, Moldovát és a szűkebb Romániát
egyesítse az osztrák császár uralma alatt. »Dácia jövője – mondja Roth Dániel
– egyébként is a számbelileg erős románság kezében van«. Román szempont-
ból pedig szerinte egyedül a javasolt nagyromán megoldás a helyes, mert Er-
dély nélkül a jövő Romániájának »igen kedvezőtlen földrajzi helyzete lenne, s
már ezért sem állhatna meg sokáig, Erdéllyel együtt viszont kerek, zárt szilárd
egységet alkothatna az ország«. De igen kedvezőnek látja ezt a megoldást
szász szempontból is: a románság hálát érezhet a szászok iránt, akiknek föld-
jén mindég szabadnak tekinthette magát, így joggal remélhető, hogy a né-
metség a megalakuló román birodalomban nemzeti jellegét megőrizve,
valláserkölcsi, művelődési és politikai szempontból egyformán sokat ígérő
fejlődés elé tekinthet.

Érdekes, hogy Roth Dániel merész tervét a szász és román értelmiség
éppen olyan beteges agyrémnek tekintette, mint a magyar közvélemény. A szász
sajtó részéről az élénk képzeletű államszervező mindjárt a röpirat megjelenése
után szigorú leckéztetést kap: hagyja abba a románság izgatását, mert ez aligha
hálálja majd meg »apostoli« ébresztő munkáját. A szász sajtó intelmeit meg-
értjük: Roth Dániel terve a szászság legféltettebb kincsének, a privilégiumoknak
épségben tartására semmivel sem nyújtott több garanciát, mint a Magyaror-
szággal való unió, de nem vette eléggé figyelembe a német faji gondolatot sem,
mely ekkor már az egész szász értelmiséget egyformán áthatotta. De érthető
volt a román közvélemény idegenkedése is: ha józanul gondolkodott, a névtelen
röpiratíró koncepciójában alig láthatott egyebet, mint ravasz fogást arra, hogy
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a románságot gyanúba keverje és kompromittálja; ez a koncepció – mondották
az erdélyi románok politikai vezetői – inkább a gyanúsító, mint a gyanúsított
jellemére vet árnyékot. Ez az ítélet néhány évtizeden keresztül változatlanul fenn-
tartotta magát; csak az 1890-es években figyeltek fel Roth Dániel röpiratára:
lefordították román nyelvre, méltatták mély megértését a románság törekvései
iránt, 1918 után pedig mint Nagyrománia első publicisztikai dokumentumát
magasztalták. Végül a magyarsággal szemben Roth Dániel maga is annyira vét-
kesnek érezte magát, hogy a honvédcsapatok előrenyomulásakor Romániába
menekült; nem is tért vissza többé szűkebb hazájába: szeme világát vesztve,
honvágytól gyötörve kínlódta át életének utolsó 10 esztendejét. Rendíthetetlen
románbarátsága szépirodalmi munkáiban is minduntalan kifejezésre jut. Ro-
mánjai idealizált alakok; nem félvad barbárok, hanem magas erkölcsi fokon
álló, fejlett jogérzékkel bíró, bátor és lovagias emberek. Különösen »Der
Pfarrhof von Kleinschenk« c. kuruckori novellájának egyik alakja, Mustez béres,
valóságos Jókai-hős, aki eszményien tiszta lelkével és ragyogó tehetségével az
egész világot bámulatba ejti.” 

Most egy lélegzetvételnyi szünetre álljunk csak meg. A nagy terv, mint tud-
juk, minden ellenkező várakozást cáfolva, megvalósult. Csak éppen annyiban
tévedett a megálmodója, hogy a „hálás” és „magas erkölcsi fokon álló” román-
ság 80 év alatt felszámolta a szász nemzetet.

„Hasonló módon, mint Roth, gondolkodott egy ideig az erdélyi kérdésről a
szászok egy másik érdekes író egyénisége, Marlin József is. Lángoló szabad-
ságszeretete és vérmérséklete valóban emlékeztet Petőfiére, akivel a szász
irodalomtörténetírók szívesen hasonlítják össze. Nyugtalan vére azonban szün-
telenül egyik táborból a másikba hajtja. A márciusi napok lendülete magával
ragadja: Pestre megy, beáll nemzetőrnek és a szerkesztésében megjelenő
»Pesther Zeitung«-ban közreadja politikai programját »Politisches Program an
die Siebenbürger Sachsen« címen, melyben lelkes hangon próbálja megnyerni
szűkebb honfitársait a magyar szabadság és az unió ügyének. De csakhamar
éles fordulat áll be magatartásában, s már 1848 októberétől kezdve olyan szel-
lemben szerkeszti a »Pesther Zeitung«-ot, hogy menekülni kénytelen, mikor a
honvédcsapatok Pest-Budát elfoglalják. Marlin alig egy esztendő múlva osztrák
szolgálatban fejezi be rövid, hányatott életét. 

A románság felé már bécsi tanulmányévei alatt érdeklődéssel fordul, való-
színűleg egy román diáktársa ösztönzésére. Egyik bécsi folyóiratban terjedelmes
tanulmányt közöl a román nyelvről, népköltészetről és irodalomról, és sikerrel
fordít román népdalokat. Még fontosabb azonban, hogy szász néptársaival
szemben is hangsúlyozza a románság jogos politikai igényeit és még magyar-
barát programjában is elengedhetetlennek tartja ezeknek az igényeknek a ki-
elégítését. Szépirodalmi művei, különösen »Baba Novac, der Walache« c.
novellája és »Horra« c. töredékben maradt regénye, ugyancsak tele van a ro-
mánság iránt érzett rokonszenvének megnyilatkozásaival. Hora és Kloska lá-
zadását a liberalizmus szellemében éppen úgy a nagy világszabadságharc egyik
szakaszának tekinti, mint a francia forradalmat, vagy a magyar szabadságtö-
rekvéseket, s ezért fenntartás nélkül lelkesedik érte. A román népvezérek tra-
gikuma szerinte az volt, hogy megelőzték korukat és »minthogy saját soraikban
a szabadságnak még gondolatát is megölték, a törvény bosszúja régi igájukba
hajtotta őket vissza«. 

Érdekes, hogy egyidejűleg Schuller János Károly, érdemes szász tudós me-
rőben más álláspontot foglal el a románok eredetét és közjogi helyzetét illetőleg.
Míg Roth és Marlin a románok római leszármazását hirdették a szépirodalom-
ban és publicisztikában, Schuller germán eredetűeknek, vagy legalább a ger-
mánok rokonainak tartja őket, s ezt a nézetét csak életének utolsó éveiben volt
hajlandó revízió alá venni. Szász–román politikai kapcsolatokra nem gondol:
mint a szász értelmiség legnagyobb része, Schuller is többé-kevésbé önálló Er-
dély keretében látta biztosíthatónak a szászság privilégiumait s ezzel zavartalan
politikai meg szellemi fejlődését. 

1867 után megint ismételten került sor alkalmi politikai összefogásra a
szászság és a románság vezetői között az országgyűlésen és az országgyűlésen
kívül. Mint Teutsch művével kapcsolatban említettük, a szász és román képvi-
selők a nemzetiségi törvényjavaslatok tárgyalásánál gyakran harcoltak egymás
mellett, természetesen mindig elsősorban saját népük érdekeit tartva szemük
előtt. De helyi jellegű választásoknál is szívesen szövetkeztek, magától értető-
dően nem a magyar törekvések támogatására. Szász és román politikusok
együtt csatlakoztak ahhoz a mozgalomhoz, melyet 1882-ben Steinacker Ödön,
a magyarországi német népi öntudatú polgárság politikai vezére indított abból
a célból, hogy egységes arcvonalban egyesítse a magyarországi nemzetiségeket,
valamennyi sérelmük orvoslására. Steinacker mindenekelőtt hatalmas munka
kiadását tervezte »Recht, Beschwerden und Forderungen der nicht magyarischen
Bewohner Ungarns« címen, és körlevélben anyaggyűjtésre szólította fel a ma-
gyarországi nemzetiségek vezető férfiait; a körlevélhez kérdőívet is csatolt, mely
rendkívül érdekes világot vet a hazai kisebbségek fejlődésénél felmerülő szem-
pontokra. A kezdeményezésnek országos szempontból nem lett ugyan meg a
kívánt eredménye, de tudjuk, hogy a szász meg román politikusok egymással
egyetértve, egységes elvek szerint válaszoltak Steinacker kérdőíveire.

Mindezek a kapcsolatok és tapasztalatok kétségtelenül az 1919-ben
Medgyesen kimondott csatlakozásnál is érvényesültek és Nagyrománia belső
életének első éveiben legalább átmenetileg eredményesnek látszó szász–román
együttműködésre vezettek. A szász–román kapcsolatoknak ezzel a legújabb
szakaszával nem foglalkozunk részletesebben. Meggyőződésünk, hogy még ala-
kulóban vannak. A legutóbbi esztendők szász publicisztikája félreérthetetlenül
súlyos belső nyugtalanságot, új utak keresését tárja elénk, mely elsősorban a
szász–román viszony gyökeres tisztázásához fog majd vezetni.

Egyik ismert erdélyi népi anekdota elbeszéli, miképpen akarják Erdély népei
a keresztre feszített Megváltó testét szégyenletes helyzetéből megszabadítani
és tisztességesen eltemetni. A magyar ember jót káromkodik, és azt ajánlja tár-
sainak, hogy karddal kezükben harcoljanak a drága tetemért; a szász azzal a
tervvel áll elő, hogy forduljanak kérvénnyel a hatóságokhoz és fogadjanak pró-
kátort, aki ügyüket sikerrel képviselje; a román azt várja, hogy besötétedjék,
remélve, hogy a sötétség leple alatt majd csak elszállítják valahogy a holttestet.
Közben a cigány egyszerűen ellopja Krisztus testét. Bennünket most nem az
anekdota derűs fordulata érdekel, hanem a példás egyetértés, mellyel Erdély
népei az anekdota szerint – mindegyik természetadta hajlamainak és népi sa-
játosságainak megfelelően – a közös, magasabb cél érdekében egymás mellé
állanak. Ezt az eszményi egymás mellé állást kell megteremtenünk ma is né-
peink boldogulása érdekében. Egymás mellé azonban csak úgy kerülhetünk,
ha a közös múltat megbecsüljük és az egymás közti kapcsolatok megteremté-
sében és feltárásában is – minden súrlódáson meg ellentéten túl – az összetartó,
építő erőket ragadjuk meg és fejlesztjük tovább.”

A tanulmány a mai értelmiség jelentős többsége számára hézagpótló, ezért
ezt is teljes egészében érdemes olvasni. Mára az erdélyi szászság etnikai ka-
tasztrófája gyakorlatilag beteljesült, hiszen akiket Románia eladott, vagy onnan
elmenekültek, gyakorlatilag már beleolvadtak a németségbe, az otthon maradott
néhány ezerre tehető szászokat pedig csekély – és tovább fogyatkozó – létszá-
muknál fogva, s a román homogenizációs törekvéseket ismerve, nem kecsegteti
jövővel a történelem.

Az erdélyi szászság számos különböző népelemből ötvöződött ezen a tájon,
ahol évszázados jogait senki sem háborgatta. Legfeljebb mondvacsinált és át-
meneti ellentéteket, vitákat képes felnagyítani az, aki a valóságot takargatni
szeretné. Saját kultúrájuk, sőt nyelvük is volt, de közben egyre inkább Habs-
burg-barátság, majd hanyatlásuk után a németség csodálatából fakadó, nagy-
német tudat ébredezett bennük. Nem meglepő, hiszen miután Németország
csillaga felfelé ívelt, e fogadott anyaország vonzása, a rácsodálkozás, nem el-
hanyagolható tényezőként hatott. 
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Az 1867-es uniót követő ellenségességek és bizonytalanságok a kor nem-
zettudatot formáló ideológiáinak és ebből eredő nemzetiségi forrongásainak
hatásával is erősödtek. A közvetlenül Trianon előtt született medgyesi – Romá-
niát preferáló – nyilatkozat, majd a főleg a húszas évekre terjedő szász–román
barátkozás szakasza után fokozatosan ők is belekerültek a bizáncias xenofóbia
táplálta homogenizációs igyekezet célkeresztjébe. 

A Ceauşescu-éra aztán rövid úton pontot is tett a történetre. Az erdélyi
szász nemzet etnikai katasztrófája kiteljesedett, és gyakorlatilag irreverzibilissé
vált. Külön tragikuma, hogy szinte önkéntesnek tűnhet azok számára, akik nem
ismerik a korabeli viszonyokat.

A múlt megértéshez járul hozzá a szerző néhány mondatának kiemelése. 
Ami a tudományos kutatásokat illeti, ebből ezt húzhatjuk alá: „A szász–

román kapcsolatok feltárásánál a magyarsággal szemben rendesen kettős elfo-
gultság vezette a kutatókat; kétszeres kritikával kell vizsgálat alá vennünk az
eddigi eredményeket, ha e kapcsolatokat a mi szempontunkból is helyes meg-
világításban óhajtjuk látni.”

A szászok románokkal kapcsolatos naiv reményeit a következő idézet mu-
tatja be: „(…) a románság hálát érezhet a szászok iránt, akiknek földjén mindig
szabadnak tekinthette magát, így joggal remélhető, hogy a németség a meg-
alakuló román birodalomban nemzeti jellegét megőrizve, valláserkölcsi, műve-
lődési és politikai szempontból egyformán sokat ígérő fejlődés elé tekinthet.” 

És a harmadik megjegyzés 1943-ból: „A legutóbbi esztendők szász publi-
cisztikája félreérthetetlenül súlyos belső nyugtalanságot, új utak keresését tárja
elénk, mely elsősorban a szász–román viszony gyökeres tisztázásához fog majd
vezetni.”

Az új utat a románok találták meg. Ma Erdély gyönyörű szász kulturális
nyomait, mint saját kultúrájuk emlékeit mutogatják a tájékozatlan utazónak.
Románia jelenlegi szász nemzetiségű elnöke ne tévessze meg a tájékozatlant.
Az idegen elnök minden bizonyítási kísérlete ellenére összeegyeztethetetlen a
román ortodoxia xenofób hagyományaival. Ezért egy felszín alatt zajló folya-
matos harcban áll, miközben kifelé eszközként is felhasználják homogenizációs
politikájuk leplezésére.

y

Erdélyi térvesztésünk egy példája
Aldobolyi Nagy Miklós: Magyarok a Kis-Szamos mellékén
1943/6.

Az alábbi sorok és adatok példával szolgálnak arról, amint Erdély magyarsá-
gának térvesztése zajlott, esetünkben a Szamos mellékén.

„Erről a tájról, a Szamos mellékéről írja Berde Mária, hogy román szótárt
vett és grammatikát az apja, amikor papnak idekerült. Ez az a vidék, ahol nem
tudnak magyarul a Kocsis Juonok és az István Gheorghek, jóllehet az anyjuk
»még református« volt. Akit hivatalos útjai visznek erre és tájékozódik, de csak
futtában, annak azt kell hinnie, hogy a magyarságot a végzet üldözi és régi,
nagy, az őrülésig tépelődő erdélyiek víziói ködlenek fel, melyek mind, mind az
ananké hatalmát harsogják. 

Sok szám következik most. (…) Elfogultsággal ne vádoljon senki: nem
előbb állítottuk fel a tételeket s kerestünk aztán hozzá igazolást a számok osz-
lopaiban. Az eredmények, amiket itt közreadunk, egy nagyobb munka menete
közben derengtek fel. A Kis-Szamos teljes vízgyűjtő területét vizsgálat alá véve
láttuk meg az itt élő református magyarság sorsának néhány vonását. A kimu-
tatásokban szereplő 24 községet tulajdonképpen a véletlen válogatta össze.
A 24 község kiválasztásának elve az volt, hogy a vízgyűjtő terület községei közül

szemügyre vettük azokat, amelyekben 1910-ben legalább 100 reformátust ta-
lált a népszámlálás, de csak abban az esetben, ha a kérdéses községre nézve
rendelkeztünk az 1834. évi felekezeti adatokkal is, azaz, ha a község 1834-
ben Doboka vármegyéhez tartozott. 

Tájunk Kolozs és Szolnok-Doboka határos részein, a Mezőség és a Szi -
lágy ság találkozásánál, Kolozsvár és Dés között fekszik. Régente Belső-Szol-
nok, Doboka és Kolozs osztoztak rajta, ma – sokszoros községátcsatolások
után – a Kolozs megyei hidalmási, kolozsvári, kolozsborsai, valamint a szolnok -
dobokai, dési, szamosújvári és kékesi járások körébe tartozik közigazgatásilag.
Trianon után teljes egészében Romániához került, ma néhány kivételével ismét
Magyarországhoz tartoznak a táj falui. Vizsgálatainkat 104 községre terjesz-
tettük ki a Kis-Szamos vízgyűjtőjében, s e nagy egységnek véletlenül összekerült
tagjai a kimutatásokban szereplő faluk. Geográfiai egységről van szó, melynek
sorsát egységes törvényekkel igazgatja a természet, s ahol a történelem is nagy-
jában egyforma eszközökkel dolgozott. Egészen vázlatosan annyit mondhatunk,
hogy a korai magyar időkben igen gyéren megszállt területek voltak ezek, ahol
idegenek megtelepedését előbb nagyobb benépesítés céljából, azután pedig a
sokféle harcban és pusztulásban kiirtott magyarság pótlása végett engedte –
kényszerült engedni – a közhatalom. (…) Hangsúlyoznunk kell mindenesetre,
hogy eddigi eredményeink szerint a magyarság térvesztése nagyjában a XVIII.
század elején megállt, tehát a pusztulásnak és fogyásnak, melyet sokan vég-
zetszerűnek és immanens érvényűnek hisznek, csupán közvetlen előidézői voltak
a háborúk, de a gyökerek, melyek a mély népi rétegbe vezetnek, mindvégig
egészségesek maradtak. Mihelyt elült a vész, új élet sarjadt, s a további erőt -
le nedés megszűnt. 

Bár az 1721. évi adatok a statisztikai irodalomban többször erős kritika
tárgyává tett Acsádytól származnak – egyesek szerint adatait 40%-kal növelve
lehet csak valószínűnek tartani –, mégis támpontot nyújtanak az óriási fejlő-
désre, melyet az emberanyag megnövekedése terén a régebbi irodalomtörténeti
korfelsorolás szerint »az elnemzetlenedés kora« hozott, a békés és alkotó XVIII.
század! Valójában a példátlan erőgyűjtés korszaka volt ez, s ha a barokkra sok
okból nem tudunk egészen jó érzésekkel gondolni, mégis be kell látnunk, hogy
a mai magyar tömegeket ez a kor mentette át a bizonytalan és öldöklő múltból.
Soha olyan gyors nem volt a lélekszám-növekedés Magyarországon, mint a
XVIII. században. 

Az 1787. és 1834. évi adatok közt a kulmináció valószínűleg az 1831. évi
nagy kolerajárványt megelőző évekre esik. Ez a csapás vidékünket erősen súj-
totta, később, 1873-ban másodszor is végigpusztította; mindkét esetben na-
gyon meglátszik hatása a legközelebbi népszámlálás eredményén. Aránylag
kisebb csorbát okozott az 1914–1918 közti világháború. A népesség fejlődése
1930 és 1941 között is kifogástalannak mondható, az indexszámok jól mutat-
ják a lélekszám-emelkedés lankadatlan ütemét. A táj egészére vonatkoztatott
megállapítások természetesen az egyes községeknél sok részlettel bővülhetnek.
Itt néhol egészén különösen mutatkozik a stagnálás halálos fáradtsága. Vannak
faluk, melyek József császár kora óta alig fejlődtek valamit népszámban, fény-
koruk pedig 1910 tájára esik (Cege, Esztény, Kide), ismét más községek az
első világháború óta akadtak el fejlődésükben (Bonchida, Feketelak, Felsőtök,
Kendilóna, Kispulyon, Szépkenyerű-szentmárton). A gyors előretörések ritka
eseteinek (Kolozsborsa, Magyarfodorháza, Magyarszarvaskend, Páncélcseh)
táji oka van: jó fekvés, valamely váratlan földrajzi energia kiteljesedése, vagy
csak egyszerűen központképzésre alkalmas helyzet. Mesterséges felduzzasz-
tások és erőszakos letörések falvaink életében nem történtek, a táji folyamatokat
egyedül a történelem befolyásolta, lanyhultan, végső rezgéseiben, amint az fél-
reeső vidékeken történni szokott. 

Feleslegesnek tartottuk külön bemutatni a magyar anyanyelvűek számának
alakulását, minthogy a reformátusság gyarapodásából vagy apadásából egyenes
következtetés vonható minden esetben a magyarság sorsára is. Különben is pl.
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a szamosújvári járás 33 községében – ez a járás a Kis-Szamos medencéjének
központi magvaként fogható fel, adatai az egész tájat példázzák – ilyen volt az
összefüggés a magyar anyanyelvűek és a református vallásúak között az össz-
lakosságból százalékban:

1880 1890 1900 1930
Magyar anyanyelvű: 24,2 23,6 27,2 24,1
Református: 21,9 22,2 21,8 21,5

A táj magyarsága református és szinte kizárólag csak ez az elem magyar, –
legalábbis tartósan, dacolva a körülmények változásaival. A néhány százaléknyi
különbség, melyet a magyar anyanyelvűek és a reformátusok közt a népszám-
lálási adatokban találunk, jobbára átfutó (Magyarszarvaskend és Szék 1930-
ban összesen 352 főnyi falusi római katolikussága az egyetlen kivétel) és nem
mindenkor feltétlenül magyar anyanyelvű elemből áll (a zsidóság tájunkon igen
nagy többségben ortodox és jiddis nyelvet beszélő). Itt említjük meg egyébként,
szintén csak az összehasonlítás kedvéért, hogy a szamosújvári járásban a római
katolikusok 1880. évi 3,0%-a 1930-ra 2,3%-ra esett, a zsidóság 1880-tól
1930-ig szintén jelentősen apadt (2,6%–1,7%). Elhanyagolható mennyiségek-
ről van tehát szó akkor, amikor nagy tömegű és törzsökös lakosságot vizsgálunk,
ahol csak két elem: a görög katolikus románság és a református magyarság ve-
hető számításba. 

A reformátusságot illetően az anyanyelvnél nagyobb történeti perspektívával
rendelkezünk. Hodor Károly könyve, legkésőbben 1834. évi adatokkal, pon-
tosan közli községeink református lélekszámát. S ha némelykor van is okunk
kételkedni Hodor könyvének feltétlen megbízhatóságában – romantikus kité-
réseivel, bigottságra valló ömlengésekkel, a tárgyhoz egyáltalán nem tartozó és
csak stílusgyakorlatnak beillő frázistömegével eléggé nehezen megemészthető
olvasmány, – mégis bizonyosak lehetünk, hogy e közel 1000 oldalas könyv szer-
zőjét, a nemesített görög katolikus román lelkészt a maihoz hasonló elfogultsági
indulatok nem vezették. A reformátusok lélekszámát mindenütt pontosan meg-
adja, községenkint, jóllehet a görög katolikusok adataiban nem ilyen egzakt és
többször ellentmondásokba is keveredik. Táblázatainkban szereplő adatai tehát
változtatás nélkül kerültek be, s így teljes hitelességgel illeszthettük be őket a
későbbi hivatalos népszámlálási eredmények közé. 

(…) a terület reformátusai lélekszámban gyarapodnak ugyan az utolsó év-
században, de százalékos arányuk fogyatkozó tendenciájú, indexszámuk pedig
mindenütt alatta marad az összehasonlításul feltüntetett együttes lakosságnak.
Különösen 1910 és 1930 közt erős a különbség a lakosság és a reformátusság
gyarapodása között, de ez jórészt a világháborús véres veszteségek eltérő vol-
tára vezethető vissza: Schneller Károly szavai szerint a világháború a magyart
»másképp vette igénybe, mint a románt«. (…) Bizonyos azonban az is, hogy a
román népszámlálás 33,6%-os reformátussága még nem jelentette a mélypon-
tot, aminthogy egyéb tekintetben is a román uralomnak a magyarságra nézve
káros hatásai – esetleg csak másodlagos hatásokról beszélhetünk itt – 1930
után nagyobb hatásfokkal jelentkeztek, mint előtte. Egy esetleges 1939. évi
román népszámlálás lényegesen kedvezőtlenebb eredményeket tárt volna fel.
Sajnos, az 1941-es magyar népszámlálás vallási és nemzetiségi feldolgozásai
soraink írásáig még nem kerültek nyilvánosságra, s 1930 óta újabb összeha-
sonlítási alapunk nincs. A 24 falu reformátusságának lassú térvesztése mégis
a látszatnál kisebb veszedelmet rejteget nézetünk szerint. Kétségtelen, hogy a
magyarság kárára különbségek mutatkoztak szinte évtizedek óta a születések
száma tekintetében reformátusok és görög katolikusok között, kétségtelen,
hogy szórványosan beolvadások is történtek, főleg a nagy román többségű fal-
vakban magyar részről, de a magyarság tömegei mégsem enyésztek el, hisz
akkor honnan rekrutálódtak volna Kolozsvár református tízezrei olyan ugrás-
szerűen 1910 óta? Természetes szaporodás révén aligha! A duzzasztást a mi
kicsi tájunk falvaiból kiszoruló, kivágyó, kirajzó vagy kikalandozó magyarok is
elősegítették, s ha ezt az állítást egyelőre nem is áll módunkban – adatok hiá-

nyában – számokkal bizonyítani, annyi mindenesetre elfogadható, hogy a 100
év alatt 1,5%-nyi református veszteség nagy részére bőséges magyarázatul szol-
gálhat. Az egyes községek részletadatainak figyelmes átnézése – főleg a táj vi-
szonyaival ismerős számára – sok érdekességet nyújt, s beláthatják könnyen a
sötéten látók, hogy olyan mértékű veszteségekről, melyeket elképzeltek és ke-
serűséggel emlegettek, szó sincs. Viszont hol nyilvánul meg a félszázadnyi vagy
egész évszázadnyi magyar uralom, a türelem, a műveltségbeli fennsőbbség, a
kisugárzó erő, a több hit?! Itt vannak a százalékokon túlmutató igazi vesztesé-
gek! A nyers népszám tekintetében az igazi romlás nem az utolsó évszázadban,
éppenséggel nem az utolsó félszázadban (mint Balogh Pál hitte »A népfajok
Magyarországon« c. – korábban standardnak tartott – műve írásakor), s nem
a román uralom alatt következett el a református magyarságra, hanem minde-
nekelőtt a XVII. század szörnyű vérzivataraiban, a kuruc–labanc háborúk idején,
azután pedig egyes községek esetében a kiegyezést követő kor hamis illuzio-
nizmusa vezetett újabb, bár jóval kisebb és a városok erős magyarosodásával
teljesen ellensúlyozott számszerű veszteségekre. De újból mondjuk: nem a
számszerű adatokban érezzük mi az igazi veszteséget. A múlt veszteségeire vo-
natkozólag érdekes meghallgatni néhány újszerű szempontot, – régi írásokból
vesszük őket, de mégis újszerűek, mert nem a romantikus Rákosi Viktor-féle
ideológiát tükrözik, mely – sajnos – közvéleményünkben annyira eluralkodott.
»Magyarköblösön iskolájukkal győztek a románok. Azt ugyan csupán a bottól
való félelemből állították föl 1829-ben, de a magyarság nem félt a vármegyétől,
azért nem is szervezett iskolát, hanem a saját gyermekeit is az oláh dászkál
keze alá adta és elrománosította az a magyarság nagy részét.« »Nagyiklód ma-
gyar községet sok pusztítás érte, minthogy a hadak útjába esett. II. Rákóczi
Ferenc idejében a földesuraság oláhokkal pótolta a megritkult jobbágyok szá-
mát.« A magyarság és a szászság között nagy pusztítást végeztek 1241-ben a
tatárok, akik a megye területére a Radnai-hágón át nyomultak be. Nagyon
apasztotta még a magyarságot az 1437. évi alparéti parasztlázadás is, mely
majdnem kizárólag ezen a területen folyt le. Mindezeknél azonban erősebb s
mondhatni, végső csapást mértek a magyarságra Básta császári vezér és Mihály
vajda pusztításai, amelyeket a későbbi török dúlások tetőztek be. Hogy mekkora
volt a pusztulás, világosan bizonyítja az, hogy az erdélyi részekben sehol annyi
»desolata et deserta reformata ecclesia« nincs, mint éppen Szolnok-Doboka
megyében. Ahol a magyarság és a szászság elpusztult, vagy pusztulásnak indult,
mindenütt románság tódult a helyére. A románság azonban a megmaradt ma-
gyar elemből vagy éppen semmit, vagy csak nagyon keveset olvasztott magába.
Valóban csak ilyen gondolkodással érthetjük meg sok szigetszerűen fekvő ma-
gyar községnek ma is töretlen magyarságát (Bálványosváralja, Magyardécse,
Szépkenyerű-szentmárton, Szék), másrészt azonban be kell látnunk azt is, hogy
a magyarságot igazi veszteségek nem beolvadás révén érhetik. Fenyeget ezen
a tájon is a baj: a veszélyeztetett oldal a születések számának megdöbbentő
csökkenése, mint mindenütt az országban. S száz és egy mellékokozón, álúton
és hamis következtetésen keresztül egyetlen végső okként ott sötétlik a Krisz-
tus-hit forrásának eliszapoltsága a lélek mélyén. 

A lakosság kortagozódására vonatkozólag ismét csak két adat áll rendelke-
zésünkre: 1900-ból és 1930-ból. Itt ismét sajnálattal kell megemlékeznünk
arról, hogy éppen az utolsó évtizednek, nézetünk szerint, nagy változásai nem
szerepelhetnek kimutatásainkban. Egységes korcsoport-sorozat nem áll ren-
delkezésünkre a magyar és román kimutatások különböző volta miatt; a román
rendszer szerint számítva, a 20–64 évesek bő csoportja a magyar rendszerben
három csoportba is beleesik, de ismét, sajnos, nem úgy, hogy összehasonlításra
mégis sor kerülhetne. Az öregek számának bizonyos mérvű térfoglalása, a fia-
talok számának csökkenése még így is megmutatkozik, két olyan jelenség, mely
hanyatló népesedésű társadalmak jellegzetessége. Tájunkon persze ez még egé-
szen kezdeti fokon mutatkozik 1930-ban. A magyar többséget vagy legalábbis
nagyobb református tömegeket tartalmazó községek gyermekseregének száma
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erősen a táji átlag alatt volt 1930-ban (Kidén 16,8, Szépkenyerű-szent már -
tonban 15,6, Feketelakon 18,3, Kispulyonban pedig 13,6% volt a 0–6 évesek
részesedése a lakosságból). Ekkor még Szék kivételével, ahol éppen ellenke-
zőleg, duzzadó energiájú volt a magyarság, a kisgyermekek a lakosságnak
22,5%-át tették ki. Annál megdöbbentőbbek azután éppen Szék esetében a
születési adatok az 1930 és 1940 közti évtizedről: kis összehasonlításunkban
Szamosújvárral együtt különválasztottuk Széket a terület községei közül. 

(…) Azért tettük, mert mindkettőnek különös fontossága van. Szamosújvár
a táj városa, hatások, példa és divat onnan kerül a Kis-Szamos völgyének falui -
ba. Szék viszont a magyarság egyetlen számottevő telepe a területen, (ennek
ellenére ma is nélkülözi az orvost és nincs kövezett útja). A számokhoz ez eset-
ben sem kell kommentár: a szörnyű hanyatlást tökéletes valóságában mutatják
be. Szamosújvár esetében azonban ezért a dekadenciáért a reformátusságot
csak mintegy ötödrésznyi felelősség terheli, Szék lakosságának azonban 1930-
ban 75,9%-a magyar református volt. 

Területünk községeinek 1930 utáni kortagozódási képét az 1930 és 1940
közti évtized születései és halálozásai fogják nagyban befolyásolni. Ezért igen
nagy jelentősége van az utolsó évtized népmozgalmának: a református magyar-
ság jövendő sorsa alapjában véve ekkor dőlt el.  (…) 

Mi történt Szépkenyerű-szentmártonnal, Kispulyonnal, Kidével, Feketelakkal
abban a végzetes évtizedben? Évekkel ezelőtt az Ormánság községeinek szü-
letési adatait vizsgáltuk és mérlegeltük, akkoriban éreztük ezt a szívszoronga-
tást. És most már magyarságunk utolsó reménye, Erdély is így áll?! Hol van a
hajdani vitalitás? Ormánsági példák juthatnak eszünkbe, ha a 16,7 ezrelékes
kispulyoni születési adatot olvassuk, s ugyanakkor a három szomszédos köz -
ségben: Vasasszentegyed (1930-ban 86,9% román) 25,6 ezrelék, Vasas szent -
gothárd 94,0 román 29,5 ezrelék, Omboztelke 91,0 román 34,2 ezrelék volt
az évtized születéseinek átlaga! Bizony, egyetlen oka van a magyarság térvesz-
tésének a Kis-Szamos völgyében: a bölcsők megfogyatkozása. Szándékosan
nem indexeljük végig a legrosszabb születési arányszámokat mutató magyar
többségű falvakat, nem hivatkozunk arra, hogy vajon a megmaradt születések
is nem a kisebbségben levő románságtól származnak-e, nem mutatjuk meg,
hogy általában véve a szaporátlan magyarság lényegesen jobb anyagi viszonyok
között él, mint a szapora románság, s nem idézzük a falvak lelkészeinek keserű
szavait sem, melyek minden számoszlopnál lelkiismeretet ébresztőbben kérik
számon az elfogyó erdélyi hitet. 

Az írástudók száma mindamellett rohamosan emelkedett községeinkben.
A lakosságnak közel fele maradt csak analfabéta 1930-ra, azóta az arány még
tovább javult. (…)

Megjegyzendő, hogy a 6 éven felüli lakosságnak értelemszerűen sokkal
nagyobb százaléka tudott írni és olvasni már 1930-ban is; pontosan nem szá-
mítottuk ki, de mintegy 20%-nál több analfabéta nem volt a román népszám-
láláskor, azok is jobbára az idősebb korosztályok tagjai közül. Ha szembeállítjuk
a református többségű falvakat a románokkal, nagy különbséget tapasztalunk
a magyarság javára. Közismert tény a magyarság nagyobb művelődési készsége
Erdélyben – csak ne ötlene fel azonnal Babits mondata: »...mert nem az írni-
olvasni tudók száma teszi a kultúrát...«. Amiből persze nem azt a következtetést
óhajtjuk levonni, hogy az analfabetizmus a kívánatos állapot, csupán azt látjuk
belőle, hogy írástudás és igazi kultúra között Erdélynek is ezen a részén sza-
kadék nyílt meg. 

Vidékünk lakosságának túlnyomó többsége a mezőgazdaságból él. Olyan
többséget tesz az agrárelem, hogy a pontos százalékos részesedés kiszámítását
is felesleges munkának ítéltük, legalábbis ebben a dolgozatban. (…)

Szegénység és hátramaradottság jellemzi a Kis-Szamos medencéjének gaz-
dasági életét, földhöz lapuló kis falvak és daltalan mezők, melyekből egy-egy
kastély úgy emelkedik ki, mintha kacsalábon forgó vár volna. Igaz, hogy a kas-
télyok gyakran egészen mesébe illően szépek, a XVIII. század széplelkei szerint,

»erdélyi Versalia« a bonchidai Bánffy-kastély és a 75 holdas park, a kendilónai
Teleki-kastély hasonlóképpen »kebelgazdagító érzeményeket költ«, – a magyar
nyelv azonban ugyanazon szerző szavai szerint »a kisebb tekintetű magyar ne-
mesek s a nemtelenek ajkán oláh rámára vont«. A kereskedést és mesterségeket
azonban alávalónak tartja a magyarság 120 évvel ezelőtt is, földjeit rosszul
míveli, a termelésben változatosság nincs, csupa panasz a történetíró. (…) Be
jól esnék azt mondani, hogy e szánalmas helyzet a régmúlté! Ám a szegénység
ma is akkora, mint 110 évvel ezelőtt, mikor a nagy kolerajárvány idején »a há-
nyólázban elnyomorodott testű holtak« elföldeléséhez még meszet sem tudott
a hatóság vidékszerte beszerezni. Kultúra és hit után kiált, útért, több életle-
hetőségért, villamosságért, nyersanyagért, szakképzett munkásért, iparosért,
forgalomért könyörög ennek a tájnak minden vezető férfia, de vajmi nehéz arra
a kérdésre választ adni, hogy mivel kellene igazában kezdeni?! A pap ezen a
földön százados tradíciójú szegénységgel terhelten él. (…) Menjünk el a 24
község bármelyikének református paplakjába, de bejelentés nélkül, és nézzük
meg, hogy a falu egyetlen tudományos végzettségű, könyveket tartó, magyar
kulturáltságú embere hozzá méltó környezetben él-e? Az anyagiakért vívott
szörnyűséges harcban mindmegannyi apostolnak kellene lenniök a lelkészek-
nek, – de emberek vannak csak, s nem is kívánhat senki emberfeletti teljesít-
ményt tőlük sem. 

Természetesnek tartjuk, hogy a viszonyok felvázolásánál mindvégig figyel-
men kívül hagytuk a manapság vajmi nehezen mellőzhető, szomorúan igaz va-
lóságot: háború van. Az ínségnek, a sokféle bajnak ezen a tájon is nem kis
részben oka ma ez a világot öldöklő csapás. Ámde a háború mulandó, s mi
olyan segítséget kérünk népünknek, amely valóban segítség, s nem csupán
ideig-óráig tartó enyhületet ad. Mélyben vannak az értékek – mert igenis, van-
nak még ott értékek! –, mély sebekre vallanak a mutatkozó bajok és mélyről
kell fakadnia – lemondva a könnyű látszat-eredmények hízelgő sikeréről – a
jobb jövőt formáló, szerető és áldozatokat vállaló segítségnek is.” 

Aldobolyi Nagy Miklós példaértékű összeállítása a lehető legnagyobb tár-
gyilagossággal mutatja be a valóságot. És ez a valóság Erdély számos más tá-
jára is érvényes, nem kevés helyen ennél sokkal tragikusabb arányokkal. Ha
arra gondolunk, hogy közben sötét magyar elnyomásról, s főleg az uniót követő
nemzetiségi szenvedésekről beszéltek és beszélnek a mai napig, jogosan kérdezi
A. Nagy Miklós: „Viszont hol nyilvánul meg a félszázadnyi vagy egész évszá-
zadnyi magyar uralom, a türelem, a műveltségbeli fennsőbbség, a kisugárzó
erő, a több hit?!” Az igazi nagy veszteségekről is tisztázó szavai vannak az
1930-as évek román kisebbségpolitikája hatásainak ismeretében: „(…) a
román uralomnak a magyarságra nézve káros hatásai – esetleg csak másodlagos
hatásokról beszélhetünk itt – 1930 után nagyobb hatásfokkal jelentkeztek, mint
előtte.” Majd ezeket írja: „A nyers népszám tekintetében az igazi romlás nem
az utolsó évszázadban, éppenséggel nem az utolsó félszázadban (mint Balogh
Pál hitte »A népfajok Magyarországon« c. – korábban standardnak tartott –
műve írásakor), s nem a román uralom alatt következett el a református ma-
gyarságra, hanem mindenekelőtt a XVII. század szörnyű vérzivataraiban, a
kuruc–labanc háborúk idején, azután pedig egyes községek esetében a kiegye-
zést követő kor hamis illuzionizmusa vezetett újabb, bár jóval kisebb és a vá-
rosok erős magyarosodásával teljesen ellensúlyozott számszerű veszteségekre.”
De a legfontosabbat ezután szögezi le: „Bizony, egyetlen oka van a magyarság
térvesztésének a Kis-Szamos völgyében: a bölcsők megfogyatkozása.”

Ma már azonban mással is kiegészítené, hiszen a legnagyobb változások, a
legerőszakosabb beavatkozások és a legármányosabb „másodlagos hatások”
kora még ezután következett.

y

yy
637

Havi Hitel1_Havi hitel  2018.05.28.  18:21  Page 637



Útban a dolláruralom felé
Ifj. Boér Elek: Az arany és a klíring harca 1943/6.

Az 1943. évi visszapillantás a pénzvilág újkori folyamataira érdekes előkészítője
annak, ami a tanulmányban is említett „nagy leszámolás” után bekövetkezett.

„Alighogy az angol kormány ez év április 7-én közzétette a Fehér Könyvben
a nemzetközi klíringunióra vonatkozó tervét, csakhamar napvilágot látott az
amerikai valutarendezési terv is, s azóta a két angolszász nagyhatalom világ-
gazdasági célkitűzései is oly élénken foglalkoztatják a hadviselő és a semleges
államok közvéleményét, mint a német nagytér-gazdaság problémája. De míg a
német hivatalos fórumok a békebeli nagytér-gazdaságnak csak a legfőbb kör-
vonalait rajzolták meg úgy, hogy a részleteket illetőleg csupán egyes magán-
vagy félhivatalos szakértők nem egy vonatkozásban eltérő véleményére vagyunk
utalva, addig mind az angol, mind az amerikai kormány részletesen kidolgozott
tervezetekkel lépett a nyilvánosság színe elé, és az amerikai pénzügyminiszter
már be is jelentette, hogy Washingtonba konferenciát fog egybehívni a nemzet-
közi valutáris viszonyok háború utáni rendezésére. 

A szigetország világhírű közgazdasági és pénzügyi szakértője, Lord Keynes
által javasolt nemzetközi klíringunió sokkalta inkább európai, hiszen a multila-
terális klíring a világgazdaságban a német eredetű devizagazdálkodás rendszere
mellett fejlődött ki. Ezzel szemben az Észak-Amerikai Unió, amely immár több
mint 22 és fél milliárd dollár értékű arany, vagyis a világ monetárius érckész-
letének 80%-a felett rendelkezik, az aranyvaluta helyreállításával világgazdasági
térhódításának új útjait egyengeti. Az amerikai Harry White, a stabilizációs
alap elnöke által kidolgozott amerikai program a hitelező, a Keynes-féle javaslat
pedig az adós államok testére van szabva. 1914 előtt az Egyesült Államok még
az adós országok közé tartoztak. Az 1914–1918. évi világháború nagy hitelező
állammá léptette őket elő, úgyhogy az 1920-as évek második felében Anglia
és Amerika még vetekedtek a világhitelezői rangsor első helyéért; ma már azon-
ban nem fér kétség ahhoz, hogy a második világháború után az Észak-Amerikai
Unió a világ legnagyobb hitelező, Nagy-Britannia pedig a világ legnagyobb adós
állama lesz. 

A két egymással versengő terv – minden ellentét mellett is – egy lényeges
pontban egyetért, mégpedig abban, hogy az eljövendő békegazdaságban helyre
kell állítani a nemzeti pénzek külföldi árának, a váltóárfolyamoknak az állandó-
ságát, olyként, hogy ezeket az árfolyamokat egy létesítendő nemzetközi szá-
molóegységhez rögzítenék. Ez az egység a White–Morgethau-féle terv szerint
az Unitas, Keynes javaslata szerint pedig a Bancor lenne. A kettő között azon-
ban lényeges különbség mutatkozik. Az Unitas ugyanis nem egyéb, mint a dollár
számolóegység-funkciójának megnagyított mása, hiszen az Unitas 10 dollárral
egyenlő, úgy, hogy rajta keresztül a dollárhoz volnának rögzítve a valutaszövet-
séghez tartozó államok váltóárfolyamai. Igaz, hogy az Egyesült Államok a há-
ború kitörése óta kereken 4 dolláron rögzítették a font sterling árfolyamát, s
ezen az alapon az Unitas jelenleg 50 shillingnek felelne meg, de ezt az amerikai
elaborátum csak udvariasságból emeli ki, mert Anglia már 1931 őszén letért
az aranyalapról, 1939 eleje óta pedig a devizagazdálkodás rendszerét követi,
úgy, hogy a fonton át jelenleg nem is lehetne az aranyhoz kötni a nemzetközi
számolóegység sorsát. Ezért halasztotta el Keynes későbbre a Bancor eszmei
aranytartalmának a megállapítását. 

Már most mindkét számoló egység olyanszerű lenne, mint amilyen a ham-
burgi Mark Bankó volt, amely a színtiszta ezüstnek egy meghatározott mennyi-
ségével, 81/3 grammal volt egyenlő értékű, és bankpénz létére eszmei egység
volt; bankmárka érméket ugyanis nem verettek ki, vagyis ilyen készpénz nem
került forgalomba. Ez a bankmárka, amelyet a XVII. században vezettek be, a
hamburgi nagykereskedelem könyvpénze volt, és az akkori rendezetlen valutáris
viszonyok között egy szilárd számolóegységet teremtett. Az Unitas, illetve a

Bancor hasonlóképpen hitelpénz lenne, de azzal a messzemenő célkitűzéssel,
hogy ehhez a számolóegységhez rögzíttessenek az unióban tömörülő országok
váltóárfolyamai.” 

A VALUTASTABILIZÁLÁS ESZMÉJE
„Minthogy a pénzrendezési programok sarkpontja a stabilizálás eszméje, ves-
sünk rövid visszapillantást ennek az eszmének a legújabb fejlődésére. Magának
a valutastabilizálásnak az értelme is lényeges változáson ment át az utóbbi év-
tizedekben: mást jelentett az aranyvaluta korszakában, mint manapság. A tiszta
aranyvaluta kora egyébként nem is tartott olyan sokáig. Anglia ugyan 1816.
évi valutatörvénye alapján már 1821-ben áttért az aranypénz-rendszerre, de
az elmúlt században még az 1860-as évekig folyt a harc az egyes valuta és a
bimetalizmus hívei között. Csak amikor az 1870–71. évi háború után a Német
Birodalom is áttért az aranypénz-rendszerre, akkor dőlt el a küzdelem az angol
irány javára. 1914 előtt mintegy 60 állam követte az aranyvaluta-rendszert. Az
aranypénz-rendszernek ebben a négy évtizedes fénykorában az egyes országok
valutatörvényei korántsem voltak egységesek, de London volt a központi arany-
piac, és Anglia vezető világhitelezői helyzete messzemenően biztosította a pénz-
rendszer nemzetközi állandóságát. Az aranyvaluta legnagyobb világgazdasági
teljesítménye az volt, hogy közös pénz-, illetve számolóegység nélkül is megte-
remtette a nemzeti pénzek sorsközösségét. Az 1914 előtti aranyvaluta korsza-
kának a tanulságai azt bizonyítják, hogy a nemzetközi pénzegység önmagában
véve másodrendű valutatechnikai kérdés, mert az intervalutáris árfolyamok ál-
landóságát mesterien tudja biztosítani az aranyparitás. Minden nemzeti pénz-
egység ugyanis egy meghatározott mennyiségű aranynak felelt meg, és így az
érmeparitás két nemzeti pénzben foglalt egyenlő mennyiségű aranyat jelentett.
A font sterling és a dollár régi egyenlőségi árfolyama 4,86 dollár volt, ami egy-
értelmű volt azzal, hogy 4,86 dollárban volt ugyanannyi arany, mint 1 angol
fontban. Minthogy pedig a bankjegyek mindenütt aranyra voltak beválthatók, a
nemzeti pénzek váltóárfolyamai az érmeparitástól csak a felső és alsó arany-
pontok határai között térhettek el, e pontok nagyságát viszont az aranynak az
adóstól a hitelezőhöz való szállítási és átveretési költségei szabták meg. Ez a
szellemes aranygépezet az akkori nyugodt világpolitikai helyzetben nagy szol-
gálatokat tett a világgazdasági viszonyok állandósítására, amidőn a váltóárfo-
lyamok kilengéseit az aranypontok szűk, 1%-os határai közé szorította, holott
papírvalutáknál a váltóárfolyamok emelkedése elvileg a végtelenségig, a gya-
korlatban azonban a gazdasági élet összeomlásáig terjedhet –, mert a közgaz-
daságtanban a matematika végtelen jelének rendszerint az összeomlás felel
meg. Az aranyvaluta érájában a már Ricardo által felállított liberális tétel érvé-
nyesült, amely úgy szólt, hogy tanácsosabb a pénz sorsát az aranytermelés esé-
lyeire, mintsem az emberi önkényre bízni. Ebben az értelemben a stabilizálás
még egyet jelentett a pénz sorsának az arannyal való összekapcsolásával, vagyis
az aranypénz-rendszerrel. Az első világháború előtt még csak néhány szobatu-
dós mert az arany értékmérő szerepével szemben elégedetlenségének kifejezést
adni, követelve a pénz vásárlóerejének állandósítását. Az aranyvaluta ugyanis
csak bizonyos árkiegyenlítődési irányzatot biztosít a világpiacon, amely azonban
sokszor csak nagy késedelemmel érvényesül, az egyes nemzetgazdaságokban
párhuzamosan végbemenő áringadozások ellen pedig nem nyújt védelmet. En-
nélfogva az aranypénz-rendszer bírálóinak egyik kedvenc érve az, hogy ez a
pénzrendszer hibás a válságok felidézésében, mert a fennállása esetén végbe-
menő áringadozások fontos tényezői a gazdasági élet hullámmozgásainak. Az
bizonyos, hogy a pénz-értékingadozások az 1914 előtti árkonjunktúrák során
is számottevő arányokat öltöttek. Márpedig a drágaság a pénz vásárlóerejének
süllyedésével, az olcsóság ellenben annak emelkedésével jár, s amennyiben az
áremelkedés a pénz szaporítására vezethető vissza, inflációval, a pénz mennyi-
ségének csökkenése okozta áresés esetében viszont deflációval állunk szemben.
Már most az árstabilizálás egyik első előharcosa, Irving Fisher amerikai pro-
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fesszor már 1913-ban a pénz vásárlóerejének állandósítása mellett szállt síkra,
az indexvaluta tervével azonban csak 1920-ban állott elő az első világháborút
követő pénzrontások hatása alatt. Javaslata szerint a pénz vásárlóerejét árindex
alapján kell állandósítani olyként, hogy áremelkedés esetén a pénz mennyisé-
gének csökkentésével, áresés esetén pedig a pénzmennyiség növelésével kell
kiegyensúlyozni és nyugvópontra juttatni az ármozgalmakat. Fisher szellemes
hasonlata szerint a vásárlóerejében ingadozó pénz egyes indián törzsek kez-
detleges hosszmértékére emlékeztet. Ezek a törzsek ugyanis nem ismerték még
sem a yardot, sem a métert, hanem a mindenkori törzsfőnök deréköve volt a
hosszúság mértékegysége. Ha kövér volt a törzsfőnök, akkor kitágult a mér-
tékegység, ha ellenben sovány rézbőrű került a törzsfőnöki székbe, akkor meg-
rövidült. A hasonlatot tovább fűzve, azt mondhatnók, hogy a pénzpolitikai
derékszíjat infláció idején kijjebb, defláció idején pedig beljebb csatoljuk. Ezt
lehetőleg kerülni kell, viszont a teljes árállandóság csak egy eszmény, mert az
árváltozások nemcsak a pénz, hanem az áru oldaláról is eredhetnek. A teljes
árstabilizálás ezek szerint csak a gazdasági fejlődés veszélyeztetése árán volna
elérhető. Gyakorlatilag tehát az árállandósítás politikája nem törekedhet többre,
mint a konjunktúramozgalmak szélsőséges áringadozásainak a kiküszöbölésére.
Ennek a szerényebb célkitűzésnek a megvalósítása viszont elengedhetetlen fel-
tétele a váltóárfolyamok állandóságának. 

A múlt világháborút követő valutáris káosz korszakában Európában a leg-
nagyobb nyomatékkal a svéd Cassel és az angol Keynes emelték fel szavukat
az árstabilizálás eszméje mellett. Cassel különösen azt hangoztatta, hogy a há-
borús pénzrontás után az aranyvaluta helyreállítása az egyes nemzeti pénzek
vásárlóerejének, a vásárlóerő-paritásnak megfelelő árfolyamokon történjék.
Keynes pedig ezenkívül kifejezetten az indexvaluta mellett szállt síkra, amidőn
1923-ban a pénz reformjáról szóló művében világgá kürtölte a merész, új va-
lutapolitikai elvet, amely úgy szól, hogy a pénz belföldi vásárlóerejének az ál-
landóságáért szükség esetén fel kell áldozni a pénz külföldi árának, a
váltóárfolyamoknak az állandóságát. A valutastabilizálás ma már ily módon nem
a pénznek az arannyal való sorsközösségét, hanem az árstabilizálást jelenti.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az árállandóság elvét nem kell föltétlenül
olyan mereven formulázni, mint ahogy azt Keynes először tette. Ma már nem
vonható kétségbe, hogy az árstabilizálás egyaránt alapelve a jól szabályozott
arany- és papírvalutának. Ha pedig a nemzetgazdasági egyensúly akár befelé,
akár kifelé meginog, akkor már leginkább a devizagazdálkodás szigorú rend-
szere állíthatja helyre a pénzrendszer szilárdságát, és ezen át vezet vissza az út
egy szabadabb valutarendszer felé. Az aranyvalutának múlt világháború után
történt újjászületésénél azonban az árstabilizálás elvét nem vették mindig kel-
lőképpen figyelembe. Különösen Anglia volt az, amely pénzügyi gőgből egy sú-
lyos áreséssel járó defláció árán 1920–1925 között újból kierőszakolta a
dollárral szemben a régi paritást. De az új aranyvalutás korszak a múlt világ-
háború után csak rövid ideig, 1925-től 1931-ig tartott. A Párizs-környéki bé-
keparancsok a világgazdasági egyensúlyt úgy felforgatták, hogy az 1929 őszén
kirobbant világválság nyomában a szigetország 1931 szeptemberében kényte-
len volt feladni az aranyalapot, és az előkelően szabad valutának elnevezett pa-
pírvalutára tért át. Ezzel sorozatos leértékelések következtek be az angolszász
és a hozzájuk közel álló országokban. Válságpolitikai okokból még a dollár de-
valvációjára is sor került, dacára annak, hogy az amerikai szövetségi tartalék-
bank-rendszer a prosperitás idején, ha nem is bevallottan, de ténylegesen
árstabilizációs politikát folytatott. 1937 közepén az volt a helyzet, hogy Nagy-
Britannia, az Egyesült Államok és Franciaország 40–42%-os arányban érté-
kelték le pénzüket. Az árállandósítás eszméje azonban még ebben a bizonytalan
pénzpolitikai korszakban sem ment veszendőbe, amint azt az angol szabadva-
luta-kísérlet mutatja, amely éveken át egy pénzszaporítás nélküli pénz-érték-
csökkentést valósított meg. Ily módon a Szigetországban a belföldi árak a
leértékelés ellenére úgyszólván változatlanok maradtak, s ennek következtében

kiviteli cikkeinek árai a világpiacon aranyértékben a font értékcsökkenése ará-
nyában olcsóbbodtak. Ennek az exportprémiumnak volt köszönhető, hogy az
angol kivitel a világválság éveiben aránylag kedvezőbben alakult. A felfegyver-
kezési verseny megindulásával azonban Angliában is emelkedni kezdtek az árak. 

Az angol szabadvaluta-kísérletnél intézményesebben biztosítja az árállan-
dóságot a devizagazdálkodás rendszere, amelyre 1931-ben a Német Birodalom
és az ő nyomában elsősorban a közép- és délkelet-európai államok tértek át.
Az aranygépezet letörésével valutacsoportok alakultak ki, mint a sterling-blokk,
a dollár-blokk, a yen-blokk és a devizagazdálkodás európai blokkja. 1939 ele-
jén azután Anglia, az új világháború kitörésekor pedig Franciaország is a devi-
zagazdálkodást vezette be, úgy, hogy ez a rendszer az európai hadviselő feleknél
általánosult.

Már most az első világégést követő inflációk és deflációk tapasztalatain okult
a pénzpolitika, és ezért tették már eleve közzé az angolszász nagyhatalmak há-
ború utáni valutarendezési programjukat, ami annál is inkább célirányosnak lát-
szott, mert a német nagytér-gazdasággal szemben nekik is fel kellett állítani
világgazdasági terveiket. Míg a nagytér-gazdaság csak a világgazdaságnak egy
körzetét fűzi szorosabban össze nemcsak valuta- és kereskedelempolitikai szem-
pontból, hanem a termelés irányítása szempontjából is, addig az angolszász ál-
lamok a világgazdaság rendezéséhez egyelőre ugyan csak a valutapolitika
kesztyűs kezével nyúlnak, viszont világgazdasági hegemóniára irányuló törekvé-
seik messze túlterjednek egy kontinentális nagytér-gazdaságnak a körén. (…)

Az angol és az amerikai terv végeredményben két lényeges pont körül tér
el egymástól: a külkereskedelem irányítása és az arany szerepe körül. Az angol
program sokallta határozottabban előtérbe állítja a külkereskedelem-politikai
vonatkozásokat, de vajon mennyire tudja ezzel elérni az angol kivitel emelését?
Az angol terv nyitva hagyja ugyanis a nagytér-gazdaság kényes kérdését, pedig
az 1932. évi ottawai egyezmény, amellyel Nagy-Britannia a domíniumokkal
praeferenciális szerződéseket kötött, megteremtette a brit nagytér-gazdaságot.
Ha az Egyesült Államoknak nem sikerülne a nagytér-gazdaságok kialakulásának
kedvező elsőbbségi kedvezmény elvét az aranyra alapított világgazdasági he-
gemónia alapján háttérbe szorítani, nem fog-e vajon maga is regionális szerző-
déseket kötni? Nem kevésbé vitás az arany szerepe sem. Keynes kénytelen az
arannyal kiegyezni abban a formában, hogy a nemzetközi klíringszövetség egy
»aranyelszámolási valutát« vezetne be, amely bizonyos fokig az aranymag-, il-
letve aranydeviza-valutára emlékeztetne. De a Bancor-szövetség nézetünk sze-
rint nem egykönnyen kötheti be az aranyborjút a nemzetközi klíringunió
istállójába. A borjút néha a legelőre is ki kell engedni, és az adott esetben ez a
legelő a világgazdasági térhódítás mezeje. Az Egyesült Államok terjeszkedését
elvégre is nem lehet egy bizonyos fokon túl korlátozni. Ezt minden bizonnyal
Keynes tudja a legjobban, de legalább némi nemzetközi ellenőrzés alá akarja
helyezni az aranyfolyam várható áradásait. Ha, tegyük fel, kellemesebb lenne a
szigetország számára, hogy az Egyesült Államok inkább a közép- és dél-ame-
rikai államokban terjeszkedjenek, mintsem más irányban, ahol az angol kivitel
növelésére lehet számítani, erre nézve meg lehet kísérelni a megegyezést intra
et extra muros: akár az unión belül, akár azon kívül a két érdekelt birodalom
között. Az aranyra mindenesetre inkább rá lehet ülni, mint a szuronyokra, de
azért van valami rendellenes vonás az arany felhalmozásában – manapság, ami-
kor már nem a kincsgyűjtés, hanem a befektetés a szabály. A múlt világháború
után az Észak-Amerikai Unió részben valóban véka alá rejtette aranyát, időn-
ként több milliárd dollárnyi aranyat sterilizált a szükséges valutatartalékokon
fölül, s amellett a világválság idején külföldi kölcsönein elszenvedett veszteségei
egy darabig elvették a kedvét a hitelezésektől. De az 1941. március 11-i lend
and lease-törvénnyel a helyzet megváltozott. Uncle Sam újból nagy arányokban
hitelez, csakhogy nem hajlandó még egyszer eljátszani a jámbor szövetséges
szerepét, aki megsegítette társait, s amikor a háború után a számlát benyújtotta,
egy kis méltatlankodás árán eltűrte, hogy szövetségesei ne fizessenek. A má-
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sodik világháborúban már csak biztonságosabb formában nyújt külföldi hiteleket
a kölcsön- és bérleti törvény alapján, amely lehetővé teszi, hogy bérleti szerződés
formájába öltöztetett területi átengedésben kössön ki teljesítést. És aranyát sem
fogja többé olyan nagy mértékben parlagon hevertetni, mert egyfelől hatalom-
politikai eszközei annyira megsokasodtak, hogy külföldi kölcsönei behajtását
hathatósabban tudja biztosítani, másfelől pedig éppen a valutastabilizálási terv
is jórészt annak a célnak a szolgálatában áll, hogy a világpiac megrázkódtatásai -
nak lehető kikapcsolásával szilárd alapot teremtsen tőkefeleslegei kihelyezésére.
Ha a fegyveres gazdasági terjeszkedést nem lehet kizárni, hogyan lehessen ki-
zárni a békés gazdasági terjeszkedést, amikor a politikai és a gazdasági hatalom
között olyan bensőséges kapcsolatok állanak fenn? Machiavelli megfordulna sír-
jában, ha azt a követelést hallaná hangoztatni, hogy egy birodalom mondjon le
gazdasági hatalmának teljes kifejtéséről azért, hogy szövetségese régi világgaz-
dasági szerkezetét helyreállítsa. A világgazdaság legsúlyosabb elváltozásai azok,
amelyek az egyes nemzetgazdaságok elhibázott politikai és gazdasági struktú-
rájára vezethetők vissza. A világgazdaság bizonyos fokú irányítása a két, rövid
megszakítással egymást követő világégés után elkerülhetetlennek látszik. Nagy-
tér-gazdaság, aranyunió és nemzetközi elszámolás mind a többé-kevésbé irá-
nyított világgazdaság változatai. De a döntő kérdés az, hogy a nagy leszámolás
után hogyan fogják felépíteni az egyes nemzetgazdaságok szerkezetét, mert csak
életképes nemzetgazdaságokon alapulhat életképes világgazdaság.” 

A szakértő bizonyára másként zárná le e tanulmány tanulságait. A hétköz-
napi olvasó azonban arra asszociál, ami ma körülveszi a valóságnak és a kény-
szerű összeesküvés-elméleteknek egy megbolydult és átláthatatlan világában.
Ama „nagy leszámolás” már régen lezajlott, s más eszközökkel újabb is követte.
A világ pénzügyi ura még az USA, amelyik egyben a világ legnagyobb adósa
is. Nemzeti bankja – egyedül a világon – számolatlanul nyomtathatja a dollárt.
Kína az amerikai adósság zömének birtokosa. De a két óriás a róka fogta csuka
helyzetben van. Kontinensek és kultúrák, valamint vallások végelszámolásig fa-
julni képes versengésében kell eligazodnia a kíváncsinak. Mi lehet hát az igaz -
ság? Bizonyosat csak egyet tudhatunk: a profit utáni hajsza mindent felülír. Még
a föld megmaradásának egyetemes emberi óhaját is. Minden más csak hazug-
ság. S ezt ma már ama hétköznapi olvasó is láthatja, ha akarja.

y

Mostohán a lehetőségek földjén
Szabó István: Magyarország a Duna térségében 1943/6.

Ahogy a második világháború idején, úgy most is felértékelődni látszik a Duna
térségének szerepe.

„Az európai új nacionalizmusok térhódítása óta, s különösen a második vi-
lágháborúval járó önellátásos gazdasági berendezkedés következtében az európai
vezető hatalmak részéről az eddiginél sokkal nagyobb mértékű érdeklődés nyil-
vánul meg Délkelet-Európa iránt. A politikai és gazdasági tér fogalmának hang-
súlyozottsága s a totális háború kifejlése és az európai politikai helyzetre
gyakorolt hatása nyomán a délkelet-európai, pontosabban a dunai térség vált e
földrész legfontosabb területévé. Jelentőségét azonban nem csak a benne rejlő
politikai, gazdasági és katonai előnyök, adottságok és lehetőségek szabják meg.
Legalább ily mértékben figyelemre méltó a vezető hatalmak szemében az a szá-
mos, bonyolult probléma, amely e térségben a kiegyensúlyozatlan népesedési,
nemzetiségi, vallási, művelődési és gazdasági viszonyok következtében rendkívül
nagy feszítő erővel jelentkezik. 

Az új olasz impérium, főként azonban a nemzeti szocialista harmadik biro-
dalom érthető módon, valóságos szenvedéllyel vetette rá magát a dunai térség

problémáinak tanulmányozására. A német intézményes és magánkutatás nap-
jainkig e kérdésnek szinte beláthatatlan kiterjedésű irodalmát teremtette meg.
Nem csodálatos, ha ebben a sokfelé ágazó, különféle szempontú irodalomban
néha akaratlanul is tárgyi tévedések és ezek alapján felületesnek tetsző véle-
ménynyilvánítások fordulnak elő. Kézenfekvő, hogy a magyarságnak, mint a
dunai térség legrégibb, állandó államalkotó nemzetének, szintén hallatnia kell
szavát, nemcsak tárgyilag, de saját népi és nemzeti érdekei tisztázására és vé-
delmében is. 

Ennek a magyar, de egyben európai gondolatnak szolgálatában áll a Gál
István kitűnő szerkesztésében a Magyar Könyvtár című német nyelvű sorozat
első kötete. 

Tizennégy cikkíró magyar szempontból boncolgatja ebben a kötetben Ma-
gyarország és a magyarság helyzetét, szerepét, eddigi és jövőbeni alkotó mun-
káját a Duna térségében. A műhöz Magyarország és Európa címen Kállay
Miklós miniszterelnök írt előszót. Jánossy Dénes a magyar élettérről ír széles
történeti alapvetéssel és világosan kimutatva az ezer éves magyar állam- és mű-
velődésalkotás különféle összetevőit. László Gyula a Duna-medence eurázsiai
kereskedelmi útjait ismerteti a népvándorlás korától. Ujpétery Elemér a Duna–
balkáni tér geopolitikáját ismerteti. Suhay Imre a Duna stratégiai jelentőségéről,
Wulff Olaf Magyarországnak a dunai forgalomban való szerepéről ír, előre vá-
zolva a háború utáni sürgős teendőket. A német víziúthálózat és a magyar gaz-
daság összefüggéseit Rohringer Sándor tárja fel. Borotvás-Nagy Sándor Egy
kelet-európai csatornarendszer magyar terve címen a XVIII. század második
felében élt nagy magyar közgazdának, Berzeviczy Györgynek ma is időszerű
terveit ismerteti. Álgyay Pál A magyar közlekedésügy az új Európában címen,
Szurovy Géza Budapest, a magyar tengeri kikötő, Ruisz Rudolf Magyarország
– Délkelet-Európa rendező-pályaudvara, Keresztes Károly Budapest az eurá-
zsiai légi forgalomban, vitéz Surányi-Unger Tivadar Magyarország délkeleti
gazdasági értéke címen írtak tanulmányokat. Igen gondolatébresztő a szakcik-
kek mellett Ziegler Vilmosnak általános érdekű tanulmánya a dunai térség fej-
lődési keresztmetszeteiről, valamint Siposs Sándornak Élettér és a magyar
állameszme című cikke.”

Ezt az írást azért volt érdemes átfutni, mert az Európai Unióban mostanság
közölt országleírásokról elképesztő hírek érkeznek. Már-már ott tartunk mintha
Magyarország nem is lett volna? Tehát komoly feladat lenne egy hasonló, de
korszerű tanulmánygyűjteménnyel meglepni az uniót, és azt a legfontosabb nyel-
vekre lefordítani. Akkor nem jelennének meg a forgalomban olyan földgömbök,
melyekről hazánk egyszerűen hiányzik.

y

Szemle
Szabédi László: Ész és bűbáj. Vita a magyar jelképrend-
szer körül 1943/6.

A tragikus sorsú poéta doctus sorai érdekes ismeretekkel gazdagítanak.
„A múlt évben Lükő Gábor egy nagy hatású könyvet jelentetett meg »A ma-

gyar lélek formái« címen. A Termés téli kötetében e könyvet két szempontból
vizsgáltam. Egyrészt jelenségként fogtam fel, másrészt módszerét bíráltam. Je-
lenségként felfogva, azt az okot igyekeztem kimutatni, amiért közvéleményünk
fokozott érdeklődéssel fordul a paraszti élet vizsgálata felé. Ezt az okot abban
jelöltem meg, hogy újabb történelmünk folyamán a hatalmat gyakorló és a nem-
zeti életet irányító rétegek hatalmuk birtoklásában és a nemzet irányításában
túlnyomórészt a maguk, nem pedig a nemzet egyetemes érdekeit nézték és
munkálták, s a maguk boldogulásának biztosítékát egy idegen hatalmi érdekhez
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való csatlakozásban, annak kiszolgálásában keresték. Ebből természetszerűen
következett éppen a legműveltebb rétegek műveltségének elidegenedése. Miu-
tán ez a folyamat a múlt század közepe óta, a polgárságot elsőrendű hatalmi
tényezővé emelő forradalmak következtében, nálunk egybeesett a jobbára ide-
gen vérű és műveltségű polgárság politikai súlyra jutásával, a politikai nemzetbe
olvadásával, sőt közművelődésünk irányításában döntő fontosságúvá válásával,
érthető, hogy vezető rétegeinkben egy idegen szabású magas műveltség alakult
ki, mely nem szervesen támadt a szélesebb magyar néprétegek viszonyaiból s
amelyben e szélesebb magyar néprétegekből feltörekvő elemek idegenül mo-
zognak. Éppen ezért, mint írtam, »a magyarság jobbjaiban mindig is volt, nap-
jainkban különösen van egy egészen pontosan meg sem határozható lélek-
állapot, mely homályosan az erőtlenség jelét látja a haladásban, a műveltségi
állapotok korszerű fejlődésében a magyarság műveltségének a hanyatlását«.
Érthető, hogy a szélesebb magyar néprétegekből származó, vagy az azokkal
való kapcsolatot el nem vesztett tanultjaink, kik a magyar sors irányítását ke-
zében tartó iskolázott rétegbe már beletartoznak, de annak jobbára csak peri-
fériáin foglalnak helyet, lépten-nyomon tapasztalják magasabb műveltségünk
idegenségét s az érvényesülésnek, valamint gondolatviláguk érvényesítésének
ebből következő ezer meg ezer akadályát. Ezen csak az etikailag értékteleneb-
bek tudnak segíteni olyan módon, hogy megtagadják magukat, meg azokat a
szálakat, melyek őket a szélesebb magyar rétegek világához kötik és asszimi-
lálódnak. Az etikailag értékesebbek más utat keresnek. Egyrészt követelik a
magyar elem nagyobb arányosodását a tanult emberek rétegében (ennek mai
napig Szabó Dezső a legjelentősebb szószólója s ismert ajándékával újabban
Zilahy Lajos), másrészt követelik a közoktatás olyan átalakítását, hogy az is-
kolában nyert magas műveltség ne csak magyar nyelvű, hanem minden ízében
magyar legyen, nevezetesen a magyar népműveltségből nőjön ki. (Ennek
Györffy István volt leglelkesebb hirdetője, s zenei téren Kodály a legtöbb si-
kerrel dicsekedhető munkása.) Ismeretelméleti síkra terelte a kérdést Karácsony
Sándor, aki egy, az indogermán lélektől minden ízében különböző magyar lélek
alkatának a kutatását tűzte ki feladatául. Ennek a sajátos alkatú magyar léleknek
kell érvényesülnie a magyar műveltségben, nyelvünknek, zenénknek, filozófi-
ánknak stb. mind ebből a magyar lélekből kell kinőnie. Ezen a magyar művelt-
ségkörön belül mindennek más a jelentése, mint Európában, még a kétszer
kettőnek is. Műveltjeink (a Karácsony szavával szofokráciánk) európai kategó-
riákban gondolkoznak, ezért nincs valóban magyar magas műveltség. 

Lükő már most »A magyar lélek formái« című könyvében tulajdonképpen
a magyar lélek kategóriáit igyekszik feltárni, vagyis hozzájárulni a valóban ma-
gyar magas műveltség megteremtésének az alapvetéséhez. Kifogásoltam mód-
szerében azt, hogy a történelmi, társadalmi és politikai tényezők mellőzésével
egy tiszta feltevésből indul ki: a magyar lélek és a – rendkívül lazán meghatá-
rozott – indogermán lélek ellentétességéből. Ezt a tiszta feltevést aztán nagyon
támogatni látszanak az ő egyoldalúan megválogatott adatai. A megválogatás
egyoldalúságán azt értem, hogy indogermán észjárásnak általában az európai
városi ember észjárását tekinti, magyarnak pedig a falusiét, a magyar parasztét.
Ez eredményeit önkényes jellegűvé teszi; olyasforma ez, mintha egy embernek
a kezét hasonlítaná össze egy másik embernek a lábával. Az így feltárt különb-
ségek nem alkalmasak arra, hogy tisztán mutassák az indogermán lélek és a
magyar lélek különbözését, mert a társadalmi helyzet adta eltéréseket nem ros-
tálja ki elég gondosan. De ezen túlmenően is az »indogermán lélek« kulturális
megnyilatkozásait a fejlődés érkezési állomásán veszi szemügyre, míg a »magyar
lélek« megnyilatkozásai felé már fordított szemlélettel közeledik: ezek közül a
mentől primitívebb jellegről tanúskodók felé fordul teljes érdeklődéssel. Ezért
írtam könyvéről szóló bírálatomban azt: »Helytelenítjük, hogy valaki Kant Im-
mánuel logikáját egy hortobágyi csikós logikájával vesse egybe, s azt igényelje,
hogy ilyen módon az indogermán lélek és a magyar lélek ellentéteit tárta fel.
Lükő... indogermán és magyar nevezet alatt lényegében a racionális és mágikus

gondolkozást veti egybe, tehát a lélek két különböző állapotának működését...
Ő...indogermánnak a tudós racionális, magyarnak a primitív ember vagy a költő
mágikus gondolkozását írja le.« 

Cikkemmel részletesen foglalkozik a Március májusi számában Vincze
Lajos. Gondolatmenetemet tökéletesen félreértve, azt az állítást tulajdonítja
nekem, hogy »azok (a magyarok), akik magasabb tudományokkal szándékoznak
foglalkozni, előbb kénytelenek levetni magyarságukat, kifordulni önmagukból,
mert a >fejletlen<,>mágikus< magyar észjárás erre korántsem annyira al-
kalmas, mint a >fejlett<, >racionális< nyugat-európai észjárás. Sőt a magyar
lélek annyira kezdetleges, hogy össze sem vethető a nyugati lélekkel«. 

Azt hiszem, mindenki világosan látja, hogy egészen másról van szó. Nem
tudom, nagy szellemeink közül Vincze kit tart »magyar észjárású«-nak. Tegyük
fel, hogy Madáchot annak tartja. Akkor pl. azt mondhatnám: helytelenítem, hogy
valaki Madách logikáját vesse egybe egy német disznópásztoréval s azt igényelje,
hogy ilyen módon a magyar lélek és a német lélek ellentéteit tárta fel. Persze
erre mondhatná valaki azt, hogy igen, de a német észjárásra Kant logikája jel-
lemző, nem a német disznópásztoré, míg a magyar észjárásra viszont a horto-
bágyi csikós logikája jellemző, nem a Madáché. Nem adnék neki igazat, de
elismerném, hogy ennek az ellenvetésnek legalább van értelme. De azt állítani,
hogy szerintem »a magyar lélek annyira kezdetleges, hogy össze sem vethető a
nyugati lélekkel«! Hasonlóképpen az is vitatható, hogy igazam van-e, mikor azt
állítom, hogy Lükő indogermán és magyar nevezet alatt lényegében a racionális
és a mágikus gondolkozást veti egybe. De azt vitatni, hogy szerintem, aki magyar
magasabb tudományokkal akar foglalkozni, előbb kénytelen levetni magyarságát,
mert a magyar észjárás »fejletlen«, »mágikus«, a nyugat-európai ellenben »fejlett«,
»racionális«! Ellenkezőleg, szerintem se a mágikus, se a racionális gondolkozás-
mód nem jellemzi se a magyart, se a »nyugat-európai«-t, és cikkem éppen ez
ellen a megkülönböztetés ellen való tiltakozás szándékából íródott. Igen termé-
szetes hát, hogy csak bosszanthat, mikor azt olvasom, hogy »Szabédi azt hiszi,
hogy tudományos, művészi alkotásra csak a nyugati lélek képes«. 

Egy másik vádpont szerint, én azzal áltatom magam, hogy »az sem lehetet-
len, hogy a magyar lélek tökéletesen olyan, mint a német lélek«. A Március
cikkírója nem érti, nem akarja megérteni, hogy mit mondtam. »Lehet-e, írtam,
sajátosan magyar egy gondolat, mely egy németnek is eszébe juthat? Szerintünk
persze lehet, mert szerintünk az sem lehetetlen, hogy a magyar lélek tökéletesen
olyan, mint a német lélek (nem azt mondjuk: olyan; azt mondjuk: az sem lehe-
tetlen, hogy olyan); de Lükő szemében sajátosan magyar csak az lehet, ami
különbözik a némettől.« Ez módszertani kérdés. Teljesen felesleges kioktatni
engem arra, hogy a német zene és a magyar zene között különbség van. Senki,
aki gondolkozásra használja a fejét, nem értheti félre, hogy én a fentiekben azt
akartam élesen megfogalmazni, hogy már akármi legyen az, ami »sajátosan ma-
gyar«, ennek a sajátosan magyarnak a kritériuma semmi esetre sem lehet az,
hogy különbözik a némettől. Akár különbözik, akár nem különbözik, nem ez a
különbözés teszi sajátosan magyarrá. Nem kell azért a magyart mindjárt négy
lábon járatni, amiért a német két lábon jár, – csak azért, hogy különbözzenek
egymástól, mert csak a némettől való különbözés teszi magyarrá a magyart. 

Szaporíthatnám az azt bizonyító példákat, hogy a Március cikkírója – már
akár szándékosan, akár szándéktalanul – félremagyarázza a mondataimat, de
általában is a magatartásomat. Ezt annál inkább csodálom, mert gondolatban,
beszédben és írásban egyaránt a lehető legnagyobb világosságra, érthetőségre
szoktam törekedni. Ez, úgy látom, bűn – átkos nyugat-európai hatás – az ő
szemében, mert hiszen ő úgy tanulta, hogy a magyar ember nem von el, nem
kategorizál stb. De hadd idézzük Karácsony Sándort magát: »Az elvonás, ka-
tegorizálás és spekuláció helyett a szemléletes jelölésmód szintén megkönnyíti
a másik embernek, hogy a jel ad hoc és incidentaliter evidenciájából hamarosan
eljusson az egyetlen jelentés sub specie aeternitatis létezéséhez az univerzum-
ban, az elmélyedés és megértés hyperbolikus pályáján.« (A magyar világnézet.)
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Egy szó, mint száz, Vincze egyelőre nem értette meg a cikkemet, és éppen
ezért ne vegye rossz néven, ha segítségére sietek annak a kihámozásában, hogy
milyen tényleges különbséget érez meg az ő felfogása és az enyém közt, bár
ezt a különbséget egyelőre csak úgy tudja érzékeltetni, hogy elferdíti azt, amit
én írtam. Ne haragudjék, ha megnyilatkozását jelenségként értékelem, hiszen
nyilvánvaló, hogy egyelőre nem annyira maga gondolkozik, mint inkább mások
elméletei jutnak benne szóhoz. Cikkében azt írja: »Az emberek újból elfogad-
ják a szimbólumokat. A nagy vezető férfiak szimbólumokat adnak népüknek.«
(A német vezető férfiak? Vagy a magyarok? Vagy a német vezető férfiak a ma-
gyaroknak? Most már a magyar lélek tökéletesen olyan, mint a német lélek?)
»A nyugati művészet kátyúba jutott. Mind többen hangoztatják, hogy az egyetlen
kiút: visszatérni a hithez, a szimbólumhoz. Ez a jelentősége a kínai császároktól
hozzánk származott eke-gerendelynek. A sárkányt ábrázoló görbe gerendely el
is maradhat, az esőt csináló sárkányt is elhagyhatjuk, de maradjon meg a lényeg
– a hit.« Mellőzve azt, hogy cikkemben egy árva szóval sem tiltakoztam az ellen,
hogy a művészetek és a művészek szimbólumokkal éljenek, azt kérdem: ma-
radjon meg a hit – de miben? 

A fiatalság hitre szomjazik. Miért? Mert nincs hite. Alig szükséges hangoz-
tatnom, hogy milyen veszedelmes ez az alaktalan, ez az elvont hitben való hit.
A hitben mesterségesen hívő ember mintegy önként ajánlkozik fel minden hite-
tőnek kész játékszerül és sem a jószándék, sem a jóhiszeműség nem védelmezi
meg a leggonoszabb megcsalatástól. A hitben mesterségesen hívő ember a leg-
nagyobb ostora zavaros időket élő társadalmaknak, mert nem a saját hitének biz-
tonságából szól, hanem mástól követeli a hitvallást. Mindent-megváltó eszköznek
hiszi – maga is áldozata! – a propagandát, »a nagy vezető férfiak szimbólumait«.
Nosza higgyünk, mondja buzgón és – ha csak egy kicsit is őszinte, legalább bel-
sejében – úgy gondolja: bár tegyük magunkat, mintha hinnénk. A mesterségesen
hívő ember úgy akarja a hit csodáit – egészen racionális meggondolásokból és
eszközökkel – termelni, mint a phalanstère tudós a lombikban az embert. Egy
lelki vegytan segítségével – ez a propaganda – a hit szerves úton létrejött csodáit
akarja kikatyfolni. Hisz olyan egyszerűnek látszik! Ha minden magyar ezt vagy
azt hinné, …igen, ha hinné, akkor csak egy irányító szóba kerülne a legsúlyosabb
kérdések megoldása is. Minden restaurációs politikának ez a kegyes kívánság
van a gyökerén. Hányszor sóhajtottak fel a francia királyok: ha minden francia
hinné, hogy Isten kegyelméből való uralkodó vagyok! De a csínos marquise-ok
és a szép comtesse-ek hiába látogatták a mások hitére építő hittel a restaurált
templomokat. A hit hegyeket mozgat meg, a hit kenyérré varázsolja a követ, de
aki ilyen célszerű okokból hisz, annak apagét mond Jézus. Az igazi hit a valóságot
tudomásul veszi. Az igazi hívő nem állítja szembe a hitet a tudással.

Józanabbul hangzik ez: »Tudjuk meg már végre, írja, mi az, ami a történelem
folyamán kedvezőtlen körülmények között a magyart megtartotta, (és) vigyük
tovább ezt a lényeget a kor követelményeinek megfelelően, mert észszerű, hogy
ha a múltban ez tartotta meg a magyarságot, a jövőben is az fogja megtartani.«
De csak józanul hangzik, mert ő azt, ami a magyart megtartotta, makacsul ösz-
szetéveszti azzal, amit a magyar tartott meg, ti. a hagyománnyal. Felesleges
volna megjegyeznem, ha nem akarna minden áron félreérteni, hogy nagyon he-
lyesnek találom a magyar népi hagyományok gyűjtését, azok tanulmányozását,
sőt propagálását is. De nem ebben látom a magyarság megmaradásának a biz-
tosítékát. Mint ahogy, természetesen, nem is idegen divatok terjedésében. Job-
ban megért talán, ha megfordítva ismétlem meg az ő kérdését: mi az, ami a
történelem folyamán az utolsó évtizedekben a magyart kiszorította az államélet
vezetéséből, altiszt-nemzetté fokozta le, falvaiba – akár az amerikaiak az indi-
ánokat – mint valóságos National Reservationekbe szorította vissza, sorsának
irányítását kivette kezéből? 

A Március cikkírója egy-két szilárd eredmény birtokában (mint amilyen zenei
anyanyelvünk ismerete), úgy véli, hogy népi hagyományaink segítségével meg-
alkothatjuk a magyar műveltséget s a többi már a propaganda, a hitterjesztés

dolga. S mivel én a dolgot nem látom ilyen egyszerűnek, képtelen megérteni
Lükő könyvével kapcsolatban tett ellenvetéseimet. Én Lükő munkájára jellem-
zőnek találtam azt, hogy ő nem a magyar lélek eleven megnyilatkozásait kutatja
– ezt teszi Boda István, akire felhívom a figyelmet! –, hanem a magyar lélek ha-
gyományozott formáit, melyekhez, véleményem szerint, a magyar léleknek csak
annyi köze van, mint a ráknak a páncéljához: kétségtelenül ő termelte, tehát jel-
lemző is rá, tehát tanulmányozása nem is meddő tanulmány, de nem e formák
propagálása biztosítja magyar lélek fennmaradását, sőt e formák mindegyre való
levedlése és új formák teremtése éppen jele a magyar lélek ép, egészséges mű-
ködésének, mint ahogy a bennük való megrekedés meg annak a jele, hogy valami
nincs rendben. Megvallom őszintén, éppen ezért találok gyanúsnak (nem rossz-
hiszeműnek!) minden olyan szellemi áramlatot, mely túlságosan konzerválni
akar; én minden ilyen szellemi áramlatban természetes szövetségesét látom
azoknak az erőknek, melyek történelmünk utolsó évtizedeiben a magyart kiszo-
rították az államélet vezetéséből, altiszt-nemzetté fokozták le, falvaiba, mint va-
lóságos National Reservation-ekbe szorították vissza. Világos, hogy a falvakban
lakó magyar, amellett, hogy magyar, egyúttal falusi is. Természetes tehát, hogy
a vizsgálódás rendjén semmi fortélyt és módszertani finomságot, fogást nem
szabad sajnálnunk, amelyek alkalmasak arra, hogy a falusi magyar lélekrajzában
a magyar jelleget meg tudjuk különböztetni a falusi jellegtől. Ezért találtam olyan
végtelenül fontosnak annak a hangoztatását, hogy különböztessük meg, hogy »a
törzsökös magyar viselkedésében, észjárásában mennyit kell örökölt ösztöneinek
tulajdonítanunk s mennyit társadalmi helyzetének«. Aki magyarságot és falut
azonosít, nyilván a faluba utalja a magyart, mintegy azt jelölve ki »életterének«
– s ezen nem segít az, hogy a faluhoz tapadt formákat városon is propagálja.
Más vonatkozásban mondja, de annyira helyénvalónak érzem, hogy idézem
Szabó Dezső következő szavait: »Őrült gazság volt a magyarságba belemérgezni
annyi más öntudatoldó gazság közt azt a gyilkos hazugságot is, hogy a magyar
nem hajlamos és nem alkalmas az iparra és kereskedelemre. Magyarországon
és Erdélyben is, a legmagyarabb városokban, volt egy sajátos arcú, mély gyö-
kerű, egészséges magyar ipar és kereskedelem. A két Tisza pusztító korának
bűne, hogy ahelyett, hogy ezt az ipart és kereskedelmet szervezte volna át egye-
temesebb modern iparrá és kereskedelemmé, idegenek belső gátlás nélküli ver-
senyének engedte át a nemzeti élet e döntően fontos terét.« 

Nem a magyar lélek formáit kell elsősorban propagálni, hanem az e formá-
kat termelő magyarságot kell súlyhoz juttatni élete irányításában. Nem őrség-
váltásra gondolok. Egy olyan rendszer, mely az államélet irányításában azokat
a területeket engedi nagyobb súllyal érvényesülni, amelyeket e pillanatban ma-
gyarok tartanak megszállva, magyarságot terem maga-magától, erőltetés és
mesterséges hit, propaganda nélkül is. Alibi-magyarság helyett teljes értékű,
szerves magyar élet! Én ebben valóban hiszek. Ha ezzel Vincze nem ért egyet,
az már az ő dolga, de azt ne mondja, hogy »Szabédi a dicső múlton merengők,
világfájdalmas poéták, kimerült idegzetű polgárok menedékhelyévé akarja tenni
a magyar lelket«, mert Szabédi ilyen sületlen ostobaságot még kitalálni sem
tud, nemhogy gondolni, vagy éppen akarni.”

Amit itt olvasunk igen meggyőző és világos. Később azonban sok más okos
és igaz szó bizonyult hiábavalónak az őrült nacionalista rendszer rabjává vált
magyar kisebbség sorsáért felelősséget érző tudós professzor és költő szájából.
Amikor pedig erre a Bolyai Egyetem beolvasztása során rájött, életével próbált
tiltakozni a téboly ellen. Más eszköze már nem maradt. Hogy mi lett volna, ha
vár? Ha kompromisszumot köt, mint mások is tették? Sajnos semmi. Az a
karaván arra volt predesztinálva, hogy haladjon. Haladjon egészen a végsőkig.
A karácsonyi fegyverropogásig. Szabédi Lászlót azonban elvesztettük, s ennek
tragikumát fokozza, hogy ama karaván azóta sem állt meg, célja sem módosult,
csupán sebességét és vontatóeszközeit váltogatja.

y
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Beköszöntő
Féja Géza: Polgárság és asszimiláció 1943/7.

Eltelt 150 év, és sajnos azóta is egy szilárd alapot jelentő polgári középosztály
megteremtésén vitázunk. Az ellenzék nem akarja, és sok bizonytalan nem tudja
megérteni ennek jelentőségét és nemzetstratégiai fontosságát.

„Már 1848 előtt szőnyegre került az új feladatokra termett magyar polgári
rend szervezésének kérdése. Ez a rend a haladó nemességből, a hono ra -
tiorokból (tehát abból az értelmiségi rétegből, mely nem a nemességből került
fel és éppen ezért közjogi helyzete szégyenletesen bizonytalan volt), a tény-
leges polgárságból és a parasztság feltörekvő elemeiből alakult volna. 1867
után is lényegében ezekből az elemekből vegyült a középréteg, de ne feledjük,
hogy a társadalmi vegyületek sora mindig a vegyülő elemek arányától függ s
ez az arány egészen más lett 1867 után, mint lett volna 1848-ban. A sza-
badságharc bukásával éppen a nemesség és főnemesség legjobbjai pusztultak
el, kényszerültek bujdosásba, vagy pedig helyrehozhatatlan belső törést szen-
vedtek. A kiegyezés műve e mellett véglegesen kiiktatta a számba vehető po-
litikai tényezők sorából azt a népi forradalmat, mely 1848-ban már-már
fellobbant, az önvédelmi harc ugyan arra kényszerítette, hogy hamu alatt üsz-
kösödjék, de győztes szabadságharc után mindenesetre történelmi méretű
paraszti előretörés alakjában jelentkezett volna. A kiegyezés kormányai mind-
végig bizalmatlanok voltak a színmagyar néppel szemben, mely »Kossuthot
várta« s inkább a nemzetiségekből, később a zsidóságból merítettek a közép-
réteg medencéjébe. Áruló nyilatkozatot hagyott erről a politikai irányzatos-
ságról Pulszky Ferenc, a kiegyezés korának egyik legtekintélyesebb szelleme,
aki egyik tanulmányában a vezető szerepet a dzsentrire bízza, polgárosodásra
alkalmas elemeket pedig a hazai németségtől és zsidóságtól vár. Maga a
dzsentri sem volt alkalmas arra, hogy helyes útra vezesse a magyarságot,
mert fáradt és széteső réteg volt. A dzsentriben ugyanis senki se keresse a
század első felének hősi teljesítményekre képes köznemeseit, hanem inkább
a köznemesség második és harmadik vonalának leszármazottjait, azokat, akik
éppen köznemességünk legszebb történelmi vonásait: a független magatar-
tást, az önkormányzat ősi elvét és a szabadságeszmét adták el s többnyire a
központosító kormányzati törekvések csatlósaivá vedlettek. Az idegen pol-
gárság sarjai pedig gyors sütetű látszatasszimiláció útján jutottak a középré-
tegbe, s ezt a tényt túlzott és türelmetlen »soviniszta« magatartás által
próbálták leplezni. »Sovinizmusok« látszólag »magyar imperialista« eszméket
ringatott, a tényleges imperializmust azonban inkább a valódi magyarok ellen
érvényesítették a maguk hatáskörében, mert a valódi magyarokkal való érint-
kezés és súrlódás a legkellemetlenebb élményt keltette életre bennük: ere-
dendő idegenségükre figyelmeztette őket. A zsidó asszimilánsok feltörekvő
lázukban pedig részben »fölfelé« asszimilálódtak, részben pedig a magyar tör-
ténelmi gondolat romjain akartak országot építeni a maguk képére és hason-
latosságára. (Féja Géza: Nagy vállalkozások kora)” 

A balliberálisok saját populista megnyilvánulásaikhoz használják muníci-
ónak a középosztály támogatására tett lépések hamis ábrázolását, amely (és
ezt a folyamatos rosszindulatú támadások közt nehéz megértetni), nem ingyen
jut előnyökhöz, hanem pántlikázott feladatok teljesítésének reményében nyeri
el azokat. A cél a munkahelyteremtés és a segélyek helyett munkából élő és
munkakultúrában növekvő nemzedék felnevelése. Ehhez kell az erős közép-
osztály.

y

Kerek születésnap
Szerkesztőségi cikk: A hetvenötéves Horthy Miklós
1943/7.

1943 júliusában még alig három évvel vagyunk az anyaországhoz való vissza-
térés után.

„Különös melegséggel ünnepelte az egész ország Kormányzó Urunk het-
venötödik születésnapját. Az ünneplésből részt kért a tisztelet, mely az első
magyar embert megilleti és a szeretet, megbecsülés és ragaszkodás, mellyel a
nagy magyar család a hetvenötéves családfőt körülveszi. 

Horthy Miklós kormányzásában csodálatosan egyesül a kormányzói erély a
patriarchalis kapcsolatnak azzal a közvetlenségével, mely az igazi magyar ve-
zetőt mindig összefűzte azokkal, akiknek sorsa gondjaira volt bízva. A magyar
nemzet magáénak érzi őt, vérében, ösztöneiben, egész egyéniségében, ösztö-
nösen érzi, hogy mindazt, ami a magyarban érték, az Ő személye testesíti meg:
a nemes egyszerűséget és a belső értékektől sugárzó méltóságot, a férfias bá-
torságot és a szenvedélyeken uralkodó józanságot, a test acélosságát és a lélek
nemességét, a kormányozni tudó erélyt és a családfő nemes gondoskodását, a
becsület nemes veretét és az igazságosság mindenen uralkodó parancsát. 

Országlásának gazdag eseményei s mindig lényegre tapintó, tömör meg-
nyilatkozásai közül ragadjunk ki néhányat, hogy egyéniségének melege, emberi
és kormányzói nagysága még tisztábban álljon előttünk. 

A hadsereg felbomlása után Kenderesre tért földet túrni. »Túrjuk a földet,
mert imádjuk« – ezek az ő szavai. Nem sokáig. Kötelességvállalása nem hagyja
nyugodni. »Nem hallgathatom a fű növését Kenderesen – mondá –, mikor Sze-
geden a magyar géniusz bontja ki szárnyát egy második honfoglalásra.« Sze-
gedre megy tehát s megteremti a magyar nemzeti hadsereget. S amikor a
miniszterelnök, Károlyi Gyula gróf lemond, mert Clemenceau megtagadja a se-
gítséget a bolsevisták ellen, Horthy Miklós az egyetlen, aki bízik a magyarság
erejében, sőt, miként Zrínyi, egyedül abban bízik. »A küzdelmet feladni nem
szabad – mondotta a minisztertanácson –, bízzunk abban, hogy a magyar nép
fel fog ébredni: ez lesz majd az erőnk és nem a francia segítség.« 

S miben hisz elsősorban? A magyar népben. Szegedről a Dunántúlra megy,
az ország egyetlen meg nem szállt területére s toborzó felhívásában a magyar
néphez fordul: 

»Magyar földművesek! Elsősorban hozzátok fordulok! Ti vagytok az ország
ereje, mert Ti álltok legközelebb a magyar földhöz, amelyből minden erőnk
fakad. Ti vesztettetek a legtöbbet és Ti menthettek meg mindent. 

A magyar középosztálytól elvárom a legjobb példát. Elsőnek kell sietnie a
zászló alá. 

Vezetője a népnek csak az lehet, aki vezet áldozatkészségben. A Ti együttes
munkátok egy jobb jövőnek záloga. A Dunántúl ma Magyarország utolsó őr-
bástyája, honnan egy új honfoglalás indul ki: a nemzeti eszme indul győzelemre
a nemzetközi hazugságok ellen.« 

Íme: egy toborzó felhívásban egész kormányzati program. Építés a nép ősi
erejére és ösztöneire, hivatkozás a középosztály kötelességeire, s meghatáro-
zása a kiválasztás elvének: vezetője a népnek csak az lehet, aki vezet áldozat-
készségben. Végül pedig meghirdetése az új gondolatnak, mely később az egész
Európán uralkodik, meghirdetése a harcnak, mely a nemzeti eszmét viszi győ-
zelemre a nemzetközi hazugságok ellen. 

Felhívására a nép megindul, de nem indul meg, nem hallgat el az elvakult,
önző, a nemzet céljait nem néző botor politikai szenvedély. »Aki ma széthúz
ebben az országban, aki ma még ezekben a kritikus napokban is önérdeket
akar szolgálni, azt verje meg az Úristen« – fakadt ki keserűen Szegeden. 

1938-ban, midőn a politika hullámai újra magasra hágtak, egy rádióbe-
szédében ismét leszögezi álláspontját: 
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»Súlyosan vét hazája ellen mindenki, aki ezekben az időkben az egységet
megbontva, széthúzásra izgat, és a nemzet boldogulása helyett önző érdekből
a maga egyéni érvényesülését keresi. Egyszer már megmutattuk 1919 után,
hogy a rendbontó elemektől meg tudjuk tisztítani hazánkat és nemzetünket és
most is biztosíthatom az országot, hogy abból, amit akkor tudtunk, nem felej-
tettünk el semmit sem. Én csak magyar célkitűzéseket ismerek és csak törvé-
nyes eszközöket ezeknek a céloknak elérésére.« 

Magyar célok és törvényes eszközök. A magyar öncélúság és a magyar al-
kotmányosság a pillérei kormányzásának. Többször hangoztatja, hogy »mi, ma-
gyarok, szabadságszerető nép vagyunk: nem is tudnánk élni szabadság nélkül.
A szabadság biztosítéka pedig az alkotmány.« 

A magyar történelmi múlt s e történelmi múltnak tanulságai elevenen élnek
Benne. »Pazarolták a magyar vért – kiált fel egyik beszédében –, akkor is, ami-
kor erre nem volt szükség.« »Én sohasem akartam – mondja máshelyt –, és
nem akarom, a jövőben sem fajomat fejjel a falnak vinni. Eleget pocsékolták a
magyar vért a múltban, eleget omlott ez a vér ezer éven át a nyugati keresztény
kultúra védelmében. Ezért vagyunk sajnos, olyan kevesen, pedig 500 évvel eze-
lőtt ugyanannyi magyar élt a világon, mint angol.« 

Elsősorban katona. De a katonának abból a legkülönb fajtájából való, aki a
célt és az eredményt nézi. A honvédelem a fontos, a hadsereg csak eszköz; a
végső eredmény a fontos, nem a pillanatnyi siker. Távolba néz, mert évezredes
katonamúlt biztonságát és öntudatát érzi vérében. 

Ő hirdette meg a nemzeti eszme honfoglaló harcát a nemzetközi hazugságok
ellen. De féltékenyen őrködött, nehogy ez a nemzeti eszme elvesse önön lé-
nyegét: magyar mivoltát. A magyar nemzeti eszme csak magyar lehet, s ha át-
veszi más nemzetek eszmevilágát, ha felolvad azokban, egyaránt megszűnik
magyarnak és nemzeti eszmének lenni. A magyar nemzeti eszmét megtartotta
azon az úton, melyet a magyar múlt, a kereszténység alapigazságai és az emberi
lélek örök törvényei köveztek évezredek számára járhatóvá. 

Születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából minden magyar ember
szívéből a hála és a reménység érzése száll felé. A háláé, hogy kiemelte nem-
zetünket a trianoni mélységekből s elindította az új honfoglalás nagy művét.
S a reménységé, hogy ezt a nagy művet – Isten akarata és rendelése folytán –
be is fogja fejezni.” 

A mű befejezése elmaradt, a történelem ismét kegyetlen volt a magyarság-
hoz, s a Kormányzó személyéről azóta is folyik a disputa. Közel háromnegyed
évszázad sem volt elég, hogy történelmi perspektívában tanulmányozzák korát.
Indulatok és aktuális érdekek mentén zajlik tovább a tárgyilagosságot nélkülöző
vitatkozás személyéről és vezetői alkalmasságáról.

y

A szellemi gyökérről
Téchy Olivér: Széchenyi hatása a magyar hiteljog
fejlődésére 1943/7.

A Hitel ébren tartja névadójának emlékezetét.
„A XIX. század kezdetén a magyar jogrendszer hatalmas változások előtt

állott. A külföldet járó magyar gondolkozók már világosan látták, hogy a mind -
egyre fokozódó iparosodás, a gyárvállalatok születése, a gépek alkalmazására
való áttérés idején, megváltozott külső életkörülmények között a magyarság
nem képes továbbra is fenntartani rendi alkotmányát, és az új idők kívánalma-
inak megfelelő új magyar alkotmányról kell gondoskodnia. Ezt a nagy feladatot
teljes távlatában, külföldi és belföldi vonatkozásaiban, előnyeivel és veszélyeivel
együtt – a magyarság óriási szerencséjére – egy rendkívüli képességekkel meg-

áldott, lángeszű magyar főnemes, gróf Széchenyi István fogta fel legelőször és
leghatározottabban, s azután következetes kitartással meg is oldotta; hatalmas
fanatizmussal becsületes férfimunkát végzett, amely végül is tragikus véget sza-
bott alkotó életének. Csaknem összes munkái elé mottóul írhatnók a reformokat
indokló szavait: »A felvilágosodásban progressive előrehaladó nemzetek sorábul
kinyomva, a réginél maradni lehetetlen, mert a külértelmesség súlya idővel még
nyomdokát s emlékezetét is kitörli a valahai magyarnak...« Széles elképzelésű
reformtervezete alapkövévé és minden művének nyomatékosan kiemelt köz-
pontjává Széchenyi a hitel ügy újjászervezését tette, mégpedig azért, mert az
eljövendő változások kikerülhetetlen s legveszedelmesebb pontját éppen a hi-
telben látta megtestesülni, s mivel egy sajátos és önállóan alkotott, a magyar
életviszonyokhoz hozzá szabott, új hitelügyi koncepció megalkotásával egyrészt
ki akarta ragadni a sors kezéből azt a lehetőséget, hogy külföldi hitelrendszert
erőszakolhasson a magyarságra az életbe vágó érdekek lábbal tiprásával, más-
részt pedig ki akarta küszöbölni azt a veszedelmet, hogy a rendiség kereteinek
feladása a magyarság erőinek forradalmi összezúzódása útján menjen végbe.
Ez a két eshetőség elkerülhetetlennek mutatkozott, ha idejében meg nem való-
sul egy egészséges harmadik elképzelés. 

Íme, már in medias res érintettük is tanulmányunk tárgyát, mivel célunk az,
hogy feltárjuk Széchenyi hatását a magyar hiteljog fejlődésére, vagyis olyan vizs-
gálatot folytassunk, amely Széchenyi egész munkásságának gyökerére mutat reá.”

A HITELVISZONYOK SZÉCHENYI FELLÉPÉSE ELŐTT
„A Széchenyi fellépését megelőző korszak általános hiteljogi viszonyai megle-
hetősen nyomasztóak voltak. A hitelviszonyok megromlását számos egyéb kö-
rülmény mellett főképpen a rendi alkotmány egyik alapvető princípiuma idézte
fel, az ún. ősiség, amely a rohamosan megváltozó időkkel és viszonyokkal szem-
ben mindinkább tarthatatlannak bizonyult. A korszak hitelviszonyait a következő
általános tünetek jellemzik: a rendi alkotmánynak a megváltozott életviszonyok-
kal szemben megnyilvánuló s fokozatosan növekvő konzervativizmusa; a kötött
birtokgazdálkodáshoz való makacs ragaszkodás a feltörekvő pénzgazdálkodás
igényeivel szemben; pénzügyletekben teljes érzéketlenség és zűrzavar, amely
abból a paradoxonból állt elő, hogy mindaz, ami a magánjog terén nem része-
sült kellő figyelemben, az a közjog terén súlyos bajok elszenvedésére vezetett;
és a külföldi hitelezők érvényesülésének tág utat nyitott. 

A Széchenyi fellépését megelőző korszakot csaknem az összes szakmunkák
sötét és igazságtalan színekkel festik. Még a kérdés egyik legalaposabb szakér-
tője, Grünwald Béla is »Széchenyi magánhitelügyi koncepciójának szellemi és
gazdasági előzményei és következményei a rendi Magyarországon. 1790–1848«
(Pécs 1927.) c. művében a rendiség korszakát igaztalanul vádolja közönnyel,
maradisággal és felületességgel. A maga idején a szó eredeti értelmében vett
nemzetfenntartó szerepet betöltő magyar nemesség ügyének tartozunk azzal,
hogy e körülmények felett tárgyilagos kritikát gyakoroljunk. A Széchenyi előtti
magyar nemesség teljesen át volt hatva országfenntartó hivatásának tudatától.
A reformoktól hosszú időn keresztül nem azért zárkózott el, mert hiányzott belőle
az emelkedett honfiúi szellem, hanem kizárólag azért, mert meglepték a szokat-
lan változások, és nem volt hozzászokva ahhoz, hogy a Széchenyi-féle reformok
szerint gondolkodjék. Nem tehetett tehát egyebet, mint hogy a magyar nemze-
tiség nemesi gondolatának védelmében körömszakadtig ragaszkodott ősi beren-
dezéseihez. Maga Széchenyi is látta mindezt és 1850-ben, amikor súlyos
tépelődései, amelyek utóbb fegyvert adtak kezébe, feltornyosultak, s önmagát
vádolta amiatt, hogy a nemesi magyar berendezéseket a hitelkoncepció bom-
lasztó behozatalával összezúzta, – akkor éppen ezt a földhöz ragaszkodást, nem-
zetvédelmet dicsérte leginkább a magyar konzervativizmusban, mint amellyel a
végcél tekintetében ő is egyetértett, s csupán csak a kivitelben különbözött tőle:
»Hát hol vannak – mondja egyik levelében – oly férfiak, mint Zoltán, a Kemé-
nyek, Boronkay, Paizs, Kócsy, Horváth, Giczy, Géczy, Tihanyi, Lánczy, a

644
yy

644

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 644



Sárközyek, Földváryak, Kubinyi stb. családok? Ó, irgalmas Isten – és én zúztam
mindezt porrá... Mennyi ész és tapintat volt pedig a magyarban. Soha bölcsebb
nemzet nem volt – és igazi élete és felvirágzása csak most kezdődnék, ha én
őrültségre és öngyilkolásra fel nem hevítem... (…)«

A magyar hiteljoggal kapcsolatos normatív intézkedések a nemesi földbirtok
konzerválására törekedtek és ennek a feladatnak teljes mértékben meg is felel-
tek a XVIII. század elejéig. Nálunk ugyanis a hiteljog kialakulását két tényező
segítette elő és kényszerítette ki: egyik az osztrák váltó- és kereskedelmi rend-
tartás odiózus hatása, a másik a gazdasági és kereskedelmi viszonyok külső és
belső átalakulása. Az osztrák váltó- és kereskedelmi törvény 1717-ből szár-
mazik, 1763-ban csekély változtatással felújították. Természetes és érthető az
osztrák császárságnak az az állandó törekvése, hogy ezt a törvényt a Magyar
Királyságra is kiterjessze. Magyarországon az első kereskedelmi törvényes ren-
delkezést az 1723: LIII.: tc. tartalmazza, amely az idők szellemének nem felelt
meg. Egymás után jelentek meg királyi leiratok, amelyek az osztrák kereske-
delmi törvényeket léptették érvénybe – törvényellenes úton – a magyar korona
országrészeiben. A magyar törvényhozás legsúlyosabb kísértése és hibája, ame-
lyet Széchenyi utóbb annyit ostoroz, s mely legfőbb érve volt hitelreformja mel-
lett, a szomorú emlékezetű 1792: XVII. tc., amely a magyar állampolgárok
kereskedelmi és váltó ügyeiben az osztrák bíráskodást lehetővé tette. 

Az anyagi jog terén 1792-től kezdődőleg szakadás mutatkozik jogrendsze-
rünkben, amennyiben a külföldi jog szabályaival is számot kellett vetnünk mind
a hiteligénylések, hitelformák, hitelforrások, mind a hitelbiztosítékok terén, s
ennek a körülménynek a szerepe igen jelentős, elsősorban azért, mert a magyar
javaslatok kidolgozását nagyban sürgette, másodsorban mert a külföldi hitele-
zővel szemben az adós védelmét vállaló alaki jog ennek megfelelően alakult ki. 

A régi adósságperek az eladósodott nemesi földbirtokot számos módon se-
gítették. A segítség egyik módja volt a perek elhúzása. Adóssági pereink átlagos
időtartama 2 usque 5 év volt, de nem voltak ritkák a 26 éven át húzódó perek.
(…) ez idő alatt a nemes birtokosnak módja nyílott arra, hogy adósságait ren-
dezze és a magyar nemesi rend kezéből a földet ne hagyja kisiklani. 

Ha a követelés jogi alapját eldöntő ún. fundamentális per 2–5 év alatt be-
fejeződött az ítélettel, kezdetét vehette a végrehajtás. Táblai perekben a megye
szolgabírája volt a végrehajtó. Az egzekució napján az adósnak a jogalapra visz-
szamenő ellentmondási joga volt (ún. oppozicionális jog), amely szintén a ne-
mesi földbirtokot védte és arra szolgált, hogy többnyire idegen hitelezővel
szemben a földbirtok visszaváltására a magyar nemesnek lehetőséget nyújtson.
Egy eredeti magyar formalitásból – ti. bot ragadásából és annak kijelentéséből,
hogy ellentmond –, állott ez az oppozíció, melynek jogkövetkezménye az lett,
hogy a hitelezőnek egy második új pert kellett ugyanazon jogalap tekintetében
megindítania; ez volt az ún. oppozicionális per. 

Az eladósodott birtok védelmét e két fentebb felsorolt jogintézményen kívül
még egy harmadik intézmény is szolgálta, s ez a bírói zálog örök visszaváltha-
tósága volt. Ha az oppozicionális per sikeresen befejeződött, sor kerülhetett
újra a végrehajtásra és a nemesi birtok dobra került, megkezdették az árverést.
Ha az árveréskor a birtok a hitelező kezébe került, a hitelező ezzel nem szerzett
tulajdonjogot – s ennek hangsúlyozása igen fontos –, hanem a nemesi ingatlan
a hitelezőnél csak ún. bírói zálog volt, amelyet minden időbeli korlátozás nélkül,
örökké visszaválthatott a nemesi adós vagy utóda, vagy engedményese, a ma-
gyar nemzetet védő ősiség elve alapján. 

A Széchenyi fellépését megelőző korszak hiteljogi viszonyainak és jogintéz-
ményeinek eredeti szellemét, ti. annak nemzetvédelmi és a nemesi földbirtokot
védő karakterét akkor leszünk képesek áttekinteni, ha vizsgálat tárgyává tesszük
a hitelforrások problémáját. A rendiség korának nem volt önálló magyar pénz-
politikája, nem voltak magyar hitelforrásai. A pénz, a kölcsön, az adósság túl-
nyomó mértékben idegen eredetű volt. A magyar rendiség korának döcögő
hitelberendezései tehát nem magánjogi, hanem elsősorban közjogi érdekekre

voltak tekintettel, midőn az adós védelmét szolgálták és a nemesi fundust men-
teni iparkodtak. 

A kölcsönök legnagyobb része osztrák eredetű volt, részint magánhitel, ré-
szint állami hitel. A kölcsönök komplexumában a régi magyar családok vagyoni
megromlását előidéző infláció viharai idejében, amikor az általános hitelkrízis a
pénzügyekben való spekulációt lehetővé tette, jelentek meg a zsidók és részben
a görög kereskedelmi házak. Történelmi adataink vannak arra, hogy a rohamo-
san eladósodó magyar köznemesség, itt-ott a főnemesség is, ki volt szolgáltatva
a zsidó spekulánsok hallatlan méretű uzsorájának. Adataink ebből a korból 20–
24%-os kamatlábról számolnak be. Ez volt a magyar államiság legkritikusabb
korszaka, amely ilyen hitelviszonyok között teljes romláshoz vezetett volna. Des-
sewffy 1818-ban 24%-os kamatról panaszkodik, Szemere 1814-ben Kazinczy-
hoz intézett levelében 20%-os kamatról tesz említést. Különleges helyet foglal
el és igen alapos kutatást igényel még a korabeli állami hitel. Mária Terézia
ugyan is megengedte, hogy a helytartótanács kezelésében lévő alapítványi pénztár
magánszemélyeknek 5%-ra kölcsönt adhasson. Ez a kölcsön azért jelentett a
magyar nemesi vagyon számára veszedelmet, mert zálogkijelöléssel volt össze-
kapcsolva, s végeredményben a magyar földnek az osztrák kormány kezébe való
átsiklása esetén a németesítés leghathatósabb eszközének bizonyult. A nemes
hiteléletében ugyanis kétféle hitelforma állott rendelkezésre: az egyik az adóslevél
kitöltése révén kamatra fölvett kölcsön, amelyet magánhitelezők alkalmaztak, a
másik a nemesi földbirtok zálogba vetése, az állam egyedül ezt a formát hasz-
nálta, a magánhitelezők elvétve alkalmazták. Az adóslevélnek kétféle fajtája volt
ismeretes, az egyik az ún. formális obligáció, amely az összes törvényes feltéte-
leknek az adós által történt kiírását tartalmazta, a másik az ún. alba, amelynél
elegendő volt, ha az adós kiírta a tőkeösszeget, a kamatot és aláírta az adósle-
velet, üresen hagyva a papír többi részét. 

Ebből a vázlatos, de a lényeget tartalmazó fejtegetésből kitűnik, hogy milyen
komplikált kérdéscsoportot jelent a Széchenyi fellépését megelőző korszak hi-
teléletének tárgyilagos ismertetése, s hogy milyen nehéz a korszak jogintézmé-
nyei felett még egy ilyen részletkérdés tekintetében is ítéletet mondani. Tény,
hogy a hitelügyi berendezéseknek és a hiteljognak voltak nemzetvédelmi előnyei
és ezek állottak a rendszer középpontjában. A közjogi előnyökkel szemben
azonban ott gyülekeztek a magánjogi hátrányok is, s ezek évről évre nagyobbra
nőttek. Az ország teljesen külső hitelforrásokra volt ráutalva a mezőgazdasági
üzemi hitel biztosítása szempontjából, ehhez pedig nem volt képes hozzájutni,
mert a külföldi hitelező érzékenyen reagált a magyar védekezésre és elzárkózott
a tőke kölcsönzésétől. A pénz ily módon a magyar gazdasági életből lassanként
kivonult és a magyar nemesi birtoknak, a korszerű terminus technikust hasz-
nálva, nem volt »kredituma«. Felszökött a kamatláb, és lábra kapott az uzsora.
A földbirtok éppen akkor volt kénytelen a belterjes gazdálkodásra szorítkozni,
amikor a külföld rohamosan gyárosodott, gépesedett, fejlődött, s viselni volt
kénytelen a vele kapcsolatos egyéb hátrányokat is, a beruházások és az érté-
kesítés terén. Míg az erősebb birtokokat a saját zsírjukban való megfulladás
veszélye fenyegette, addig a szabadabb vitorlákat kibontó nemes birtokosok
között mind gyakoribbá lettek az uzsora következtében, s a gazdasági bomlás-
ból eredő vagyonbukások. A gyakorlati életbe élesebb szemekkel bepillantó
megfigyelők előtt mind erősebbé vált az a meggyőződés, hogy a baj hiteljogunk
rendszerében rejlik, és óvatosan, tépelődve, hosszasan vitatkozva hozzákezdtek
a probléma vizsgálatához. (…)

Íme, ilyen volt a helyzet a századforduló éveiben; a magyar hiteljogi javaslat
deputációtól-deputációig került, a gyökeres megoldás elől mindegyik bizottság
kitért. Az 1795. évi javaslat óvatos elzárkózottságát, amely a konzervatív el-
utasítást javasolta a radikális megoldással szemben, később mindegyik bizottság
magáévá tette. Eközben odakint növekedett a gazdasági élet üteme és nyo-
masztóan nehezedett az elzárkózó magyar magángazdálkodásra. Az 1792:
XVII: tc. óta az osztrák bíráskodást a magyar törvény akceptálta magyar ál-
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lampolgárok kereskedelmi ügyeiben. Ebben a veszedelmes és kritikus hitelügyi
helyzetben olyan váratlanul, mint egy fényes üstökös, jelent meg gróf Széchenyi
István a magyar megújhodás egén, s egy új hitelügyi koncepcióval lepte meg a
magyar közvéleményt.” 

SZÉCHENYI HITELÜGYI TERVEZETE
„A magyarság megújulását célzó reformtervezetét Széchenyi a hitel kérdésének
megoldására építette fel. A hitel volt egész reformrendszerének alapja, a hitel
volt az a probléma, amelyet műveiben leggyakrabban tárgyalt, s amely neki a
legnagyobb gondot okozta. Fő művei: a Hitel (1830), a Világ (1831) és a
Stádium (1833) mind e probléma köré csoportosulnak. Hitelkoncepcióját a
Hitelben fekteti le először, majd e művét ért támadások után a Világban fejti ki
részletesebben, s a Stádiumban alakítja ki tizenkét pontban kifejtett törvény-
javaslatát, amelyben egyedül végzi el azt az óriási feladatot, amellyel 1779 óta
a deputációk, a kir. Curia, a megyék és rendek sikertelenül foglalkoztak, pro-
jektumra halmozván projektumot és opinióra opiniót. »A hitel lábra állítását tet-
tem szysztémám talpkövéül, mert annak nemléte, mint a honi tapasztalás
mutatja, legtehetősb nemzetséginket is megsemmisíti, léte pedig még a legte-
hetetlenebbeket is bizonyosan előmozdítaná.« (…) 

A Széchenyi hitelkoncepciójával foglalkozó vizsgálatok kétséget kizáróan iga-
zolják, hogy Széchenyi a maga reformtervezetét zseniálisan biztos alapra építette
föl: a korabeli gazdasági viszonyok helyes megfigyeléséből indult ki, jól látta
meg, hogy a rendiség korszakából az újabb gazdasági korszakra való áttérésnek
kulcsproblémája a hitel, és helyesen határozta meg azt is, hogy a magyarságnak
milyen természetű gazdasági koncepcióra van szüksége. Széchenyit fényesen
igazolták az idők, és művei még ma is felette aktuálisak; reformrendszerében
annyi életrevaló magyar terv van összesűrítve, hogy azok alapos megfontolása
és megvitatása máig is hasznot hajtó vizsgálatnak ígérkezik. (…)

A hitelnek a bizalomból eredő meghatározására építette fel belső nemzet-
gazdasági terveit: a nemzeti tőke belső gyümölcsöztetését, a racionális gazdál-
kodás újjászervezését, a koncentrált, szövetkezeti alapokon felállítandó
hitelközpontok tervét, a termelés és fogyasztás összhangba hozását; a hitelnek
a bizalmatlanságból eredő meghatározásából eredeztette külső nemzetközi ter-
veit: a nemzeti tőke gondos védelmét; a földhöz való ragaszkodást; a kölcsön-
ügyleteknél a fedezetre alapozást; a gazdálkodásnak szigorú rendjét; a
termelésben, az értékesítésben a nemzetek versenyébe való racionális beillesz-
kedést. 

Kétségkívül megállapíthatjuk, hogy Széchenyi hitelkoncepciójával nem a
merkantil körök igényeit akarta szolgálni, sőt nem is volt közömbös előtte az,
hogy az ország egyetemének hiteljogi felszabadulása esetén a gazdasági ese-
mények milyen irányba terelődnek; Széchenyi hitelkoncepciójával elsősorban a
magyar mezőgazdaság ügyét akarta szolgálni. Ha a hitelkoncepció egyedül csak
a merkantil körök előnyeit szolgálta volna és nem a magyar mezőgazdaság ér-
dekeit, akkor a hitel megvalósítását nem is sürgette volna. Széchenyinek az volt
az álláspontja, hogy az általa hirdetett hitelkoncepció a magyar mezőgazdaságot
fel fogja lendíteni s ezen keresztül az egész ország felfrissül. »... a hitel híját
tartom azon oknak – írja a Hitelben –, hogy a magyar birtokos szegényebb,
mint birtokához képest lennie kellene, s magát nem bírja oly jól, mint körülmé-
nyei engednék; hogy mezeit a jó gazda nem viheti a lehető legmagasb virágzásra
és végre, hogy Magyarországnak kereskedése nincs. És így a hitelt ...gondolom
és hiszem azon talpkőnek, melyen földművelési és kereskedési gyarapodásunk,
egy szóval utóbbi felemelkedésünk és boldogulásunk alapulhat...« (…). Magá-
ban a Hitelben nyíltan hirdeti, hogy reformtervezetével azt a célt tűzte ki, amely
a nemzet gazdasági programjának alapját jelenti, s amelyet így fogalmazott
meg: »... a szántóvető sorsát könnyítni s méltóságát felemelni...« a mezőgaz-
daságnak a hosszú lejáratú, törlesztéses és esetleg törlesztési tervezettel kap-
csolatos, alacsony kamatokkal terhelt ún. olcsó produktív hitel a megfelelő. Már

most megállapítható, hogy Széchenyi egész reformtervezete erre az utóbbi,
produktív hitelre volt alapozva, s a szigorú váltótörvény behozatalát csak annyi-
ban sürgette, amennyiben az országnak nem voltak belső hitelforrásai, és a kül-
földi hitelező elzárkózott volna máskülönben a magyar földbirtokra való
hitelezéstől. Széchenyi hangsúlyozza mindenütt a mezőgazdasági hitel előnyeit
és rámutat arra, hogy maguknak a hiteltörvényeknek szigorú behozatalát és a
földbirtok szabad forgalmának az ősiség elvével való megkötését, valamint a
bírói zálog örök visszaválthatóságának elvét olyan elvnek kell tekintenünk, amely
az idegen hitelezőnek kedvez, nálunk ellenben zűrzavart teremt és kiszolgáltat
bennünket idegen érdekeknek (…).

Széchenyi aggodalmait, töprengéseit és körültekintő terveit a magyar me-
zőgazdaságnak egyetlen problémája sem kerüli el. Világosan látja, hogy hitel-
koncepciója olyan korszak hajnalán jelenik meg a magyar gazdasági életben,
amikor a magyar nemesi föld idegen kezekbe való átsiklásának folyamata már-
már kezdetét vette. S ezért hirdeti, hogy e bajoknak az ő hitelkoncepciója véget
fog vetni; Széchenyi ugyanis a magyar nemesi földek visszaszerzésének prog-
ramját arra a kedvező helyzetre alapozta, hogy a rendiség fennállásáig akármi-
lyen eladósodott földről volt is szó, az nagyrészben a birtokos kezében volt
még, vagy pedig visszaváltható zálogként volt még csak a hitelező kezében.
Széchenyi hitelhez akarta juttatni a szakadék szélén álló magyar nemesi föld-
birtokot, hogy pénzhez jusson és gazdálkodásának fellendülése után vissza tudja
váltani földjeit. (…)

A hitelkoncepcióval az újjászületés előtt álló magyar mezőgazdaságnak óriási
lendületet akar adni, hogy a nemzetközi élet nagy versenyében kezdeti előnyök-
kel induljon, és szervezett szövetkezeti hitelforrásokról beszél, amelyekből a
felgyűjtött nemzeti tőke önmaga értékeit regenerálhatja kicsinyke országunkban
a mezőgazdaság beruházására – és minderről gyakorlati javaslatok alakjában
ír műveiben –, olyan időben, midőn e kérdések körül külföldön is az első mo-
dern nemzetgazdászok csak tapogatóztak. 

Ezt a hatalmas horderővel és messzire ható következményekkel járó fela-
datot a hitelnek a mezőgazdaság részére központilag és szövetkezeti alapon
történő biztosításával iparkodik megoldani. Így látta biztosítottnak az ún. olcsó
és biztos nemzeti hitel sorsát. (…) Széchenyi figyelmezteti nemzetét arra, hogy
a magyar kicsi nép és feladatát az eljövendő korszak nagyvonalú tervekre fel-
épített gazdasági szervezetében csakis akkor fogja tudni helyesen megoldani,
ha erőit egyesíti. »Koncentrációból legszaporábban fejlődik a nemzeti közér-
telmesség, s ez egyedül az országi gazdaság s erőnek valóságos nemző gyökere.
Union est force, division est faiblesse, – régi, eldönthetetlen igazság...« (…). 

Mint a későbbiekben látni fogjuk majd, nem egyedül Széchenyin múlott,
hogy ezt az életre való tervet gyakorlatilag nem dolgozta ki, mert ennek előfel-
tétele az volt, hogy nemzete maradék nélkül fogadja el és valósítsa meg az ő
hiteljogi reformját, és a hitelügy reformátorának szabad teret biztosítson, ez
azonban nem történt meg. 

Széchenyinek a szigorú váltótörvényekre vonatkozó javaslatai a nemzeti tőke
fejlesztését szolgálták és pedig mind nemzetközi, mind belső nemzeti szem-
pontokból. »A hitel híja felijeszti hitelezőit« (…) – figyelmezteti nemzetét a Hi-
telben, már pedig a kicsiny magyar hazának számot kell vetnie a külföldi tőkével
is. A kamatokat szigorúan meghatározó váltótörvény a belső tőkeképződést is
elősegítené (…). 

Széchenyi egész hitelkoncepciója a nemzeti erők regenerálását célozza; a
kivitel tekintetében azonban az 1795. évi deputáció felfogásától eltér a véle-
ménye, és az az álláspontja, hogy szigorú váltótörvényeket kell hoznunk, amely
igazságos és nem védelmezi egyoldalúan sem a hitelezőt, sem az adóst, a kül-
földi tőke elijesztésére. Széchenyi a tőkét mint a nemzet sorsára döntő tényezőt
fogja fel és azt segítségünkre akarja hozni olyan pillanatban, midőn a föld még
magyar kézben van. A tőkének az ország fejlődésére gyakorolt hatását Szé -
chenyi állandóan hangoztatja, s éppen abból a célból, hogy a nemzeti erőket
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vele szemben egyesítse és azt a nemzet szolgálatába állítsa. S tisztán látja, hogy
a nemzetnek meg kell tanulnia előbb a tőke rideg számításokra alapozott tör-
vényszerűségeit, hogy a hitelre alkalmas legyen; s hitelkoncepciójából így lesz
nemzetnevelő program.

Tiszta helyzetet kell teremteni és elő kell készíteni a nemzetet a hitelkon-
cepcióra – ez Széchenyi álláspontja. (…)

Széchenyi a pénz keringését a nemzet gazdasági erejének felfokozása cél-
jából akarja megindítani. A pénznek önmagában véve nem tulajdonít jelentősé-
get, és a felhalmozott, eldugott nemzeti tőkét éppolyan kemény szavakkal és
maró szarkazmussal ostorozza, mint azt a beteg helyzetet, amely miatt a külföldi
tőke elmenekül országunkból. »A pénznek – írja a Hitelben – csak úgy van ér-
téke és becse, ha azért az élet számos javait meg is szerezhetjük... A pénznek,
földnek és minden egyébnek csak úgy van lehető legnagyobb haszna, ha egyiket
és másikat minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik.« (…). Széchenyi
a pénz jelentőségét a nemzetre gyakorolt regeneráló hatás szempontjából fogja
fel, és rámutat arra, hogy a tőke helyes felhasználása olyan nemzeti program,
amely a nemzet erőforrásait rendkívüli mértékben fel fogj a erősíteni. (…) 

Pénzrendszerének a hitelkoncepcióban kifejtett elveit számos gyakorlati meg-
oldással iparkodik az eleven életben megvalósítani. Állami bankintézetek, hitel-
házak felállítását tervezi, amelyeket a földbirtok szövetkezésére alapítana; a belső
fogyasztás fellendítését tervezi (…), a racionális pénz- és földgazdálkodás meg-
teremtését tervezi (…), a külföldi piacokon való megjelenésünket sürgeti, s hang-
súlyozza, hogy ha meg akarunk Európa nagy viaskodásában és eljövendő
gazdasági harcaiban állni, nyílt szemekkel kell figyelnünk a külföld gazdasági
eseményeit és a nemzetközi versenybe racionálisan be kell illeszkednünk. 

A mezőgazdaság regenerálására épített hitelkoncepciójával, a pénzfluktuáció
segítségével és annak központi, szövetkezeti megszervezése útján nemzetét
gazdaggá akarja tenni, mert felfogása szerint csak a gazdag nemzet szabad.
»Akárki mit ábrándoz, csak a vagyonos nemzet szabad. ...könnyebben össze-
rogy az üres, mint a teli zsák. Az, ki jobban bírja magát, rendszerint függetle-
nebb, mint az, ki néha más segedelmére kényszerül.« (…) 

Hosszú évtizedeken keresztül a Széchenyi által lefektetett zseniális hitelkon-
cepció közjogi vonatkozásairól a monarchikus közjogi viszony feszes szálai miatt
nem lehetett írni és nyilvánosan beszélni. Ma már abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy erről a kérdésről nyíltan és szabadon beszélhetünk. Szé -
chenyit a hitelkoncepció megvalósításában a nemzet óriási kárára felette
akadályozta az osztrák kormány magyarellenes pénzügyi-, vám-, földbirtok-,
nemzetiségi, telepítési meg adópolitikája. Széchenyi ezen a téren rendkívül oko-
san és óvatosan járt el. Nemzetét befelé tanította, nevelte, tájékoztatta és os-
torozta. Kifelé pedig névtelenül írt, maró gúnnyal szövegezett könyvében
ostorozta az osztrák kormány magyarellenes hitelpolitikáját; azt az egész világ
közvéleménye előtt pellengérre állította és így gyakorolt felette, nemzetét segítő,
irányító bírálatot. 

»Ein Blick auf den anonymen Rückblick, von einem Ungarn« c. művét
éppen ezért adta ki Londonban 1861-ben, hogy a nemzetközi fórum előtt ki-
pellengérezéssel adjon nyomatékot kritikájának. A Blick feladata az volt, hogy
megakadályozza az 1763. évi osztrák kereskedelmi és váltó-törvénykönyvnek
hazánkba való erőszakos behozatalát, ami Széchenyi hitelkoncepciójának meg-
valósulását leginkább veszélyeztette. Széchenyi, mint a korszak legkiválóbb ma-
gyar hitelügyi szakértője, tisztában volt azzal, hogy az osztrák hiteltörvény
osztrák viszonyokra van szabva, nevezetesen a magasabb fokon álló ipari és
kereskedelmi életre; s az osztrák érdekeknek mindenesetre megfelelő volna a
magyar életteret közös törvények alapján saját hatókörükbe vonni, mert ebben
az esetben a mezőgazdaság érdekei alárendeltetnének az ipar és kereskedelem
érdekeinek; ámde a magyar mezőgazdaságra alapozandó hitelrendszernek ez
súlyos veszedelmet jelent és azért küzdeni kell a magyar viszonyokra kiszabott
önálló magyar hitelkoncepció sikeréért. (…)

Széchenyi hitelügyi koncepciójának ismertetése hiányos maradna, ha nem
mutatnánk reá nemzetközi vonatkozásaira. Széchenyi világosan látta, hogy a
nemzeti hitelügyi reformot lehetetlen megvalósítani a nemzetközi helyzetre való
tekintet nélkül. A nemzetközi helyzetünk mérlegelésével nem törődő struccpo-
litikát, amelyet a magyar nemesség a külföldtől történt elzárkózása miatt foly-
tatott, felette károsnak ítélte. Széchenyi rámutat arra, hogy a pénzgazdaság
szálai össze fognak kötni bennünket a külfölddel, és ha a nemzetek egyetemé-
ben meg akarjuk állni a helyünket, nemzeti önismerettel és nemzetközi
külismerettel kell rendelkeznünk. 

A nemzeti önismeret sürgetése szorosan beleilleszkedik Széchenyi hitelügyi
programjába. Érti alatta a nemzeti gazdálkodásnak magas intelligenciával való
irányítását és azt a széles körű és körültekintő biztosítást, amelynél a legkisebb
falusi család legeldugottabb tanyáját sem érheti meglepetés vagy kár amiatt, hogy
a termelés nemzetközi együttesébe, az értékesítés hálózatába nem volt képes be-
illeszkedni. Ismernünk kell saját erőinket, de saját hibáinkat is. A magyarságnak
le kell szoknia arról a hibájáról, hogy csak dicsérő szavakat árasztgató vezetőire
szeret figyelni; Széchenyi kijelenti, hogy ő sokkal közelebbi kapcsolatban érzi
magát nemzetével és nemzetét nem fogja soha dicsérni. Nemzetének a dicséretre
nincs, de a hibák felismerésére annál nagyobb szüksége van. 

A külföldismeret szempontját Széchenyi nyomatékosan hirdeti és ezzel hi-
telkoncepcióját magasrendű nemzetközi és általános emberi célkitűzések szem-
pontjai szerint megvilágítván, egyetemes koncepcióvá emeli és mintegy a
világgazdálkodás, európai gazdálkodás, Duna-medence-gazdálkodás egységes
hálózatába szövi bele, és hirdeti az emberiségnek, hogy a magyar gazdasági
életnek biztosítson önálló, független életteret, mert a Duna-medence sorsát ez
a termelő föld képes legnyugodtabban biztosítani; a magyar termelés, a magyar
munka becsületes és európai színvonalon álló erőfeszítéseket tesz a harmonikus
gazdálkodás és a kiegyensúlyozott hitelügyletek sikeres megoldásáért.” 

SZÉCHENYI ESZMÉINEK VISSZHANGJA ÉS HATÁSA
„Széchenyi hitelkoncepciója a nemzet lelkiismeretét gyökereiben megrázta és
a közvélemény értékes megnyilatkozásaihoz vezetett. 1831-ben Kassán lát
napvilágot gróf Dessewffy József vitairata: »A hitel című munka taglalatja«.
1831-ben Pozsonyban jelenik meg Wachtler Bernát táblabíró német nyelvű
műve: »Freimüthige Bemerkungen zu dem Entwürfe einer Wechsel- und
Prozess-Ordnung für das Königreich Ungarn.« 1833-ban jelenik meg gróf
Andrássy Károly híres hozzászólása a problémához: »Umrisse einer möglichen
Reform in Ungarn« c. művében. Gróf Dessewffy József a nemzet sorsáért
aggódó konzervatív felfogású nemesség kritikáját fejezi ki, és álláspontja abban
foglalható össze, hogy a nehéz gazdasági viszonyokat és a rossz hitelügyi hely-
zetet az inflációs pénzügyi politika, az általános gazdasági helyzet nyomasztó
súlya, főképpen nemzetközi és közjogi erők idézték elő és azért álláspontja
szerint a rendi alkotmány annyira nem tehető felelőssé, hogy egyenesen azt
javasolja: vissza kell térni a rendi alkotmányhoz. Wachtler táblabíró a liberális
szellemű magyarság álláspontját képviseli, és azt sürgeti, hogy a nemzetközi
hitelforrások megnyílása érdekében szigorú és egységes váltótörvényt és csőd-
törvényt alkosson a törvényhozás. Gróf Andrássy a finom judíciummal rendel-
kező és az ország érdekei felett önzetlen függetlenséggel szabadon szemlélődő
magyar főrendek objektív hozzászólását képviseli; művében ő is inti a nemzetet
a hiteltörvények minden korlátozás nélkül való behozásától, ámde a taglalat
indokaitól eltérően azért, mert véleménye szerint az az eladósodott magyar
nemzetet sújtaná és a liberális gazdálkodás korszakában s annak átmeneti bo-
nyodalmaiban a kifejlettebb pénzügyi érzékkel rendelkező idegeneket, főkép-
pen a zsidókat, segítené. Szemére veti Széchenyinek, hogy ő egy absztrakt
hiteltervezetet proklamál anélkül, hogy a konkrét következményekre tekintettel
lenne és a magyar nemesek adósvédelmi érdekeivel szemben teljesen vakon
halad el. 
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Széchenyi hitelkoncepciója és annak kidolgozott javaslatai a nemzet széles
rétegeiben óriási rokonszenvet váltottak ki, és a fejleményekből is megálla pít -
ha tólag a Széchenyit követők száma sokkal nagyobb volt, mint az antagonisták
száma. A hitelügyletet szabályozó törvények 1840-ben végül napvilágot láttak.
Az 1832–36, majd az 1839–40 és 1843–44. évi országgyűlés a Széchenyi
által képviselt hitelkoncepciót nem volt hajlandó maradék nélkül megvalósítani,
és az országgyűlési vitákból, a törvényjavaslat tárgyalása folyamán elhangzott
bírálatokból kitűnik, hogy milyen nagy befolyást gyakorolt a törvényhozásra a
három fent ismertetett kritika (…). Általában az országos pénztár kivételével
mindaz megvalósult, ami nem ütközött a rendi alkotmányba. Széchenyi kon-
cepciójának hatása tehát 9 esztendő leforgása alatt gyökeresen megváltoztatta
a magyar közvéleményt, és azt a feladatot, amelyet az 1791: LXVII. tc. óta
egyik deputáció a másiknak adott át, gyökeres elintézés nélkül, most már a
megvalósulás stádiumába juttatta. Széchenyi éles szemekkel figyelte ezeket a
hatásokat és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy elgondolásainak, terveinek a
1840-es intézkedések nem feleltek meg. Különösen amiatt érez súlyos aggo-
dalmat, hogy a hitelintézet tervét elvetette az országgyűlés; pedig ezzel a tettével
a hitelkoncepció primus motorját dobta ki. Így 1843-ban ismeretes gyakorlati
kezdeményezésével és zsenialitásával kezébe veszi az orvoslás ügyét, és oly
közalap létesítésére indít propagandát, amelyből olcsó mezőgazdasági üzemi
kölcsönöket lehet nyújtani; az alap nagyságát 90 millió forintra tervezte, s ez
lett volna az első beruházási alap, amely a magyar földbirtok helyzetét belsőleg
javította volna. A terv azonban nem sikerült és a helyzet fokozatosan romlott.
Deák Ferenc szentgróti levelében rámutat a gazdasági leromlásra és annak okát
főképpen a hitelügyi változásokban keresi. Széchenyi 1845-ben a Jelenkorban
válaszol Deáknak »A szentgróti levél elemzése« c. cikkében, ahol rámutat arra,
hogy a hitelkoncepció életerős, regeneratív erővel bíró tervezet, csakhogy az a
baj, hogy azt nem ott fogták meg, ahol kellett volna, hanem csak részben való-
sították meg és így teljes megvalósulásának, előnyei kibontakozásának gátat ve-
tettek. A gazdasági romlásnak Széchenyi szerint az az oka, hogy rossz a
földbirtokmegoszlás, vagy túl nagyok, vagy túl elaprózottak a földbirtokok; azu-
tán az, hogy a magyar idő- és pénzfecsérlő nemzet, konzervatív és álmodozó;
hogy a törvényalkotásban elszalasztja a kellő alkalmat, vagy nem találja el azt.
Széchenyi intelmei megtalálták az utat a nemzet lelkiismeretéhez és három év
múlva megszületett az 1848: XV. és 1848: XIV. tc., az első az ősiség megszün-
tetéséről intézkedett, az utóbbi a hitelintézet felállítását rendelte el. A szabad-
ságharc hullámai azonban tabula rasát teremtettek és elsöpörték a Széchenyi
hitelkoncepciójának megvalósításáért folytatott erőfeszítéseket, s az elnyomatás
évei alatt a nemzet lelkére nehezedő letargikus évek nyomasztó súlya a pár év-
tized előtt még annyira élénken visszhangzó nemzeti közvéleményt a hitelügyek-
kel szemben annyira közönyössé tette, hogy az 1875: XXXVII, tc. csaknem
szóról szóra az osztrák általános kereskedelmi törvénykönyvet vezeti be. 

Széchenyi hatását a magyar hiteljog fejlődésére a szigorúan tárgyilagos
szemlélet jogtörténeti folyamatnak kénytelen mondani, minthogy az 1875. évi
XXXVII. tc. a Széchenyi által megalkotott hitelkoncepció hatását és továbbfej-
lődési folyamatát lezárta. A rendi alkotmány összes berendezéseit, amelyeket
Széchenyi éppen a hiteltervezet sima megvalósítása céljából ostromolt, a nem-
zet egy csendes, belső reformációval önként félredobta, azonban a tervezet
magva, maga a hitelkoncepció 1848 után már kiesett a nemzet kezéből, azt
mondhatnók, feledésbe is merült. 

Olyan szilárd pillérekre épített, a nemzet belső erőinek mély vizsgálata után
megalkotott, a nemzet eredeti érdekeinek védelmét célzó és nemzetközi távla-
tokba behelyezett koncepciónak, mint aminő Széchenyi hitelkoncepciója, meg-
értéséhez hosszabb idő kellett, s a nemzet kétféle kísérletet is végrehajtott már
vele szemben, először csak félig valósította meg, azután pedig a külföldi mintát
helyezte elébe. A kritikai vizsgálat azonban kénytelen megállapítani, hogy Szé -
chenyi zseniális hitelkoncepcióját fényesen igazolják az idők, a kísérletek és a

folyamatok és hogy időszerűsége ma sem csökkent. Az utóbbi évtizedek ke-
serves tapasztalatai élénken illusztrálják, főképpen a hiteltörvény kiegészítésére
szolgáló gazda-adósvédelmi, s a magyar föld üzemképességét védő rendelke-
zések alakjában, hogy milyen helyes volt Széchenyinek az az alaptétele, amely
a hiteltörvény alapjaként a magyar föld érdekeinek és termőképességének nem-
zeti érdekeit fektette le a hitelkomplexumban. De igazolta az idő Széchenyit
abban is, hogy a nemzeti hiteljogász több tapasztalatra épített, és az apró, de
a Duna-medence sorsának alakulásában nagy szerepet betöltő magyar nemzet
hitelviszonyainak, hitelszükségleteinek és gazdasági érdekeinek sokkal mélyebb
és messzibbre látó terveivel rendelkezett, mint azok a nemzetközi hiteljogászok,
akik előtt az uniformizálás volt a fő cél, s akik elfeledkeztek arról, hogy egy
gyökerében mezőgazdasági állam hitelrendszerének más alaptörvényekre kell
felépülnie, mint az őt körülvevő hatalmas ún. iparállamok hitelrendszerének. 

A jövő fejlődés irányelveinek meghatározása kívül esik tanulmányunk keretein,
de bizonyos, hogy ma is döbbenetesen időszerű, amit a nagy magyar reformátor
a Hitelben honfitársai fülébe kiált: »Tőlünk függ minden, csak akarjunk. S nem...
országbeli javaink dicsérete emelheti fel hazánkat, hanem hátra maradásink és
hibáink nagylelkű elismerése és azoknak férfias orvoslása.«”

Széchenyi egy idegen hatalom részeként próbálkozott, a sajátos magyar vi-
szonyokat figyelembe véve, a mezőgazdasági Magyarország érdekeit képviselni.
Jelenleg sem kisebb a feladatunk. Ma nem osztrák, hanem európai nyomás ne-
hezedik ránk, amely sok esetben nem felel meg sajátos viszonyainknak. Ezért
állandó küzdelem folyik, hol korrekt tárgyalásos alapon, hol pedig a nagyok
durva és méltatlan politikai eszközei ellen. Ami pedig a hitel kérdését illeti,
amiképpen akkor a mezőgazdaság megmentése és felvirágoztatása volt a cél,
úgy ma is a hiteltől függ korunk hazai húzó ágazatának, a kis- és középvállal-
kozásoknak a sorsa.

Nem elhanyagolható Széchenyi önkritikus szemlélete, mely alapul szolgált
az 1930-as években fellépő Hitel-generáció hasonló gondolkozásához is. Ezt
csak azzal egészíthetjük ki, hogy amennyire aktuális volt ez az elképzelés 1943-
ban, úgy napjainkban még inkább az.

y

Örök panasz
Csizmadia Andor: Tisztviselő és közönség 1943/7.

A magyar „közönség” rendszersemlegesen szenved a belőle sarjadt tisztviselői
osztály uralkodásra vágyó hajlamától. Az egyre több külhoni tapasztalat, ahol
a szolgáló és segítő tisztviselő a megszokott, csak fokozta az elkeseredést. Az
utóbbi években a közigazgatásban központilag nagy előrelépés történt a kor-
mányablakok létrehozásával és a remélt szemléletváltás folyamatos hirdetésével,
de az életnek sok más terültén is ott áll (ül) velünk szemben a honi tisztviselő,
s még várat magára az ő belső szemléletváltása. De alkalmam volt és van na-
ponta megtapasztalni a közönség fokozódó türelmetlenségét, olykor bizony ag-
resszivitását. E találkozások kapcsán az önmagát megvalósítani biztatott ember
kitűnő és olcsó terepre lel. 

Lássuk, hogyan is volt ez régen.
„Az utóbbi időben meglehetősen sok panasz hangzott el a közönség részéről

a tétlen, körmét piszkáló és a közönség ügyes-bajos dolgaival szemben értetlen
tisztviselő ellen, de épp olyan sűrűn panaszkodik a tisztviselő is a türelmetlen
és megértést nem ismerő közönségre. Tisztviselő és közönség nem tudtak lé-
lekben találkozni, s a kölcsönös bizalmatlanság, az értetlenség légköre nagy-
mértékben akadályozza az építő munka kibontakozását. Az egymásra találásnak
útjában áll az emberi gyengeség, hogy mindenki ahelyett, hogy önmagába te-

648
yy

648

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 648



kintve felülvizsgálná álláspontját, másokban keresi a baj okát s mások ellen
igyekszik hangulatot teremteni. Az ilyen légkör, különösen most, a háború ne-
gyedik esztendejében, éppen nem kívánatos. Érzi ezt közvéleményünk józanabb
része, s nem is hiányoznak a kísérletek, amelyek a bajok sürgős orvoslását cé-
lozzák. 

Legutóbb egyik folyóiratunk ankétot rendezett, az asztalra dobva a türel-
metlen tisztviselő és a türelmetlen közönség kérdését. Illetékes kormányzati
részről és a közigazgatás más tényezőitől is sokszor hallunk figyelmeztetést a
tisztviselők magatartását illetőleg s napról napra újabb és újabb rendelkezések
látnak napvilágot, melyek a közönség kényelmét törekszenek szolgálni. Ennek
ellenére elégedetlenek vagyunk, türelmetlenkedünk s a légkör nyomott. Nézzünk
hát a kérdés mélyére, lássuk szemtől szemben a bajokat, s tárgyilagosan vizs-
gáljuk meg az okokat, hogy megtaláljuk a javítás módjait is. 

A tisztviselő és a közönség problémája kétoldalú vizsgálatot igényel. Vizs-
gálni kell egyrészt azt, mennyiben hibás a tisztviselő munkája abban, hogy a
közönség nem juthat azonnal jogos igényeinek kielégítéséhez, vizsgálni kell
másrészről azt, mi az oka annak, hogy a közönség igen sokszor feleslegesen
veszi igénybe a tisztviselő idejét, ügyét okvetlenül soron kívül akarja elintéztetni,
protekciót hajhász s ezáltal a legjobb indulatú tisztviselőt is elkeseríti. 

A tisztviselő ellen hangoztatott panaszok részben olyanok, melyeknek az
okai a tisztviselőn kívül állanak, azokról a tisztviselő nem tehet, érettük a mai
közigazgatási rendszer felelős. El kell azonban ismernünk, hogy a felvetődő pa-
naszok között vannak olyanok is, amelyekről már a tisztviselő tehet és a segítés
rajta múlik. 

A tisztviselő személyén kívül álló okokat két csoportra oszthatjuk: az egyik
csoportba tartoznak a mai közigazgatás rendszerének, más szóval szervezeté-
nek hibái, a másik csoportba pedig azok a hibák, melyeknek következtében a
mai magyar közigazgatás nem működik korszerűen, vagy mondjuk úgy, nem
működik gazdaságosan és eredményesen. 

Közigazgatási rendszerünk legfőbb hibája, hogy nincs kellő előrelátással,
intézményesen kiépítve. Mai közigazgatási szervezetünk két évszázados alap-
pilléreken nyugszik. Az 1848  előtti közigazgatás, mely a vármegyékre s a vá-
rosokra épült, s a központi kormányszervek rendjében úgyszólván csak a mai
belügyminisztériumnak és a pénzügyminisztériumnak megfelelő szervek voltak
kiépítve, az akkori időknek teljesen megfelelt. Az államhatalom nem vonta igaz-
gatási körébe annyi életviszony szabályozását, mint manapság. Emellett a konk-
rét közigazgatási ügyek legnagyobb részét nem a központból intézték, hanem
megadták a jogot az ún. helyi önkormányzatoknak, hogy a rendezésre szoruló
kérdéseket otthon, a helyi viszonyoknak és szokásoknak megfelelően statútu-
mokkal szabályozzák. Az állam tehát nem vonta minden probléma megoldását
a saját hatáskörébe, helyet adott az önkormányzati, a társadalmi erőknek is, s
az ilyen helyes munkamegosztás amellett, hogy az államnak és az állampolgá -
rok nak kevesebbe került, gyorsabb is volt és elégedettség járt a nyomában. 

Az 1848. évi átalakulás azonban Magyarországon is a liberalizmus érvényre
jutását eredményezte, és a liberalizmus eszméjével összeegyeztethetetlenek vol-
tak a középkorból maradt testületi önkormányzatok, mint a céhek vagy a területi
önkormányzatok, a fertályok és tizedek, ezeknek meg kellett szűnniök, s a li-
berális állam az egyént minden közösség kikapcsolásával a tőle nagy messze-
ségben álló államhatalommal állította szembe. Reá bízta az egyénre, hogy a
szabadság birtokában gátlás nélkül fejtse ki önmagát. 

A liberalizmus szabadságában élő ember a korszellem és a gazdasági lehe-
tőségek hatása alatt meg is kezdi munkáját az élet minden terén: üzemeket lé-
tesít, gyárakat emel, vonatok rohannak keresztül-kasul az országokon, a
folyókon gőzhajók úsznak megrakodva, soha nem látott lendületet vesz a ke-
reskedelem, s ebben a rohanásban a lázasan alkotó ember – eljutva a telefon,
távíró, a rádió, az autó és a repülőgép korába, – egyre gyorsabb tempót követel
s a hihetetlen lehetőségektől megszédülve, nem tud megállani, messze túl jár

mindazon, amiről az 1848-as liberális apostolok mint eszményről álmodoztak.
Az ember megtántorodott a nagy lehetőség láttára, s minél gyorsabb ütemben
és nagyobb arányban nőtt a vagyona, annál telhetetlenebb és követelőbb lett.
Az állam tehát, ha meg akarta védeni a megszédült vagyonos osztállyal szemben
az egyre jobban kizsákmányolt és pária sorba taszított kisembert: a munkást,
akkor nem maradhatott meg a jogállam kényelmes magasságában, hanem egyre
inkább bele kellett nyúlnia az életviszonyok szabályozásába, hogy megvédje a
gyengébbet az erősebb kizsákmányolásától és biztosítsa részére azokat a jo-
gokat, melyek emberi méltósága következtében mindenkit megilletnek. 

De másrészt az egyre bonyolódó életviszonyok, a haladottabb szellemi és
gazdasági élet is gyökeres rendezést követeltek és kívánták az igazságos ki-
egyenlítő hatalom beleszólását, mert anélkül a gazdasági élet nem fejlődhetett.
Mivel a liberális állam a kisebb közösségeket megszüntette, nem volt számára
más megoldás, mint hogy saját maga vállalja el az egyre sokasodó kérdések és
viszonyok rendezését. Az állam kényszerhelyzetbe került, a feladat elől nem
térhetett ki: rövidesen új közigazgatási ágak, ún. szakigazgatási ágak fejlődtek
ki, a hivatásos tisztviselők száma roppant mértékben felduzzadt. Az új közigaz-
gatási ágak azonban nemcsak központi irányítást igényeltek, hanem egymás
után épültek ki e szakigazgatási ágak középfokú szervei, s csupán a falu jegy-
zőjét hagyták meg olyan alsó fokú szervnek, akinek mindenki parancsol, akinek
minden, sokszor egymásnak ellentmondó utasítást is teljesítenie kell, aki sok-
szor azt se tudja, hány főnöke van, s vannak olyan napok, amikor a hivatalos
lapban megjelent rendeleteket terjedelmüknél fogva a nap 24 órája alatt elol-
vasni sem tudja, nemhogy végrehajtaná. 

Az említett szervezet kiépítésével a bürokrácia hihetetlen mértékben meg-
növekedett. Az elhatalmasodott bürokrácia azután meglassította és drágította
a közigazgatást. Felépítésének eredendő hibája volt, hogy hiányzott belőle a
tervszerűség: ahogy egy-egy közigazgatási viszony szabályozásának szüksége
felmerült, aszerint épültek ki újabb és újabb hivatalok, melyeknek az együtt-
működése sem volt kellőképpen biztosítva. 

A mai közigazgatási szervezet legfelsőbb fokon a minisztertanáccsal, mint ta-
nácskozó testülettel, semmi esetre sem tudja ellátni olyan mértékben a reá háruló
feladatokat, amilyen mértékben a XX. század ötödik évtizedében el kellene látnia.
A miniszterelnök nem adhat utasítást az egyes minisztereknek, nem teljes jogú
kormányfő, hanem csupán a kormány tagjainak együtteséből alkotott minisz-
tertanács elnöke. Így azután a magyar közigazgatás nélkülözi azt a szervet,
amely a saját felelősségére az egész közigazgatás szervezetét és működését
érintő rendeleteket adhatna ki. E tényben rejlik az oka annak, hogy a miniszteriális
bürokráciának működésében nem mindig van meg az összhang, s annak megte-
remtéséért a különféle miniszterközi bizottsági tárgyalásokon és értekezleteken
igen sok időt és energiát kell áldozni. S nyílt kérdés marad: vajon az elfecsérelt
idő és energia meghozza-e a kívánt eredményt? Sokkal jobb lenne a sok tanács-
kozás és a sok szakértő igénybevétele helyett kevesebb, de jól tagolt és felelős-
ségtől áthatott s ugyanakkor kellő hatalommal felruházott közigazgatási szerv
kiépítése, amely kellő időben és eréllyel a szükséges intézkedéseket megteheti. 

Közigazgatásunk már a második világháború előtt sem volt mentes a zök-
kenőktől. Pedig ez a közigazgatás még szűk országhatárokra volt méretezve,
amikor Budapestről az ország határa bármely irányban 3–5 óra alatt elérhető
volt gyorsvonaton, amikor a közlekedési viszonyok egyébként is jobbak voltak,
s a közigazgatási viszonyok még nem bonyolódtak annyira össze s nem kívántak
olyan gyors intézkedést, mint a mai háborús idők. Azóta nagy változások kö-
vetkeztek be. Az életviszonyok egyre bonyolultabbak, egyre nehezebbek, a to-
tális háború közepette Magyarországnak nemcsak katonai, de gazdasági erői
teljes megfeszítésével kell küzdenie Európa népei között ezeréves őrhelyén, s
e harc kimenetele a gazdasági erők helyes megszervezésétől is függ. Közigaz-
gatásunknak tehát a gazdasági ága, különösen a közellátási vonal hihetetlen
mértékben megnövekedett és fontossága megsúlyosodott. E kérdések rende-
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zésére azonban mind ez ideig megfelelő szerv nem állott rendelkezésünkre. Ha
állam- és társadalomszervezésünk egészséges és jól működő, akkor a közellá-
tási és háborús közigazgatási nehézségek nem jelenthetnek problémát, mert a
szervezett társadalom teljes erővel odaáll ilyenkor a közigazgatás mellé, hogy
kötelességteljesítésével annak segítségére legyen s a háborús zökkenőkön át-
segítse. 

Mi elmulasztottuk a társadalom megszervezését. A liberális állam a régi ke-
reteket atomjaira robbantotta, az azóta alakult társadalmi szervezetek, egye-
sületek ötletszerűen létesültek, s ha közülük egyesek helyi viszonylatban vagy
szűk körben hasznos és figyelemreméltó munkát is végeztek, a nagy összefüg-
gések nem voltak intézményesen kiépítve, s ezért az állam az egyesületi mun-
kára csak kismértékben és igen elhatárolt területeken támaszkodhatott. Inkább
a közművelődés területe volt az, ahol az egyesületek a közigazgatásnak valóban
segítségére lehettek, gazdasági vonalon társadalmi szerveink alig állnak ren-
delkezésre. Az ún. kamarák nem voltak alkalmasak arra, hogy a gazdasági szer-
vezettség irányítását átvegyék, egyrészt azért nem, mert szervezetük liberális
szellemű törvényeken alapult, de a kamarai hálózat a hivatások valamennyi ágá-
ban nem is volt kiépítve, másrészt pedig azért, mert az alkalmazottak a kama-
rában nem találhatták és nem kaphatták meg jogos érdekvédelmüket. Ebből a
szempontból nem a kamarákban kell a hibát keresnünk, hanem a kamarákat
felállító jogszabályokban, melyek az alkalmazottakat vagy egészen kihagyták,
vagy ahol, mint pl. a mezőgazdasági kamarában számukra helyet biztosítottak,
olyan kis mértékben engedték meg részvételüket a hivatási önkormányzat mű-
ködésében, hogy az megszégyenítés volt a dolgozó emberre. Meglévő hivatási
képviseleteink, mint a szakszervezetek, pártpolitikai színezetüknél fogva nem
lehettek alkalmasak arra, hogy a magyar gazdasági élet újjászervezését szolgáló
munkában közreműködjenek. Mivel pedig a kormány a hivatalos bürokráciát
tovább nem növelhette, a termelés megszervezésében, közvetítésében és a ter-
mékeknek a fogyasztóhoz való juttatásában kénytelen volt legtöbbször merőben
új szerveket életre hívni és foglalkoztatni; ezek azonban nem minden téren vál-
tották be a hozzájuk fűzött reményeket. Sokszor hiányzott e szerveknél az ál-
dozatos keresztény magyar lelkiség, de hiányzott a szaktudás, a gazdasági élet
teljes áttekintése is, s e szervek igen sokszor újabb bürokratikus nehézségek
előidézőivé váltak ahelyett, hogy a kormánynak komoly segítséget nyújtottak
volna a közellátási kérdések megoldásában. 

Új lelkiség, egyúttal azonban megfelelő szervezeti biztosíték nélkül nem
lehet ezeket a kérdéseket megoldani. A társadalom részéről önzetlenségnek
kell megnyilatkoznia a közigazgatás támogatásában. Ezt látjuk pl. a kolozsvári
Tízes Szervezetnél, mely Kolozsvárt ősi magyar nyomokon a társadalom területi
megszervezésére építve áll a közigazgatás szolgálatára és segíti céljainak meg-
valósításában. Ez helyi adottság volt, amelyet a városi közigazgatás szerencsé-
sen felismert és az együttműködés eredményeket biztosított. A Tízes Szervezet
azonban, még ha az egész országban felújítják is ezt az ősi rendszert, a családok
gondozásán, közművelődési és szociális feladatokon s a közigazgatás segítésén
túl helyi szervezettségénél fogva s a gazdasági szakértelem hiánya miatt na-
gyobb méretű gazdasági feladatok megoldására nem alkalmas.

A magyar középkor kitermelte a tízes rendszer mellett a maga gazdasági
célú társadalmi szerveit is. Ezek a szervezetek voltak az ún. hivatási önkormány-
zatok (mint az iparosoknál a céhek) s ezekben 1848 előtt a társadalom kitűnően
meg tudta oldani a maga gazdasági kérdéseit. Külföldön ma is látunk példákat
arra, hogy felújítják a középkori hivatástestületeket s ezekre ruházva a gazdasági
élet megszervezését, igen nagy eredményeket tudnak elérni, tehermentesítik a
közigazgatást, egészségesen kihasználják az állampolgárok szaktudását és hasz-
nos irányban mozgósítható társadalmi erőit. Árszabályozási kérdésekben, a ter-
melés rendjének és folytonosságának biztosítására a közellátás
megszervezésében ma nem nélkülözhetjük e hivatásrendi alapon szervezett tár-
sadalmi erőket, s a hivatásrendeknek régi nyomokon való felújítása, ugyanakkor

új tartalommal való megtöltése s a mai élet feladatainak ráhárítása adja kezünkbe
azt a kulcsot, melynek segítségével kinyitható a közigazgatás nehézkes kapuja. 

Nekünk vannak társadalmi szervezeteink, de a társadalmi erők céltudatos,
irányított szervezettségének hiánya következtében rengeteg hasznos erő fecsér-
lődik el. A Vöröskereszt éppen mostanában kérte a kolozsvári társadalmat,
hogy ne rendezzenek a hadikórházban olyan tömérdek ünnepet, ne árasszák el
a sebesült katonákat élelmiszerekkel, mert azok jól el vannak látva, s a rend-
szertelen ajándékozás nem hogy felépülésüket segítené elő, hanem újabb meg-
betegedések forrása, és ilyenformán a rendszertelen jótékonykodás éppen az
ellenkezőjét éri el, mint amit a benne részt vevő lelkes társadalmi erők elérni
szeretnének. Vagy nézzük azt a buzgó serénykedést, amit társadalmi téren a
gyűjtéseknél tapasztalunk. Úgyszólván ahány egyesület van, majdnem mind -
egyik gyűjteni akar, a tehetősebb társadalomnak azonban vannak több és keve-
sebb közösségi érzéssel megáldott tagjai, az előbbiek sokszor erejükön felül
adakoznak, az utóbbiak pedig jövedelmükhöz mérten egyáltalán nem teljesítik
közösségi kötelességüket, vagyis a társadalom különböző rétegeinek teherbíró
képessége nincs arányosan igénybe véve. A gyűjtött összegek nincsenek intéz-
ményesen szétosztva, mert sem a gyűjtő, sem a szétosztó szervezetnek nincsen
olyan központi nyilvántartása, amelyből megállapítható volna, hogy a segélyké-
rők a társadalom részéről már milyen támogatásban részesültek, amint az sem
tűnik ki semmiféle adatgyűjtésből, hogy a társadalom tehetősebb tagjai szociális
célokra milyen összeget áldoznak. Ezért kitűnő pl. a Magyar Norma rendszere,
amely hatósági irányítás alatt összegyűjti a társadalom erőit, közös nyilvántartás
alapján a tehetősebb rétegek havi megajánlási összegeiért mindenhova elmegy,
alapos kivizsgálás s egyéni környezettanulmányai alapján pedig a társadalom
segítségével gondoskodni tud arról, hogy a begyűjtött összeg akként osztassék
fel, hogy minden rászoruló egyéni viszonyainak megfelelően kapjon segélyt, il-
letőleg támogatást. Ahhoz azonban, hogy az ilyen vállalkozásnak kellő eredmé-
nye legyen, szükséges, hogy a társadalom helyes közösségi érzéssel álljon
rendelkezésére. Mert egészen helytelen gyakorlat az, hogy a társadalom még
ma is álhumanitárius érzésektől indíttatva, a testi hibáit mutogató, erőszakosan
könyörgő, vagy síró koldusoknak adja jótékonykodásra szánt filléreit, mert ezt
az összeget ugyanakkor elvonja szemérmes, nem tolakodó és valóban rászoruló
szegényektől. 

Ha ma, amikor fejünk felett már-már összecsapnak a totális háború hullámai,
meg akarjuk állani a helyünket, csak úgy tudunk eredményt elérni, hogy helyes
társadalomszervezéssel minden hasznos erőt a helyére állítunk olyképpen, hogy
sehol se folyjék párhuzamos munka, ami a munkaerő fecsérlésén kívül azért is
káros, mert demoralizáló hatású. Még inkább ügyelni kell arra, hogy egészséges
munkamegosztással állapítsuk meg a hivatásos közigazgatási hatóságok munka-
körét s a közigazgatás munkájában hívjuk segítségül a társadalom hasznos erőit. 

A közönség részéről a közigazgatással szemben olyan panaszok is fel szok-
tak vetődni, hogy a mai jogszabály-infláció idején nem tudja a közönség, mit
szabad és mit nem szabad tenni, a jogszabályokhoz nem tud hozzá jutni s ha
hozzájut, olyan körülményes módon vannak megszövegezve, hogy nem érti meg
őket. Ebben sok igazság van s közigazgatás-tudományunk művelői nem győzik
sürgetni, hogy a magyar jogszabályalkotásba is be kell vezetni az interkorporálás
módszerét, vagyis minden új jogszabály megalkotásánál az arra a tárgyra vo-
natkozó összes előző jogszabályokat hatályon kívül kell helyezni, s az új jog-
szabály szövegébe kell az egész kérdés rendezését beilleszteni. Ezáltal elérhető
az, hogy egy-egy kérdés szabályozását egy helyen kapja meg a tisztviselő és a
jogkereső közönség, s nem kell esetleg napokat igénybe vevő kutatást folytatni
négy-öt esztendős rendeletgyűjtemények között, hogy kihámozzuk az előző ren-
deletek még érvényben lévő paragrafusait. 

Sok a panasz a közigazgatás működése ellen is. A mai eljárás nincs egysé-
gesen kodifikálva, s bár ismételten történtek egyszerűsítések, az átfogó rendezés
még mindig hiányzik. Aránylag sok a közigazgatási fellebbvitel, az 1933. évi
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novella egyszerűsítési rendelkezései nincsenek életbe léptetve, a legnagyobb baj
pedig az, hogy egy-egy közigazgatási ügy végleges elintézéséhez túl sok szak-
és intézkedő szerv közreműködését kell igénybe venni. Más szóval ez annyit je-
lent, hogy az eljáró tisztviselő nem kap elegendő hatáskört valamely ügy elinté-
zésére. Az eljárási nehézségek okozzák azt is, hogy a tisztviselőben az egyéni
felelősségérzet nem termelődhetik ki, mert egy akta az elintézésig annyi kézen
megy keresztül, hogy a felelősség túlságosan megoszlik, s ez a megosztott fele-
lősség elhalványítja idővel a legrátermettebb tisztviselőkben is a szükséges fele-
lősségérzetet, csökkenti tetterejét és nemkívánatos tisztviselőtípust termel ki. 

A közigazgatás működésének gyorsaságát késlelteti a sok írásbeliség, amit
az elmúlt századok osztrák bürokráciájának hagyományaképpen a felső ható-
ságok követelnek meg az alsóbbaktól. Áll ez a tétel különösen a kimutatások
tömegére, melyek az érdemleges munkától rabolják el a tisztviselő erejét, és
rendszerint mire a kimutatások a felsőbb hatósághoz az egész országból ismé-
telt sürgetések után megérkeznek, már nem alkalmasak arra a célra, amire ké-
szültek, újabb kimutatásokat kell tehát kérni. Kétségkívül szükség van
statisztikai adatgyűjtésekre s így szükség van kimutatásokra is. Ezek nélkül a
gazdasági életet és a gazdasági élettel szorosan összefüggő közigazgatást irá-
nyítani nem lehet. A kívánalom csak az, hogy a kimutatások bekérése ne legyen
ötletszerű és ne minden felsőbb hatóság részéről történjék úgy, hogy arról a
többi felsőbb hatóság ne tudjon, hanem itt ismét szükség van egy központi
szervre, amely egységes szellemmel irányítja az egész magyar közigazgatást s
biztosítja az adatgyűjtésben is az előrelátást és a tervszerűséget. 

Az új közigazgatási szervekben, különösen a nép- és családvédelem újonnan
felépített szervezetében örömmel lehetett látni azt a törekvést, hogy a közjóléti
szövetkezetek által szabadabb gazdasági formáknak a közigazgatás nehézke-
sebb vonalába való szerencsés beépítése és ezáltal a szociális közigazgatás haj-
lékonyabbá tétele milyen eredményeket tud felmutatni. Vigyázni kell azonban
itt is, hogy az eredeti célkitűzésekkel ellentétben el ne harapódzanak a bürok-
ratikus formaságok, a túlzott írásbeliség és a túlságos sok kimutatás, munka-
naplók készíttetése, mert ezzel a tulajdonképpeni munkától: a nép és a család
gondozásától, nevelésétől, felemelésétől és megerősítésétől vonjuk el a mun-
kaerő hasznos idejét. A jó közigazgatásnak mindig meg kell találnia a helyes
utat a vezetés és a végrehajtás munkamegosztása között. 

A munkamegosztás s a közigazgatás működésének eredményesebbé tétele
kívánja, hogy a közigazgatás intézkedő szervei minél kevesebb szakvéleményt
kérjenek az ún. szakszervektől (orvos, mérnök), ellenben ezeket a szakszerve-
ket a saját kérdéseikben fel kell ruházni az intézkedés jogával. Meg kell szűnnie
a közigazgatási képesítésűek túlzó hegemóniájának, s arra kell törekedni, hogy
már a közigazgatásban elhelyezkedő szakszervek képzésükben megkapják azo-
kat a szükséges közigazgatási ismereteket, amelyek birtokában a hozzájuk utalt
ügyekben felelősséggel és kellő szakismerettel intézkedni tudnak. 

A közigazgatás működése pedig akkor lesz igazán eredményes, ha nem csu-
pán íróasztal mellől történik. A közigazgatásnak ma úgy kell működnie, hogy
minél közelebb jusson a közigazgatottak életéhez. Segíteni kell az ügyes-bajos
embert, hogy kérésével ne kelljen sokat járnia hivatalról hivatalra, hanem elibe
kell menni, hogy úgyszólván lakóhelyén, vagy lakása közvetlen szomszédságá-
ban elintézhesse ügyeit. Nagy szerepe van tehát a helyi közigazgatás decentra-
lizálásának is, olyképpen, hogy nagyobb városokban kerületenként álljon a
közönség rendelkezésére egy-egy hivatal, ún. népház, amelyben elhelyezést
nyer az első fokú közigazgatási kirendeltség, az egészségvédelem, a szociális
szervezet, a közellátás és a rendőrőrszoba is. Itt lehet elhelyezni népkönyvtárat,
lehet építeni a kerület részére előadótermet, népfürdőt is. Nagy szerepe van a
közönség kiszolgálásában az ún. néphivataloknak, ahol a rászoruló, ügyeinek
intézésére máskor rá nem érő munkásember az esti órákban tanácsot kap,
szükség esetén iratait beszerzik, kérvényét megírják s esetleg illetékes helyen
helyette el is járnak. A jó közigazgatás még odáig is mehet, hogy a pénzszol-

gáltatások beszedésénél is eléje megy a közönségnek, az adót és más szolgál-
tatásokat éppen úgy, mint a villanydíjat számlák útján inkasszálja, hogy ily
módon a közönség minél kevesebbet kényszerüljön munkaidejéből közigazga-
tással kapcsolatos ügyeinek intézésére fordítani, s így a közönség hangulata is
elégedettebb lesz. 

Reformra szorul számviteli rendszerünk is. A mai érvényben lévő számviteli
törvényt 1897-ben alkották meg s az azóta nekilendült gazdasági élettel a közel
félszázados törvény nem tud lépést tartani. Az utalványozás körülményességei,
nehézkes elszámolások, sok aláírás, egy-egy számla ide-oda küldözgetése kü-
lönösen a mai háborús időkben a közigazgatást nagy erőfeszítések elé állítják,
s az elavult jogszabályok a legjobb szándékú tisztviselőnek is megkötik a kezét.
A magángazdaság a számvitel terén is megtalálta a szükséges egyszerű és gaz-
daságos megoldást. Ha a magángazdaság tapasztalatait az állami számvitelben
értékesíteni tudjuk, aránylag csekély módosítások árán korszerűbbé tehetjük
számviteli rendszerünket s akkor a feleknek nem kell majd számláik kifizetésére
annyit várakozniok. 

De nemcsak a számvitel terén, hanem az ügyintézés, különösképpen pedig
a bürotechnika vonalán kell érvényesíteni azokat a kikísérletezett eljárási mó-
dokat s igénybe venni azokat a gépeket és eszközöket, melyekkel a kereskede-
lem a maga harcát a kapitalista gazdasági rendben olyan eredményesen meg
tudta vívni. Írógépek, számológépek, telefon ma már nélkülözhetetlen kellékek
a közigazgatás arzenáljában, minden hivatal előtt tábláknak kell a közönséget
tájékoztatniok, melyek eligazítják a tisztviselők és hivatalszobák között. Na-
gyobb hivatalokban nem hiányozhatik a tájékoztatással megbízott tisztviselő
sem, akinek az ügyintézés minden ágában kellő jártassága van, s így az elő-
adókat tehermentesíti a felesleges féljárástól, a közönséget pedig megmenti a
hiábavaló kereséstől. Nem közömbös a hivatali helyiségek elhelyezése sem, s
nem mindegy az, hogy a számfejtő hivatal a földszinten, a pénztár a második
emeleten van-e, a látogatott hivatalokat szűk és sötét folyosókon keresztül csak
hosszas keresgélés után lehet-e megközelíteni és megtalálni. 

A jó ügyintézés blankettákat, nyomtatványokat rendszeresít, hogy a sokszor
előforduló ügyek elintézése haladékot ne szenvedjen; lehetőleg be kell vezetni
a kereskedelemben már szokásos iktatás nélküli ügyvitelt, korszerűsíteni kell a
mai irattározási rendszert. Mennyivel egyszerűbb, ha nem számok után keresik
az irattárban az ügyeket, hanem minden ügyet a maga természete szerint cso-
portosítva előre meghatározott helyen lehet fellelni. 

Az eddigiekben azokat az okokat ismertettük, melyek a közönség részéről
elhangzó panaszokat indokolják, amelyeknek azonban jó része a mai közigaz-
gatási rendszerben rejlik és a tisztviselő azokat orvosolni egymagában aligha
képes. Vannak azonban olyan okok is, amelyek a tisztviselő személyében rejlő
hibák és hiányosságok következtében joggal provokálják ki a közönség türel-
metlenségét. Ezek közt az okok között első helyen áll az, hogy nem minden
tisztviselő rendelkezik szakmájában kellő képzettséggel s a közigazgatás egésze
felől kellő tájékozottsággal. Ezek a hiányosságok azután odavezetnek, hogy a
különben jó indulatú tisztviselő is a hozzá forduló feleknek nem tud kellő felvi-
lágosítást nyújtani, ha pedig olyan ügyben keresik fel, amely nem az ő hivata-
lához tartozik, nem tudja megmondani, hogy a fél hova forduljon ügyének
elintézése végett. A felek küldözgetése pedig köztudomásúlag tömérdek elége-
detlenséget von maga után, mert hiszen a közigazgatási szervezet működésének
nehézkessége amúgy is éppen elég utánjárást kíván a felektől, ha ehhez tájéko-
zatlan tisztviselők rossz tanácsadása folytán még újabb nehézségek járulnak, a
fél nem lesz a legjobb véleménnyel a magyar közigazgatás felől. 

Szerencsére a magyar közigazgatásban felnőtt tisztviselők, különösen a gya-
korlati közigazgatási vizsga intézményének behozatala óta felnőtt nemzedék,
már nemcsak saját ügykörében rendelkezik kellő képzettséggel és tájékozott-
sággal, hanem a vizsga anyaga alapján át tudja tekinteni meglehetősen bonyolult
közigazgatásunknak egészét, s így helyes tanácsot tud adni abban a kérdésben,
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hogy az igazát kereső félnek kihez kell fordulnia ügyének végleges elintézése
érdekében. Jól egészítik ki a közigazgatási vizsga gyakorlati intézményét az
1936 óta rendszeresített közigazgatási továbbképző tanfolyamok, melyek a fo-
galmazáskari tisztviselők látókörét a közigazgatás egy-egy ágában rendkívüli
mértékben tágítják. 

A tisztviselő személyében rejlő hibák között az is elő szokott fordulni, hogy
nincs meg minden tisztviselőben a kellő készség a segítésre s talán néha hi-
ányzik a szükséges jó akarat is. Ez utóbbira azonban ritkán lehet példát találni.
A mai köztisztviselőnek szakítania kell az öncélú bürokrácia szemléletével. Tud-
nia kell, hogy nem a közönség van érte, hanem ő van a közönségért. Azt is tud-
nia kell, hogy a tisztviselői pálya nem menedék helyéül szolgál jó családok
kevéssé tehetséges fiainak, ahol kellő fellépéssel, fölényes modorral, jól szabott
ruhákkal és kevés munka árán el lehet érni a nyugdíjjogosultságot, hanem a
tisztviselői pálya nehéz hivatást jelent a nemzetszolgálat terén. Az igazságát ke-
reső félnek éreznie kell az ügyét intéző tisztviselőben a segítő szándékot, éreznie
kell, hogy a tisztviselő nem a jogszabályok paragrafusainak tömegét akarja az
ügyfél elé tornyozni, hanem keresi a megoldási módot, amelynek segítségével
az egyén érdekeit, ha a közösség érdekével összhangban állnak, érvényesítheti.
Az ilyen tisztviselő nem küldözi a felet ajtóról ajtóra, hanem amennyiben az ügy
nem hozzá tartozik, felhívja telefonon illetékes tisztviselőtársát, jó indulatú fi-
gyelmet keltve az odakerülő ügy iránt. Az ilyen figyelemkeltés rokonszenvet éb-
reszt a közönségben a tisztviselő iránt. Ma a közhivatalokban már egyre több
ilyen hivatástudattal rendelkező, segíteni kész tisztviselővel találkozunk. 

A tisztviselő és a közönség viszonyában harmadik tényező a tisztviselő pél-
daadó élete s mindenekfelett álló becsületessége. A magyar tisztviselő e köve-
telményeknek minden körülmények között megfelelt. Tisztviselői karunk ma is,
háború idején, példaadó módon veszi ki részét a közkötelességekből. Azelőtt
is szerény fizetésének romjain, jobb időkből megőrzött ruházatának gondos kí-
mélésével szinte máról holnapra tengődik, s egyáltalán nem veszi igénybe azo-
kat a nap mint nap szinte önmaguktól kínálkozó előnyöket, amelyeket elsőrendű
szükségleteinek beszerzésénél is a gazdasági élet a tisztviselőnek mások meg-
előzésével felkínál. A tisztviselő és családtagja sorban áll, kisebb adagot igényel,
mint akármelyik testimunkás, pedig a mai felfokozódott szellemi munka éppen
úgy igénybe veszi a szervezetet s épp úgy megkívánja az utánpótlást, mint a fi-
zikai munka, de a hivatástudatot érző tisztviselő szótlanul vállalja a nehézsége-
ket. Azonkívül a tisztviselőnek más vonatkozásban is példát kell mutatnia.
Amikor a XIX. század liberális államával szemben az új szociális állam van ki-
alakulóban, az állam megszemélyesítőjének, a tisztviselőnek nemcsak a köz-
életben, hanem családi életében is példát kell mutatnia. Amikor nép- és
családvédelmet hirdet, mert az elharapódzó egyke szapora szomszédaink között
a nemzethalál képét festi elénk, a tisztviselőnek kell sokszor súlyos áldozatok
vállalásával a sokgyermekes család típusát kialakítania. S mind e kötelességeket
feltétel nélkül vállalnia kell, mert csak akkor lesz úrrá az országban új és tisz-
tultabb közszellem, ha a vezetőkörök előljárnak a példaadásban. 

A hivatal és a közönség viszonyában azonban nemcsak a közönség részéről
hangzanak el jogos panaszok. Igen sokszor halljuk panaszkodni a tisztviselőket
is a meg nem értő türelmetlen közönséggel szemben. Bizonyára e panaszoknak
is vannak okai. A közönség, mint egyén s mint közösség (egyesület, szervezet)
szokott szembekerülni a közigazgatással. Ám ha szembenáll, az már nem ve-
zethet jóra, mert ez azt jelenti, hogy érdekei nincsenek párhuzamban a köz-
igazgatás érdekeivel. Az egyén tehát, illetőleg a közösség, ha a közigazgatással
érintkezésbe kerül, ez ne szembenállásban, hanem együttműködésben nyilvá-
nuljon meg. Szükséges, hogy a közönség támogassa a közigazgatást s ez főként
abban áll, hogy mikor kér valamit a közigazgatástól, kérelme mindig legyen
alárendelve a közösség érdekének. Az államot s az állami hatalmat megjelenítő
közigazgatást nem olyan szervezetnek kell tekinteni, amelytől engedményeket
lehet kicsikarni. A közönség tekintse magáénak a közigazgatás szervezetét

s épp ezért mérsékelje az olyan szívesen gyakorolt öncélú kritikát. A bírálgató
mutasson rá arra, hogyan lehetséges egy-egy közigazgatási intézkedést helye-
sebben és egyszerűbben megoldani. 

Az egyénnek mindig éreznie kell a közigazgatást végző tisztviselőben a másik
magyar ember segítő kezét. A segítséget jogában áll mindenkinek megkövetelni,
de ez is közösségi szellemben és önmagunk fegyelmezésével történjék. Tartsuk
be a hivatalos időt s ne kívánjuk, hogy ügyünket okvetlenül soron kívül intézzék
el. Olvassuk el a tájékoztató táblákat s felesleges kérdezősködéssel ne raboljuk
a tisztviselők egyébként is drága idejét. 

Több megfontolás szükséges a közönség részéről a hivatali érintkezésben
is. Nem észszerű dolog minden lényegtelen kérdéssel a hivatal vezetőjét felke-
resni. A vezető amúgyis kénytelen behívni az ügy előadóját s így egyszerre két
ember munkaidejét kötjük le, ehelyett mindig az ügy előadójánál érdeklődjünk
kérésünk sorsa felől. S ha kérésünket a tisztviselőnek nem áll módjában ked-
vezően elintézni, mert ellentétben van a közösség érdekeit képviselő jogsza-
bályokkal, akkor a tisztviselőt ne fenyegessük mindjárt feljelentéssel. 

Erdély visszatérése után a román közigazgatáshoz szokott közvélemény
megismerte a magyar tisztviselő becsületességét és megvesztegethetetlenségét.
Annál több panasza van azonban a protekcionizmus ellen. Közben megfeled-
kezik arról, hogy a protekció rendszerét épp a közönség bizalmatlansága és
türelmetlensége teremtette meg, mivel nem tudja kivárni s nem hisz az igazsá-
gos elintézésben, hanem befolyását akarja érvényesíteni a döntésben és soron-
kívüliséget követel. 

A közönség és a tisztviselő kérdése tehát kétoldalú kérdés. Ahhoz, hogy a
panaszok megszűnjenek, vagy bár enyhüljenek is, engedményeket kell tenni
kölcsönösen. A szembenállás helyett bizalomteljes és megértő légkörre van
szükség, hogy építő szándékban és közösségi szemléletben találkozzék a tiszt-
viselő és a közönség.” 

A további jobbítást célzó központi akarat ma létezik, s reméljük, hogy az a
bizonyos „emberi tényező” is haladni fog a remélt irányba. Az új tisztviselői
réteg oktatásügye a nevelést is tekintse feladatának. Ismét csak a szolgálat szel-
lemének fontosságát kell hangsúlyoznunk. Ami pedig a közönséget illeti? Hát
ez napi tapasztalatunk szerint már egy nehezebb kérdés.

y

Korabeli vélemények nyomában
Salamon Sándor: A románság képe a magyar irodalomban
1875-ig 1943/7.

Amikor a románság ezer esztendős elnyomatása, vagy évszázados elnemzeti-
etlenítése, mint a barbár magyaroknak egy ősi kultúra ellen elkövetett kegyet-
lensége, hétköznapi alapigazságként él és hat a román köztudatban, érdekes
lehet, hogy mi szüremlik át ebből a szerintük fölé- majd alárendelt helyzetükből
az állítólagos elnyomó korabeli irodalmába. Nem uralja-e azt sokkal inkább az
elnyomónak nevezett nemzet ellen a románok által elkövetett bűnök emlékezete?
Vagy éppen ellenkezőleg, a túlságosan is nagyvonalú megbocsátás szelleme?

Az alábbiakban mindenre találunk példát, de a mérleget hagyjuk a végére.
„Egy népről általában kétféle kép kerül forgalomba: egyiket a köztudat őrzi, a

másikat az irodalom. Az első, tekintve, hogy közvetlen tapasztalás eredménye, re-
álisabb, közelebb van a valósághoz, és ha egyszer kialakult, alig változik évtizedek
folyamán; az irodalmi nemzetkép a valóságtól elvonatkoztatottabb, az uralkodó
irodalmi irány hatására változik, csalóka és sablonképpé merevedésre hajlamosabb.
Minden felületessége ellenére is az irodalmi nemzetkép éppen írásbeliségében
rejlő tekintélyénél fogva hatásosabb és jelentősebb köztudatbeli párjánál. 
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Eckhardt Sándor mintaszerű irodalmi nemzetkép-kutatásában beszámolt
arról, hogy milyennek lát bennünket a külföld. Nem érdektelen megkísérelni a
viszontkutatást: milyennek látja a magyarság a környező népeket, milyen maga-
tartást tanúsít, midőn szemét az idegenekre fordítja s milyen kritériumokat állit
fel megítélésükkor. Eckhardt tanulmányát a magyarság »rossz hírnevével« kezdi.
Ezzel szemben a románság magyar irodalmi arcképéről rendkívül nehéz megál-
lapítani, hogy az ábrázolás általánosságban kedvező-e vagy kedvezőtlen szá-
mukra; nehéz, mert ha egyfelől összeszednők a kedvező, másfelől a kedvezőtlen
véleményeket, számszerint körülbelül kiegyenlítenék egymást, csupán az erkölcsi
ítéletek súlyosságát is figyelembe véve mondhatnók, hogy a mérleg kedvezőtlen
véleményekkel terhelt karja billen alább valamivel. Ámde míg az európai iroda-
lomban a magyarság rossz hírnevének nem annyira a magyarság az oka, mint
inkább az egyes nemzetek földrajzi, néprajzi, történelmi tájékozatlansága és fe-
lületessége, a románság magyar irodalmi nemzetképének kedvezőtlen színei
majdnem minden esetben a román nép valamilyen erkölcsi, vagy politikai elté-
velyedéséből származnak. A magyarság türelmességével összefüggő tárgyilagos
szemléletét igazolja az a tény is, hogy ugyanannak az irodalmi vagy politikai in-
dítéknak a hatására ugyanabban az időben keletkezett visszhang egyaránt tar-
talmaz rokonszenves és ellenszenves vonásokat annak megfelelően, hogy a
román nép milyen közösségi magatartása szolgált alapul a megfigyeléshez. Janus
Pannoniustól Endrődi Sándorig nincs magyar író, aki azért írna rosszat a román
népről, mert román, hanem mert sajátos magyar morálja szemszögéből nézve,
valamilyen erkölcsi értékbeli fogyatékosságot vagy ellenséges politikai magatar-
tást tapasztal a románság részéről. Mihelyt az emberség legcsekélyebb meg-
nyilvánulását van alkalma megfigyelni, a magyar író a meleg rokonszenv határait
is képes meghaladni, mint azt Jókai esetében maguk a románok is elismerik. 

Midőn a román nép arcképének fejlődését vizsgáljuk a magyar irodalomban,
leghelyesebb, ha az önmagától kínálkozó sorrendet követjük, vagyis azokat a
politikai eseményeket vesszük alapul, melyek megszólaltatták a románságról
irodalmunkat, kiegészítve az így kapott képet a legerősebb befolyású szellemi
irányok, mint például a humanizmus és romantika indítékaival. Ezek szerint
ilyen indíték-csoportokkal kell számolnunk: 1. a románság nehézkes beleillesz-
kedése a magyar jogrendszerbe a középkorban; 2. a humanizmus; 3. Mihály
vajda erdélyi betörése és a török elleni küzdelmek kora (XVI–XVII. sz.); 4. a
Hóra-lázadás; 5. a romantika; 6. Janku Ábrahám felkelése (1848–49.).

Mielőtt a románság Erdély földjén megjelennék, nem küld maga előtt sem
jó, sem rossz hírt önmagáról. A bolgárokról, magyarokról már régen sablon-
képeket adnak át egymás szájába, tollára a nyugati krónikások, a románok
azonban az írott szöveg halhatatlanságába azokkal a középkori okleveleinkkel
kerülnek be, melyek először említik őket a Kárpátok innenső lejtőin. A kolostori
irodalom, melyet akkor még egyetlen hatalmas élmény táplál: a vallás, nem vesz
tudomást róluk, csupán okleveleink örökítenek meg kevésbé bizalomgerjesztő
híreket róluk: rablás, útonállás, fosztogatás formájában. A »fosztogató oláh«
még nagyon sokáig tartja magát feljegyzéseinkben úgy, hogy Szamosközi István
(–1612) még a humanizmus alkonyán is így ír róluk: »soha a kalodát, a derest,
a bárdokat, horgokat, köteleket, vesztőhelyeket és a megvetettek temetőjét nem
mocskolták be nagyobb számmal bűnösök, mint az oláhok«. Nincsen ebben
semmi különös, hiszen a románságnak a maga balkáni struktúrájával egy szá-
mára merőben új, sokkal régebben kialakult és megállapodott földművelő nép
jogrendszerébe kellett beilleszkednie, s – mint azt Gáldi László is kimutatta –
ez az alkalmazkodás nem ment végbe máról holnapra. 

A középkori oklevelek »rabló oláh«-ja a XV–XVI. században először avatódik
a szépirodalom tárgyává. Rövid évtizedek alatt csodálatos átváltozáson esik ke-
resztül: lénye megnemesül, orra római metszésűvé válik, ajka Trajánusz nyelvét
zengi. A »római oláh« a magyar humanizmusnak köszönheti születését. Tudós
humanistáink, numizmatikusok és epigráfusok, költők és történetírók, akárcsak
szerte Európában azt a vékonyka fonalat keresik, mely őket az antik Rómához

kötné. Keresik és akkor sem jönnek zavarba, ha híjával vannak: a fantázia nem
hagyja cserben őket. Humanista nyelvészkedéssel észreveszik a román nyelv
latin elemeit s e szállal sietnek ábrándos kapcsolatot teremteni Erdély és Róma
között. Janus Pannonius »merész gétákat« emleget, akikről Taurinus már azt is
tudja, hogy egy bizonyos Vlaccus nevű vezér őket »ex Italicis montibus in
Moesiam deduxit«. Oláh Miklós egyenesen római gyarmatosoknak hiszi Erdély
románjait, Szántó István pedig egészen elődje modorában írva úgy tudja, hogy
»az oláhok az egykori római telepesek utódai, korcs itáliai nyelven beszélnek«,
de hamisíthatatlan humanista gőggel megjegyzi, hogy mindezen ékességük mel-
lett kissé »durva és műveletlen emberek«. 

A kontinuitás elméletét antikizáló magyar humanisták adták a felvilágosodás
román álmodozói számára. Sejthette-e Oláh Miklós, Szántó István, hogy az ő
ártatlan hiúságuk, humanista erudiciójuk háromszáz év múlva milyen furcsa meg-
fogalmazásban fog visszatérni a Micu-Klein, Sinkai, Major-féle latinosító »erdélyi
iskola« köréből. Így írja ezt Gáldi László: »Most tűnt ki, mily veszedelmes eszközt
adtak a magyar humanisták a románok kezébe akkor, amikor a Traján császár
gyarmatosaitól való származást hirdették. A humanista tetszelgés, Magyarország
földjét mindjobban feldíszíteni antik emlékekkel, most termette meg gyümölcsét.
Még... Bod Péter... is azt tartotta, hogy kétségtelenül római eredetű románok a
magyar történelem díszére válnak... persze távolról sem gondoltak arra, hogy a
románok e tételeket még valaha a magyarság ellen használhatják ki... « 

Ahogyan a középkori oklevelek rosszhírű románja egyszeriben »római oláh«-
vá nemesedett a humanista írásokban, éppen olyan hamarosan színét változtatja
a XVI. és XVII. században. Az egymás mellett élésnek ezt a korszakát politi-
kailag Mihály vajda erdélyi betörése és a fejedelmeknek a törökkel való örökös
huza-vonája jellemzi. Több mint kétszáz esztendőn keresztül csupán a históriás
ének és az emlékirat kíséri hűségesen a történelem alakulását, bennük találjuk
tehát a románságra vonatkozó jellemképforgácsokat, mégpedig e két században
majdnem minden egyes esetben nem az erdélyi román nép, hanem Moldva és
Havasalföld népe, elsősorban, pedig egykorú fejedelmeinek személyisége alap-
ján. Valahányszor az »oláh vajda« képtelen a törökkel szemben ellenállást, de
legalább semlegességet biztosítani s kénytelen az Erdélybe törő török csapa-
tokat fegyveres erővel támogatni, elítélő jellemzéssel kell számolnunk. Ezzel
szemben semlegesség, vagy éppen a bástyaszerep közös vállalása esetén baj-
társi, rokonszenves színezetű a nemzetkép. 

Az átváltozott román ábrázatot először Szamosközi István látja el egy új vo-
nással: az »oláh hitszegés«-sel, hamisan esküvéssel, önátkozódással, melyhez
Mihály vajda egyénisége ajánlkozott modellnek, de erről a modellről mintázza
a magyart szenvedélyesen gyűlölő román portréját Nagy Szabó Ferenc is Kornis
Gáspárral. A köztudatban gyakoribb »vad oláh« írásban először Farkas András
énekében tűnik fel, Heltai Gáspár pedig elsőnek teremti meg irodalmunkban a
román nők kívánatos szépségéről keringő pletykát, mely később különösen a
romantika századában olyan sűrűn visszatérő motívum lesz. Mesére járó pen-
nájával Hunyadi János anyjává megtesz »egy jeles szép leányzót... kinél szebb
nem lehetne messze földen«, hogy ezzel is ellensúlyozza a humanista módra hí-
zelgő Bonfinius hamis római genealógiáját. 

A keresztyénség védőbástya-szerepét feladó moldvai, vagy havasalföldi vaj-
dák mihelyt a török árnyékában a keresztyéni magyar Erdély ellen fordulnak, a
»pogányokkal praktikáló oláh« jellemképe alakul ki: Tinódi Sebestyén,
Nagybánkai Mátyás, Görcsöni Ambrus, Paskó Kristóf és Medgyesi Pál históriás
énekeiben. Ehhez az indítékkörhöz tartozik mindaz, amit énekmondóink Lupuj
vajdáról tudnak: Köröspataki János szerint »hamis vérlator«, Szalárdi János sze-
rint »farkastermészetű«, viszont mindketten ékes dicséretekkel halmozzák el a
hívséges Máté vajdát s ehhez a véleményhez csatlakozik Listius László is, aki
hisz abban, hogy István és Ráduly vajda segítségül lesz a pogánynak ellensze-
gülő erdélyi bástya oltalmazásában. Ilyenformán lát vitéz törökverőt Mihályban
Baranyai Decsi Czimor János is, bajtársat a török veszedelmek elhárításakor a
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román gyalogosokban a Nikolsburgi Névtelen, Temesvári István s a Jacobinus
históriáját versben feldolgozó két ismeretlen énekszerző is, valamint Heltai Gás-
pár István vajdában, aki szerinte »gyors és vitézlő ember vala«. 

A keresztyén ügyet eláruló, majd pedig azt néha bajtársiasan vállaló román
alakjához már csak a babonásság, a magántulajdon kétes tisztelete s az oláh
pópa sovinizmusa hiányzott, hogy a későbbi képek gyökereit már ekkor meg-
találhassuk: az előbbit elsőnek Báthori Mihály jegyzi fel, a másodikat Gyöngyösi
István, Mindszenti Gábor, Rozsnyai Dávid, míg a lázító oláh »haszontalan ka-
lugyer«-nek Halmágyi István a keresztapja. Több apró-cseprő megjegyzés ol-
vasható Gyulafi Lestár, Mikó Ferenc, Borsos Tamás, Redmeczi T. János,
Kemény János, Cserei Mihály, Bethlen Miklós, Inczédi Pál, Apor Péter, Vargyasi
Dániel István, Enyedi István emlékirataiban, Bethlen János és Farkas, P. Hor-
váth Kozma, Borsos Sebestyén, Somogyi Ambrus feljegyzéseiben, Benczédi
Székely István, Jacobinus történeti munkáiban. 

Mikes Kelemen csernavodai, bukaresti, jászi leveleiből a párisi szalonokat
látogatott udvari ember megtorpanása érződik a két vajdaság civilizációs elma-
radottsága, a bojárok éppenséggel nem társalgásra művelt vadócsága előtt. Vi-
szont Mikes hírét viszi a föld bőségének, szép moldvai lovaknak, kitűnő
marháknak, nagyszerű cotnari bornak, de mit ér mindez, ha az emberek vadon
az erdőkben laknak s pusztán hagyják a drága mezőket. 

A Hóra-lázadással (1784) újból az erdélyi románság táplálja a kedvezőtlen
képalkotást. Emlékiratok, versezetek, epigrammák szólnak a megtévelyedett
román jobbágyság forradalmi kilengéseiről. Kis András és Domokos Ferenc
közös levelükben, Bajesdi Vitán Sándor, Götffy Borbála emlékirataikban siratják
kiírtott családjaikat s a »vérszomjas, bosszúálló, cinemintyés oláh« képe egyre
feketedik. Gyöngyösi János leoninus poétánk költői hevülettel kel ki a »kegyetlen
oláh« Klóska; ellen, Mátyási József helikoni stílusában »Pártos Katilina... dühödt
Kain«-nak aposztrofálja Hórát, Bölöni Sámuel is él a Catilina-hasonlattal s a
régi humanista fikcióval: »Ha igaz az: Rumun, hogy oláhot tészen, Az is: ere-
detet, hogy Rómától vészen. És ha mindkettő: ne tsudáld, hogy olly vad, Mert
Romulusnak is volt szoptatója vad«. 

Götffy Borbála emlékirata Kuncz Aladárt juttatja eszünkbe olyan fennkölt,
olyan nemes tárgyilagossággal ír a szenvedésekről, olyan erős hála érzik sorai -
ból az emberséges románok iránt. Négyezer magyar áldozatra ez volt a ma-
gyarság bosszúja: egy-két emlékirat, néhány vers, epigramma. 

A felkelő oláh képe a köztudatba vándorol s irodalmi helyét új vonásoknak
engedi át. Kisfaludy Sándor »hamis oláh«-tól tart, Csokonai Mikessel érezve
emlegeti a szép Moldvát, de mit ér a föld, ha nincs benne »oltára Pallasnak«.
A »szép oláh fejérnép« s a lusta oláh férfi kedélyesen megfér György László
Árokalji énekében. A kor legműveltebb erdélyi utasa, Kazinczy s az ő finom íz-
lését meglepi »az igénytelen, a szegény, a félénk oláh«, ki »szánás érzéseit
támasztá« benne. Széchenyi a koreszme liberális mozgalma hatására rokon-
szenvvel néz a román jobbágyság felé. 

A romantika mindent megszépítő ópiuma egy csapásra feledteti a véres na-
pokat. A szegénység, nyomorúság, elesettség romantikája kivirágzik s ifjú re-
gényirodalmunk egyszeriben megtelik csodálatos haramia-hősökkel, lovagi
lelkületű pikareszk alakokkal, román Rinaldo Rinaldinikkel (Pintye Gligor Gaal
Józsefnél, Janku Ilia Ormós Zsigmondnál), akik mint a nemes indulatú spanyol
rablólovagok vadregényes hegyszorosokban csak azért fosztják ki a dúsgazdag
utasokat, hogy a kincseket a környék nyomorultjai közt kioszthassák. A jók mér-
hetetlenül jók, felette ártatlanok, mint Flórika asszony és Teodora P. Szathmáry
Károlynál, a gonoszok az ördögnél is feketébbek, mint Nyegru Pável Ormósnál.
Az ilyen románoknak annyi közük van a népi-nemzeti valósághoz, mint Dugonics
Árpádjának a magyar jellemhez, vagy Kartigámnak a magyar női lélekhez. 

Ha most már azt nézzük, miféle új színt raknak a román portréjára romantikus
palettáikról a kor átlagírói: Gaál József, Bérczy Károly, Remellay Gusztáv, Ormós
Zsigmond, P. Szathmáry Károly, Halmágyi Sándor, Lukács Béla, azonnal szem-

betűnik, hogy mindnyájan már meglévő irodalmi képeket másolnak, csak persze
a legromantikusabb vonásokat emelik ki az uralkodó ízlésnek megfelelően: a ba-
bonásságot és a cinemintyés bosszúállást (Ormós, Bérczy). Így kerül aztán a fenti
album XIX. századi lapjára az új, a romantikus román arcképe, aki vadregényes
hegyek, égbenyúló sziklák, félelmetes barlangok és zuhatagok közt fújja melan-
kolikus hangú furulyáját (Bérczy) s akinek nincs más gondja e földi életben a sze-
relemnél, mely végzetszerűen üldözötté, ártatlanul kitagadottá, boldogtalanná
teszi (Ormós, P. Szathmáry, Halmágyi). Anyagias gőgös apák, mostohák, ke-
gyetlen gyilkos bíráktól szenved a boldogtalan, vadszépségű oláh ficsór és a szen-
timentálisan szenvelgő Anica, Mária. A boszorkány átka, rontása megfogan rajtuk
s csak a lágyszívű börtönőr, vagy az elérzékenyülő havasi haramia érez velük. 

E szívet-lelket megindító, könnyfacsaró és részvétkeltő ábrázolást Jósikánál
és Jókainál is megtaláljuk. Ugyanazok a szenvedő, szerelmes románok (Szegény
gazdagok), szerelméért életével fizető pakulárfiú (Erdély aranykora), az esz-
ményien hűséges és önfeláldozó Ghyka herceg s Mária (Török-világ), a vér-
bosszúra esküdő amazon (A bojár leány) kerül elénk, általában valami idilli
műromán, havasi illatú, ideálisan tiszta, egzotikus nép, mely annyit szenved
boldogtalan szerelme és szegénysége miatt vagy gonosz hatalmasságok üldö-
zésétől, hogy az olvasó önkéntelenül szívébe zárja. 

Jósikának és Jókainak csak azok a románjai különböznek az átlagírókétól,
akik a szabadságharc eszméjét testesítik meg. Így a Bárdy-családban a meg-
semmisülésig fokozott heroizmust megtestesítő Numával, fajtája lánglelkű ra-
jongójával, majd a görög–román szabadságharc hőseivel (Jordaki feje)
ismerkedünk meg. Jósikánál, aki a liberalizmus legszociálisabb érzelmű írója,
ezzel szemben nem a nemzeti szabadsághőst, hanem a zsarnok bojároktól el-
nyomott, »durva, de szorgalmas nép«-et (Jósika István), a »jó és jámbor, e mel-
lett értelmes« románt (A két mostoha) találjuk. Ebben a romantikus korszakban
a valóságot mindössze Lukács Béla egy-két népszokást leíró elbeszélése s Jókai
rokonszenves, szociális és népművelési gondokkal küzdő pópája (Rubán Tódor
a »Szegény gazdagok«-ban) közelíti meg. 

 Erre a boldog, hiszékeny, romantikus korszakra a szabadságharc alatt hideg
zuhanyként következik a román felkelés véresen reális élménye. Máról holnapra
szétfoszlik a romantika édeskés füstje, és Jósika, Jókai, P. Szathmáry Károly
egyszeriben megdöbbentően reális tónusban újból ugyanazokat a felvételeket
kénytelen megismételni, mint 60 évvel előbb Götffy Borbála és társai. Hármuk
közül a legműveltebb, legtisztábban látó Jósika Miklós formálja meg legéleseb-
ben annak a négy 48-as románnak az alakját, akiket egyformán viszontlátunk
Jókainál és Szathmárynál is későbbi műveikben. Az első az osztráktól és saját
fajtájabeli, félművelt uszítóktól félrevezetett, minden elfogadható eszme nélkül
dúló tömeg, melyet egy pillanatig sem hibáztat egyikük sem. A második is csak
típus még: a félművelt pópa, dászkel, a dákoromán eszmétől és hirtelen meg-
gazdagodási vágytól ittasult uszító, ki veszély esetén cserben hagyja felültetett
népét. Harmadik a dákoromán eszmében szentül és vakon hívő román nemzeti
hős, kinek a tetteit s alakját a szentnek hitt eszme magasztosítja fel. Negyedik
a józan, magyar műveltségű és transzilvánista értelmiségi román, aki egyáltalán
nem akarja a glóbus keleteurópai oldalát dáko-román színekre mázolni. A sza-
badságharc emlékírói: Haray Viktor, Asbóth Lajos, Mészáros Lázár is az első,
a felkelő tömeg arcképéhez szállítanak egybehangzó vonásokat. 

S végül, hogy az 1875-ig átlapozott irodalom utolsó képét is ideiktassuk,
nézzük meg Endrődi Sándor felvételeit is a »festői szép« oláh leányról, vagy
még inkább azokról az »oláhokról«, kik »egy kukkot sem tudnak magyarul, s
nevük: Székely, Gombos, Zsoldos stb... s ferde szemmel néznek ránk«.

A magyar humanisták »római oláh«-jától Endrődi Sándor magyarságot el-
asszimiláló románjáig hosszú volt az út és a két nép együttélésében ezalatt több
ízben nagy összeütközések estek. Ennek ellenére, kivéve poétai túlzásból fon-
toskodó leoninus poétánkat, nincs a gyűlöletnek helye irodalmunkban, hanem
igenis a tárgyilagos ítéletnek vagy bírálatnak. De hányszor olvassuk a felkelő
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románság mentségére felhozott védelmeket: a nagy szegénységet, a félrevezet-
tetést, a felültetést, a felvilágosítás hiányát. A magyarság tudatában van
magasfokú tárgyilagosságának. Ismeri önmagának ezt az értékét s ez támasztja
alá közismert fölény-tudatát, ez »támasztá szánás érzéseit« Kazinczyban is. A ro-
mánság magyargyűlöletének pedig legtöbbször nem a koholt hatalmi vagy gaz-
dasági elnyomás az oka, hiszen a magyarság lojális kisebbségét önmagánál is
kedvezőbb közjogi keretekbe helyezi, hanem ez az éreztetett fölénytudat.

A magyarság pedig erről a veleszületett tárgyilagos és ennél fogva felsőbb-
séges szemléletről sohasem mondhat le mások kedvéért, hiszen ez különbözteti
meg közép-kelet-európai szomszédaitól. A románságot és minden népet to-
vábbra is tárgyilagosan szemlél s kedvezőtlen képet továbbra is csak akkor
alkot, ha az emberség fogyatékosságát kényszerül észlelni.” 

Az igen alapos felmérés a hosszas együttélés természetes irodalmi lenyomata
eseményről-eseményre, korról-korra követi a románság erdélyi jelenlétének tör-
ténetét, s nem csupán tartalmilag, de megítélésük szempontjából is. Miközben
a szerző szerint a mérleg nagyjából középen áll meg, ez a sokkal kevésbé mérv-
adó. Inkább az tűnhet fel a történelmünket ismerők számára, hogy ez az egyenleg
nem egészen igazságos. Hiszen a magyarokat durván – nemegyszer sorsukat
meghatározó módon – érintő tett, meg az utána következő csend, kioltják egy-
mást. Vagyis nem rossz és egy rá következő jó szükséges, hogy megjelenjen az
irodalmi egyenlőségjel, hanem egy rossz, meg egy semmi. Sőt ezen is túllép az
irodalom, s a sérelem utáni csendben nem csupán megbocsájtás következik,
hanem egyenesen a korábban ártónak valamilyen művészi megdicsőülése.

De vajon hogy látják ezt ők?
Erre itt nem kapunk még választ, de a tapasztalat szerint úgy, ahogy éppen

érdekük és kedvük diktálja. Az pedig nem szolgálja túl gyakran a megbékéléshez
vezető igazságot. Az a bizonyos fölénytudatunk létezhetett, sőt létezett, éreztet-
hettük is, de magunkat vezettük félre, mert lebecsültük az ellenfelet. Az ellenünk
elkövetett nagy atrocitások pedig nem ebből eredtek. Legfeljebb a lassan és
éppen általunk erősödő értelmiségüknek bánthatta a szintén általunk, humanis-
táink által megalapozott büszkeségét, s azon keresztül szivároghatott le valami
a népbe. Ennél sokkal nagyobb szerepe, pontosabban hatása volt a népharag
gerjesztésére az ortodox xenofóbiának, s a valóban lebecsült, kulturálatlan, de
annál veszedelmesebb pópáknak. S természetesen a különböző korok osztály
jellegű ellentéteinek, melyeket aztán nemzeti viseletbe öltöztet a hálás utókor.

y

Nemzeti vagy osztály jelleg
Magyar Figyelő: Götffy Borbála emlékirata
a Hóra-lázadás kitöréséről 1943/7.

„Néhai édesatyám, Mátisfalvi Götffy László, 1784. Erdélyben, Hunyad várme-
gyében, az ilyei járásban rectif. biztos, és ugyanezen helységben fekvő
branyicskai uradalom birtokosainak jegyzőjök volt; s ezen hivatalánál fogva, az
írt uradalomban, Ilye mezővároshoz közel, Szirbben lakék. A n. édesatyámnak,
mint rectif. biztosnak, az akkori sinórmérték szerint tiszti kötelességéhez tar-
tozott, a maga kerületében találtatott adózóktól az adót felszedni és elküldeni
az illető szolgabírónak. Melynek felhajtatása végett, oldala mellett két apsitost
tartott. Kik közül egyik magyarországi reform. magyar, keresztnevére Mihály,
másik Tógya Tódor nevű szirbi oláh vala. Ezeket valamint azelőtt, úgy a fel-
jegyzett év nov. 1-jén saját lovain kiküldötte volt a keze alatti falukba, a
Birákhoz, ezeknél a felgyűjtött adónak bevitelét, a felgyűjtetlennek pedig fel-
szedését sürgetni. A most mondtam hó 4-dikén, csütörtökön déltájban a meg-
nevezett apsitosok igen nagy sebességgel a n. édesatyám lakásának udvarára

be, s innen a ház tornáca elébe vágtattak; midőn a pitvarajtóban velem együtt
álló n. édesanyám, Kovásznai Márkus-Deák Judit őket eképen szólítá meg: »mi
oka a Kegyelmetek szokatlan, szerfeletti nyargalásoknak, mely miatt a lovak
egészen vízben és tajtékban vannak? S miért keltek ki Maguk is képjeikből?«
Mely kérdésekre azok szívek mélyéből eként sóhajtottak fel: »Az Isten szerel-
méért! oda vagyunk, mindnyájon, oda vagyunk!« Erre a n. édesanyám és én
magam nagyon megrémülvén, kértük azokat, hogy beszéllenék elő: »hol mit
láttak, kitől mit hallottak, vagy tapasztaltak?« Ekkor ugyanazok eszerint
folytaták szavaikat: »Mi ma reggel Bezsámból Bikóba utaztunk, melybe beér-
kezvén, egyenesen a falusbíró háza elé lovagolánk. Menésünk közben hirtelenül
azt vettük észre, hogy bennünket egy csoport oláhság követ. Melyet megpil-
lantván, úgy vélekedénk, hogy az azért sereglett összve, hogy minket meglátott
jönni és siet vinni adóját a falusbíróhoz; s ez okért csak léptettünk. Azonban az
oláhok magunkat beértek, körülkerítettek és tüstént kezdének kérdezősködni
tőlünk azeránt, hogy »mi mikor indultunk el hazunnan, micsoda falukban jártunk
és gyűjtöttünk-e sok pénzt? Ha igen, az nálunk van-e?« Kiknek mi röviden: »Jól
tudjátok ti azt, hogy az adópénzt nem mi magunk, hanem a falusbírók szokták
a Rectif. Biztoshoz vinni.« S bementünk velek egyetemben a falusbíró udvarára,
hol a sűrűség miatt, melybe a falusbíró is kiállott volt, a lovakról le nem szál-
lottunk és lóháton ülve hallgattuk ki azoknak e beszédeket: »Annak vége, hogy
mi több adót fizessünk! Vége a magyaroknak is! Van már nekünk egy olyan jó
királyunk, a szent Hóra, aki maga is oláh lévén, mint mi vagyunk, bennünket
adófizetéssel nem fog terhelni és aki nemzetével összveesküdt, hogy a magya-
rokat mind megölje s ezeknek minden vagyonjaikat a maga felekezetének adja.
A mi új dicső királyunk, a szent Hóra, Zaránd vármegyében a magyarok meg-
gyilkoltatásokat szerencsésen el is kezdte. Hol sok nemesek megölettek s fel-
prédáltattak minden előkapott magyar jószágot. Különösen Gyálu-Márén a B.
Józsika Antal pálinkafőzője is feldulatott és hamuba boríttatott. E lovakat, me-
lyeken ültek, mi jól ismerjük és tudjuk, hogy azok rectif. biztoséi, tudjuk, hogy
ez is magyar. Ezért azokat tőletek elvesszük, titeket pedig arra intünk, hogy,
mint volt katonák, gyalog, szépszerint takarodjatok ki a falunkból, csak hamar,
mert mivel, különben póruljártok.« Mindezeket megértvén, titkos egymás
szemébenézésünkkel egymásnak az elszaladásra jelt adtunk s a lovakat egy-
szerre sarkantyuba kapván a fellázadtak közül észrevehetetlenül kivágtatánk.
Kik, hogy céljokat a lovak elvételére nézve megsemmisítve látták, iszonyatos
dühösséggel utánunk eredtek, kövekkel, galyakkal hajgáltak, égrekiáltó szit-
kokkal illettek és fenyegetőztek keményen, ha meg nem állunk a lovakat nekik
átaladni. Minket-űzések ezen falu határáig tartott, honnan rettenetes káromlá-
sok között visszatértek. Mi pediglen a rajtunk történtek elmondása végett ha-
zasiettünk s im ezért vagyunk mimagunk ijedtképűek, mind a lovak izzadtak és
habosok.« Így felkészülve elindulánk; velünk jöttenek a Falusbíró, az Esküttek,
és Tógya Tódor, ki ölében vitte a húgomat s utánam Mihály apsitos, ki a ta-
risznyát kérte tőlem, de én nem adám oda, hanem gyermekségből a nyakamba
vetettem. Midőn egy kis dombról, a mészárszék mellett, a patakba ereszked-
tünk, s ezen általmenvén, a mellette volt sövény lépcsős bejáróján a Jernyila
Tódor kertébe behágtunk, és itten egymás kicsiny dombon felfelé mendegéltünk
volna, hirtelenül minden felől sűrű jeladó füttyentések hangzottak, de szó egy
sem; ezután nagy földdobogtatás, kemény karótörések, és a kertek sövényeik-
nek iszonyú ropogtatásai verdesték a levegőt. Ekkor a n. édesatyám kérdezőleg
így kiáltott fel: »Megálljatok, kik vagytok, és mi bajotok van?« De a felelet he-
lyett, őtet kegyetlenül ütni, verni és rongálni kezdették, kinek keserves jajgatá-
sait, és az élő Isten szent nevére való reménykedéseit, hogy ne kínozzák, mert
semmi rosszat nem követett el, azonnal hallottam. S mindjárt Tógya Tódor tol-
vaj-kiáltását, s a n. húgom sikoltásait; és a n. édesanyám keserves jajszavait s
szívreható könyörgéseit. (Mihály apsitosnak egy szavát sem hallottam. Könnyen
megeshetett, hogy valamelyik vérengző egyszerre úgy megütötte, hogy tüstént
szörnyű halált halt. Mert őtet azután soha senki nem látta). Melyeket jól meg
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lehetett különböztetni és érteni, mivel a gyilkosok még egy szót sem szólottak.
Ezalatt én magam felfutottam a domb tetejére; hol látván, hogy három oláh,
kik közül kettő dorongokkal, egy pedig vasvillával vala felfegyverkezve, utánam
iramodott; imide-amoda kanyarodva mint tőlem kitelhetett, szaladtam előttük.
De csakhamar az egyik beért, és úgy megütötte a tarkómat, hogy mindjárt
féltérdre rogytam; azonban meg nem jajdulék, mert a legelső füttyentés hallá-
sakor, ijedtemben fogaim bekapcsolódtak volt. Két-három pillantat múlva fel-
emelkedvén, ismét futásnak eredtem, ám az egyik gyilkoló viszont utolérvén,
hátba oly keményen megsújtott, hogy a balfelemmel egyszeribe a földre leestem;
olyan szerencsésen, hogy a gyermeki játékból nyakamba vetett tarisznya a
benne volt száraz eleséggel, csudálatosan a fejemre felfordult. És így a kegyet-
lenkedők irgalmatlan ütéseik jódarabig nem a fejemet, hanem a tarisznyát érvén,
az az összveagyalástól még most megmentődett. Melyet észrevevén az öldöklők,
egymásnak ezt sugdosták, (mert nagyon nem beszélettek), hogy a tarisznyában
pénz vagyon, és én el akartam vele szökni; ezért azt az egyik megragadta, hogy
tőlem elvegye, de amelynek szíja az államban megakadott, és magam felfelé
emeltettem. Én is azt egyik ujjommal az állam alól halkal kitaszítván, a tarisz-
nyát a benne képzelt kinccsel a fosztogatóknak általengedém és megint vissza-
hullottam balfelemmel a földre. Melyet azok a fejemnél frissen kibontottak, és
kétségkívül azért, hogy benne pénzt nem kaptak, egyik olyan csapást tett a fe-
jemen, hogy ez mindjárt betörött, melynek helye annak tetején ez óráig látható;
és a bundámnak egyik szárnyát dühösen megmarkolá, hogy attól megfosszon,
de amelyet, minthogy az jól magamhoz volt szorítva, és én holtként hevertem
ottan, rólam könnyen le nem húzhatott. Melyet a más kettő látván, társoknak
lassan ezt súgák: »Hagyd el a pokolba, mert régen meghalt. S siess velünk jőni,
mivel a többi már rég a biztos lakházában vagyon«. Erre az tüstént eleresztette
a bundámat, de jobb fülem felett fejemet betörte, melynek helye hasonlólag lát-
szik máig is. Ezzel mind a hárman elnyargaltak.” 

Sok szóbeszéd kering a románok békés természetéről. Ilyen az is, hogy a
puliszka nem robban. Mint olyanoknak, kik Erdély magyarságának történelmét
ismerjük, erről egészen másként kellene vélekednünk. A fenti történetet ismétlik
az 1849-es események, aztán az első világháború végén megélt erdélyi román
betörés, vagy a második után a Maniu gárdisták vérengzései, melyet csak a szov-
jet beavatkozás állított le. Sőt, a régmúlt történelmi időkben is a kegyetlenkedő
„oláh” útonállók történetei sorakoztak. Mi pedig hiába próbálunk fátylat borítani
a múltra, érzékenységüket nem sértve a közös, szebb jövőre koncentrálni. Ők
oktatásukban és propagandájukban ennek éppen az ellenkezőjét hirdetik. Szü-
leim és nagyszüleim sorsát, egész életemet, megannyi formájában ez a bizánci
xenofóbia határozta meg. Már 1849-ben Zalatnán agyonvert egyik szépanyám
holttestét, magzatával együtt a kondával falatták fel.

Nem tudok gyűlölni, racionálisan próbálok gondolkodni. De a nagy román
költőnőnek, az 1989 végén, a Ceauşescu-rezsim leváltása után azonnal meg-
induló Szabad Román Rádió első szavait felolvasó Ana Blandiananak nem volt
igaza, mikor szózatában népét a világ legbékésebb népének nevezte. 

y

Francia irodalmár egy régebbi válságról
Heszke Béla: Demaison az európai válság értelméről
1943/7.

A korszak sajtójának hasábjain, az olvasók gyakran találkozhattak azzal a vé-
leménnyel vagy várakozással, hogy a világégést egy új nagy rend fogja felváltani.
E kötetek írásaiban is többször bukkan fel ez a remény. Másként vélekedett
erről szerzőnk s az általa bemutatott francia irodalmár. S nekik lett igazuk.

„Közhellyé vált tétel, hogy az európai válság, mely immár negyedik éve a
fegyveres megoldás tragédiákat teremtő zűrzavarába torkollott, több mint négy
évtizede már nemcsak európai, hanem egyetemes vajúdás. Ciklikus képet mu-
tató válsághullám, melyben életre-halálra menő küzdelem folyik az idealisztikus
életszemlélet kétezeréves hagyományai és a XIX. század materialista új tárgyi-
lagossága között. Nem kell jósnak lenni, csak a modern élet jelenségei közt
összefüggést kereső kommentátornak, hogy megállapíthassuk: ezúttal a válság-
ciklus olyan állapotba jutott mind az európai gondolkodás, mind az egyetemes
politikai konstelláció szempontjából, hogy nem remélhetjük az utóbbi másfél
évszázadban tapasztalt válságmegoldások ismétlődését, hanem valami nagyobb,
elhatározóbb és gyökeresebb megoldásra kell fölkészülnünk. Készakarva hasz-
náltuk a megoldás szót, mert ami a jelenlegi eszmei és fegyveres viszályt követő
állapotot illeti, azt nem nevezhetjük egyszerűen változásnak. A változás feltéte-
lezi a »régi«-nek újabb formában való jelentkezését. A mai világkataklizma pedig
fölötte nagyarányú és általános ahhoz, hogy annak kimenetelét egyszerű válto-
zásban kimerítettnek véljük. 

Az utóbbi másfél évszázad politikai változásainak éppen az volt a punctum
saliens-ük, hogy végeredményben mindegyik fenntartotta azokat a formákat,
amelyek ellen, vagy amelyek megreformálásáért egyének és tömegek síkra szál-
lottak. 

Dőreség tehát a mai világháborút úgy szemlélni, mint nagy szellemi krízist,
melynek ki kell tombolnia magát s azután minden visszakerül a régi kerékvá-
gásba. Annál erősebben és ádázabbul egymás ellen szabadultak a világ politikai
és katonai erői, semhogy küzdelmüket aránylag rövid idő alatt megoldódó krí-
zisként fogjuk fel. 

A szellemi, társadalmi és gazdasági élet minden területén megindult általá-
nos katarzis tanúi és részesei vagyunk és ahhoz, hogy ebből a válságból kibon-
takozzék az új rend – véleményünk szerint – még egy emberöltő is kevés. Új
világrend nem született eddig a történelem folyamán néhány esztendő alatt. 

Az első világháború négy éve csak eltakarította a vajúdó gondolkodás, tár-
sadalomszemlélet, világnézet és világrend problémáit, hogy két évtized múlva
annál erősebben szakadjanak fel a sebek a föld minden táján. 

E gondolatok jutottak eszünkbe, amikor Demaison André komoly és patetikus
könyvét elolvastuk. (Le sens du conflit. A viszály értelme. Flammarion-kiadás,
Páris 1942.)

Demaison az új francia irodalom egyik kitűnősége. Kis könyvtárt kitevő mű,
cikk és tanulmány tanúskodik szellemi tekintélyéről. 

Az 1940-es francia összeomlás az ő szívében és elméjében is visszhangozta
a nemzeti tragédiát, ő is a hibakeresők, a társadalmi analitikusok, a francia ön-
vizsgálók és »tisztulók« közé lépett. Könyvet írt, amelyben komoly felkészült-
ségre valló társadalomtudományi szakismerettel keresi a francia tragédia okait.
Könyve azért tarthat szélesebb érdeklődésre számot, mert nemcsak a francia
összeomlás okait törekszik megmutatni, hanem ezen túl a mai élet végzetes
válságáról, a mai ember, a mai gazdasági és politikai rendszerek végzetes té-
vedéseiről, egyszóval a mai általános, nagy viszályról ír. 

Ne várjunk tudományos koturnusban ágáló, elvont gazdaságpolitikai meg-
nyilatkozást Demaison művétől. A francia író tétele egyszerű: azt vallja, hogy
az emberiségre szakadt, végzetesen nagyarányú viszály első oka az, hogy a
liberális-kapitalisztikus alapozottságú gazdasági és politikai életben megbom-
lott az értékek hierarchiája. Demaison határozottan körvonalazza az örök em-
beri és anyagiakban fel nem becsülhető kincsek, (szerinte: »capital-humain«)
és a javak mesterségesen megállapított szimbóluma, a pénz és járulékai (sze-
rinte: »capital-argent«) között vonható különbséget. E kettőt a liberális-
kapitalisztikus gazdaságpolitika összeolvasztotta s a bajok elsősorban ebből
származnak. Ez eredményezte a mai világrend nagy tévedéseit, illetve az ő
kifejezésével élve: a vér és az arany bűnét (le crime d’argent et le crime de
sang). 
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Tételének igazolására felsorakoztatja Demaison a francia tragédia mögött
rejlő politikai eseményeket; ezek közül részletesebben időzik a francia–angol
viszony vizsgálatánál és pontos adatokkal bizonyítja, hogy a franciák ezúttal az
angolok áldozatai. 

Demaison a mai európai válság kibontakozását egy eurafrikai térségben
megteremtett egyensúlyban látja. Egyensúly az örök szellemi tőkék
suprémáciája és az anyagi erők quantitativ, de nem túlbecsült értékei között. 

Demaison könyve ritka megnyilatkozás a francia politikai tragédiát elemző
művek között: nem az öncélú francia nemzetszemlélet eszméin keresztül vizs-
gálja korunk – sőt talán a történelem – legnagyobb viszályát, hanem általános,
emberi és világgazdasági, szellemtörténeti alapról tekint a káoszra, amelyből a
kibontakozást európéer módon, a szellemi és anyagi értékek összhang ba -
hozásában látja .” 

A válságnak máig sem értünk a végére, sőt az elmélyülőben van. Demaison
azonban rámutat az okra is, figyeljük csak: „(…) a liberális-kapitalisztikus
alapozottságú gazdasági és politikai életben megbomlott az értékek hierarchi-
ája.” Hogy az egyensúly visszanyerése napjainkig sem történik meg, arra ő sem
gondolhatott.

y

Kommunikációs gyengeségünkről
Szőcs Lajos: Román művelődési ünnepélyek
Észak-Erdélyben 1943/7.

A bécsi döntés – román definíció szerint diktátum – után, az észak-erdélyi egy-
millió román sorsa nem volt hasonlítható a Dél-Erdélyben maradt magyaroké-
hoz. Ahhoz pedig különösen nem, amit akkor, s főleg később, ők erről a világot
és saját közvéleményüket félretájékoztatták. Az egymillió észak-erdélyi román
sorsát a Teleki-féle nemzetiségi politika alapján tervezték biztosítani, s a sokat
emlegetett kiutasítások is a kölcsönösségi szellem alapján fordultak elő.

„Pusztai-Popovics Józsefnek egy éven belül már a második erdélyi tárgyú
könyvét ismertetjük. Ez arra mutat, hogy szerzőnk nagy igyekezettel gyűjti az
észak erdélyi románság szellemi életének adatait, s számot is ad munkája ered-
ményéről.

Erdély sorsának alakulása szorosan összefügg a magyarság legégetőbb sors-
kérdéseivel. Ennek ellenére a nagy nyilvánosság alig tud valamit legbelsőbb éle-
téről, a sajtó sem tájékoztatja róla, így aztán nem csoda, hogy a közhangulatot
a problémátlanság és a biztonság többé-kevésbé indokolatlan érzése lepte el. 

Pusztai-Popovics József csak száraz beszámolót kénytelen nyújtani a kö-
zönségnek, amely ezek ellenére is még mindig érdeklődik Erdély ügyei iránt.
Mert mind neki, mind a pécsi Kisebbségi Intézetnek dunántúli környezetében
legfönnebb a helyzet hasonlósága adhatja meg az erdélyi sors megítélésének
szerény lehetőségét, de azon túl kevés módja van arra, hogy a napvilágot látott
sajtó hírei és adatai mögé láthasson. Mint külső szemlélő teljesen kívül marad
a zajló életen s éppen ezért kevés a biztosítéka arra, hogy számadása hiánytalan
legyen. Hasonló észrevételt hangoztattunk Pusztai-Popovics Józsefnek első
könyvével kapcsolatban is (Hitel, VII. évf. 8. szám). Most újra csak azt kell
mondanunk, anélkül, hogy a szerző és kiadó jószándékát bántani akarnók, hogy
a felsorolt adatokból sem mi, sem pedig a külföld nem nyerhet helyes képet
románjaink művelődési életéről. Ezt azért tartjuk szükségesnek ebben az eset-
ben is leszögezni, mert kár volna, ha a Kisebbségi Intézet részéről tapasztalt
ügybuzgalom ártana az erdélyi problémák belső és külső megítélésének. 

Igyekszünk példákkal és tényekkel megvilágítani a kérdést. A román műve-
lődési ünnepekről összeállított kimutatást Pusztai-Popovics József a Tribuna

Ardealului című kolozsvári napilap és a Săptămâna című besztercei hetilap
közleményei alapján készítette. Ezek a lapok vonatkozó híreiket ritkán fogal-
mazzák meg úgy, hogy mindenki felismerhesse lényegüket. Ezt bizonyítja az az
egyszerű tény is, hogy adatgyűjtőnk nem ismerte fel »kultúrünnepek«-nek pl. a
Regna, Plugarul, Partium szövetkezetek százszámra menő gyűléseit, a hóna-
pokig tartó s több helyen megrendezett egyháznagyi jubiláris ünnepségeket s
az egyházi jellegű összejövetelek tömegét. Azt is tapasztaltuk, hogy az említett
lapok nem mindig adtak hírt a gyűlésekről, csak azok jutottak nyilvánosságra,
amelyekről valaki jelenlévő beszámolt, vagy valamilyen ok miatt nem volt szabad
az újságból kimaradniok. Ezek után bátran állíthatjuk, hogy az északerdélyi ro-
mánok 1941–1943 között nem 158 alkalommal tartottak kulturális jellegű
gyűlést, hanem jelentékenyen többször. 

Továbbá azt is meg kell jegyeznünk, hogy az adatok így felsorolva egészen
másként hatnak, mint ha egy kissé közelebbről nézzük meg őket. Így pl. – a
beavatottakon kívül – kevesen akadnak nálunk, akik megértenék, mit jelent az
Erdély-szerte elszaporodó és biztos kereteket nyújtó román kongregációs moz-
galom. (Erre a Hitelben annak idején szintén rámutattunk.) 

Az adatok között olvastuk a szászrégeni és marosvásárhelyi Astra-fiókok
1942. április 25-én és június 19-én történt megalakításának hírét. Ezek az
adatok így semmit sem mondanak, még annak sem, aki az ezzel kapcsolatos
felhívásáradatot olvasta a Tribuna Ardealului-ban. De bezzeg változik a sem-
mitmondó hír, ha rávilágítunk ennek a szervezetnek a múltjára! Az 1861-ben
megalakult Astra az erdélyi román irredenta fő fészke volt mindig. Az egyik
román katonai szakértő szerint Erdély »meghódításában« az Astra volt az, aki
Ferdinánd király katonái előtt az utat előkészítette. De a közelmúltból is jól is-
merjük az Astra szerepét: a székelyföldi visszarománosítási hajsza, az ipari és
kereskedelmi románosítás, a tízezres számban végzett vérvizsgálatok, amelyek-
kel azt »bizonyították« és hirdetik ma is a világ minden nyelvén, hogy a székely
véralkatilag közelebb áll a románsághoz, mint a magyarokhoz; a székelyföldi
kupolás templomok, a »felvilágosító« tanfolyamok özöne stb. mint rossz emlékek
függnek össze ezzel a névvel. 

Nem hagyhatjuk megjegyzés nélkül azt a bevezetőben hangoztatott és jó
jelként elkönyvelt megállapítást sem, hogy a román ünnepségeken magyar mű-
sorszámok, magyar előadók is szerepeltek, óvakodjunk attól a tévhittől, mintha
ártalmatlan magyar versikék elgügyögése valamit jelentene számunkra. Uta-
lunk arra, hogy a megszállás évei alatt mi is szavaltunk nemegyszer – igaz,
hogy parancsszóra, – de ezeknek a velünk lelki közösségben nem lévő versek-
nek mákszemnyi nyoma sem maradt bennünk. Ugyanígy vagyunk a magyar
nevű szereplőkkel. Az egy-két magyar rendező tanáron és tanítón kívül a sze-
replők magyar neve csak arra döbbenthet rá, hogy az illetők valamikor ma-
gyarok voltak... 

Folytathatnók észrevételeinket, de ennyi is elég ahhoz, hogy meggyőzzük
mind a kiadót, mind a szerzőt állításaink komolyságáról. Véleményünk továbbra
is az marad, hogy ilyen adatközlő munkákra szükség van –, téves szemléletkel-
tések elkerülése végett azonban elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy
ne csak mennyiségileg mérjék fel az eseményeket, hanem hatoljanak be azok
igazi lényegébe is.” 

Amire először gondolhatunk az nem egyéb, mint az igazság kommunikálá-
sának fontossága. Mert akkor és most is az imágó készíti elő a politika számára
az utat. Nem úgy, mint Astra a Ferdinánd katonáinak, akik nem sok ellenállást
kellett legyőzzenek, s ha akadt ilyen, ők máris elakadtak, hanem sokkal haté-
konyabban. Lásd a nyugati sajtószabadságban születő mai termékeket.

Mikor tanulunk meg végre jól kommunikálni? Fele akkora teljesítménynek
is több a foganatja, ha jól interpretáljuk.

y
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Beköszöntő
Veres Péter: Az igazi nacionalizmus 1943/8.

„Miben lehet egy tényleges közösség összetartó ereje? Nemcsak az állam szer-
veiben, nem csupán a politikai és gazdasági intézményeiben, – ezek csak kere-
tek – hanem elsősorban a határozott közösségi öntudatban, a fajtestvériség
gondolatában, az azonos élet- és kultúrszemléletben és nem utolsó sorban az
esztétikai és biológiai ideáltípus, az ízlésvonal azonosságában. Az ösztönös
erők: a nemzeti művészet és a faji ízlés és a tudatos erők: a politikai és gazda-
sági célkitűzések állandó kölcsönhatása adja, vagy adná a nemzeti közösségi
élet igazi belső tartalmát. Egy olyan állapotra gondolok, amelyben a nemzeti
közösségi eszme és a fajtestvériség gondolata nem politikai program, nem párt-
elnevezés, hanem eleven valóság, amely beleépült a nemzetet alkotó egyének
tudatába, ösztönébe, vérébe és idegrendszerébe s így éppoly kimozdíthatatlan,
mint maga az élet. Csak külső erőszak semmisítheti meg a teljes elpusztítás
útján, de belső lényegében puszta parancsszóra nem változtatható meg. Viszont
a nem erőszakos behatásokat meg áthasonítja, belső lényegéhez idomítja s így
nem változik meg, hanem gazdagodik vele. 

Ahhoz, hogy a mai korban a természettel és a többi nemzetekkel már gé-
pekkel is hadakozó nemzetek helyt álljanak és fennmaradjanak, népközösségi
öntudatra és tömegkultúrára van szükség. Népközösségi öntudatot azonban
csak belső szabadság és a közös cselekvésben való részvétel teremthet.
Ugyancsak népi tömegkultúrát is csak a népi tömegek ösztöneire, tapaszta-
lat- és ismeret-alapjára lehet építeni. Vagyis a kultúra csak nemzeti lehet.
Nem programszerűen nemzeti, hanem lényegében, mert a nemzeti közösség
teljes valóságát kifejezi. Amelyik kultúra csak programjában nemzeti, az nem
is nemzeti, hanem álnemzeti, vagyis valójában belföldi-, vagy nemzetközi osz-
tálykultúra. (Előbbi a menekülő passzív, múltba néző, másról beszélő sovi-
niszta és imperialista, utóbbi a kozmopolita, felelőtlen, csak szórakoztató
polgári kultúra.) 

Az igazi nacionalizmus tehát elkerülhetetlen folyamat az általános emberi
felszabadulás útján.” (Veres Péter: Szocializmus-nacionalizmus) 

A nemzettudat, nevezzük akár „népközösségi öntudatnak”, megmaradásunk
szempontjából mindennél fontosabb. Az igazi nacionalizmus pedig már alig
szerepel szótárainkban. Lassan csak pejoratív értelemben használatos.

y

„Nem trendi”
Mikecs László: Magyar nevek 1943/8.

„Úton-útfélen találkozunk velük. Pólyás korunkban ünnepélyesen összekötnek
közülük eggyel, s ettől a halál sem választ el: őrzi a fejfánk, s ha megérdemeltük,
a hírünk is. (…)

Tájékozottságunk róluk már korántsem mondható olyan nagynak, mint a
mindennapos szerepük, fontosságuk. A tudomány ugyan hosszú évtizedek óta
foglalkozik velük állandóan. A nyelvészeti folyóiratok, kiadványok, szótárak rég -
óta gyűjtik őket, s munkatársaik, nyelvészeink legjobbjai, mind a mai napig egyik
legfontosabb feladatuknak tekintik magyarázatukat. Az utóbbi évtizedben nagy
lépéssel haladt előre szisztematikus feltárásuk. Egy új tudományágnak, a tele-
püléstörténetnek lett ugyanis egyik legfontosabb kutató eszköze a névgyűjtés és
névmagyarázás. Ennek segítségével állapítjuk meg a magyar népi szállásterület
kiterjedését s az idegenek feltűnését, térhódítását a magyar szállásterületben.

Ma már több értekezésünk, tanulmányunk, vaskos kötetünk van, mely magyar
nevek százait, ezreit gyűjtötte össze oklevelekből s egyéb írásos forrásokból vagy
a nép ajkáról. Velük a magyar névanyag hatalmas corpusa épül, Kárpát-medencei
életünk, kultúrmunkánk egyik legnagyobb jelentőségű bizonyítéka. Sajnos, még
ezek ellenére is keveset tudunk azonban a magyar névadás természetéről, neve-
ink életéről. A gyűjtés közben csak itt-ott merült fel még a szándék, a nevekben
a törvényszerűséget, a jellemzőt megtalálni. Vagy talán helyesebben mondva: a
gyűjtött anyag még nem látszik elég terjedelmesnek ahhoz, hogy belőle az egész
magyar nyelvterületre, szállásterületre érvényesen lehessen megállapítani a sza-
bályokat. A helynevek terén aránylag még kedvező a helyzet. Több kutató keze
alatt is megfordult már annyi helynév, hogy lassanként megkezdheti a magyar
helynévadás törvénykönyvének összeállítását. A személynévadás módozatait és
elveit azonban még nehezen lehetne összekeresgélni, bonyolultabbak is igaz,
mint a helynévadáséi. Egy magyar névkönyvre még valószínűleg sokáig kell vár-
nunk – s ezzel, sajnos, a nevekről való ismereteink teljes tisztázódására is. A
tudománynak ezzel a hátramaradásával magyarázható viszont közvéleményünk
s főleg közigazgatásunk tájékozatlansága, vagy ami még rosszabb, sokszor téves,
elferdült gondolkodása a magyar nevekről.”

A MAGYAR NÉVADÓ SZELLEM ÉS A VEZETÉKNEVEK
„Ilyen téves, elferdült vélekedés pl. mindjárt az, hogy a »magyar« vezetéknevek
y-ra, végződnek. Y-ra végződő neveink, igaz, eléggé gyakoriak, de hogy az
»igazi«, a »tipikus« magyar nevekké tudtak válni, ezt nem valami neveink vizs-
gálatából eredő, tehát tárgyhű szempont tette lehetővé, hanem tőle teljesen ide-
gen, társadalmi szempont. Mint általánosan ismeretes, y-os neveink eredetileg
jobbára nemesi eredetű magyarokat takarnak. Így tudták ezt ezelőtt 100 évvel
is, amikor többen magyar nemesek, i-vel cserélték fel nevük végén az y-t, hogy
ezzel is kifejezzék nagyobb elterjedtségre, sajnos, szert nem tett modern gon-
dolkodásukat: nem akarnak különbséget látni nemes és nem nemes eredetű
magyar között. Ezért lett Jókay-ból Jókai, s valószínűleg ezért nem írta Petőfi
sem y-nal a nevét. Ma már, hogy történeti távlatban is láthatjuk neveinket, tud-
juk, hogy a lényeg tulajdonképp nem az y-on van, hanem hangértékén, az i-n.
Csak véletlen, hogy a magyar helyesírás régi, ingadozó korszakaiban az i hangot
y betűvel is jelölték. Éppen ezért a merő véletlen szabta meg azt is, hogy régi
nemeseink közül ki tett a neve végére i-t s ki y-t, nem is szólva arról, hogy
sokan egyszer i-vel, egyszer meg y-nal írták nevüket. Mindenki meggyőződhetik
erről, ha pl. a Szilágyi-féle millénniumi 10 kötetes történetet forgatja, mely igen
gyakran mutatja be fakszimilében a történelem szereplőinek aláírását. Az y csak
a XVII. és XVIII. században került túlsúlyba, a barokkban és rokokóban. Bizo-
nyára azért, mert e kornak – mint ismeretes – kedve telt a cikornyában. Nem-
csak az oltárok oszlopait csavarta meg s nemcsak az emberek parókáit
fodorította meg, hanem az aláírásokat is kicifrázta. S erre az y a nevek végén
sokkal alkalmasabb volt, mint az i. Akármi is azonban az y győzelmének az
oka, a múlt században már egyedüli kifejezője lett a nevekben a közvélemény
előtt a magyar nemesnek, s ennek kizárólagos joga, szerepe miatt a magyar
nemzet politikai és szellemi életében – egyúttal az igazi magyar embernek.
Asszimilánsainknak, akik tulajdonképp először kerültek szembe a magyar név
problémájával (ezért lett az ő vélekedésük a közvéleményünké is), minden vá-
gyuk az volt, hogy egy y-os magyar névhez jussanak. Mikor ezt később elzárták
előlük, sokan ravaszul gyi, lyi, nyi, tyi végű neveket választottak, hogy elmond-
hassák: az y-os kettős hangzó miatt nem írhatnak y-t a nevük végén. Rendben
volna, ha ez a múlt századi magyar tünet, neveink társadalmi, nemesi szem-
pontú méltánylása, a múlt századdal kimúlt volna. De csak egy listán kell vé-
gigfutnunk, amelyen rajta vannak a mai kor megmagyarosított nevei. Az i-hez,
s ha lehet, az y-hoz térnek vissza állandóan, tanúsítva, hogy a múlt századi fel-
fogás az y-os magyar nevekről még ma sem változott meg. Sőt az asszimilánsok
révén az eredeti magyar nevűek között is elterjedt: nem egy szégyenkezve sütné
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le közülük a szemét, ha a sors valamilyen fordulata megfosztaná az y-tól, ma-
gyarsága legbüszkébbnek tartott jegyétől. A jelenség nemcsak a nevek életét
kutató számára különös, hanem s főleg a társadalomvizsgáló számára meggon-
dolkoztató. Azt mutatja ugyanis (mint még számtalan más, apró, de biztos kö-
vetkeztetésre jogot adó jelenség), hogy társadalmunk a múlt századi állapotában
s formájában ragadt meg, s hiába a sok beszéd, elszórt akarat s tehetetlen vágy,
gyakorlatilag még messze áll a mindenkit előítélettől mentesen, egyenlően ér-
tékelő, szociális, kollektiv társadalomtól. Névideáljában legalábbis mindenképp,
mert még manapság is úgy értékeli a neveket, mint egykor a nemesi társadalom
s a hozzá nagy igyekezettel hasonulni akarók. Ajánlatos volna pedig tudniok az
y-os, az y-t megkaparintott, vagy az y-ra vágyó magyaroknak, hogy az y-nal,
helyesebben – mint ezt már fentebb érintettük – az i hanggal végződő neveink
csak kis részét alkotják a magyar névanyagnak, formailag s jelentésük szerint
a legszimplább, koruk szerint a legfrissebb neveink közé tartoznak. A régi, pri-
mitív társadalomnak ugyanis sokáig nem volt szüksége származást jelző i-s ne-
vekre, mert ha még nem telepedett le, akkor együtt vándorolt, mozgott, ha
pedig letelepedett, akkor mozdulatlanul együtt maradt. Minden tagja egy hely-
ről, egy tőből fakadt, máshonnan jött, más helyről származó nemigen tűnt fel
benne, senkin nem volt tehát szükséges jelölnie a származást, a hová valóságot,
i végű névvel, s így másfajta neveket alkotott. Az i végű neveket csak később, a
primitív társadalomnak anyagilag és szellemileg tehetősebbjei (a későbbi ki-
váltságosak ősei) közül kapták azok, akik a maguk kis közösségén, nemzetsé-
gén, telephelyén túl láttak, s hozzájuk hasonlókkal, rendszerint valami rendkívüli
egyéniség parancsai alapján, egy nagyobb terület, egy ország politikai és kato-
nai szervezetét kezdték építeni. S mivel ezek szervezeti ügyekben, különösen
ha harcolniok kellett, sokmindenfelől jöttek össze, egykönnyen kínálkozott, hogy
aszerint nevezzék el őket: melyik helyről valók, honnan származnak. Így szü-
lettek a Kolozsvári, Tordai, Hunyadi-féle nevek. Hasonló neveket azonban, kü-
lönösen később, amikor általánosabbá vált a mozgás, az egyik helyről a másikra
való költözés, korántsem csak kiváltságosak, nemesek kaptak, hanem a nagy
tömegek egyszerű, mozgó, költözködő tagjai is. Igaz, hogy nem annyira köz-
pontibb, kiemelkedőbb helyek után, mint a nemesek, hanem falvak, kisebb föld-
rajzi helyek után, ha közelről jöttek, mint pl. Fenesi, Bácsi és Gödöri, Dombi,
Erdei, Hegyi, Pataki  –, vagy megyék, sőt országrészek nevei után, ha távolról
jöttek, mint: Erdélyi, Tolnai, Baranyai stb. Mindebből kiviláglik, hogy az i végű
nevek nemcsak egyszerű jelentésűek és későiek, hanem nem is mindig nemest
fednek. Így van ez a nevek harmadik csoportjával is, a Ferenci típusú nevekkel,
melyekben az i, eredetileg éppúgy birtokos rag, mint a többi i végű névben, ke-
resztnevekhez járul, s azt jelenti, hogy pl. »a Ferencé, a Ferenc fia«. Nemeseket
s nem nemeseket egyaránt neveztek el az idők folyamán e módon. 

Ha nem törődünk újabb keletű, társadalmi értékelésükkel, hanem magából
a névanyag vizsgálatából adódó szempontok szerint akarjuk a neveket végigte-
kinteni, az i végű nevektől jó messzire vissza kell kanyarodnunk. Az ősi, primitív
korban – amint ez a kor sok rekvizitumából s a még ma is primitív népek analóg
jelenségeiből megállapítható –, a szónak, a névnek, mint a lélek egy fajtájának,
erőt, hatalmat s szellemi képességeket tulajdonítottak. Innen ered pl. az a hit,
hogy bizonyos szavak, a varázsigék, betegeket képesek gyógyítani, s akik ezeket
tudják, a sámánok, táltosok, nagy szellemi hatalom birtokosai. Hasonló a hely-
zet a nevekkel: aki tudja, s kimondja őket, a bennük lévő erő folytán felidézi s
ezzel hatalmába is keríti azokat, akiket takar. Gondoljuk meg, milyen könnyen
adódhatott ez a gondolat a primitív, állataival közösségben élő ember számára,
aki mindennap tapasztalhatta, hogy pl. kutyája, lova nevének szólításával való-
ságos rendelkező, irányító hatalmat gyakorol felette. A név hatalmában való hit
a primitív ember számtalan eljárását magyarázza. Sokszor választott magának
pl. állatnevet, erős, félelmetes, ragadozó állat nevét, hogy annak ereje, hatalma,
felvett neve által, beléje költözzék, ráragadjon. Némelykor rút nevet adott ma-
gának, olyanokat, hogy Dög, Piszok, Szemét, Disznó, Féreg, Por stb. (magyar

adatok), hogy senkinek se legyen kedve ajkára vennie (különösen nem a rossz
szellemeknek), azaz ezáltal hatalmába kerítenie. Általában titokban tartotta
nevét, mint valami tabut, hogy ezzel magát a másoknak való kiszolgáltatottságtól
megóvja. E gondolat alapján nem volt szabad kimondania pl. a földöntúli ha-
talmasságok, elsősorban az isten nevét (jól ismeretes ez a régi zsidók történe-
tében), melyet csak a papok, beavatottak tudták. De földi hatalmasságok neve
is tabu volt. Ezért titkolták el pl. a hunok Attila nevét, ezért nem maradt az
fönn hun, hanem csak gót alakjában. A név ereje folytán az is szokás volt a pri-
mitív korban, hogy a beteg nevét kicserélték. Azt remélték ugyanis, hogy az új
névvel új lélek, új egészség költözik a betegbe. A névnek erre az emberrel való
azonosítására mindmáig megőrzött szép példa a népmeséknek az a gyakori
megidéző motívuma, mely szerint, ha a mesehős valaki nevét kimondja, az
abban a minutumban előtte terem. A fentiekhez természetesen még számtalan
hasonló jelenséget hozhatnánk fel. 

Mint már az eddigi kutatások is mutatják, alig van még kultúrnép, mely a
nevekről való egykori primitív vélekedésének oly sok nyomát megőrizte volna,
mint a magyar. Sok nyom előtt ugyan még tehetetlenül állunk, vagy túlontúl a
fantáziára vagyunk utalva. Van azonban néhány olyan névadó szokás, melyről
alapos és megbízható filológiai kutatás alapján jól látjuk, hogy milyen primitív
gondolkozásmódból eredt s a régi magyarságban mennyire volt elterjedve. 

Ilyen régi, primitív magyar névadó szokás volt pl. növénymagvak neveit adni
személyek neveiül. Sűrűn találkozunk a legrégibb magyar forrásokban, a feje-
delmi családban s a szolgák között egyaránt ilyen nevekkel, mint Árpa, Árpád,
Buza, Buzád, Bors, Borsod, Zab, Kölesd, Mohar, Bab, Babszem, Makk, Mak-
kod, Som, Somod, Somogy, Kökényd, Mag, Magd stb. E nevek megértéséhez
tudnunk kell azt, hogy a primitív hitvilág a gyermeket hüvelyéből kipattant mag-
nak tekintette, azt hitte, hogy a megtermékenyülés magevés útján történik. Ezért
alakultak ki olyan szokások, hogy pl. a menyasszonyt magvakkal szórták be,
vagy almaevésre kényszerítették a nászéjszakán, mint állítólag a régi görögök
Athénben. A felsorolt nevek tanúsága szerint a primitív mag-gondolat a magyar-
ságban is ki volt fejlődve, változatos magvaknak tulajdonítva a gyermek születé-
sét, létét. Maga Árpád is árpából lett, neve szerint, szülei és környezete hitében.
– Szépen tisztázódott az is, hogy a régi, primitív magyarok sokszor állatok, leg-
inkább ragadozó állatok nevét adták újszülötteiknek. Fentebb már érintettük az
állatnevek mögött rejlő gondolatot. Úgy látszik, legjobban ki volt ez fejlődve a
nomád török népeknél, melyeknek törzsei állatoktól, totemektől származtatták
magukat. A totemet mint a törzs ősatyját és védőjét tisztelték, rá nem vadásztak,
húsát nem ették meg. Az egy törzsbe tartozók, legalábbis az előkelők, személy-
névül a közös totem nevét választották, azzal a hittel, hogy ezáltal a totem-ős
erejében, hatalmában részesednek. A magyarság törökös rétege számtalan ál-
latnevet hozott magával. Így pl. a solymot jelentő Ákos, Karcsa, Tiván, Torontál,
Zongor neveket, a sas jelentésű Kartalt, Turult, azonkívül a Bese (varjú, kánya),
Bika, Kaplyon (tigris), Kurd (farkas), Gyulán (kígyó), Thonuzoba (disznóapa)
neveket stb. Ezek közül egyesek nemcsak divatosak lettek a nem törökös eredetű
magyarok között is, hanem a szokást is elterjesztették, úgyhogy számos finnugor
eredetű állatnevet is találunk régi magyarok személyneveiül, mint pl. Farkas, Ra-
vasz (= róka), Medve, Csóka, Madár, Rigó, Borz, Hörcsök, Nyest, Nyulod stb.
Az idők folyamán persze, hogy a fejlődéssel mindjobban sorvadt a primitív gon-
dolkozásmód, mind ritkábbak lettek a fenti s hozzájuk hasonló nevek. Bár né-
melyikük még ma is elég gyakori (Farkas, Ravasz stb.), jórészt már csak
elsárgult oklevelek lapjai őrzik őket s a velük elmúlt primitív kort. 

Ahogy az ember hite, fantáziája, esze tisztulni kezdett a praelogikus, mitikus
elképzelésektől, gondolatoktól, egyszerű, reális jeleket keresett társai megjelölé-
sére, névként. Mik lehettek ezek a jelek a régi, egyszerű felépítésű társadalomban,
az egyenlő sorsú, jobbára egyenlő anyagi és szellemi helyzetű emberek között?
Alig mások, mint amelyek a testükről, a gazdagabb vagy valami ok folytán feltűnő
egyéniségeknek a lelkükről szembeötlöttek, képzeteket ébresztettek, vagy amelyek
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az egymáshoz való viszony, rokonság, függés, szeretet, gúny, gyűlölet kifejezésére
szolgáltak. Ennek megfelelően azt tapasztaljuk, hogy a XII. század végéig első
írásos emlékeinkben rengeteg magyar úr és szolga neve a testéről szembetűnő
tulajdonságát, jellemzőségét jelöli, mint pl. Kicsid, Nagyod, Nagy, Erős, Erősd,
Gyenge, Asszú, Sovány, Hitványd, Keményd, Legény, Vénes stb. Némelyek egyes
testrészük nevét kapták személynévül, talán azért, mert feltűnően fejlett volt: Főd,
Szem, Szemed, Kétszem, Füles, Orrod, Szakáll, Hajad, Csipe, Körmös stb. Má-
soknak a haja, vagy a bőre színe volt a legfeltűnőbb, ezért kapták a Fekete, Veres,
Szőke, Fodor, Kese, Fehér, Tarka stb. neveket s ezek igen sokfajta kicsinyítőképzős
származékát. Sokakat testük fogyatékosságával jelöltek meg, s e jelölések elő-
fordulásából a magyarság múltbeli biológiai állapotát kutató némi következteté-
seket is vonhatna le: Bal, Balog, Csorba, Sánta, Karika, Görbe, Kancsal, Beteg,
Vak, Süket, Finta, Csipa stb. Igen gyakran neveztek el embereket lelki tulajdon-
ságaik, jellemük alapján: Forró, Tüzes, Lángos, Meleg, Hamard, Örömdi, Szo-
morú, Keserű, Haragos, Hazuga, Álnok, Jámbor, Jólegény, Jóleány, Gonosz, Buta,
Csaló, Féltő, Csodáló, Tagadó, Bízó, Hisz, Nemhisz, Hítlen, Szerető, Szerelmes
stb. Családtagokat, rokonokat sokszor a rokonsági fok megjelölésével neveztek
el: Apa, Ős, Déd, Fiad, Unoka, Öcse, Vőd, Feled, Árva stb.; gyermekek neve a
születés sorrendjében: Előd, Ketüd, Harmad, Negyed. Azoknak, kiket tiszteltek,
vagy szerettek, tiszteleti és bókneveket adtak, mint Bátor, Hős, Hősd, nőknek:
Gyönyörű, Szépa, Drága, Hold, Csillag, Bibor, Tüköra, Gyöngy, Virágos, né-
melykor kis prémes állatok nevét: Nyuszt, Nyest, Hölgy (menyét). Sokakkal, csú-
nyákkal, butákkal gúnyolódtak. Így lettek a gúnynevek: Csúnya, Szennyes,
Szömörcsök, Csiperke, Kobak stb. 

A felsorolt nevek közül már nem egyet találunk olyat, mely ma is igen elter-
jedt, gyakori. Ez azonban korántsem jelenti, hogy ezek, folytonosságukat meg-
őrizve, a XII. század előtti időből származnak. A nevek ugyanis igen sokáig,
mégpedig a rendszeres anyakönyvezés megindulásáig, tehát nálunk a XVIII.
századig, általában nem állandósultak. Ez konkrét példán bemutatva azt jelenti,
hogy ha valakit balkezessége miatt Balognak neveztek el, a fiát, ha feltűnően
kis termetű volt, már Kisnek hívhatták, az unokáját meg Sántának, a déduno-
káját talán Veresnek. Persze az is megtörtént, hogy egy-egy kiemelkedőbb csa-
lád, ragaszkodva őséhez, aki birtokot, nemességet, oklevelet kapott, a nevét is
szívósan örökítette generációkon át, hiszen birtoka, nemesi oklevele az átörö-
kített, megszilárdított névre szólt. Természetes azonban, hogy a magyarság
csak egy kis töredékének volt érdekében ez a névállandósítás, a családnévmeg-
őrzés. A nép nagy tömegében nem egyes nevek állandósultak, hanem egy-egy
névadó modor. A fentebb leírtak közül leginkább az, hogy a testi külső alapján
(hisz ez mindig feltűnő) neveztek el embereket. Ez az oka annak, hogy a ma-
gyarság névanyagában rendkívül népes csoportot képviselnek a testre vonatkozó
nevek, mint Kis, Nagy, Erős, Fekete, Fehér, Veres, Szőke, Balog, Sánta stb. 

Minden eddig felhozott név egymagában szolgált egy személy jelölésére.
A régi kor, mely őket megalkotta, nem volt túlzsúfolva emberekkel, egy név is
megkülönböztette az egyik embert a másiktól. A szaporodás azonban folyama-
tosan tartott, s amint egy-egy közösségben mind többen merültek fel ugyanazzal
a névvel (több nagy, sánta, szőke nagyon könnyen kerülhetett még egy kis fa-
luban is), mind égetőbbé vált a szükség, hogy valami újabb, második jeggyel
különböztessenek meg az emberek egymástól. Vagyis, ha egy közösségben csak
– matematikai példával élve – három x nevű ember is volt már, szükséges volt,
hogy az egyiket ax-nek, a másikat bx-nek, a harmadikat cx-nek hívják. 

A fejlődésnek ebben a stádiumában segítségül jött, legalábbis a keresztyén
világban, a keresztyénségnek az a szokása, hogy minden megkeresztelt tag-
jának egy szentje, vagy más kimagasló alakja nevét adja. A szokást könnyű
volt elterjeszteni, hiszen éppúgy a primitív ősi hitvilágban gyökerezett, mint
pl. a totemisztikus állatnévválasztás. A szent neve által a keresztyénség ép-
púgy részeltetni akarta tagjait a szent erejében, hitében, nagyságában, mint
a nomád török a maga törzsének tagjait a totem-ős hatalmában, erejében. A

szentek nevei által, melyekre sorjában keresztelték a megtérő népeket, tete-
mesen nőtt minden keresztyén nép névanyaga. Egyhamar uralkodó szerepet
is vettek át a szentek nevei, hiszen az egyház csak ezeket ismerte el tagjai
megjelöléséül. Ezt mai napig is még onnan láthatjuk, hogy a papok csak egy
(vagy több) szent, illetve keresztyén nagyság nevére, az ún. keresztnévre ke-
resztelik az újszülötteket, szerzetesek, apácák megszólítása a keresztnevükön
történik. A keresztyénségnek eme felfogása következtében történt, hogy las-
sanként nemcsak az egyháziak, hanem a világiak megjelölésében is a kereszt-
név lett a fontos, az elsőrangú. Mutatja ezt az is, hogy amennyiben még ma
is egy néven nevezünk valakit, családban, meghitt, baráti környezetben, ez a
név a nevezettnek keresztneve.

A keresztnév uralkodói szerepre téve szert, egy ideig önmagában is szolgált
emberek nevéül, akárcsak az eddig felsorolt primitív nevek. Közben az említett
szükségszerű fejlődés, hogy egy újabb, második taggal bővüljön az emberek
megjelölése, a következőképp ment végbe. A megjelölés alapja, kiindulópontja,
tehát az elsőrendű fontosságú, a keresztnév lett, mondjuk Gergely. Ehhez járult
második tagnak, megkülönböztető jelzőül az eddig megalkotott primitív, kez-
detleges nevek közül valamelyik, pl. Balog. Ez a második tag, mint a keresztnév
jelzője, a magyarban a keresztnév elé került, vezetéknévnek, mert nyelvünkben
a jelző megelőzi a jelzett szót: Balog Gergely. Így jöttek létre, természetesen
nem egyszerre, hanem lassú, fokozatos fejlődéssel, a magyar személynevek ma
is használatos alakjai. 

Ahogy az ősi, egyszerű társadalom mind bonyolultabbá fejlődött, rendsze-
res, sőt speciális munkát vállaltak az emberek, kialakultak az állattenyésztés és
földmívelés különböző válfajai, megindult az ipar és kereskedelem, a mozgás,
a költözködés, anyagilag és szellemileg mind élesebbé váltak a különbségek,
egyesek lesüllyedtek, mások felemelkedtek a társadalomban, rengeteg új moz-
zanat kínálkozott az eddigiek mellé az emberek megjelölésére. S a régiek éltek
is az alkalommal. Míg a nevek nem voltak kialakult, változatlan jelölések, több
lehetőség is kínálkozott minden ember esetében nevének megalkotására: víg
természete, hajának veres színe, valami erős állatra emlékeztető hős volta, ap-
jának neve, majd foglalkozása, származása, gazdagsága. S az ember, folyton
mozgó friss agyával, mindig a legújabb, a legszembetűnőbb mozzanatot látta
meg s választotta ki névadásra. Ezzel magyarázható, hogy bár az eddig alkotott
nevek is elegendőek lettek volna már minden ember megjelölésére (még ha azt
is figyelembe vesszük, hogy e korban már általánossá vált a kéttagú, vezeték-
és keresztnévből álló név), mégis óriási arányban vették a neveket a társadalmi
fejlődés újabb mozzanataiból, kiszorítva velük a régi nevek jó részét.

Beláthatatlan ezeknek az újabb neveknek a száma s lehetetlen róluk még
csak megközelítőleg is számot adnunk. Legeslegfőbb csoportjait azonban fel-
sorolhatjuk: állattenyésztésben, állattartásban váltak ki a következő név-típu-
súak: Agaras, Darvas, Medvés, (Állat) Tartó, Pásztor, Csobán, Hajtó, Botos,
Halász stb. Földmívelő foglalkozásukat jelölték pl. a következő s hozzájuk ha-
sonló nevűeken: Pór, Zsellér, Kapás, Kocsis, Vincellér stb. Iparos nevek eláradó
bőséggel lettek iparos emberek nevei: Bakó, Mészáros, Kerekes, Patkós, Ko-
vács, Szíjgyártó, Kádár, Molnár, Szőcs, Szabó, Varga, Csizmadia, Ács, Tálas,
Lakatos, Fazekas, Fűsűs, Borbély, Szakács, Korcsmáros és így tovább. Keres-
kedő nevekkel is találkozunk itt-ott: Áros, Haláros, Gombáros stb. Egyes tiszt-
ségek nevei nemegyszer ráragadtak a tisztségek viselőire: Bíró, Kántor, Pap,
Bán, Tárnok, Soltész stb. Katonaviselt embereket sokszor neveztek el, ahogy
ma mondanók, fegyvernemük szerint: Katona, Gyalog(os), Darabant, Hajdú,
Kardos, Kapitány, Puskás, Dobos, Sípos, Trombitás stb. Máshonnan szárma-
zókat, gazdagokat, akiknek székhelyük, váruk, kastélyuk volt, származásuk, re-
zidenciájuk helyéből képzett i végű nevekkel jelöltek meg, amint erről e fejezet
elején szóltunk. A szomszédos népekből magyarságba olvadókat, elvetve idegen
nevüket, rendszerint egykori népiségük nevével nevezték, innen közöttünk a sok
Német, Oláh, Tót, Rác, Orosz stb. nevű. 
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Amint az előbbi nevek is bevonultak a magyar névanyagba, nagyjából le is zá-
rult a magyar vezetéknevek alkotásának ideje. A XVIII. századtól az egyházi ha-
tóságok, a múlt század végétől a világiak is, rendszeresen anyakönyvezik az
embereket. Ez magával hozta a vezetéknevek megállapodását minden társadalmi
rétegben s egyúttal fontosságuk nagyarányú emelkedését, amit nyelvész szemmel
abból láthatunk, hogy eredeti jelzős, keresztnévtől függő funkciójukból kiléptek,
önállóvá, sőt a keresztnévnél fontosabbá lettek. Ezentúl új neveket nem alkottak,
az utódok annak az ősnek a nevét kapták öröklődő tulajdonul, akinek a nevét va-
lamilyen írás, nemeseknél oklevél, a magyar nép legnagyobb részénél anyakönyv,
megrögzítette. (…) számtalan eseten lehetne (…) bemutatni a nevek vizsgálatá-
nak hasznát fejlődésünk, társadalmunk tisztánlátása szempontjából. 

A nevek megrögződését hamar megszokták az emberek, sőt anakronisztikus
szemlélettel, jórészt azt hitték, hogy réges-régi századokból erednek, pedig
sokszor még a szemléletmód sem régebbi négy-öt századnál, mely a neveket
megalkotta. Mindenesetre a nevek állandósulása révén a hozzájuk való ragasz-
kodás is kifejlődött s ez általában rendén is való. Az individuum, az egyén sza-
badságának, jogainak utóbbi századi megerősödése folytán ez a ragaszkodás
csak tovább nőtt, az egyén féltett tulajdonának tartva a nevet. Sok magyar ma-
napság is ezért őrzi még idegen eredetű nevét, ahhoz másnak semmi köze, az
az ő legegyénibb tulajdona. Az ilyen nem gondolkodik helyesen s ezt nem ér-
zésből, hanem továbbra is a nevek vizsgálata alapján állítjuk. A név ugyanis so-
hasem csak az egyéné, hanem rajta kívül a közösségé is, mely a nevet adja és
használja. Az idegen nevű magyar idegen nevét csupán annak a véletlennek kö-
szönheti, hogy kb. 200 év, tehát a nevek hivatalos megszilárdítása óta került
be a magyarságba. Ha elébb oldódott fel benne, magyar közössége idegen
nevét sokáig nem tűrte, mert nem értette s ezért, mint számtalan példa mutatja,
vagy etnikuma nevével jelölte meg Németnek, Oláhnak stb., vagy mint a kö-
zösség egyéb tagjait, foglalkozása, vagy hajszíne, testrésze vagy egyéb más
testi, vagy lelki tulajdonsága magyar nevével. A közösségnek eszerint a múltban
hatalma volt tagjainak a nevei fölött, sőt kizárólagos hatalma, mert az írásos,
anyakönyves megrögzítésig csak az ő ajkán születtek s éltek azok. S az anya-
könyvek megszüntethették a közösség névteremtő működését, de nem az ízlé-
sét, vélekedését a nevekről. Ez pedig azt jelenti, hogy idegen nevű magyarnak
az anyakönyvezés, tehát a név megszilárdítása korában is úgy kell cselekednie
nevével, amint azzal a magyar közösség cselekedne, ha szabadon működhetne
még benne a névteremtő készség: ízlése, modora szerint magyarrá változtatnia.
Aki ezt nem teszi, szembeszegül a magyar közösség íratlan, de lényéből folyó
törvényszerűségével. Azaz nem tud teljes egészében a magyar közösség tagja
lenni. Különösen így van ez ma, amikor a minden tagjukat egybefogni akaró,
lázasan szervezkedő közösségek gépiesen, kizárólag nevük alapján gyűjtik
össze, gyűjtik idegen közösségekből is, a tagjaikat, amikor tehát a név lett a
közösséghez való tartozás legfőbb kritériuma. 

Amit a közösség az anyakönyvezés megindulása óta nem tehet, némileg pó-
tolja azt a hivatalos beleegyezéssel történő névváltoztatás. Mint tudjuk, ennek
révén lehetővé válik, hogy idegen eredetű magyarok nevük szerint is beleolvad-
janak a magyar közösségbe. Névváltoztatás ebből a célból már a XVI. századtól
kezdve előfordult, általánossá a múlt századtól kezdve lett. 

Azok, akik a nacionalizmus minden izzó dühével, elfogultságával támadnak
bennünket már egy jó százada, a szokásos módon világgá kürtölt vádjaik közé
sorolják állandóan a magyar közösségnek ezt az öntisztító műveletét. Vádjuk
azonban optikai csalódás. A magyarság sohasem kényszerített idegeneket ma-
gyar név felvételére, tudtommal egy német, szlovák, vagy román falu sincs,
melynek lakói valamilyen hivatalos rendeletre máról holnapra magyar nevet
kényszerültek volna felvenni. Csupán olyan magyaroknak ajánlotta és ajánlja
igen helyesen a magyarság a névváltoztatást, akiknek idegen a nevük. S a ma-
gyaroknak ebbe a dolgába, mely senki mást nem érint a magyarokon kívül, mire
való a nem magyarok beleszólása? 

Az eddigi névváltoztatások jó része ellen – akármilyen, furcsán hangzik is –
csak a magyaroknak lehet kifogásuk. A legtöbben ugyanis nem a magyar név-
adás szellemének megfelelően változtatták idegen nevüket magyarrá. Nemcsak
azért, mert a neveink kis töredékét kitevő i, illetve y végű nevek voltak – az
érintett társadalmi előítéletből – az ideáljaik, hanem azért is, mert nem ismerték
fel a névadás psychológiáját. Mint elég példából láttuk, ez az emberhez: testé-
hez és lelkéhez, foglalkozásához, legfeljebb szűk környezetéhez, szüleihez kötött
apró kis mozzanatok alapján alkotta meg a neveket. A névváltoztatók jó része
azonban hazafiúi, konstruktív, fennkölt gondolatok között formálta meg új nevét
(ahelyett, hogy belenézett volna egy XVII. századi névlajstromba), ezért kötötte
pl. a hazához (Hazay) vagy a haza sokszor megénekelt nagy hegyeihez (Kárpáty,
Tátray, Mátray, Hargitay) stb. Velük, sajnos egy új csoport alakult a magyar
névanyagban, a levegőben lógó, csillogó, de súlytalan neveké. Öntudatos tár-
sadalom kiheverné őket, a miénk behódol nekik. Említsük meg szomorú szim-
bólumként annak a magyarnak az esetét, aki kivételesen parasztfiúból lett
magasrangú katonatiszt, s eredeti Kis nevét, hogy ezáltal is kiváljék az altisztek
és a parasztok közül, kiktől származott, Kisshadyra változtatta. (…)”

KERESZTYÉN ÉS »ŐSMAGYAR« KERESZTNEVEINK
„Nem lehet érdektelen röviden kitérnünk keresztneveinkre sem, melyek erede-
tileg – mint már érintettük – a fontosabb neveink volnának, de a modern tár-
sadalomban, mely vezetéknéven tartja számon tagjait, jelentősége csökkent,
amihez az is hozzájárult, hogy legtöbbször nem örököljük őket, a keresztségben
frissen, újonnan kapjuk. Mindegyikük a keresztyénség egy-egy kimagasló,
tisztelt személyének, szentjének a neve. Azaz az angyaloknak, a biblia fonto-
sabb szereplőinek, a régi egyház vértanúinak, hitvallóinak, az újabb egyház
rendalapítóinak, egy-egy életeszménye megtestesítőinek a neve. Az egyház,
középkorunk elején, a XII. és XIII. század folyamán, elterjesztette őket, teljes
kizárólagossággal, úgy, hogy ettől az időtől kezdve csakis keresztyén nevet ta-
lálunk magyar keresztnévül. Csupán a XVIII. század végétől, a romantikus na-
cionalizmus hatására jött divatba szórványosan, hogy ún. »pogány« magyar
neveket adjanak az újszülötteknek, különösen a fejedelmi családéit: Árpádot,
Zoltánt, Gézát, Gyulát stb., akik állandó szereplői voltak a kor romantikus nem-
zeti eposzainak is. Az egyház ebbe csak úgy ment bele, ha a pogány nevet va-
lamilyen keresztyén névvel azonosították (pl. Gyula=Julius) vagy párosították
(Árpád+István). 

Ma, hogy társadalmunk egy része neoromantikus felbuzdulásában zsinóros
ünneplőt öltött magára, a pogány magyar nevek választásában is hajlamos száz
év előtti nemesi osztályunkat utánozni. Ezért kereszteli gyermekeit Attila, Bo-
tond, Csaba, Csongor, Szabolcs, Ildikó, Gyöngyvér, Tünde féle nevekre, nem
tudva, hogy ezek nagyobb része korántsem ősmagyar, hanem csak száz éves
név, Vörösmarty, Pázmándi, Horváth és más költőink találták ki eposzaik szá-
mára. A mozgalomnak – ha lehet így nevezni – a turanisták a fő propagálói,
akik számtalan kiadványukban közlik a keresztelésre ajánlott magyar nevek
jegyzékét, benne tudatlanul nem egy germán, szláv, zsidó, török stb. nevet is. 

De nem siklunk el a szándék fölött azért, mert gyatra a tehetség, mely szol-
gálatába szegődött. Ősmagyar neveket akarnak a turanisták s velük társadal-
munk egy része, keresztnevekül, s ha megkérnék egy tudós nyelvészünket, az
össze is tudná írni nekik néhány fentmaradt, hiteles ősmagyar nevünket. De
vajon válasszuk-e ezeket keresztnévül? Azaz helyesen jár-e el társadalmunk egy
része, amikor ősmagyar neveket akar adni gyermekeinek? 

Ha a nevek kutatásával foglalkozók ráakadnak egy-egy régi magyar névre
(melynek olvasata, megfejtése nemegyszer nehéz fejtörést okoz), nem tekintik
azt teljes értékűnek addig, amíg analóg párjait meg nem találják. Ez ugyan tu-
dósi, kritikusi óvatosság, de talán annak az érzése is, hogy a neveknek nem
természete, mint valami elkényeztetett dísznövénynek, egyedül díszelegni. Mint
tipikus kollektív alkotások, nagy tömegben érzik jól magukat, ha itt is, ott is aj-
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kukra veszik őket az emberek, ha százak, ezrek megjelölésében élnek. Lehet,
hogy az újonnan felkapott »ősmagyar« nevek valamikor sok embert jelöltek.
Erről azonban sem hagyományunk, sem írásos emlékünk s így tudásunk sin-
csen. Ezért, ha ép az érzékünk a nevek természete iránt, lehetetlen nem érez-
nünk, hogy mily árvák, mennyire elhagyottak a Csaba-féle nevek az élettől
dagadó István-, András-, Pál-félék mellett, melyekről jól tudjuk, hogy múltban
s jelenben magyar közösségünk milliói hallgattak és hallgatnak rájuk. 

De a keresztneveknek nemcsak hangalakján mutatkozik réges-régi magyar
élet. Változatosságukban kultúránknak rengeteg mozzanata kifejeződik. Meg-
honosodásuk s korai kizárólagos elterjedésük pl. biztosan felépített egyházi
berendezkedésünkről szól, sőt talán arról is, hogy a magyarság komolyan, mé-
lyen keresztyénné lett, mélyebben, mint szomszédaink közül pl. a románok,
akiknek keresztnév-anyagában mindig sok nem keresztyén eredetű név is volt.
Hogy melyik keresztnevet használtuk sűrűbben s melyiket ritkábban, vagy
egyáltalán nem, ez szintén jellemző ránk, életünkre. A keresztneveknek ugyanis
aránylag csak kis része kedvelt egyformán a keresztyén világban: általában a
biblia főszereplőinek a neve, vagyis azok, melyeket a világ legelterjedtebb irata,
a biblia népszerűsített. Az újabb kori szenteknek már nem jutott olyan hatal-
mas népszerűsítő mű, mint a biblia s ezért tiszteletük, és ami ezzel összefügg,
nevük, csak szűkebb körökben terjedt el. Például hozzuk fel az Árpád-ház
szent tagjainak, Istvánnak, Imrének, Lászlónak, Erzsébetnek a tiszteletét és
nevét, mely a magyarok lakóhelyénél tágasabb területen alig ismeretes s így a
felsoroltak nevei jellemző magyar keresztnevek. A kutatást hasonlóan, jellemző
magyar keresztnevekre igen széles keretekben lehetne végezni. Minden ke-
resztnév választásának volt ugyanis eredetileg valamilyen oka s nem csupán
olyan egyszerű, véletlen, hogy a megkeresztelendő a szülője keresztnevét
kapta, vagy a szentét, melynek napján született. Sok helyen pl. egy-egy szent-
nek különleges kultusza alakult, melynek elindítója vagy egy neki ajánlott régi
templom, egyház vagy ereklyéjének egy helyben őrzött darabja, vagy a környé-
ken letelepedett szerzetesrend propagandája, vagy más egyéb ok volt. A szent-
kultusz pedig mindenütt maga után vonta az illető szent nevének gyakori
keresztnévül választását. Ha volna hozzá elég gyűjtő, az egész ország területén
meg lehetne állapítani az egyes szentek kultuszának kiterjedését s ezzel kap-
csolatosan egyes kedveltebb keresztneveink táji elterjedtségét. Életünknek je-
lentős darabját sikerülne ezen a módon megvilágosítanunk. Nem maradhatna
el ez esetben annak a vizsgálata sem, hogy a reformáció milyen hullámokat
vert a keresztnevek anyagában. Első benyomásra úgy látszik, hogy módfelett
megszaporította az ótestamentomi neveket, mint pl. Sámuel, Mózes, Áron,
Eszter, Rebeka, Zsuzsánna stb., melyek egyébként egyszer már, a középkor
elején, a keresztnevek meghonosodásának első századában, igen elterjedtek
voltak. 

A fentiekből kisül tehát, hogy keresztyén neveink nagymértékben összenőt-
tek múltunkkal s ha jó magyar keresztneveket akarunk választani, minden amel-
lett szól, hogy hozzájuk folyamodjunk. Jól tudjuk, hogy egy részük már
unalmassá és közönségessé vált, annyiszor előfordul (talán ezért is szemeltek
ki némelyek »ősmagyar keresztneveket«). Hasonló tünetnek azonban többször
is tanúi lehetünk a keresztnevek történetében. Ilyen esetekben új divat váltotta
fel a régit, azaz valami új szerzetesrend, új templom, új búcsújáróhely propa-
gálta szent neve terjedt el az emberek között. Ma már hasonló dolog nemigen
adódik elő, a felfrissülésnek tehát némileg mesterkéltnek kell lennie. Ajánlatos
elsősorban a család, a szülőfalu, a lakóhely jellegzetes keresztneveihez, vagy
ma kevésbé használatos, de régen elterjedtebb nevekhez fordulnunk, Balázs,
Bálint, Benedek, Bertalan, Dániel, Domokos, Gergely, Fülöp, Imre, Márton,
Simon, Tamás és Ágota, Ágnes, Dorottya, Krisztina, Orsolya, Zsófia és még
rengeteg társuk, igen kedvelt keresztnevei voltak a XVI., XVII. századi magya-
roknak. Olyan sok van-e ma belőlük, hogy unalmas, vagy íztelen volna, ha fiainkat,
lányainkat rájuk is keresztelnők?” 

A HELYNEVEK JELENTŐSÉGE
„Ha már társadalmunk viselkedését figyelemmel kísértük a személynevekkel
kapcsolatban, a helynevekről is kell néhány szót szólanunk, hogy a velük szem-
ben való magatartásunkra is kitérhessünk. 

Megalkotásuk általában hasonló módon történik, mint a személyneveké.
A névadó közösség valami egyszerű, de szembetűnő, lényeges sajátosságot
ragad meg a helyből, melyet el akar nevezni. S mivel ilyen sajátosság a rendkívül
változatos helyekről, tájakról, vidékekről sokkal több adódik az egyszerű szem-
léletű, természetet jól ismerő emberek számára, mint az embertársaikról (el-
végre nem voltak modern psychológusok a régi névalkotók), a helynevek
általában változatosabbak, gazdagabbak, mint a személynevek. Sokszor, úgy
tetszik, művészibbek is: tömörebbek, mert általában egytagúak s egyetlen szóval
fejezik ki a lényeget. S a legtöbbször, különösen, ami a nagyobb helyeket illeti,
régebbiek is és kevésbé változóak. Az emberek mozognak, ellenség elhajthatja,
kiirthatja őket; a helyek, különösen a természet alkotta helyek: folyók, hegyek
mozdulatlanok, kiirthatatlanok. 

Rendkívüli jelentőségükre a friss népiségtörténet terelte rá a figyelmet (…).
Nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, hogy milyen kimondhatatlan jelentőségű,
öntudatosító a szállásterület helynevekkel történő felmérése egy olyan közösség
számára, melytől kegyetlen véráldozatot követelt a történelem, mint a magyar-
ságtól. Vagyis az olyan közösség számára, mely megfogyatkozott népi erőkkel
került ki az elmúlt századokból, de helynevei a jelenleginél nagyobb szálláste-
rületről, s amit ez jelent, nagyobb (s mivel megismert, újból megszerezni akart)
népi energiáról tanúskodnak. Ezzel szemben meg kell említenünk azt, hogy mily
kellemetlen s öntudatromboló a helynevek feltárása olyan közösség számára,
mint pl. a román, mely a történelem folyamán szerencsésen szaporodhatott s
számtalan olyan területre is rászivárgott, melyet nem az ő szorgalma tett
kultúrtalajjá, melyen csak másodlagos jövevény, mert helyneveit nem ő maga
alkotta, hanem elődeitől, a hely építőitől, művelőitől vette át. Vagyis az olyan
közösség számára, melynek fejében – a szerencséje s nem a munkája követ-
keztében kiterjedt szállásterületén gondolkozva – megfordulhat a könnyen-szer-
zés s ezért talán a könnyen-elvesztés gondolata. 

Már csak az utóbb mondottakból is következik, hogy nekünk, magyaroknak
féltőn kell vigyáznunk helyneveinkre. Ugyancsak ez a konklúziónk, ha arra gon-
dolunk, hogy falvaink ezreinek régebbi történetére – írásos, vagy szóbeli ha-
gyományok hiányában – csupáncsak helyneveinkből következtethetünk. Például
felhozzuk egy érmelléki falu, Diószeg néhány helynevét, melyet jól ismerünk.
Maga a falu az Ér egy szegletében alakult ki, sok diófa közt. A helynév e ta-
núskodása rögtön értékes: megtudható belőle, hogy a falu magja a tövében el-
folyó Ér hajlatában keresendő, s a ma is gyakori, sőt a táj, a szőlőhegyek s
fehér falú szőlőstanyák képét hatalmas lombjaikkal festőien díszítő diófák régi
időkből, az idetelepedő magyaroktól származnak. Mert, hogy a falu régi, s ma-
gyarok építették, mutatja, hogy neve még csak románul van: Diosig, de ez a
magyar átvétele. Érthető is, hiszen az Oláhfalu nevű külső falurész csak a XVII.
században települt valami földesúr hívására. A késői románok mellett jutott
Diószegre korábban más idegen töredéknépesség is, de a magyarság a régi
idegeneket mind felszívta. Besenyér nevű tója szerint a besenyőkkel kezdődött
ez a felszívás (s mivel ez csak a XI. században történhetett, a falu a XI. szá-
zadból kell, hogy származzék, tehát a legrégibb magyar települések közé tar-
tozik). Folytatódott a beolvasztás a Tóccer (Tót-szer) tanúskodása szerint a
tótokkal, akiken a középkorban délszlávokat, rácokat értettünk leginkább. Meg-
erősíti ezt a Tóccer szomszédságában lévő Horvát ucca, mely beolvasztott hor-
vátokról, tehát ugyancsak délszlávokról szóló nyom. De nemcsak idegenekkel,
hanem magyarokkal is folyt a falu felduzzadása. Eggyed ucca a faluban s Eggyed
nevű határrész, meg Eggyedi erdő a falu határában pl. első hallásra arról szól,
hogy egy Egyed nevű egykori település lakói Diószegre költöztek be – erről
egyébként okleveles adatunk is van. Nemcsak a népesség gyarapodása állapít-
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ható meg azonban a helynevekből, hanem a táj alakulása, változása is. Asszony-
sziget, Bornyúsziget, Vársziget ma a faluhatár összefüggő szántóföldjei. A lápot,
a mocsarat tehát, melyet még ma is éltet az Ér, s mely szigetekkel volt meg-
szabdalva, helyenként legyőzte, visszaszorította az ember. Asszonysziget, Vár-
sziget azonkívül valamikor ott dúlt harcok emlékeztető nevei; választhatunk
törökben, tatárban, jártak arra eleget. A Nyúzóvőgy már újabb harcok emléke,
a nép Bocskai hajdúival hozza kapcsolatba. A falu újabb kori történetére ilyen
érdekes nevek vetnek fényt: Kandia, melyet török rabságból, Kandia szigetéről
szabadult magyarok adtak fogságuk emlékére egy falurésznek, Diószegen kívül
sok más helyen még. Velence, a falu legmélyebben fekvő pontja, tavaszi árvizek
örökös áldozata, valamilyen külföldet, Velencét járt diószegitől kapta a nevét.
Nagy ucca, Kis ucca, Új ucca a falu felépüléséről, fejlődéséről tájékoztatnak. 

De nem fogyaszthatjuk olyan sokat a papírt. A felsorolt példák is meggyőz-
hetnek arról, hogy életünknek, múltunknak milyen egyedülálló, értékes forrásai
országunk több milliót kitevő helynevei. Összekötnek bennünket az őseinkkel
s azok sok százados, munkás, harcos életével s így a magyar élet folytonossá-
gának legkézenfekvőbb bizonyítékai. Nem is csodáljuk, ha a román megszállás
eltüntette őket, így Diószegen is, s a Nagy uccát elkeresztelte – vaktában rá-
vághatjuk – Calea Regelui Ferdinándnak, a Tóccert Strada Principesei
Ileanának, s a falu közepébe a Piaţa Unireit rakta. Mit szóljunk azonban ahhoz,
hogy a visszatért Magyarország is Honvéd utcát csinált a Tóccerből, Kölcsey
utcát – ne vegye nagy költőnk rossz néven – a Velencéből, Felszabadulás útját
az egyikből, vitéz jákfai Gömbös Gyula útját a másikból? S a községházán négy
polgárin átsegített buta és gőgös irodáskisasszonyok – felemelkedni akaró, de
nem tudó parasztságunk torzszülöttei – ráripakodnak a »parasztokra«, bünte-
téssel fenyegetőzve, ha Tóccert merészelnek mondani Honvéd utca helyett?
Valljuk be, ez ugyanaz, mint a román eljárás, csak – pirosfehérzöldben. 

Visszaszorítva maró indulatainkat, a szomorú, a magyarság múltját pusztító
tünet mögött a ferde fejlődés okát akarjuk megkeresni. Hogy mi történt, jól lát-
ható: erőszakosan beleavatkoztak a közösség egyszerű, helyfestő, helyleíró el-
nevezéseibe s helytől idegen, helyhez nem illő neveket raktak helyükbe.
Elvetették a kipróbált elvet, hogy Sáros uccának kell nevezni egy utcát, ha sáros,
Csizmadia céhnek egy céhet, ha csizmadiákból áll. 

Úgy hisszük, hogy lényegére tapintunk a dolognak, ha ennek okát részben
az egyén kritikátlan becsvágyában, a körülötte kialakult beteges, önző hajbó-
kolásban, részben pedig valami visszájára sült nacionalista felbuzdulásban lát-
juk. Az előbbi ok miatt kap egy vágóhidat építő ún. városatya előbb szobrot,
mint mondjuk Misztótfalusi Kis Miklós. Ezért szorul ki egy-egy régi eredetű,
történeti becsű magyar helynév a városokból, valahányszor egy ún. érdemekben
dús közéleti férfiú elköltözik az élők sorából s testamentomul meghagyja, hogy
utca hirdesse nevét. Ez az oka annak, hogy pl. Ferenc Józsefről, amint hirtelen
eszembe jut, egyetemet, keserűvizet s hidat neveztek el, pedig az öreg uralkodó
sem az egyetemhez, sem a hídépítéshez nem értett, sem a keserűvízzel nem
volt tudtommal kapcsolata. A fent említett nacionalista felbuzdulás akarja a pa-
rasztokat jobb magyarokká tenni azáltal, hogy magyar kiválóságok neveivel
(ahelyett, hogy megismertetné a mögöttük lévő embert) kiszorítja régi, örökölt,
megbecsülhetetlen értékű helyneveit. 

Jó volna mindig, lelkiismeretesen a helynevek (s egyéb pl. intézménynevek)
eredeti értelmére gondolnunk. Nem azért találták ki a régiek, hogy mi, késői
utódok, rajtuk keresztül egyeseknek hízelegjünk, vagy hálálkodjunk. Hanem
azért, hogy általuk a közösségünk kifejezze egy helyről való megfigyelését, vé-
lekedését, a hozzá fűződő munkáját, emlékét. Azaz, hogy rámutassunk egy-egy
hely lényegére, szerepére, melyet a közösség életében, mindennapos tevékeny-
ségében jelentenek. Csak ha az eredeti funkciójukat megőrzik, lehetnek a hely-
nevek apró jelei, tanúi, bizonyítékai a közösség sok százados múltjának. Ezt
minden közigazgatási embernek rá kellene írni nagy betűkkel a hivatala falára.
Talán megszűnnék akkor helyneveink meggondolatlan hatósági pusztítása,

abban az időben, amikor éppen az eredeti helynevek gyűjtése valóságos nemzeti
tudományos program s eszköz arra, hogy a magyarságnak – öntudata emelé-
sére – megmutassuk kiterjedése, életterülete egykori nagyságát. Értenek-e
vajon a szóból, akiket a szó illet? Az ember, egyedül állva, legfeljebb csak annyit
tehet, hogy felbiztatja parasztrokonait: ne féljenek a községháza kisasszonyaitól,
mondjanak csak továbbra is Velencét a Kölcsey utca helyett. De vannak, jól
tudjuk, férfiak, akiknek csak egy gombnyomásba kerül, hogy megállítsák az
őrült várvédőket, akik esztelenül lehengergetik a várfal köveit, a vár ezer és
ezer apró támasztékát.” 

A tanulmányt elsősorban a benne található érdekes információhalmaz miatt
volt érdemes beemelni kötetünkbe. A személynevek vonatkozásában a szerző
számos kritikus és önkritikus megállapításával érthetünk egyet. Az ősi nevek
jelentősége, az előkelősködő rossz szokásokról szóló sorai, vagy a magyar jelleg
mesterkélt fitogtatásáról írottak, az újonnan kereszteltek esetében a józan ta-
nácsok valamennyien igényt tarthatnak egyetértésünkre. De hová jutottunk ettől
azóta! A Rodrigók és Winnetouk, az Izaurák és Cintiák való világába. 

Nagyon fontos a helynevek kapcsán írott fejezet. Bár az elszakított terüle-
teken a demográfiai jog – egészüket tekintve elveszett. Ezért kezelték a béke-
tárgyaláson Beneš javaslatára összevontan az összes keleti, Romániának adott
területet Erdély név alatt, ugyanis külön-külön nem lett volna meg mindegyikben
az ehhez szükséges nemzetiségi többség, azonban a megmaradás szempontjá-
ból nem elhanyagolható történelmi jog ma is él. Ezt újabban már román törté-
nész is leírta. S ennek igazolására a helynevek igen fontos támaszt nyújtanak. 

y

Ama dekrétumok atyja
Vájlok Sándor: Beneš külpolitikája 1943/8.

A mai magyar közvélemény vagy keveset, de gyakorta semmit sem tud Eduard
Benešről. Legfeljebb a hírhedt Beneš-dekrétumok kapcsán ismerős a név. Pedig
érdemes volna megismerni, hogy egy, a nemzeti ügyek iránt elkötelezett diplo-
mata, mit volt képes tenni hazájáért. És itt félre kell tennünk az ellenszenvet, s
inkább a példa megismerésére kell törekednünk. Mert, hogy az eredményes
külpolitika miről szól, azt alább olvashatjuk.

„Beneš ellenségei szatirikusan mondogatták prágai dicsőségei idején, hogy
úgy csinálja a csehszlovák külpolitikát, mintha emigrációra készülne, hogy újból
alkalma nyíljék nem mindennapi propagandista képességei kifejtésére. Ez a
megállapítás, ha nem is mindenben, de nagyvonalaiban mégis igaz. Mintha
Beneš legnagyobb dicsősége idején sem érezte volna biztonságosnak lába alatt
a Csehszlovák Köztársaság talaját; nemcsak hogy fenntartotta első világháborús
nemzetközi kapcsolatait, hanem újabbak, fontosabbak kiépítésére igyekezett.
Külügyminisztersége, később elnöksége idején az angolszász diplomaták, új-
ságírók, politikusok és tudósok valóságos »hadseregét« kötelezte le magának
anyagilag. Bőkezű adakozással kereste fel az angol és amerikai egyetemek rek-
torait, kutatási alapokat létesített, diáklapok kiadását tette lehetővé és a tanári
kar minden fontosabb tagját meghívta Prágába, Pöstyénbe és a világhírű szlo-
vákiai fürdőkbe. A Csehszlovák Köztársaság húsz éve alatt minden évben szá-
zával nyaraltak ingyen a »beteg nyugati politikusok«. Beneš mindig készségesen
hajlandó volt a zavarba jutott újságok és újságírók kisegítésére. Hajlandó volt
bárhol »Csehszlovák Intézetet« létesíteni és gazdagon megjutalmazni az alapí-
tókat. 

Ennek az előrelátásnak köszönhette, hogy 1938-ban, amikor a köztársaság
összeomlott, s repülővel kellett elhagynia titokban azt az országot, ahová 1918-
ban diadalmenettel vonult be, »készbe« ment. Hatmillió svájci frank várta a lon-
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doni pénzintézetekben, rezervált szobák a legelőkelőbb szállodákban, s hűséges
angol barátok ajánlották fel szolgálataikat eddigi honorálásuk hálájaképpen.
A nagyszerű angol és amerikai kapcsolatok lehetővé tették, hogy azonnal mun-
kához láthatott, elkezdhette célja megvalósítását: a müncheni döntés Csehsz-
lovákia visszaállítását. Nyilatkozatai sajtót kaptak, s eddig is fenntartott angol
és cseh nyelvű lapjai rendelkezésre állottak a propaganda megindításához. Egy
propaganda sem érte el azt, amit a cseh Beneš vezetése alatt. Emigrációja első
napjaiban már öt világadó rádiójában szólhatott a cseh ügy »igazságosságáról«,
s egy francia és négy angol folyóirat hirdette politikai elveit Franciaországban,
Angliában és Amerikában. 

Az előre kiépített szervezet munkásait, vezetőit Beneš Prágából vitte ki.
A lengyel emigrációt kivéve, egyetlen »menekült« kormánynak sincs olyan nagy
és kiváló garnitúrája, mint neki. 1938–39-ben csaknem az egész szellemi
Csehszlovákia kijutott az emigrációs alap segítségével, s a propagandisták az
előre megállapított terv szerint indultak el Párizsba, Londonba, az Egyesült
Államokba és Moszkvába. Mindenkinek megvolt a helye, megkapta az utasítá-
sokat, mit csináljon, kivel tárgyaljon és kit semmisítsen meg. 

A többszáz propagandistát természetesen Beneš irányítja és rángatja. Ő dönt
a pénzügyi kérdésekben, s őtőle függ, hogy valaki szabadon maradhat-e, vagy
pedig internáló táborba kerül. Több példa van rá, hogy az ellenszegülőket az
államhatalommal záratja el (többeknek Moszkvában, Prídavok Péter
autonomista érzelmű szlovák internáltatása Londonban stb.). Ez a diktátori ha-
talom azután nemcsak Beneš személyét biztosítja, hanem a propaganda egy-
öntetűségét is. 

Amikor a »szellemi Csehszlovákia« kiérkezett az angolszász államokba,
Beneš munkához látott, hogy megalkossa az elvi Csehszlovákiát, melynek el-
nöke lesz. Megkezdte az államépítő, honalapító alkotmányos munkát. A párt-
és személyi ellentétek elnémítása után 1940 szeptemberében önkényesen visz-
szahelyezte magát elnöki jogaiba és megkezdte a diplomáciai tárgyalásokat.
1940. október 25-én már alá is írhatták az angol–csehszlovák szerződést, mely
az elvi Csehszlovákia első külföldi szereplése. Ezután még ugyanabban az évben
(nov. 4.) megszervezi a csehszlovák államtanácsot, mely a törvényhozói testület
szerepét tölti be mellette a Prágába való visszatérésig. A törvény lehetőséget
nyújt neki 40 tag, képviselő kinevezésére. 

A kinevezéseknél úgy járt el, hogy a londoni Csehszlovákia hű utódja legyen
a régi, de valódi köztársaságnak, s benne minden nemzetisége helyet kapjon.
Az államtanácsnak így vannak cseh, szlovák (az ismertebbek: Paulíny-Tóth,
Macháček, Bečko, Lichner, Slávik stb.), magyar (Schulz Ignác, zsidó, volt szo-
ciáldemokrata kormánypárti képviselő) és ruszin (Cibere Pál, Petruščák Iván)
tagjai. A »parlament« megszervezése után megalakulhatott a csehszlovák kor-
mány is cseh (Srámek, miniszterelnök, Masaryk János, külügyminiszter,
Feierabend, Ingr, Nemec) és szlovák (Slávik, Bečko, Lichner, Viest) miniszte-
rekből. 

A »kész« államban az elnök legfontosabb feladatul a külpolitikát állapította
meg. Ez a külpolitikai ténykedés eleinte sok nehézséggel járt, mert az ango-
lok, akik részt vettek a müncheni döntés meghozatalában, elzárkóztak Beneš
külpolitikájától. A lengyel háború gyors lefolyása és kimenetele azonban ked-
vező környezetet teremtett Benešnek, aki főleg arra törekedett, hogy a lon-
doni államot mindenütt elismerjék és nemzetközi szervnek tekintsék. Hosszas
tárgyalások után végre 1941-ben Anglia elismerte Csehszlovákiát, törvény-
szerűnek vette Beneš elnökségét és követet küldött kormányához. Az elisme-
résben megállapodtak arra nézve is, hogy a békekonferencián csak Benešnek
van joga tárgyalni a csehek, a szlovákok és a volt Köztársaság többi népe ne-
vében. Az elismeréshez hamarosan csatlakozott az angol gyarmatbirodalom
Kanadával és Ausztráliával, továbbá a Szovjet, Kína, az Egyesült Államok és
a Harcoló Franciaország (de Gaulle). A csehszlovák propaganda ezért, a kül-
politikai eredményeket véve alapul, rendkívül szerencsés esztendőnek mon-

dotta ki 1941. évet, mivel az Csehszlovákiát ismét bekapcsolta a demokrata
szövetségesek sorába. 

Beneš nem elégedett meg a puszta elismeréssel. Külpolitikájának második
lépése a csehszlovák terület biztosítása volt. Ennek alapfeltétele a müncheni
döntés megsemmisítése volt, mert annak alapján 1938 őszén angol és francia
beleegyezéssel hasították ki a szudéta-német, a lengyel és magyar területeket.
Azóta bekövetkezett továbbá Szlovákia és a Ruthén-föld elszakadása is. A
Beneš-kormány tehát jogilag csupán a Cseh-Morva Protektorátust képviselte.
Ezért Beneš arra törekedett, hogy a müncheni döntést az érdekelt demokrata
hatalmakkal megsemmisíttesse. Próbálkozásai sokáig nem jártak sikerrel, mert
az angolok csak kétéves »meggyúrás« után voltak hajlandók dönteni ebben a
kérdésben. Így 1942. augusztus 5-én történt meg a Beneš részéről régóta várt
jegyzékváltás, melyben az angol kormány a maga részéről érvénytelennek
mondja ki a müncheni értekezletet és annak következményeit. Az angolok azzal
okolták meg lépésüket, hogy a németek szintén megszegték a szerződést akkor,
amikor Csehszlovákia függetlenségét megszüntették.

Az angol jegyzékhez csatlakozott a Harcoló Franciaország is (1942. szept.
29.). Hasonlóan semmisnek mondotta ki a müncheni döntés alapján véghezvitt
területi változásokat a Szovjet és az Egyesült Államok. Beneš külpolitikájával
két év alatt tehát »visszaállította« Csehszlovákiát 1938 előtti határaival. Ter-
mészetesen csak elméletben. 

Ennek az integer köztársaságnak a nevében kezdte meg azután »nagypo-
litikáját« és a világ helyes elrendezését célzó receptjeinek kidolgozását. Itt
két síkon mozgott: egyrészt világpolitikát űzött s a nagyhatalmaknak gyártott
tanácsokat, terveket, s közvetítőül ajánlkozott fel vitás kérdéseik megoldá-
sához, másrészt Csehszlovákiát igyekezett biztosítani külpolitikai szerződé-
sekkel.

A nagypolitikában Beneš mindig a demokrata államok divatját követte, s ahhoz
járulgatott tanácsaival, melyek végeredményben nem a világmegoldás megjaví-
tását, hanem Csehszlovákia szerepének kihangsúlyozását célozták. 1941–42-
ben az angolszász közvélemény újjárendezési terveket gyártott és európai
határokat rajzolt. Beneš követte a divatot és elkészítette Európa újjáépítésének
tervét, mely három elven nyugodott: 1. Csehszlovákia visszaállításán, 2. Né-
metország megbüntetésén és 3. egy németellenes biztonsági rendszer kiépíté-
sén. A fenti elvek megvalósítására Beneš nyolc hatalmi csoportra osztotta
Európát. A tervben különösen három szláv államnak, a Szovjetnek, Csehszlo-
vákiának és Lengyelországnak juttatott a demokrata közvélemény szemében
fontos szerepet: a német imperializmus föltartóztatását. 

A nyolc hatalmi csoport: 
1. Nyugat-Európa szövetsége, mely magában foglalja Franciaországot, Nagy-
Britanniát, Belgiumot és Hollandiát. Beneš külpolitikájának egyik tétele, hogy
a háború utáni Franciaországnak vezető szerepet kell juttatni az európai politi-
kában. Ez a Franciaország természetesen barátságos politikát folytatna a Szov-
jettel szemben, mivel politikájában is a baloldali felfogás uralkodnék. 
2. A háború utáni Németország. A német területeket tartományokra kell fel-
osztani. A legelőnytelenebb határokat Beneš Poroszországnak szánja, mert azt
több tartomány között akarja feldarabolni. 
3. Olaszország a gyarmatok és Trieszt nélkül. 
4. Az újjáalakított Közép-Európa, melynek központjában a csehszlovák–lengyel
konföderáció állna. Ehhez csatlakozik Ausztria, Magyarország, esetleg Romá-
nia. Az utóbbi választhat a Balkán-blokk és Közép-Európa között. Magyaror-
szággal kapcsolatban külön is megjegyzi, hogy nem tarthatja meg azokat a
területeket, melyeket »1938 után szerzett Németország támogatásával«. 
5. Balkán-blokk. Jugoszlávia, Görögország és Albánia foglalna helyet ebben
az államszövetségben. Románia maga dönt, hogy ide akar-e tartozni. Bulgáriát
azonban kényszeríteni kell, hogy az 1938 óta szerzett területei visszaadásával
belépjen a Balkán-szövetségbe. 
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6. Oroszország–Kelet-Európa. Oroszországnak részt kell vennie az európai
rend megszervezésében, mert földrajzilag és politikailag éppúgy idetartozik,
mint Nagy-Britannia.
7. Skandináv egység. Ide tartoznának az északi államok. 
8. Délnyugati egység, Portugália és Spanyolország szövetkezésével. 

Az európai határkijelöléseknél Beneš külpolitikájának két iránya figyelhető
meg határozottan. Az egyik: a félő gondosság, hogy Oroszország ne rekesz-
tődjék ki az európai politikából, hanem számbeli súlyának megfelelően szerepet
kapjon. A másik: Magyarország háttérbe szorítása az angolszász hatalmak előtt.
Ennek elérésére Beneš ismét elővette első világháborús propaganda-téziseit s
Magyarország háborús szerepe mellett főleg társadalompolitikai kérdésekkel
foglalkozik. »Magyarországon pl. – mondotta a Liberal Social Council ebédjén,
1942. május 12-én – egyetlen osztály feudális és arisztokratikus uralma az
irányadó. Ennek át kell alakulnia valóságos demokratikus állammá, esetleg köz-
társasággá. Azt hiszem – bár nem az én feladatom ezeknek a kérdéseknek az
eldöntése –, ez a rendszer volna a legjobb, hogy új társadalmi építményt ala-
kítson és képessé tegye a magyar népet arra, hogy új és szoros kapcsolatokat
létesítsen három szomszédjával, a románokkal, jugoszlávokkal és csehszlová -
kokkal s véglegesen lezárja a szerencsétlen versengés és területi viták korsza-
kát.« Beneš igyekszik igazolni a külföld előtt azt is, hogy a trianoni béke-
szerződés nem volt igazságtalan, s a magyar állameszmével kapcsolatos külföldi
optimizmus alaptalan. 

Amikor az angolszász közvélemény felhagyott a határrajzolással, az állam-
területek darabolgatásával, s geopolitikai elvek alkalmazását sürgette a világ-
rend kiépítésénél, Beneš új remédiumot talált fel. Részletes és hosszú tervet
dolgozott ki a biztonság megszervezésére és a háború utáni nemzetközi politika
felépítésére. Ezt a tervét 1942. nov. 12-én mutatta be a csehszlovák államta -
nácsban. Az újabb elgondolás három pontból áll, ezek: 1. az Atlanti Chartán
alapuló Nagy Szövetség fenntartása a háború után is; 2. a brit–szovjet szerző-
dés és 3. a délkelet-európai föderációk. 

A világbéke biztosításának munkáját azzal kell kezdeni – mondja –, hogy
érvényben hagyják az Atlanti Chartát (1941. aug. 14.), melyet minden demok-
rata hadviselő fél ünnepélyesen aláirt (1942. jan. 1.) és magára nézve kötele-
zőnek fogadott el. Beneš nem kételkedik abban, hogy a Charta főbb elvei a
háború után megvalósulnak, s biztosítják a demokratikus jogok érvényesülését
és a kis nemzetek állampolitikai szabadságát. A Chartához való ragaszkodás
fontos érdek s az utóbbi időben némileg angolellenes. Az angolszász körökben
ugyanis elfordultak a kis nemzetek függetlenségének elvétől, s helyette a na-
gyobb egységek kialakítását vették tervbe. Ez sérelmes a csehekre, mert a na-
gyobb szövetségben idegen elemek juthatnak túlsúlyra velük szemben.
(Különösen a konzervatív, vagy katolikus elemek szövetségétől félnek, ezért
hangsúlyozzák ki a Szovjet részvételét a föderációkban, mert ez az előbbi ré-
tegek összefogását lehetetlenné tenné.) 

Az újjáépülő világban igen fontos szerepet játszik a brit–szovjet (1942.
máj. 26.) szerződés, mely biztosítja a szovjet részvételét az európai politiká-
ban. Ez különösen fontos a cseheknek, mivel elsősorban Moszkva támogatá-
sára számíthatnak a közép-európai kérdések rendezésénél. Beneš régi
álmának megvalósulását látja a Szovjet európaizálásában. Mi 20 éve dolgozunk
ezért a politikáért – mondotta –, és sokak gyanúsításai és bírálata ellenére
meg is valósítottuk. Végzetes lenne a háború utáni Európára az, ha a Szovjetet
nem építené be az európai békére és egyensúlyra törekvő közös munkába. Ha-
talmas, nagy állam ez, mely szerves része az európai kontinensnek, s melyet
éppen úgy nem lehet abból kizárni, amint nem lehet a perifériára sem szorítani.
Aki régebben megpróbálkozott kirekesztésével, az tulajdonképpen a náci Né-
metország javára dolgozott, s aki ma tenné azt, az újabb európai katasztrófát
készítene elő. Európa érdeke Kelet és Nyugat békés együtt munkálkodása, ha
meg akarjuk teremteni az egyensúlyt és a tartós békét... Ez természetesen

nagy hatással lesz a Szovjet politikájára is. A Szovjet ellenséges ténynek veszi
azt a politikát, amely izolálta, vagy izolálni akarja Közép- és Nyugat-Európától,
ahová pedig, mint nagyhatalomnak, beleszólási joga van. Az elszigetelés sze-
rinte nemcsak nemzetközi érdekeit fenyegeti, hanem különleges politikai és
társadalmi rendszere ellen is irányul. Biztos vagyok abban, hogy Európa
együttműködése a Szovjettel megteremti a Szovjet együttműködését Európá-
val, növeli a bizalmat és a barátságot, az erők egyensúlyához vezet és végle-
gesen ellenáll a német imperializmusnak és a Drang nach Osten, de a Drang
nach Westen törekvésnek is.

A csehszlovák külpolitika előfutára a Szovjet európaizálódásának. Az an-
golszász és emigráns hatalmak között rendszeresen foglalkozik a szovjet rend-
szer »konszolidált« és kulturált mivoltának népszerűsítésével. Így akarja
eltüntetni a »Vörös Rém« felfogást, mely a Szovjet nemzetközi bekapcsolásának
még mindig igen nagy akadálya. A Vörös Rém elhomályosítására felhozzák,
hogy a vörös hadsereg a »világ legkulturáltabb katonasága« s a Szovjet belpo-
litikájában biztosítja az emberi jogokat és szabadságot. Ma már egész világ-
hullám érezhető, mely a szovjet »szerecsent« meg akarja mosdatni. Hirdetik,
hogy a vörös rendszer polgáriasult, levetette proletár jellegét; a hadsereg vissza-
tért a cári tradíciókhoz s telítve van nemes patriotizmussal; a vallásgyakorlat
szabad, amit fényesen igazol az, hogy az orthodoxok gyűjtést rendezhettek, s
az összegyűjtött pénzből Vorosilov-tankokat ajándékoztak Sztálinnak. 

Beneš azonban nemcsak elvileg hirdeti a szovjetbarátságot, hanem cseh–
szovjet vonalon meg is valósítja. Nyilván azért, hogy példát adjon a délkelet-
európai népeknek. A csehszlovák külpolitikának, de egyben a csehszlovák
államiságnak is alapja a Szovjet korlátok nélküli nemzetközi uralma. Ezért élvezi
Beneš a Szovjet bizalmát, s ezért használja fel gyanú nélkül nemzetközi tanácsait.
A csehszlovák köztársaság viszonyát ilyen alapon rendezte Moszkvával. Szerző-
dést kötött vele (1941. jún. 18.), melyben a Szovjet elismerte a München előtti
köztársaságot, s kijelentette: érdeke, hogy Csehszlovákia szabad, független és
erős állam legyen a mostani háború befejezése után. (Beneš ezt a szerződést
használta fel az angoloknál arra, hogy a müncheni konferenciát érvénytelenítsék.)
Ugyanezt Bogomolov, a londoni emigráns kormányokhoz kinevezett szovjet
nagykövet 1942. jún. 4-én ismét kinyilatkoztatta Ripka államminiszternek, s pár
nappal később (1942. jún. 9.) hasonlóan nyilatkozott Molotov is a Moszkvában
tartózkodó Benešnek. Nem kétséges tehát az, hogy a szovjet tervek jelentékeny
magyar területtől fosztanák meg Magyarországot, s szabad érvényesülést en-
gednének a magyarellenes csehszlovák politikának Közép-Európában. 

A csehszlovák külpolitika nem tartja elítélendőnek azt, hogy támogatja a
szovjet nemzetközi terjeszkedését. Azt hiszi, hogy a »szovjet nem bomlaszt,
hanem közelebb hozza az emberiséget a szovjet eszmékhez«. Ezért a londoni
kormány egyik legdicsérendőbb tettének tartja, hogy 1943 elején megszervezte
az oroszországi csehszlovák hadsereget és azt harcba vetette a vörös hadsereg
oldalán. Moszkva szerint bevált a cseh hadsereg, s hogy ezt példaként a többi
közép-európai nemzet felé kihangsúlyozza, a kevés létszámú légióban többszáz
kitüntetést osztott ki. Cseh katona viseli jelenleg egyedül az egész világon, mint
nem szovjet állampolgár, a legnagyobb vörös kitüntetést: »A szovjet hőse« címet
a Lenin-renddel és arany csillaggal. A szövetséges táborban a cseh az egyetlen,
melynek hadserege szovjet földön harcol. 

Ez a szovjet célokat szolgáló felfogás érvényesül Beneš közép-európai, ún.
föderációs politikájában is. A föderációban Európa meggyógyításának egyik
legjobb orvosságát látja. Külpolitikájában ezért arra törekszik, hogy neki ked-
vező föderációs feltételeket dolgozzon ki. Tudni akarja mindenekelőtt, mi lesz
Ausztriával, Magyarországgal, Romániával és Bulgáriával. Erre nézve ugyanis –
amint az az eseményekből kivehető – nem kapott határozott elgondolást az an-
golszászoktól, s így csupán a szovjet felfogást ismerheti. A föderációs tárgya-
lások ezért szűk keretben folytak, Lengyelország és Csehszlovákia, Jugoszlávia
és Görögország között. 
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A lengyel–csehszlovák föderációs tárgyalások 1940 első felében kezdődtek
meg. A szövetség tervét főleg az angolszász hatalmak ösztönözték, s ezt a po-
litikai gyámkodást mindaddig megtartották, míg a német–szovjet háború ki nem
tört. Az érdekelt felek közül egyik sem tanúsított nagyobb érdeklődést a szö-
vetség iránt, mivel tudták, hogy a cseh-lengyel ellentétet nagyon nehéz megol-
dani áldozatok nélkül. Erre pedig egyikük sem hajlandó. A cseheknek azonban
mégis fontos volt valamilyen megegyezési forma elérése, mert az angolok a len-
gyel–cseh viszonyt figyelembe vették a csak elvileg létező csehszlovák állam el-
ismerésénél. Hosszú huzavona után 1940. nov. 11-én végre sor került egy
lengyel–csehszlovák deklaráció megszövegezésére, melyben mindkét fél »felis-
merte a szövetkezés fontosságát« s bizottságot létesített a föderációs elvek ki-
dolgozására. 1942. jan. 12-én, tehát csaknem két év után, elkészült a terv és
aláírhatták a jegyzőkönyvet, melyben kimondották, hogy a háború után föderá-
cióra lépnek. Közös lesz had- és külügyük. A föderációhoz az osztrákok és ma-
gyarok is csatlakozhatnak. Ha azonban a csehszlovákok szabad kezet kapnak
ennek elintézésére, a magyar nemzetnek be kell lépnie ebbe a közép-európai
szláv szövetségbe, ahol elsősorban demokratizálását hajtanák végre. 

A lengyel–csehszlovák szövetség nem jutott túl ezen a jegyzőkönyvön. A szov-
jet hadseregnek a téli hadjáratban elért eredményei elbizakodottá tették a cse-
heket, akik most már nyíltan léptek fel igazi külpolitikai céljaikkal. A szövet-
séggel kapcsolatban kijelentették, hogy céljuk a Szovjet bekapcsolása a közép-
európai ügyekbe, s általában a szovjet politika és társadalmi rendszer áttelepí-
tése erre a tájra. A bolsevista rendszert nem engedik visszaszorítani, hanem
ellenkezőleg, ki akarják húzni Nyugat felé. A szláv népek közép-európai uralma
ugyanis csak ezzel biztosítható. Ezért felszólították a lengyeleket, hogy változ-
tassák meg Moszkvával szemben folytatott politikájukat, szüntessék meg a szov-
jet rendszer bírálgatását lapjaikban, s a kommunista lengyeleknek is adjanak
helyet a kormányban. Rá akarták kényszeríteni a lengyeleket arra is, hogy kül-
politikájukban simuljanak a szovjet érdekekhez, s kapcsolják be Wasilewska
Wanda csoportját a lengyel ügyek intézésébe. Wasilewska Wanda lengyel szár-
mazású proletárnő, aki mindenben kiszolgálja a bolsevista uralmat, s lapjában
(Slobodna Polska), titkos rádiójában (Koszciuszko) támadja a polgári irányzatú
lengyel kormányt, és külön vörös lengyel hadsereget szervezett Sikorszki pol-
gári gondolkodású katonasága ellen. 

A lengyelek megtagadták a cseh kívánságokat s mereven elzárkóztak az elől,
hogy a Szovjet szerepet kapjon a Közép-európai Szövetségben. A lengyel fel-
fogás az, hogy a Szovjet ellen éppoly gátakat emeljenek, mint a németség ellen.
A Szovjettel szemben különben is rendezetlen kérdéseik vannak a lengyeleknek.
E kérdések közül különösen kettő számottevő: a Szovjetbe hurcolt lengyel la-
kosság sorsa és a keleti határ. Ez utóbbinál a lengyel kormány ragaszkodik
1939-es keleti határához (tehát Nyugat-Ukrajnához Lemberggel) s nem fo-
gadja el a szovjet–német megegyezéses határt. 

A világnézeti ellentétek mellett területi ellentétek is felvetődtek a csehek és
lengyelek között. A csehek ugyanis visszakövetelik a lengyelektől Tessent és
Észak-Magyarország ama részeit, melyeket Beck csatolt Lengyelországhoz
1938-ban gazdasági és geopolitikai okokból. Amikor a katyni ügy kirobbantotta
a lengyel–szovjet válságot, a cseh szolgák követték uruk parancsát és megsza-
kították tárgyalásaikat a lengyelekkel. Okul azt hozták fel, hogy a lengyelek el-
lenséges magatartást tanúsítanak szovjet szövetségesükkel szemben.
Ilyenformán pedig a szövetség elképzelhetetlen, mert az itteni népek szabad-
ságát és függetlenségét csak a Szovjettel való szoros együttműködés biztosítja,
mivel földrajzilag ez a legközelebbi világhatalom. Csehszlovákiának létérdeke
a szovjet szövetség. »Ezért a csehek nem vesznek részt annak a lengyel tervnek
a megvalósításában, amely polgári rétegeződésű szövetkezéssel ki akarja szo-
rítani a Szovjetet a kárpát-dunai térből.« 

Lényeges volt azonban az eltérés köztük más síkon is. A cseheket agresszív
magyarellenes politikájukban nem követik a lengyelek. Sőt a cseh sajtó szerint

a lengyelek támogatják a »magyar imperialista politikát, s jogosnak mondják a
magyar területszerzést«. A Freen Europa (lengyel és angol nyelvű lap) szerint
Észak-Erdély visszaadása részben enyhítette a trianoni békediktátum sebeit.
A lengyelek nem üzentek hadat Magyarországnak, sem mi Lengyelországnak,
jóllehet a csehek hadiállapotban vannak velünk.

Beneš magyar vonatkozású külpolitikájában a régi kisantant-politika vissza-
állításán fáradozik. Ezért szerette volna, ha Közép-Európában megvalósul a szláv
föderáció, Dél-Kelet-Európában pedig a Balkán Szövetség, mert ebben az eset-
ben Magyarországot bekerítette volna. A körülzárt ország tehetetlen lenne
Benešsel szemben és képtelen lenne önálló külpolitikai akciókra. Magyarorszá-
got eddig csak felvidéki, északerdélyi és bácskai, most visszakapott területeitől
»fosztotta meg«, nem kétséges azonban, hogy a csehszlovák élettér elmélete
alapján az 1918. évi párizsi határok megvalósításáért fog küzdeni. Ez a határ-
vonal mélyen a trianoni alatt húzódott, s bekebelezte volna a Mátrát, Bükköt és
a Tokaji hegységet az értékes ipari centrumokkal. A területi kívánságok mellett
bele akar szólni Beneš Magyarország szociálpolitikai ügyeibe is. Propagandája
szerint országunk »a fasiszta reakció bölcsője«, itt láttak napvilágot az első
antiszemita törvények, s magyar államférfi támogatta legelőször Európában a
hitlerista uralmat (Gömbös). Magyarországon radikális társadalmi és földbir-
tok-politikai reformot kell megvalósítani, demokratizálni kell az egész országot,
mert csak a demokratikus Magyarország lehet hű szövetségese a szláv nemze-
teknek. A csehszlovák propaganda azt hirdeti, hogy »a magyar nép nem fél a
rémtől s nincsenek aggodalmai az állítólagos szovjet imperializmus miatt«. 

A csehszlovák külpolitika szerint a háború után feltétlenül szükség lesz a
demokratizált Ausztria és Magyarország bevonására a Szovjet irányítás alatt
működő államszövetségbe, mert ellenkező esetben a két állam »az olasz vagy
német politika eszköze lesz. Ha nem vonatnának be a közép-európai szerve-
zetbe, a körülzárás veszélye fenyegetné állandóan Csehszlovákiát«. 

A magyarellenes politika sugallja a kisantant visszaállításának tervét. Beneš
e terv megvalósításához csak azért nem tud hozzálátni, mert a két partner: a
szerb és a román nem tárgyaló fél. A szerb tábor szétesett és belső ellentétek
akadályozzák tevékenységét. Mégis sikerült elérnie azt, hogy felújíttatta a szer-
bek magyarellenes politikáját és rávette őket arra, hogy az utóbbi évek ese-
ményeit használják ki propagandisztikus célra. Beneš barátai, angol újságírói
(W. Steed) az utóbbi időben sokat foglalkoztak a jugoszlávokkal s különösen a
magyar–szerb viszonnyal. Romániával nem tudja felvenni a kapcsolatokat, mert
»nem lehet eldönteni, hogy ki képviseli a román nemzetet«. Tileaval megszakadt
együttműködése akkor, amikor Eden az angol alsóházban kijelentette, hogy a
volt román követ magánember s nem áll mögötte a románság. Az exkirállyal
rosszak a kapcsolatai, s különben is a király személye nem kedvelt az angol-
szászoknál. A románokat Beneš így csupán elvileg támogatja s ígér területeket
az eljövendő együttmunkálkodás jutalmául. 

Beneš eddigi külpolitikájában két korszakot figyelhettünk meg. Az elsőben
Európa felosztására tett javaslatokat, a másodikban a világbéke megszervezé-
sével foglalkozott. Szerződéseket kötött, s tanácsadóként lépett fel a nagyha-
talmak mellett, hogy céljait keresztülvigye: a Szovjet európai érdekvédelmét és
az integer Csehszlovákia visszaállítását. A harmadik korszakában, melyet szláv
korszaknak nevezhetünk, ugyanezekért a célokért dolgozik. 

A szláv politika lehetőségeit Moszkva fedezte fel 1940-ben külpolitikai szán-
dékai leplezésére. Moszkvában megalakították a Szláv Kongresszust, mely a
szláv komintern szerepét tölti be. A szláv komintern célja, hogy a szláv népeket
a faji közösség jelszavával befogja a szovjet érdekek szolgálatába. Moszkva
szláv alapon akar eljutni azokhoz a népekhez, melyek lelki és társadalmi struk-
túrájuk miatt (vallásosság, polgári rendszer) irtóznak tőle. A szláv komintern
1943 tavaszán látott hozzá igazában a szláv világ megszervezéséhez. A május
9-én tartott kongresszus már elvileg minden szláv legfontosabb fóruma volt s
a szlávok politikai egységesítése mellett foglalt állást. Gundorov Sándor, szovjet
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vezérőrnagy kimondotta a szlávok nevében: »A moszkvai szláv választmányt a
szláv nemzetek közvéleményének képviselői azért alkották meg, hogy részt ve-
gyenek a hitlerizmus elleni kegyetlen harcban és a szláv nemzetek egységének
kialakításában.« A szláv baloldali intellektuelek drámai felszólítást írtak alá a
hitlerizmus elleni harc ügyében: »Halljátok meg, szláv testvérek, csehek, szlo-
vákok, kárpát-ukránok, lengyelek, szerbek, horvátok, szlovének, bulgárok és
makedónok! Hozzátok fordulunk a drága fiaink, testvéreink vérétől áztatott szláv
földekről, a feldúlt városokból és falvakból, s a partizán erdőkből, a felfegyver-
zett harcoló szlávság nevében felszólítunk mindnyájatokat, kiknek kedves a sza-
badság, kik a nemzetek szabadsága, kultúrája és barátságáért dolgoztok: Fel a
harcra a hitleri tyrannizmus ellen!« 

A moszkvai utasítások értelmében Beneš most szláv jelszavakkal közeledik
szláv nemzetek felé. Ez a külpolitikai vonal csak most indult el, nincsenek na-
gyobb eredményei, ezért még nem lehet vele kritikailag foglalkozni. 

A fenti fejlődés alapján megállapítható, hogyan dolgozik Beneš, aki három
évtized alatt két államot akar megalkotni. Mozog és szervez az egész világon,
hatalmas szervezetet mozgat, s nemcsak irányít, hanem maga is dolgozik. Most,
1943 derekán nem tudni, milyen eredményt hoz ez a hallatlan energiakifejtés:
a londoni szálló diszkrét csöndjében alszik-e ki a gondolat, vagy pedig újra tes-
tet ölt?” 

Amint látjuk, valóban testet öltött!
Meglepő, hogy mindezt ebben a formában Magyarországon 1943-ban le-

írták. Ez is rávilágít arra, hogy az akkori rendszer megítélése dolgában még
sok előítélet munkál. Azt sem sokat emlegetik, hogy Magyarországon működtek
legtovább a demokratikus pártok szabadon. A szovjetek és a mindenkori ma-
gyar baloldal, ma már balliberális elit, célja más volt és maradt. Mégpedig jó-
részt kimondatlanul, de sokszor nem rejtve, egy a valós hibákat tárgyilagosan
feltáró vizsgálódás helyett a minden érvet mellőző elítélést támogatni. Ez az
előfeltétele annak, hogy fennmaradjon egy általuk óhajtott kép a bűnös magyar
nemzetről, ami egyenlő lenne a Beneš-dekrétumok igazságával, vagyis a kol-
lektív bűnösséggel. 

y

Fölényben
Polónyi Nóra: A román propaganda hatása Nyugat-Európa
közvéleményére 1943/8.

Serdülő korom nyiladozó értelmével már mást sem hallottam Erdélyben, mint
a román propaganda szidalmát-dicséretét s azt, hogy bezzeg mi! Pontosabban:
bezzeg Magyarország. Valóban, az évek során láthattam, amint Románia nagy-
ságrendekkel többet fordít erre, és ez náluk rendszersemlegesen így működik,
miként ennek fordítottja nálunk is.

„A múlt század folyamán egészen a nyolcvanas évekig Nyugat-Európa köz-
véleménye általában rokonszenvvel tekintett Magyarország felé. Ennek a ro-
konszenvnek a gyökerei kétségtelenül részben még az 1848-as szabadságharcig
nyúltak vissza, amikor az európai haladó közvélemény a császárral szövetkezett
nemzetiségekkel szemben velünk rokonszenvezett. Európa liberális országai
ekkor a szabadság ügyének legelső harcosai közé sorolták Magyarországot is
és jóindulatú támogatásukról nemegyszer biztosították hazánkat. Kossuth és
az emigráció még fokozta ezt a rokonszenvet, s így a század végéig, amíg a po-
litikai érdekek mind jobban előtérbe kerülő szempontjai s a monarchia nemze-
tiségeinek egyre agresszívebbé váló propagandája nem zavarták meg hazánk
és Nyugat közt fennálló barátságos légkört, az európai közvélemény előtt a
Duna-medence egyik legrokonszenvesebb állama Magyarország volt. 

E fentebb említett két körülménynek hatására azonban rövid tíz év alatt a
külföldnek Magyarországról való eddig kedvező véleménye teljesen megválto-
zott. A század végén a liberális Magyarország már mint nemzetiségeinek el-
nyomója szerepelt a külföld közvéleményében, s a nyugati demokráciák
szemében a szabadság ügye lassan a nemzetiségek ügye kezdett lenni. 

Ezúttal csupán a románság szerepét kíséreljük meg nagy vonásaiban bemu-
tatni a monarchia nemzetiségeinek abban a nagyszabású propaganda-hadjára-
tában, amely Európa közvéleményének hazánkról alkotott felfogását rövid idő
alatt ilyen gyökeresen átalakította. Az események tisztán látásához a román
propaganda ténykedéseinek vizsgálata előtt, szükségesnek tartjuk röviden vá-
zolni azokat a háttérben működő mozgató erőket, amelyek legfőbb irányítói
voltak minden ország politikai állásfoglalásának. A propaganda céljaira alkalmas
talajt mindenütt ezek a nemzetiségi törekvésekkel összeegyeztethető közös po-
litikai érdekek készítették elő.” 

A NYUGATI KÖZVÉLEMÉNY ELFORDULÁSA
MAGYARORSZÁGTÓL
„Európa liberális országai közül Franciaország a XIX. század közepéig minden
más politikai szemponttól mentesen csupán a szabadság-testvériség-egyenlőség
eszméinek egyik diadalra vivőjét látta hazánkban. Még az 1870-es években is
nagy elismeréssel nyilatkozott Magyarországról, amely elsőnek valósította meg
a Duna-medencében a liberális alkotmányt. S bár a két országot eddig a ro-
konszenv egyre sűrűbb szálai kötötték össze, mégis pár év elég volt ahhoz,
hogy a külpolitikai események hatása alatt Franciaország elforduljon tőlünk és
a nemzetiségek ügyének leglelkesebb pártfogójává váljék. 

A frankfurti béke után a francia külpolitika még Magyarországban vélte meg-
találni szövetségesét a jövendő német–francia háború számára, bennünk látta
az »antigermán koefficienst«, amely a »corpus Germanicum« egyre fenyegetőbbé
váló hatalmas tömegét kelet felől leköti. Mme Adam 1884-ben személyesen
jött evégből Magyarországra, azonban az ország egész közvéleménye helyett
csupán a függetlenségi pártot tudta meggyőzni a francia szövetség előnyeiről.
Hiába léptek szoros összeköttetésbe a szabadkőműves és liberális gondolko-
zású magyar írókkal, hiába támogatták hálából jelentékeny összegekkel a sze-
gedi árvízkárosultakat – mivel az 1871-es vereség után a magyarok is segítették
a német fogságban lévő franciákat – a két ország között közös politikai érdek-
kapcsolat nem jöhetett létre. A francia külpolitika irányelveivel még a függet-
lenségi párt elgondolásai sem voltak összeegyeztethetők, vagyis még annak az
egy pártnak a törekvései sem, amely hajlandó volt a hagyományos német ba-
rátság helyett új utakra lépni. Franciaország előtt ugyanis csak a dualizmus ke-
retében élő Magyarország látszott reális szövetségesnek Németország ellen,
mert a független Magyarország jelentéktelen tényezőnek tűnt fel számításaik-
ban. A magyarországi kísérletek sikertelensége következtében bebizonyosodott
tehát Franciaország előtt, hogy a Németország keleti határán végighúzódó szláv
népek érdeke a magyaroknál sokkal jobban összhangban van céljaival és hogy
ezeknek a népeknek az összessége alkalmas olyan övezet alkotására, mely Né-
metország mögött, »a Visztulától az Adriáig« húzódik. A francia gondolkodás
rugalmas, »Allemagne«-fogalma ezután már Magyarországot is magában fog-
lalta, s a német politikai egység köré tervezett gát középső része ezáltal kijjebb
tolódott. Így került előtérbe a román nép is, amelynek a francia külpolitika szá-
mára való fontosságát most vették csak észre. Érdeklődni kezdtek sorsa, hely-
zete s törekvései iránt, efelől addig meglehetősen tájékozatlanok voltak. 

A politikai érdekek megváltozása okozta tehát elsősorban a francia közvé-
lemény irányunkban észlelt rokonszenvének leáldozását, másrészről viszont
éppen ez volt az oka annak a kedvező fogadtatásnak, amellyel a franciák a nem-
zetiségek, jelesül a románok propagandáját már megindulásától kezdve része-
sítették. Európa másik liberális országának, Olaszország közvéleményének
érdeklődését a románság először a »közös eredet« és a »latin testvériség« frá-
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zisainak hangoztatásával ragadta meg. A román törekvések iránti rokonszenv
és barátság kifejlődését azonban itt is azok a mélyebb politikai indítékok segí-
tették elő, amelyek különösen a XIX. század végén Olaszországot szövetsége-
seitől, a Központi Hatalmaktól az ellenkező tábor oldalára hajtották. A monar-
chia balkáni terjeszkedése ugyanis mind jobban elidegenítette a Hármasszö-
vetségtől Itáliát, amely Ausztria olasz lakosságának irredentizmusa miatt is szí-
vesen fogadta a monarchia nemzetiségeinek hasonló célú törekvéseit. A
románok egységre irányuló mozgalmai tehát bizonyos mértékben hasonlítottak
az olaszokéhoz, ez volt a fő oka annak a ténynek, hogy a szabadságharc idejére
visszanyúló lelkes magyar–olasz barátság utolsó foszlányai is lassanként eltü-
nedeztek. 

Európa e két latin fajú nemzetével ellentétben az angol közvélemény a múlt
század végéig is még meglehetősen közömbös magatartást tanúsított az erdélyi
kérdés iránt. Ennek oka abban a körülményben rejlett, hogy Anglia komolyabb
politikai érdekei nem kapcsolódtak össze a románság törekvéseivel. Egyes sze-
mélyektől eltekintve, általában nem érdeklődtek iránta s határozott állást sem
foglaltak egyik fél mellett sem. 

Lassanként azonban éppen e tájékozatlanságot használta fel a románság a
maga céljaira. Az egyoldalú román propaganda ugyanis bebizonyította az angol
közvélemény előtt, hogy a románoknak a monarchia szétbontására irányuló tö-
rekvései a legnagyobb összhangban vannak Anglia hasonló elgondolásaival,
miért is ezután szívesen pártolt Anglia minden román mozgalmat, mert úgy
vélte, hogy ezzel egyúttal saját céljait közelíti meg. 

A politikai érdekellentétek miatt a magyar államtól fokozatosan elhidegülő
európai országokon kívül a velünk szoros kapcsolatban, sőt szövetségben lévő
német és osztrák közvéleményben is visszhangra találtak a Magyarország meg-
bontására irányuló román irredenta törekvések. 

Németországnak a magyar–román kérdéssel szemben tanúsított magatar-
tásából azt lehet legjobban bebizonyítani, hogy a nemzetiségi kérdésre vonat-
kozó szépen hangzó elméleteket az illető népek mindig saját érdekeik szerint
készítik el, de ha ezek megvalósítása már érdekkörükbe ütközik, végrehajtásá-
ból nem csinálnak lelkiismereti kérdést. Németország ugyanis a korszellemnek
megfelelően, éppen úgy, mint Európa többi nagy és kis népe, a politikai hatá-
rokon kívül élő fajtestvéreit is saját hatalma alá igyekezett vonni. Az így meg-
szerzett vegyes lakosságú területeken a többi népek asszimilálását a magasabb
kultúrájú nép által lehetségesnek, szükségesnek tartotta. Példa gyanánt maguk
mellett a magyarokat is felhozták, midőn azonban a hazai németség szem-
pontjából ítélték meg a helyzetet, akkor teóriájukat egyszerre megváltoztatták.
A szász egyetemnek 1876-ban történt feloszlatása óta, a magyarországi nem-
zetiségek állítólagos elnyomásának legendája Németországban is terjedni kez-
dett. Természetes tehát, hogy ebben a hangulatban a román propaganda ter-
mékeny talajra talált.

A bécsi udvarban a rendkívüli befolyással bíró s a monarchia sorsát szinte
teljhatalmúlag kormányzó cseh feudális arisztokraták érdekszövetségének a
dualizmus szétbontására irányuló tervei kapcsolódtak össze a románság törek-
véseivel. Az osztrák keresztényszocialista párt, melyet ez a valósággal kamaril-
laszerű egyesülés céljai terjesztése és népszerűsítése érdekében kerített
hatalmába, rendkívüli politikai rövidlátással a monarchia területén szoros szö-
vetségbe igyekezett tömöríteni a dualizmus ellenségeit. A létesítendő össz -
monar chia céljait vélték elérni a nemzetiségek, s így a románok törekvéseinek
támogatása révén, s nem vették észre, hogy a nemzetiségek a kezükbe adott
fegyverrel csak saját egyéni céljaikat fogják megvalósítani. A cseh feudálisoktól
szervezett propaganda hatására a század végén már szinte az egész osztrák
közvélemény ellenséges szemmel tekint Magyarország felé s az ekkor megin-
duló román propaganda szólamait a legnagyobb megértéssel fogadja. 

A különböző európai országok előbb vázolt politikai érdekei és céljai vilá-
gosan megokolják azt a kedvező fogadtatást, amelyben a nyolcvanas években

meginduló román propagandát mindenütt részesítették. A felszín alatt mélyen
rejtőzködő szempontok feltárása azonban nem csökkenti a román propaganda
érdemeit. Ugyanígy nem menti a háború előtti magyar nemzedék közömbös-
ségét sem, amellyel a nemzetiségek külföldi ténykedései iránt viseltetett. E szí-
vós és kitartó hadjárat eredménye lett az a gyűlölködő magatartás, amellyel az
európai országok közvéleménye az első világháború előtt hazánkra tekintett.
Az »ezer éves magyar elnyomás« valótlan állítása minden egyéb politikai októl
függetlenül, kizárólag a nemzetiségek propagandaműködésének eredménye-
képpen alakult ki.” 

A ROMÁN PROPAGANDA-HADJÁRAT MEGINDULÁSA
„A XIX. század második felében a dáko-román kontinuitás elvén felépülő román
irredentizmus célkitűzései az ókirályságbelieknél sokkal mélyebben áthatották
az erdélyi románság lelkét. Erdélyi románok elgondolásaiban vetődött fel elő-
ször az egész román faj egyetlen független államba való tömörítésének eszméje,
s kezdeményezésükre lett az egyesülés gondolata az újonnan megalakult román
fejedelemségnek történeti alapja. Az irredentizmus megalapításához azonban
az európai nagyhatalmak jó akaratú támogatása feltétlenül szükségesnek lát-
szott, az első lépés tehát a román törekvések felől tájékozatlan Európa felvilá-
gosítása lett. Mindennek természetes következménye volt, hogy az erdélyi
kérdés, vagyis Erdély történeti, társadalmi, kulturális és politikai viszonyainak
ismertetése is az erdélyi románok gondolatában vetődött föl először. Az erdélyi
kérdés nemcsak helyi, de általános érvényű európai kérdés – ez volt a románok
véleménye, – meg kell tehát tenni minden lehetőt, hogy ismertté tegyék ezt eu-
rópai körökben is. Erre a »felvilágosító« szerepre pedig az ókirályságbeliek több
okból nem vállalkozhattak. Egyrészt a fiatal királyság a maga kialakulatlan, még
forrásban lévő kül- és belpolitikai nehézségei miatt egyáltalában nem volt al-
kalmas arra, hogy egységes nemzetiségi politikát diktáljon erdélyi testvéreinek.
Másrészt meg az 1880-as években még olyan mély szakadék választotta el a
Kárpátokon inneni és túli románságot egymástól, hogy emezek még érdeklődést
sem mutattak az erdélyiek eszméi iránt. 

Az erdélyi románság az 1881-ben, Nagyszebenben rendezett értekezleten
határozta el a román törekvések külföldi ismertetését, azon a jelentős és kor-
szakalkotó gyűlésen, amely az erdélyi románság érdekeit képviselő román nem-
zeti pártot is megalapította s a jövőben követendő új politikai program alapjait
lerakta. 

Az 1883-ban Párizsban megjelent francia nyelvű Memorandum első ízben
kiáltotta ki nyugat felé a románok panaszait és ismertette politikai és nemze-
tiségi törekvéseit. A modern román nemzeti politika megalapítójától, Slavicitól
irányított s a nyugati és a romániai körökkel élénk összeköttetésbe kerülő ra-
dikális fiatal román nemzedék ugyan már 1884-ben nem találta megfelelőnek
ennek a Memorandumnak hangját, mégis ebben az Emlékiratban fellelhetjük
mindazokat a szólamokat, amelyeket ezután a románság több-kevesebb vál-
toztatással a külföldi közvélemény elé tárt. A »latin testvériség« unos-untalan
hangoztatott frázisa, az erdélyi románság szenvedéseinek egyoldalú s rosszin-
dulattal beállított felsorolása, a »magyar zsarnokság rémtetteinek« napfényre
hozása éppen úgy megvan már ebben a legelső Memorandumban, mint az er-
délyi románság igazi törekvéseinek álcázása, óvatos elhallgatása. A román pro-
paganda titkos, de igazi programját, a hazát és kenyeret adó magyar államtest
szétbontására irányuló törekvéseket, érthető okokból igyekezett a románság a
rokonszenvet s céljainak népszerűsítését váró külföld előtt eltitkolni. Az utóla-
gosan tett beismerések és megcáfolhatatlan tények birtokában most már túl-
haladott álláspont lenne bebizonyítani, hogy a román propaganda már
megindulásától kezdve csak egyik oldalát, természetesen az ő szempontjukból
legelőnyösebb és legcélravezetőbb oldalát mutatta a külföld felé.

A román propaganda-hadjárat e céltudatos, kettős programja azonban csak
az 1891-ben megalakult »Liga Culturală« kereteiben bontakozott ki a maga
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teljességében. A magyar-román kérdés, egyoldalú román szempontból való is-
mertetése a bukaresti kultúrliga megalapításával a külföldi sajtóban és a nem-
zetközi konferenciákon állandóan napirenden volt. E széles körű és nagyszabású
propagandahadjárat sikereinek elérésében az ezt megelőző kísérletekkel ellen-
tétben az erdélyi és ó-királyságbeli románság együttesen vett részt. A kezde-
ményezés ugyan ezúttal is az erdélyi románság köréből indult ki, az egész
Nyugatot behálózó propaganda-hadjárat nagyvonalúságát azonban már az Ó-
királyságban különösen kulturális téren erősen érvényesülő francia hatás ered-
ményezte. A Liga Culturală tehát a külföldi propaganda új alapokra való
helyezésén kívül még azért is nagy fontosságú az egyetemes románság szem-
pontjából, mert ennek kapcsán érte el az erdélyi és anyaországi románság a
szolidaritásnak azt a fokát, amelytől kezdve már mindig együttesen, egymást
támogatva igyekeztek a közös cél, Nagy-Románia megvalósítása felé. 

A Liga pedig az Ó-királyság hivatalos tényezőitől erkölcsileg és anyagilag
egyaránt támogatva már megalakulásától kezdve elismerésre méltó buzgalom-
mal és ügyességgel tett eleget kitűzött programjának. A bukaresti központi
szerv körül alakult belső tagozatai, amelyek az összes románok nemzeti öntu-
datát és az összetartozás érzését ápolták, éppen olyan eredménnyel végezték
feladatukat, mint a propagandatevékenységgel megbízott külföldön létesített
fió kok. A párizsi, berlini, antwerpeni és liège-i szekciók szívós kitartással és
fáradhatatlan buzgalommal igyekeztek a külföldi közvélemény rokonszenvét
megnyerni. Munkatársaik, akik elsősorban a külföldön tanuló román egyetemi
hallgatók soraiból kerültek ki, vitaülések kereteiben tárgyalták meg a propa-
ganda legcélravezetőbb módozatait. Megbeszéléseik eredményeképpen valóban
sikerült mozgalmuknak olyan színezetet adni, amellyel azután az összes külföldi
nemzetek rokonszenvét megszerezték. Egyéni céloktól távol, a románok »csak
méltányos és igazságos harcot harcolnak, amikor az ármányos és hazugsággal
dolgozó magyarság ellen fellépnek. Kötelessége tehát a románoknak, akik a
Nyugaton uralkodó elvek, a nemzeti eszme és kultúra nevében cselekszenek,
hogy a magyar hazugságoktól félrevezetett külföldet saját érdekükben felvilágo-
sítsák...« A Liga legfőbb ügyessége azonban abban rejlett, hogy minden nem-
zettel szemben megtalálta azt a hangot és szempontot, amely által sikerült
együttérzésüket számukra biztosítani. Felismerték az egyes nemzetek »rokon-
szenvét« irányító mélyebb politikai érdekeket s ezeket minden országban a saját
törekvéseikkel azonosnak tüntették fel. Németországban pl. a román propaganda
a magyarságról, mint a hazai németség elnyomóiról beszélt, Franciaországban
pedig a magyarokat, mint a poroszok hűséges szövetségesét mutatták be. 

Méreteit és elért sikereit tekintve a külföldi fiókok közül a párizsi tagozat
volt a legjelentősebb, amelynek eredményei elsősorban Moroianu György, a
román propaganda egyik leghivatottabb irányítója munkásságának tulajdonít-
hatók. Moroianu a belgiumi közvélemény rokonszenvének megnyerése után
rövid idő alatt Franciaország barátságát és támogatását is megszerezte a román
törekvések számára. Tapasztalt és ügyes módszerrel az általa irányított liga elő-
ször a közvéleményt befolyásoló újságírókhoz és politikusokhoz szerzett össze-
köttetéseket, majd a legelterjedtebb napilapokat árasztotta el ismeretterjesztő
cikkek tömegével, ösztönszerű megérzéssel ezeket az ismertetéseket később
már kizárólag a románság számára megnyert külföldi újságírókkal íratták, ők
csak a saját szempontjaik szerint átdolgozott és beállított anyagot szolgáltat-
ták ezek számára. Minden lehető alkalmat felhasználtak arra, hogy felkeltsék
és ébren tartsák irányukban a külföldi nemzetek érdeklődését és barátságát.
A román nemzet ünnepeit zajosan ülték meg, a francia nemzeti ünnepek és az
államférfiak ünneplése alkalmával viszont sohasem mulasztották el üdvözlő táv-
iratokat küldeni s jóindulatú támogatást kérni nemzetük és ügyük számára. Elő-
adássorozatokat tartottak a vidéki városokban, s ha úgy vélték, hogy az erdélyi
románságot a magyarság részéről valami sérelem éri, kaptak az alkalmon, hogy
újabb méltatlankodó cikkek tömegével áraszthatják el a nyugati sajtót. Propa-
gandájuk eredményeképpen maguk a franciák is ligát alakítottak a román ügy

érdekében, mely nemcsak az erdélyi kérdés napirenden tartását tűzte ki célul,
hanem a román információkat megszívlelve, egyúttal azt is, hogy ennek az egész
európai politika szempontjából való fontosságát is kimutassák. 

A franciaországi eredmények után az olasz közvélemény rokonszenvét sze-
rezték meg legnagyobb mértékben a román törekvések számára. Olaszország-
ban, Franciaországhoz hasonlóképpen, a román propagandának sikerült
lerombolni »Magyarország liberalizmusának és szabadságérzetének hamis nim-
buszát«, s a román ügyet az olasz közvélemény a demokrácia s a liberális szel-
lem küzdelmének ítélte a feudális Magyarország ellen. Garibaldi Menotti, a
magyarbarát Garibaldi tábornok fia, a román felvilágosítás hatására azt mon-
dotta Pulszky magyar képviselőnek, hogy a magyarok nem méltók Itália rokon-
szenvére, mert a legbarbárabb módon elnyomják az olaszok három millió
testvérét. De Gubernatis gróf is hasonlóan vélekedett a magyarságról, Imbriani
szenátor pedig, a római újságokban a magyarországi románok panaszait együtt
közölte az ausztriai olaszokéval, elárulva ezzel a rokonszenv igazi okát: a két
nemzet azonos irredenta törekvéseit. A ligával teljesen megegyező Dante
Alighieri egyesület, valamint a római, nápolyi, turini és pármai egyetemi hall-
gatók szimpátia-tüntetéseket rendeztek a románok mellett s tevékenyen mun-
kálkodtak honfitársaik között a román kérdés ismertetésén. Az egyetemi ifjúság
szellemének megfelelően azután sok olasz újság is barátságos hangon írt a
román törekvésekről.

Az angol közvélemény megnyerése, a politikai érdekek előbb kifejtett hely-
zete miatt, már sokkal nagyobb nehézségekbe ütközött. Ebből a szempontból
is Moroianunak vannak felbecsülhetetlen érdemei, aki a román kérdés iránt ele-
inte közömbösen viselkedő angol közvélemény legnagyobb részét vezetői meg-
nyerésével a románság pártjára vonta. Felvilágosításai alapján elsőnek emelte
fel hangját a románság mellett lord Edmond Fitzmaurice, majd lord James
Bryce, akik előkelő származásuk s közéleti tekintélyük által nagymértékben elő-
segítették a román kérdés népszerűsítését az angol közvéleményben. Az oxfordi
egyetemi tanárok és tanulók pl. nagyszabású meetingen nyilvánították ki ro-
mánbarát érzelmeiket. E meetingen, s általában az angol közvélemény meg-
nyerésében az említetteken kívül nagy szerepe volt még Jeanne Del’homme
kisasszonynak és W. R. Morfillnak, akik Moroianu szerint kitartó igyekezettel,
áldozatkészséggel és meleg érdeklődéssel segítették a románokat céljaik eléré-
sében. Németországban a Deutsche Schulverein-ok karolták fel nagy megér-
téssel a liga céljait. Wattenbach professzor és Helen Engel tanárnő támogatták
a román törekvéseket, s előadásokkal igyekeztek új barátokat szerezni a né-
metség köréből a román ügy számára. A nagynémet és antiszemita irányú hír-
lapok, élükön a berlini Kreuzzeitunggal, a legnagyobb szolidaritást fejezték ki
a román törekvésekkel szemben. 

Ausztriában az osztrák keresztényszocialista párt vezére, Lueger bécsi
polgármester, a bécsi városházán és a román parlamentben is hevesen harcolt
a magyarság ellen s tüntetően kifejezésre juttatta románbarát érzelmeit és
szoros román kapcsolatait. A keresztényszociálista párton és újságokon kívül
itt főleg a klerikális és antiszemita színezetű lapok és politikai pártok rokon-
szenvét sikerült megnyerni, akik az erdélyi román újságok, főleg a Tribunából
átvett cikkeikben hevesen keltek ki az állítólagos magyar nemzetiségi elnyo-
más ellen.” 

A ROMÁN IRREDENTA ESZKÖZEI
„A Liga Culturală által megkezdett, irredenta jellegű rendszere s izgatásnak
legfőbb eszközei azok az emlékiratok voltak, amelyeket a románság az 1890-
es évektől kezdve terjesztett a megfelelően előkészített nyugat-európai közvé-
lemény elé. Ezek közül az első memorandumot az 1891. évben a Liga
ösztönzésére a bukaresti ifjúság adta ki román, olasz, francia és német nyelven,
s a »jövő embereit«, az egyetemek ifjúságát igyekezett megnyerni a román nem-
zeti törekvések megértésére és támogatására.
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A román törekvéseket e Memorandum valóban nagy lépésekkel vitte előre.
Az egyoldalú román felvilágosítások állításait minden ország közvéleménye
kételkedés nélkül elfogadta s nyomában a Magyarország iránti rokonszenv
nagymértékben megcsappant. Jó hírnevünk helyreállítását a magyar egyetemi
hallgatók e Memorandumra kiadott Válasziratukkal már nem tudták elérni.
Az ellenséges tábor már ekkorra mindenütt elhintette a magyargyűlölet mag-
vát, és így a sokkal kitartóbb s legfőképpen anyagi eszközökkel bőven ellátott
román propaganda-hadjárattal ez a tisztán egyetemi hallgatók köréből kiin-
duló magyar felbuzdulás nem vehette fel a versenyt. Jó alkalmat szolgáltatott
viszont a románságnak arra, hogy a bécsi, gráci, budapesti és kolozsvári
román egyetemi hallgatók Ellenválaszával, Replicával a román ügy iránt meg-
indított érdeklődést továbbra is fenntartsák. A Replicának az egyetemi hall-
gatók Memorandumánál sokkal szenvedélyesebb, szélsőségesebb hangja,
mindenekelőtt a magyar kormányzatot kívánta megrágalmazni a külföldi köz-
vélemény előtt. 

A Liga Culturală által megindított szélsőséges áramlatnak a magyarországi
románság sem tudott többé ellent állni. A Bukarestből kapott utasításoknak
megfelelően az uralomra jutó radikális párt 1892 májusában a magyarországi
és erdélyi románság panaszait összefoglaló Emlékiratot szerkesztett, melyet
tüntető jellegű célzattal személyesen kísérelt meg átnyújtani az uralkodónak.
Közvetlen célját a Bécsbe való zarándoklattal ugyan nem érte el, mert az ural-
kodó nem fogadta a küldöttséget. Következményei által e Memorandum mégis
a román nemzeti törekvések egyik igen fontos állomását képezi. A román nem-
zeti komité a Liga Culturalăval egyetértve ugyanis azt a politikai kudarcot, ame-
lyet a Memorandum Bécsbe vitele alkalmából szenvedett, úgy akarta palástolni,
hogy ezt a Memorandumot a további és sikeresebb izgatás céljaira használta
fel. Tartalmát közölték az erdélyi román újságokban és nyomtatvány útján ter-
jesztették, mert meg voltak győződve arról, hogy ez esetben a királyi ügyészség
a Memorandum szerzőit vád alá fogja helyezni. Számításuk be is vált s a ro-
mánság ezek után már csak arra törekedett, hogy a Memorandum pöre által a
romániai és európai közvéleményt egyaránt foglalkoztató nagyszabású politikai
harcot idézzen elő. 

Ugyanez a cél vezette őket az ún. Replica-pörrel kapcsolatosan is, amely-
nek szerkesztőit a magyar ügyészség 1893 augusztusában vonta felelősségre
nemzetiség elleni gyűlöletre való izgatás vétsége miatt. A Replica, de még in-
kább a méreteiben sokkal jelentősebb Memorandum-pör valóban a múlt szá-
zad egyik legnagyobb politikai pere volt. Nem jelentősége tette azonban ezzé,
hanem elindítói, akik szándékosan provokálták ki, s akik ezt a két egyszerű
és mindennapi sajtópört a románság nagyvonalú nemzeti küzdelmévé akarták
formálni. Jól tudták ugyanis azt, hogy bármilyen kimenetele is legyen, csak
használni fog a románságnak azzal a ténnyel, hogy az egész világ figyelmét
felhívja a pör tárgyára: a magyarországi románságnak nemzeti és politikai tö-
rekvéseire. 

A Replica- és Memorandum-per által nyújtott kiváló és páratlan alkalom
kihasználása, vagyis a tárgyalások során kifejtendő európai propaganda meg-
szervezése és lebonyolítása a liga feladatává lett, s a liga valóban a szokottnál
is erőteljesebb energiával vezette akcióit. Egyrészt a magyarországi románságot
szervezte meg azzal a gondolattal, hogy a tárgyalásokon megjelenő, összeto-
borzott román tömegek az egész románság együttérzését bizonyítják a külföld
előtt. Másrészt az egész külföldet elárasztó hírszolgálati szervezetet létesített
a Liga, mely azután a francia, olasz és német hírlapokban a magyarellenes cik-
kek sorozatát jelentette meg. A román felvilágosításokkal felingerelt európai
sajtó mintegy 30 képviselőjét személyesen is elküldte Kolozsvárra. Ezek azután,
akik közül Roberto Fava az olasz, Rudolf Eigel az osztrák, Safir Rubin pedig a
francia sajtót képviselte, a romániai és a magyarországi román hírlapok tudó-
sítóival együtt sajtó- és távirati irodát rendeztek be és cikkeikkel az összes nyu-
gati újságokat elárasztották.

Ezeken az egyoldalú hírlapi tudósításokon kívül gyűlölködő röpiratok töme-
gét is terjesztették, amelyekből elszörnyedve értesültek a jóhiszemű külföldiek,
hogyan akarják a magyarok a kolozsvári fajtörvényszéken 25 ártatlan román
ember életét kioltani(?)

A tudományos világ képviselői is hitelt adtak ezeknek a román vádaknak, s
még a politikai élet vezetői közül is sokan támogatói lettek a román ügynek.
Clémenceau magyargyűlölete a Memorandum-pör idejébe nyúlik vissza, Seaton
Watson (Scotus Viator) és Wickham Steed is ekkor kezdték meg akciójukat a
monarchia ellen. 

Azok az anyagi és erkölcsi áldozatok, amelyeket a Liga Culturală a propa-
ganda-hadjárat eredményeiért hozott, várakozást felülmúló sikerrel jártak.
Egész Európa közvéleménye elfordult tőlünk, s bent az országban a »jogtalan
üldözés« még az eddiginél egységesebbé kovácsolta össze a románságot. Azt
a tényt, hogy Őfelsége egy év múlva az összes elítélteknek kegyelmet adott, to-
vábbá, hogy a nemzetiségi izgatások miatt betiltott román nemzeti párt valójá-
ban e rendelkezés után is folytatta működését, természetesen már nem siettek
a külföld tudomására hozni. A Memorandum-pör után egész Európa nem -
zetiség elnyomással vádolt minket, és a magyarság semmit sem tett, meg sem
próbálkozott a közvélemény felvilágosításával. Államügyész és államfogház útján
reagált továbbra is az izgatók támadásaira, ahelyett, hogy egész társadalmi és
politikai életét e cél szolgálatába állította volna. »Valójában, amikor egész Eu-
rópa a Nemzeti Erőszakot alkalmazta, mi erre gyöngék voltunk, mi csak az erő-
szak látszatát keltettük fel.« 

A nagy sajtóperek által felvert hullámok azonban lezajlásuk után még ko-
rántsem csendesedtek el. A monarchia nemzetiségeinek 1893. évi bécsi s
1895. évi budapesti gyűlései alkalmával újból és újból foglalkoztatták a külföldet
az erdélyi kérdés problémáival s még a magyarság 1896. évi millenáris ünnep-
ségeit is a maguk javára használták fel. Külföldön, Bécsben és Párizsban nagy-
szabású meetingeket rendeztek ez alkalomból, amelyeken tiltakoztak a szerintük
sajátosan magyar jellegű évfordulós ünnepségek ellen. 

A Liga Culturală 1896-os akciói egyszersmind lezárták a román propaganda
első korszakát. A romániai zavaros belpolitikai viszályok aláásták ugyanis a
liga belső egységét is és külföldi tagozatainál fellépő korrupció lerombolta a
tekintélyét. 1904-ig a »haldoklás« állapotában volt s újjászületése és második
fénykora csak az ekkor megválasztott új főtitkár, Iorga Miklós személyének
tulajdonítható, aki egyúttal »dinamikus erővel« formálta át a románság egész
nemzeti történetét is. A nemzeti szellemnek ebben az időben újonnan s minden
eddiginél nagyobb erővel felébredt korszakában Iorga kulturális és nemzeti
pro pa gandájával a határokat igyekezett eltörölni s »kategorikus impera tívus -
ként« tűzte ki a nagy célt: az összes románok politikai egyesítését. Egyrészt
az idegen uralom alatt élő románok nemzeti öntudatát igyekezett elevenebbé
tenni, másrészt viszont a román kérdés külföldi ismertetését helyezte új ala-
pokra. Első célkitűzésének megfelelően a magyarországi románok ekkor fel-
lépő, fiatal radikális nemzedéke valóban főleg e romániai új szellem hatására
a szászvárosi »Libertatea« és Gogáék budapesti »Luceafărul«-ja lapjain tel-
jesen átalakította a Kárpátokon inneni románok politikai, szociális és kultu-
rális felfogását. A megújhodott Liga Culturală külföldi propagandájának
működése pedig 1904-től kezdve egyenes vonalban vezetett a végső kifejlő-
dés felé.” 

A MEGÚJULÓ MOZGALOM
„A román propaganda 1904-től 1914-ig terjedő szakaszában Iorgáé a vezető
szerep, aki felismerte a Liga Culturală ban elfoglalt állásának gazdag lehető-
ségeit és fel is használt minden eszközt azok gyümölcsöztetésére. Eredményt
annál könnyebben sikerült elérnie, mivel 1907-ben a román szenátus erkölcsi
testületnek és jogi személynek ismerte el a ligát s ez a tény egyúttal az állam
legmesszebb menő anyagi és erkölcsi támogatását is biztosította számára. Az
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információs jellegű propagandaművek tömegével árasztották most el a külföl-
det s újult erővel használtak fel ismét minden lehetőséget a román mozgalom
ébrentartására. Az 1906. évi bukaresti kiállítás jó alkalmul szolgált e szem-
pontból, valamint az idegen országokban tartózkodó románok lelkes buz-
gólkodása is. A külföldi propaganda irányító helye ebben az időben Bécs volt.
A kereskedelmi attasé minőségében ott tartózkodó Moroianu, a román hírverés
e kipróbált mestere, a Bécsben időző külföldi újságírók körében eredményes
és jelentős propagandatevékenységet fejtett ki. Az angol és olasz újságírók
képviselőivel szoros összeköttetéseket épített ki, s azokat később gondosan
ápolta egészen a világháború kitöréséig. Scotus Viator és Wickham Steed
most már szívvel-lélekkel a román ügy harcosaivá lettek, s az olaszok közül
Franco Caburi, Doda, Ernesto Vercesi és Gayda tartották napirenden lapjaik-
ban az erdélyi román kérdést. A Bécsben tartózkodó románok francia- és an-
golbarátságot szorgalmazó csoportján kívül a század elején jelentős befolyással
bírt a Popovici által irányított osztrákbarát románok tábora, akiknek tekintélyét
a trónörökös Ferenc Ferdinánddal való kapcsolataik növelték. A föderális
Ausztria terveit azonban idővel mind kevesebb román tette magáévá, az
egyensúly az antantbarátság felé lassan aránytalanul eltolódott. Iorga és
Moroianu munkálkodásán kívül a romániaiak közül Filipescu, Take Ionescu,
Cantacuzino, az erdélyieknél pedig Goga Oktavián és Lukács László mun-
kálkodott a román törekvések érdekében, s együttes működésük eredmé-
nyezte, hogy »a világháború kitörésekor az erdélyi kérdés az európai külügyi
hivatalokban ismeretes volt.« 

A román propaganda 1914 és 1920 között már jól megalapozva folytatta
működését, méretei azonban ekkor minden eddigi tevékenységet messze felül-
múló hatalmas arányokban bontakoztak ki. A háború és békekötés éveiben a
románok érveiknek egész fegyvertárát felvonultatták a külföld előtt. Ezzel mind
azt akarták bebizonyítani, hogy az összes románok egyesítése a történeti jog,
népi demokrácia, a nemzetiségi elv érvényesülésének és a kelet-európai egyen-
súlynak egyaránt elengedhetetlen feltétele. 

A külpolitikai antant orientáció erősödésével párhuzamosan a románság kül-
földi gyülekezőhelye Bécs helyett mindinkább Párizs lett, ahol az antant hangadó
elemein kívül a monarchia többi nemzetiségeinek vezetőivel is kapcsolatba ke-
rültek. Itt alakították a románok is a csehek példájára a rendszeres propaganda
fenntartására egy állandó szervet, a »Consiliul Unităţii Române«-t, mely
sajtóorganumával, a népszerű »La Roumanie«-val együtt nagy lépésekkel vitte
előre az erdélyi kérdés franciaországi népszerűsítésének ügyét. A Consiliul ve-
zetői Take Ionescu, Lukács László és Goga barátságos kapcsolatokat létesítettek
azután a befolyásos politikusokhoz, így Clémenceau-hoz s Poincaréhoz és a cseh
nemzetiség nagy harcosával, Benešsel az együttműködés szálait itt kezdték fonni. 

Az antant másik központja, az angol főváros is fontos működési területe volt
a román háborús propagandának. Itt Moroianu irányította az akciókat, ő fűzte
még az eddiginél is szorosabbra az angol közéleti vezetőkkel való kapcsolatokat
s keresett újabb támogatókat a román törekvések számára. A románság nagy
pártfogója, Wickham Steed házában barátságos megbeszélések keretében ta-
lálkoztak a románok a legjelesebb francia, olasz, angol, sőt japán és amerikai
politikusokkal is, akikkel megvitatták közös ügyeiket. Seton Watson még fo-
lyóiratot is szerkesztett „The New Europa” címen a monarchia nemzetiségei
érdekében, Allan Leeper, Lloyd George miniszterelnök titkára, pedig egyenesen
felszólította a románokat, hogy Memorandumban fejtsék ki az angol külügy-
minisztérium előtt a jövendő Nagy-Románia nemzetiségi politikájának elgon-
dolását. Az angol közvélemény azonban ilyen erőfeszítések ellenére is a
békekötés éveiben sem volt feltétlenül a román törekvések mellett, sőt 1920-
ban határozottan a magyarok felé mutatott rokonszenvet. Vaida-Voivod Sándor
miniszterelnök 1920-ban Londonban tett látogatásával tudta csak feloldani
ezeket az ellentéteket. Eredményes »missziójával« sikerült a Románia iránt ta-
núsított bizalmatlanság utolsó foszlányait is eltüntetni. 

Az angol közvéleményhez hasonlóan az Egyesült Államok sem állottak teljes
mértékben a román törekvések pártján. Amerika még a háború utolsó éveiben
is meg volt győződve az Osztrák–Magyar Monarchia fenntartásának szükségé-
ről, s Kossuth és az emigráció emléke Magyarországot tette rokonszenvessé
előttük. Ilyen körülmények között a román kormány fontosnak találta egy bi-
zottság Amerikába küldését, amelynek feladatául az Egyesült Államok vezető-
inek és a közvélemény rokonszenvének megnyerését tűzte ki. A feladat annál is
inkább szükségesnek látszott, mivel Amerika háborús készülődései, felszerelé-
sének óriási arányai bebizonyították az ottani románok előtt, hogy az Egyesült
Államok képviselőinek a háború végső kifejlődésére és a béketárgyalások me-
netére döntő befolyásuk lesz. Lukács László, Moţa és Stoica, a román küldött-
ség tagjai tehát minden energiájukat latba vetették a cél érdekében s a sajtó
megnyerésével párhuzamosan a vezető politikusok meggyőzését is megkísérel-
ték. A »Washington Post« és a »New-York Times« csakhamar a román ügy jó-
akaró támogatóivá lettek, s az Egyesült Államok államférfiainál kieszközölt
személyes kihallgatások útján pedig azok rokonszenvét is sikerült megszerezni.
Th. Roosewelt, az Egyesült Államok volt elnöke pl., aki eddig meg volt győ-
ződve a Habsburg-birodalom civilizatorikus szerepéről, a román küldöttséggel
folytatott audiencia után már szívvel-lélekkel egyetértett a román törekvésekkel.
A cseh propaganda példáját követték a románok – saját bevallásuk szerint –
amerikai ténykedésük alkalmával is. Stefanik, majd Masaryk jóakaratú tanácsai
nagy lépésekkel vitték előre törekvéseiket. Útmutatásaikat felhasználták akkor
is, midőn a kormány tagjainak megnyerése után elsősorban tudományos kö-
rökkel vették fel a kapcsolatokat s a politikai tényezők felvilágosítását, tájékoz-
tatását is tudományos színezettel végezték. A rendszeres propagandaszervet
Amerikában a Stoica által alapított »Liga Naţională Română din America« ke-
reteiben építették ki, ahol »minden lehető eszközt« igénybe vettek céljaik eléré-
séhez. Szívós kitartással folytatott működésüknek meg is lett az eredménye: az
Egyesült Államok kormánya 1918 novemberében hivatalos formában is kije-
lentette, hogy »szimpátiával viseltetik az összes románok nemzeti egységének
megvalósítása iránt és nem fogja elmulasztani, hogy a maga idejében befolyását
a román nép politikai és területi jogai érdekében érvényesítse...« 

Az Egyesült Államok legfőbb hivatalos fórumának fentebbi kijelentése nem
maradt üres formaság. Briand 1917. január  10-i jegyzéke, majd Lloyd George
1918. január 5-i nyilatkozata után Wilson elnök 14 pontja között is ott szere-
pelt a nemzetiségi elv és önrendelkezési jog az antant hadicéljai között. Bár az
Egyesült Államok elnöke csak Ausztria–Magyarország népeinek »autonóm fej-
lődéséről« akart tudni, a győztes államoknak a románság törekvéseivel meg-
egyező politikai érdekei miatt s a kitartó és ügyes propaganda-hadjárat hatására
a románság reményei a legnagyobb mértékben beteljesedtek: megszületett
Nagy-Románia. A háború előtti magyar nemzedék vétkesen jóhiszemű és kö-
zömbös magatartásával öntudatlanul hozzájárult a románság külföldi tényke-
désének megkönnyítéséhez. A román propagandának így az európai országok
közvéleményében teljes mértékben sikerült eloszlatni »az Ausztria–Magyaror-
szágról virágzó legendák« emlékét.” 

A fent leírt tények ismerete is hiánypótló a mai magyar közvélemény szá-
mára. Már elsőre feltűnik, hogy a gátlástalanul hazug propaganda mekkora si-
kerre volt képes. Ennek okai összetettek. Mindenekelőtt az elképzeléseinket
meghaladó anyagi áldozat. A belefektetett hatalmas munka. A Nyugat ismeret-
hiánya. A román külpolitika ügyessége, amelyik, mikor kellett, a megnyerni
óhajtott ország érdekeit remekül hozta párhuzamba a saját elképzeléseivel. 

A másik oldalról viszont egy meglepő közöny észlelhető. Az indokolatlan
birodalmi tudat? Az alábecsült ellenfél semmibe vevése? De hiszen láthatták a
sorra ismétlődő román sikereket. Vagy ennek megfigyelésére sem volt appará-
tus? 

Itt megint csak az az eset ötlik fel bennem, amikor a román helyzet felisme-
résére kiküldött Jancsó Benedek egy hatalmas ismeretanyaggal és dokumentu-

yy
671

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 671



mokkal hazaérkezik Bukarestből és ezt követően Bánffy Dezső miniszterelnök-
sége mellett egy Kisebbségpolitikai Osztály vezető munkatársa lesz. Bánffyt
megbuktatják, s az utána jövő Széll Kálmán-kormány azonnal felszámolja a fe-
lesleges hivatalt, majd az életmentő fontosságú információkkal és tapasztalattal
bíró Jancsó Benedeket visszaküldi középiskolai tanárnak. Bánffy Dezső ugyan -
akkor a legsovénebb miniszterelnök jelzőt kapja.

Ami a magyar nemzetiségi politika hibáit illeti, azok léteztek ugyan, de nagy-
ságrendekkel kisebb méretekben, mint ahogy a román propaganda állította.
Közben a minket elítélő Nyugaton folyt a homogenizáció végső hulláma. Első-
sorban éppen a románokat támogató Franciaországban.

Helyesen írja a szerző: „Valójában, amikor egész Európa a Nemzeti Erő-
szakot alkalmazta, mi erre gyöngék voltunk, mi csak az erőszak látszatát kel-
tettük fel.”

y

A kívülmaradottak teljesítménye
Nagy Géza: Dél-Erdély irodalmi és művészeti élete
1943/8.

Amiért ezt a régi beszámolót érdemes elolvasnia a mai magyarnak, az elsősor-
ban életképességünkről szól. Bemutatja ugyanakkor, hogy még a Dél-Erdélyben
maradt magyarság is mekkora szellemi potenciállal rendelkezett.

„A magyar történelemben szinte törvényszerűen ismétlődnek azok az újra-
kezdések, amelyekre az egész nemzet, vagy egy-egy jelentős része kényszerült
a századok során egészen napjainkig. A tatárjárás, Buda várának eleste, a török
elnyomatás alól való felszabadulás, a negyvennyolcas szabadságharcot követő
elnyomatás és a Trianonban történt országcsonkítás után mindig újra és újra
vissza kellett térnünk nemzeti létünk megmaradt alapjaihoz, hogy a romok és
csonkaságok helyén megint felépüljön a nemzethez méltó emberi és magyar élet.
Különösen gazdag azonban az újrakezdésekben történelmünknek az a korszaka,
amelyben benne élünk. Trianon után egyidőben kellett elvégeznünk a magyar
föld szétszakított részein az újrakezdések egész sorát a csonka országban éppen
úgy, mint Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken és az Őrségben. S az újrakez-
dések száma még megsokszorozódott a megszállt területek bizonyos részeinek
felszabadítása után nemcsak általában a megnagyobbodó országban, hanem ma-
gukban a visszatért országrészekben is, és még inkább az idegen megszállás
alatt maradt s az előbbinél súlyosabb kisebbségi sorsba süllyedt magyar terüle-
teken. Mekkora biztatás azonban a mai magyar nemzedékek számára az, hogy
ezekhez az örökös újrakezdésekhez még eddig mindig eléggé erősnek bizonyult
a nemzet s minden rétege, és a magyar életet hordozó föld minden része! Olyan
bizonysága ez mai történelmi sorsunknak, hogy ezt szívünkbe vésve, csak biza-
kodással nézhetünk a vajúdó jelenből az ismeretlen jövő felé.

Ezekkel a gondolatokkal olvastuk végig a magyar újrakezdés egyik beszédes
bizonyságát, a délerdélyi magyarság »Szépirodalmi és Keresztény Közművelő-
dési Szemléjét«, az Aradon megjelenő Havi Szemlét. Annak a viszonosságnak
az alapján, amely elvileg megszabja a magyar államnak az északerdélyi román-
sággal és a román államnak a délerdélyi magyarsággal szembeni magatartását.
Már nagyon régóta vártuk, hogy a Kolozsvárt megjelenő Viaţa Ilustrată (Az
Élet Képekben) című román folyóiratnak megfelelően odaát is napvilágot lásson
egy magyar irodalmi és keresztyén közművelődési folyóirat. A Havi Szemlének
hozzánk eljutott első száma még nem jogosít fel a bírálatra, hanem egyszerűen
mély és őszinte örömre késztet. Az első pillanatban meglep, hogy a folyóirat
éppen Aradon jelenik meg, holott köztudomás szerint más város a délerdélyi
magyarság szellemi központja. De végignézve a munkatársak során, megálla-

pítható, hogy így is megvannak a kapcsolatai Dél-Erdély minden részével, s a
szemle, melyet a folyóirat havonként tart a délerdélyi irodalmi és ker. közmű-
velődési élet felett, alkotó írókról, művészekről, nemzetnevelőkről, és irodal-
mához, ker. közművelődéséhez ragaszkodó népi közösségről nyújt bíztató képet. 

A szerkesztő bizottságban az aradi Fischer Aladár minorita gimnáziumi igaz-
gatón, a költő Olosz Lajoson és a szerkesztő Molnár Árpádon kívül ott van a
tanulmányíró Vita Zsigmond nagyenyedi református kollégiumi tanár is. Az első
szám vezércikkírója Gyárfás Elemér, aki írásának alapgondolatát az Evangéli-
umból meríti: »A búzaszem, ha, el nem vettetik a földbe, egymaga marad; de
ha elvetik, ott csodálatosan átalakul és sokszoros termést hoz...« Fischer Aladár,
szép írásában az Alföld futóhomokját megkötő akácfáról ír, magyar jelképül ál-
lítja elénk, s szeretné, ha a folyóirat »egy kicsikét hasonlítani tudna a mi aká-
cunkhoz!...« Argay György evangélikus esperes a magyar parasztságért
folytatott önzetlen és jószándékú munkára inti a vezetőket, mert csak így nyer-
hető meg az egység és a közös munka számára a ma még bizalmatlan falusi
nép. Vita Zsigmond Szombati Szabó Istvánról ír tanulmányt, megrajzolva a
költő sikerekben és ünneplésekben gazdag éveit s az utánuk következő keserű
elhallgatás lelki és művészi okait. Tanulmánnyal szerepel még Abafáy Gusztáv
(Móricz Zsigmond nyugaton) és dr. Berthe Nándor (Garay János »Obsitos«-a).
Dr. Schweitzer József a fenyőerdő szépségeit és természettudományi érdekes-
ségeit ismerteti népszerűsítő jellegű cikkében. Terjedelmével és üdeségével,
mély értelmű humorával és felemelően bizakodó hangulatával valósággal elbűvöl
Kacsó Sándor »új népmeséje« a táltos malacról. 

A folyóirat első számában versekkel szerepel Olosz Lajos, Szemlér Ferenc,
Nagyfalusi Mihály, egy képpel Acél Ferenc, hárommal pedig Vass Albert. 

A Havi Szemlével kétségtelenül komoly kezdeményezés történt abban az
irányban, hogy a kisebbségi erdélyi irodalomnak egy újabb hőskora induljon
meg. A kezdet biztató, mert az első szám munkatársai között jó néhányan van-
nak olyanok, akik feltétlenül kezességet jelentenek a kezdeti nehézségek leküz-
désére s a számukra immár több, mint két évtizedes kisebbségi erdélyi irodalom
hagyományait folytatva, a magyar szellemi, lelki helytállásnak nemcsak hirde-
tésére, hanem hősies megvalósítására is. 

A Havi Szemle nemcsak Dél-Erdélyben, hanem a határokon innen is a min-
den nehézségeken győzedelmeskedő magyar szellem újabb bizonyítéka, s éppen
ezért, akárcsak Dél-Erdélyben, innen is féltő szeretettel és nem lankadó figye-
lemmel kísérjük további sorsát. 

r

Az erdélyi képzőművészeknek a kisebbségi sorsban töltött évek alatt kiala-
kult s ma már szép hagyományokkal rendelkező szervező és szervezkedő kész -
sége újabb jelentős eredménnyel gazdagította az erdélyi magyar képzőművészet
történetét. Ez alkalommal azonban nem északerdélyi, hanem délerdélyi képző-
művészeti eseményről van szó. A délerdélyi magyar képzőművészek valóságos
vándorkiállítást hoztak létre, s ezzel egy év leforgása alatt már háromszor léptek
a délerdélyi műpártoló közönség elé. A kezdeményezés Arad és Temesvár fes-
tőitől indult el, akik előbb Aradon, majd Temesvárt rendeztek gyűjteményes ki-
állítást. Mindkét helyt szokatlanul meleg érdeklődést keltettek, és nem várt
sikerrel zárták kiállításukat. Így merült fel az a terv, hogy a kiállító képzőművé-
szek számát teljesebbé teszik a tulajdonképpeni Dél-Erdély képzőművészeivel
s az előreláthatólag hatalmas tárlatot Brassóban rendezik meg. A kiállítás június
13-án nyílt meg, s az összesen 150 művel szereplő 14 képzőművész valóban
Dél-Erdély minden vidékét szóhoz juttatta. A kiállítók névsora a következő:
Beleznay István, Gallasz Nándor, Gruzda János, Hajós Imre, Kollár Gusztáv,
Lukász Irén, Muhos Kornél, Paál Albert, Pataki Sándor, Soós István, Tsuzó-
Leiter Arthur, V. Székely Piroska, Vass Albert és Wolf Károly. Mint minden
gyűjteményes kiállítás, ez sem lehetett egységes sem felfogásban, sem színvo-
nalban, a kiállított művek nagy száma nem mutatott a legszigorúbb önbírálatra
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és válogatásra, de a minden szellemi és nyilvános közösségi élettől elzárt bras-
sói magyarság eltekintett a felfogásbeli és színvonalbeli különbségektől s ha-
talmas tömegekben kereste fel a kiállítást. A magyarság nagy érdeklődése
figyelmet keltett a románság és szászság körében is, úgy, hogy szászok és ro-
mánok egyaránt szép számmal keresték fel a magyar művészek kiállítását. A
kiállító művészek főleg olajjal és vízfestékkel dolgoztak. Muhos Kornél és Kollár
Gusztáv fölényes művészettel megalkotott akvarelljei, Pataki Sándor finoman
ködös tónusú képei, Paál Albert merész fény- és árnyhatással megfestett táj-
képei, Gruzda János téli napfényben ragyogó, barátságos havasi tájai, az olajjal
dolgozó, de a vízfestmény könnyedségére emlékeztető vásznaival nagy sikert
elérő Hajós Imre, Tsuzó-Leiter Arthur látomásszerűen megjelenített tájai és
állatkompoziciói és Vass Albert üde színű pasztelljei vonták a leginkább ma-
gukra a közönség figyelmét. V. Székely Piroska egy, Gallasz Nándor pedig
három szoborral szerepelt a tárlaton, mindkettőjük sikere megérdemelten nagy
volt. A kiállítók közül tulajdonképpeni grafikus csupán Beleznay István, akinek
rézkarcai képviselték a nagy múltú és ma is világhírű magyar grafikát. 

A kiállító tizennégy magyar képzőművész sikere túlnő a képzőművészet ha-
tárain. Műveikkel mindannyian arról tettek bizonyságot, hogy lábukat szilárdan
megvetették szülőföldjükön, vállalták és viselik a minden eddiginél súlyosabb
kisebbségi sorsot, és a bénító viszonyok ellenére rendületlenül alkotnak önma-
guk és népi közösségük számára. A magyar léleknek a magasabb rendű műve-
lődési életre való igénye jelentkezett a kiállítás résztvevőiben, megszervezőiben
és a látogató magyar közönségben. Meg vagyunk győződve arról, hogy
délerdélyi képzőművészeink alkotó munkája nem szétszóródó népi közösség
romjain kiviruló virág, hanem annak ez egyre tervszerűbben meginduló
délerdélyi magyar irodalmi és közművelődési életnek a kezdetét jelenti, amely-
nek román megfelelője Észak-Erdély földjén, az önmagában bízó és nemzeti-
ségeire gondot viselő magyar állam jóvoltából már régen túljutott a
természetszerű kezdeti és átmeneti nehézségeken” 

Amikor Nagy Géza, egykori tanárom sorait elolvastam, már első bekezdései
után ott motoszkált bennem a gondolat: akik ott maradtak, erre voltak képesek,
a kétszeres csalódottság és a kétszeres elnyomás állapota ellenére is.

Ma is tömegei élnek magyaroknak, akik azt sem tudják, hol vannak még
testvéreik, sőt, ha megtudják, hogy léteznek ilyenek, nem érzik őket testvérük-
nek. Pedig azoknak a kitartása, ami mára ismét egész Erdély magyarságára
érvényes, nem öncélú, hanem közös érdek, közös harc a közös megmaradásért.
Mert külön-külön csak az eltűnés várhat ránk.

y

Szenvedélymentes tervezés
Berényi Ádám: A Beveridge-terv 1943/8.

„A Sir William Beveridge nevét viselő szociálpolitikai program a külföld saj-
tójában és tudományos köreiben élénk érdeklődést keltett. Magyar részről
egy sereg hírlapi cikk és tudományos kommentár jelent meg, amelyek kellő
részletességű tájékoztatást nyújtottak a terv elgondolásairól, előzményeiről
és fogadtatásáról. Ez fölöslegessé, cikkem szűk keretei pedig lehetetlenné
teszik a Beveridge-terv újból való kimerítő ismertetését, emiatt az elkerülhe-
tetlen ismétléseken kívül csak néhány elvi szempont tárgyalását vélem célsze-
rűnek.

A fent említett »szociálpolitikai program« elnevezést óvatosan kell értelmez-
nünk. Bár a Beveridge elnöklete alatt összeült, az érdekelt szakminisztériumok,
állami és autonóm testületek képviselőiből álló bizottság eredeti megbízását tá-
gabban értelmezve, nemcsak a jelenlegi szociális biztosítás újjárendezését dol-

gozta ki, hanem ezen túlmenően, a szociális biztonság megteremtésére vonat-
kozó memorandumot nyújtott be – magában a tervben hangsúlyozza, hogy ez
számos szociális kérdés tekintetében nem tartalmaz megoldási javaslatokat.
A terv tehát több, mint pusztán a szociális biztosítás reformja, de kevesebb az
átfogó szociálpolitikai programnál. 

A terv egyik szakaszának záró szavai szerint: »Az itt javasolt rendszer egyes
pontokban forradalmat jelent, de éppen a fontosabb pontokban csak fejlődést,
amely természetszerűen következik a múltból. Így tehát brit forradalom.« Ez a
patetikus fordulat kontinentális forradalomszemléletünk szerint kissé túlzott-
nak hat, viszont Nagy-Britanniában a forradalmak másként szoktak lejátszódni.
A terv a szociális biztosítást a szó legtágabb értelmében vett társadalombizto-
sítássá duzzasztja azzal, hogy a kényszerbiztosítást minden polgárra kiterjeszti,
tekintet nélkül jövedelmének nagyságára, egyidejűleg és minden körülmények
között meghatározott jövedelmet biztosítva mindenki részére: a gondos számí-
tások alapján megállapítandó létminimumot. Három – a szociálpolitika más te-
rületére átnyúló, de a tervezet lényegével szorosan összefüggő – előfeltételt
jelöl meg: a gyermeknevelési pótlékot, a preventív és a munkaképességet hely-
reállító egészségügyi szolgálat általános intézményesítését, végül a munkanél-
küliség lehető teljes vagy maximális kiküszöbölését. A terv szerint szükség van
a szociális biztosítás gyökeres átszervezésére, amely ennek jelenlegi zűrzavaros
és áttekinthetetlen rendszerét ésszerűen vezetett, egységesített és az igazgatás
tekintetében decentralizált biztosítási szervezettel váltsa fel. Ha a szociális biz-
tosítás új rendszere tökéletessé válik, védelmet nyújt az egyik legveszélyesebb
társadalmi jelenség: a nyomor ellen. Ezt a terv szerint hiteles és pártatlan –
egyébként kézenfekvő – tudományos vélemények is igazolják, amelyek szerint
a nyomor okai az esetek legnagyobb részében a keresőképesség átmeneti vagy
végleges megszűnésére vezethetők vissza, a továbbiakban pedig arra, hogy a
jövedelem nagysága nem áll arányban a család szükségleteivel. A nyomort a
jövedelemelosztás újraszabályozásával kell orvosolni, amely a szociális biztosí-
tás tökéletesítése útján és a gyermeknevelési pótlékok bevezetésével érhető el.
Ugyancsak tudományos adatokra támaszkodva jelenti ki a terv, hogy az a jöve-
delem, amellyel Nagy-Britannia munkabérből élő társadalma már a múlt világ-
háború előtt rendelkezett, bőségesen elegendő lett volna a nyomor elhárítására
e jövedelem puszta átrétegzése folytán, amely a nyomor által nem sújtott osz-
tályok tagjait mindennemű szociális teher viselése alól fölmentette volna. Erre
a terv csak annak igazolásáért mutat rá, hogy a nyomor megszüntethető annál
is inkább, mert az első világháború az életszínvonal emelkedését és általában
véve a haladást nem volt képes meggátolni; így a jelenlegi háború sem zárhatja
le a társadalmi fejlődést. Igaz ugyan, hogy az életszínvonal emelkedése egy-
magában nem szüntette meg a nyomort, de éppen ez teszi szükségessé Beve -
ridge-ék tervét.

A gyermeknevelési pótlékok sürgős bevezetését a terv nemcsak a brit csa-
ládok szociális helyzetének javítása céljából javasolja, hanem azért is, mert –
amint mondja –, ha a születések száma továbbra is a jelenlegi szinten marad,
a brit népesség száma rövid időn belül rohamosan csökkenni fog. 

A terv a munkaképtelenségi támogatással egyidejűleg természetesen azoknak
az okoknak és eseteknek a csökkentését is nélkülözhetetlennek tartja, amelyek
a munkaképtelenséget előidézik. Ez egyfelől az átfogó országos egészségügyi
szolgálattal érhető el, másfelől a biztosítottak olyan irányú felvilágosításával,
hogy kötelességüknek érezzék saját egészségük megóvását és a balesetek tőlük
telhető elkerülését. 

A munkanélküliség kérdését illetően Beveridge abból indul ki, hogy a mun-
kanélküliség teljesen nem küszöbölhető ki, viszont a foglalkoztatottság bizonyos
maximális mértéke már szerinte is lehetséges. A kidolgozott terv szempontjából
feltétlenül ragaszkodik ehhez a mértékhez, mert – mint részletesen kifejti –,
tömeges munkanélküliség esetében elgondolásai nem vihetők keresztül.
Beveridge becslései szerint a tervnek 8,5%-os munkanélküliséggel kell szá-
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molnia, amelyhez majd szociálpolitikai teendőit szabnia kell. Beveridge nem
tekinti feladatának, hogy a munkanélküliség megoldásáról javaslatokat terjesz-
szen elő, viszont néhány szóban rámutat arra, hogy maga a szociális biztonság
kiépítendő rendszere is hozzájárulhat majd a munkanélküliség csökkentéséhez,
ha a munkanélküliek támogatását összhangba hozzák a munkapiac mozgékony-
ságával, úgy, hogy ez munkakeresésre ösztökéli a munkásokat. Ezzel a dolgozó
osztályok vásárlóereje megszilárdul és enyhül a gazdasági élet nyomottsága.
Ez a vásárlóerő még inkább megszilárdul, ha a biztosítási juttatásokat nem az
általános adóbevételekből, hanem a biztosítottak járulékaiból álló autonóm biz-
tosítási alapból fizetik. Az alap ésszerű kezelése szintén fokozhatja a munka
utáni keresletet azzal, hogy a kedvező időkben felhalmozott tartalékokat ked-
vezőtlen viszonyok között fogyasztják el, egyidejűleg pedig mind a munkaadók,
mind a munkavállalók járulékait leszállítják. Előbbi a munkapiac megélénkülését
vonná maga után, utóbbi pedig a munkavállalók vásárlóerejét növelné. 

Eközben többször hangsúlyozza a terv, hogy fontosnak tartja a múlt bevált
vívmányainak indokolt mértékben való felhasználását a jövőben is. Így jelenté-
kenyen fokozódnék a szociális biztonság az Angliában magas fejlődési fokon
álló önkéntes biztosításon, továbbá a közjótékonysági alapon folyó szociális
népgondozáson keresztül mindazokban az esetekben, amelyekben a »biztosítás
kudarcot vall«... 

A terv pénzügyi oldaláról kell még megemlékeznünk. A szociális biztonsági
alap pénzügyi ellátását – az eddigiekhez hasonló módon – három forrás szol-
gáltatná: a biztosítottak, ezek munkaadói és az állam, vagyis az adófizető pol-
gárok összessége. Az átmeneti nehézségeken pedig a jelenlegi biztosítási
rendszer felgyülemlett tőkéi és kamatai fognak segíteni. A terv különösen pénz-
ügyi szempontból rak nagy terheket a polgárság vállára, mert a lakosság tete-
mes része kettős minőségben vesz részt a biztosításban: mint biztosított, a
biztosítási járulék lerovásával és mint adófizető, az állami adó megfizetésével,
viszont – jegyzi meg Beveridge – a társadalombiztosítós egységesítése és az
ügykezelés racionalizálása következtében ezek a hozzájárulások az eddigiekhez
képest jelentékenyen meg fognak kisebbedni. 

A tervezet láthatólag a jelenlegi brit gazdasági és társadalmi rendszer csor-
bítatlan megőrzésének figyelembevételével készült. A terv egyetlen javaslata, a
nép-életbiztosítás államosítása az, amely a brit gazdasági rendszerbe többé-
kevésbé módosítólag nyúl bele. Különben egészen helyesnek látszik Bruno
Rauecker megjegyzése, amelyben megállapítja, hogy Beveridge mindenütt te-
kintettel volt a tőke érdekeire, mert a javasolt szociális reformokat igyekszik le-
hetőleg a tőke megterhelése nélkül keresztülvinni. Ennek az álláspontnak
logikus következménye, hogy bár a terv szociálpolitikai intézkedései úgyszólván
az egész angol társadalomra kiterjednek és a biztosítási előnyök élvezetében
egyaránt részesítenek mindenkit – a hozzájárulások a biztosítottak vállaira nem
egyformán súlyosodnak. A hozzájárulások – összegszerűen egyenlőek ugyan –
talán csak a vállalkozó bérszámláját terhelik fokozottabban – nyilvánvaló, hogy
a kisebb jövedelmű rétegeket jobban igénybe veszik, mint a tehetősebbeket,
akik jövedelmük kisebb hányadát kénytelenek az ügy érdekében feláldozni. 

A terv érdekessége, hogy a jövedelmek felső határára való tekintet nélkül
készült. A terv a dolgok ilyen megoldását üdvösnek tartja az egymás iránti fe-
lelősségtudat kifejlesztésében, a szociális biztonság fokozásában, a jövedelmi
felső határ figyelembevételének minden visszás következménye nélkül. A nem-
zeti minimum biztosítása a terv szerint csak így válhatik lehetővé. Igen nagy fi-
gyelmet szentel Beveridge a létminimum kérdésének, viszont másutt alkalmazott
szociálpolitikai programoktól eltérően semmivel sem árulja el, hogy az egyes
jövedelmek felső határának megszabására gondolna. Ebben lényegesen külön-
bözik azoktól az elképzelésektől, amelyek az igazságosabb szociális rend meg-
teremtése érdekében elkerülhetetlennek minősítik a jövedelemnek bizonyos
mérvű korlátozását. Beveridge szociális szemlélete viszont nem az egyenlőség,
illetve az arányosság elvén épül fel. A szemlélet helyessége vitatható, az azonban

kétségtelen, hogy a létminimum és a jövedelemkorlátozás közül – a gyakorlat
igazolja –, az előbbit tartani lehetett, az utóbbi komolyságát a legszigorúbb el-
lenőrzésnek sem sikerült eddig biztosítania. 

Hasonló szerénységet árul el Beveridge a munkanélküliség kérdésében is,
amikor elhárítja magáról a megoldásra irányuló javaslattételt is. A terv körül
keletkezett polémia eredményeként mindenesetre leszűrhetjük, hogy a terv kon-
tinentális viszonylatban egyáltalán nem keltette a radikális társadalmi reform-
javaslatok benyomását. Ezzel szemben a szociális állapotok korszerűsítését
nyugodtan és szenvedélymentesen akarja keresztülvinni, talán inkább nyílik rá
alkalma, hogy programjának pozitív előjelet adjon. Ezt mindenesetre a terv leg-
főbb értékeként kell elkönyvelnünk. 

Az angol kormány egyelőre nem fogadta el a javaslatot, innen nézve pedig
kissé későn jöttnek és elavultnak látszik már. Nem tudhatjuk, hogy Beveridge
tervének jövő sorsa mi lesz, az azonban bizonyos, hogy bármiféleképpen alakul
majd a szigetországban a szociális reformok ügye, a javaslatban felvetett eszmék
és ötletek nem maradhatnak hatástalanok.”

És nem is maradtak hatástalanok. Anglia ma pontosan szociális szolgálta-
tásai miatt olyan vonzó hely, s most éppen ennek csökkentésén gondolkodnak.
Viszont a hazai próbálkozásainkat ellenszenv nélkül szemlélő számára ebben a
tervezetben igen sok az ismerős elem. Sőt a folyamatban levő átalakítások mel-
lett is tartalmaz érveket, meg egy jó tanácsot: „(…) a szociális állapotok kor-
szerűsítését nyugodtan és szenvedélymentesen akarja keresztülvinni (…).”

y

Szemle
Szabó Endre: Közép-Európa és a pánszlávizmus 1943/8.

Értelmiségi körökben mozgó személy az utóbbi másfél évszázadban sűrűn hall-
hatott a „pánszláv veszedelemről.” Már az 1849-es cári beavatkozás is össze-
függött ezzel, ezt próbálta ellensúlyozni Andrássy 1878-ban, a berlini
kongresszus egyik célkitűzését szorgalmazván. Ennek is köszönhette Románia
Dobrudzsa első – északi – darabját, mint az északi és déli szlávokat elválasztó
sávot, majd 1885-ben további részeit. Pánszláv hátteret tulajdonítanak Gavrilo
Principnek, aki mostanában kap szobrot, az első Nagy Háború esetében tuda-
tos elindító szikrának számító gyilkosságának is. De ilyennek álcázta Sztálin is
nagy tervét, melyet Eduard Beneš oly buzgón támogatott. Nem beszélve a ki-
sebb és nagyobb szláv államokban máig forrongó politika új meg új, hol leple-
zett, hol leplezetlen igyekezetéről. 

„A magyarországi német népcsoport Budapesten megjelenő havi folyóirata,
a »Südostdeutsche Rundschau« II. évfolyamának 6. számában cikksorozatot
közöl Közép-Európa és a pánszláv eszme kapcsolatairól. (…) Érdekességet
kölcsönöz a cikksorozatnak, hogy azoknak a nemzeteknek a szakírói szólnak
hozzá a kérdéshez, amelyeket Közép-Európában a legsúlyosabban érintenek
a pánszláv törekvések. Viszont az egyik legkitűnőbb magyar tudós és a külföldi
újságírók cikkeit fajsúly szempontjából az különbözteti meg egymástól, hogy
mennyiben indultak ki történelmi tényekből és tapasztalatokból s mennyiben
a priori tételekből. Mi csak annyit engedünk meg magunknak, hogy Bródi
András állításaival szemben jelezzük kétkedésünket, egyébként kommentár
nélkül ismertetjük a Südostdeutsche Rundschau figyelemreméltó cikkeinek a lé-
nyegét. 

Dr. Koppen Vilmos megállapítja, hogy a plutokráciának és a bolsevizmusnak
Európa ellen folytatott harcában a Sztálin által hirdetett pánszlávizmus alapjában
véve pánbolsevizmus, mert a Szovjetunió – mint más hatalmi kérdésben is –
a cári örökséget világforradalmasító célkitűzései szolgálatába állította. Felosz-
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latta a Komintern szervezetét, amivel a cikkíró szerint csak az a célja, hogy el-
oszlassa Angliának és az Egyesült Államoknak, valamint a kis szláv népeknek
a bolsevista törekvések mérlegeléséből fakadó bizalmatlanságát. Ezzel szemben
Sztálin (kinek a végső célja változatlanul a nemzeteknek a »sarló és kalapács«
alá tömörítése) fölelevenítette a Danilewski és társai által csaknem háromne-
gyed évszázaddal ezelőtt kidolgozott pánszláv föderáció gondolatát. 

»Ha ez a nagy orosz gondolkodó (Danilewski) – írja Koppen doktor – a
cári imperializmus sok körültekintést igénylő mozgalmát hasznosítani akarta
és bármilyen föderáció megvalósulásától egy állítólagosan tervszerű európai
kettéhasadás folyamatának megindulását remélte, úgy Sztálin számára is ezek-
nek a jelszavaknak a felelevenítése csupán eszközként szolgálhat célja elérésére.
A Szovjetunió már többé nem >szláv-anyácska<. Többet törölt ki tudatosan
a cári állameszme politikai lényegéből, minthogy még ma is a szláv kultúrélet
hordozójának tartsák, a Szovjetunió a proletár világköztársaság központjának
tekinti magát. A Kreml számára ennélfogva a pánszlávizmus nem más, mint
egyike azoknak a számos cselfogásoknak és kétszínű játékoknak, amelyek
Moszkvát közelebb sodorják e távoli célokhoz. Számításai világosak: elérni azt,
hogy a keleti és a déli szlávságot pánszláv szólamokkal magához kösse, illetve
csatlakozásukkal lezárja a bolsevista térfoglalás egyik szakaszát, mert ezáltal
már be is hatolhatott a nyugati félteke bástyáiba. A Szovjet Berlin és Istanbul,
Prága és Belgrád kapui előtt, valamint az Adria és az Égei-tenger partján
Európa bolsevizálódásának legcsalhatatlanabb jele volna... Az a szovjet terv,
amely a szláv államokon kívül Romániát, Görögországot, Finnországot és Ma-
gyarországot, valamint a balti államok mindegyikét a legnagyobb magától ér-
tetődöttséggel bekebelezi a bolsevizmus »biztonsági övezetébe«, bizonyítja,
hogy a pánszlávizmus gondolatrendszere Sztálin számára a legelfogadhatóbb
fedőérv keleti és déli térhódítására. Ehhez Moszkva szövetségesei beleegyezé-
sét már megnyerte. Tehát most is ugyanazok a törekvések érvényesülnek, ame-
lyeket Danilewski az akkori Oroszországnak írt elő.« 

Az orosz pánszláv eszme Oroszországnak azt a fikcióból született elhiva-
tottságát hirdette, hogy mint a szlávság első harcosa, köteles ellent állani a »ke-
leti butaságnak« és a török elnyomatásnak. A kis szláv népek pedig
oltalmazójukat keresték a cári Oroszországban. Az első világháború után be-
következett összeomlás megsemmisítette mindezeket a reménykedéseket, sőt
az elbalkániasodás jelenségének lettünk a tanúi. Szláv testvériségről szó sem
lehetett: a horvátok szerb iga alá kerültek, a szlovákokat a csehek, az ukránokat
a Szovjet rohanta le és a régi orosz-lengyel ellentétek jelentékenyen kiéleződtek.
Azok a szláv népek, amelyeket Sztálin ma pánszláv jelszavakkal tüzel – mintegy
ugródeszkát készítvén a maga számára Európa belsejének meghódítására – az
újjárendezett Európában egyéni súlyuknak és értéküknek megfelelő szerephez
jutnának – írja cikke befejezésében Koppen doktor. 

A Szovjetunió nemzetisegi politikájáról ír Just W. Artur. Cikkében azokat a
tanulságokat közli, amelyeket szovjetoroszországi utazásai során szűrt le. Hang-
súlyozza azt a meggyőződését, hogy a Szovjetunió nagy olvasztó tégelyében
megsemmisülnek a kis lélekszámú nemzetiségek. A lenin-sztálini elmélet ugyan
a teljes nemzeti önrendelkezés jogát hirdeti, de a gyakorlatban a nemzetiségek
tökéletes alárendeltségi viszonyban állanak Moszkvával. 

»A Szovjetunió nemzetiségi politikájának sztálini megfogalmazása; külsősé-
geiben nemzeti – tartalmilag szocialista. 

A kis népek irodalmi szükségleteiről egy moszkvai műintézet (Zentrisdat)
gondoskodik e népek anyanyelvén nyomtatott selejtes kiadványokkal. A vállalat
szerkesztősége elképzelhetetlenül alacsony színvonalon mozgó, politikai tar-
talmú faliújságot és könyvsorozatokat bocsát piacra, melyeket 20–30 különböző
nyelvre fordítanak le. E politikai tömegirodalom népszerűsítésére kibocsátott
falragaszok is azonos szöveggel, ábrákkal és azonos nyomdatechnikai eljárással
készülnek. A bolsevizmus gyakran említi nemzetiségi politikája vívmányaként a
kis népcsoportok számára készített betűrend bevezetését és rendszeresítését.

Maradék nélkül érvényesült ebben a törekvésben a latin betűrend alapként való
használatának rögzítése és egyöntetű bevezetése. Még olyan ősi kultúrnyelv
számára is, mint a mongol, latinos betűrendszert készítettek. A török elemek
ellatinosítása bizonyos vonatkozásaiban hasonlóságot mutatott Kemál Attatürk
újításaival, amelynek keresztülvitelét azonban éppen török részről gáncsolták
el. Mi sem természetesebb, hogy a bolsevisták ezt propagandacélból kihasz-
nálták. Ez az ellatinosítási folyamat végül a korlátlan Sztálin-diktatúra idején,
1932-ben az első ötéves terv lezárásával alábbhagyott... 

Nem tagadható azonban, hogy mindebből sok – a gyakorlati életre vonat-
kozó – egyszerűsítés adódott. Mert a kisebbségi kultúrák népi önállósága az
elemi iskolák III. osztályos tankönyvének színvonalára, a felnőttek szellemi ké-
pességei pedig a silány tömeglapok olvasására korlátozódott. Ezen a nívón felül
már mindenki menthetetlenül az orosz vérkeringésbe sodródik bele, akár a
szakképzettség vagy a politika és a művelődés területét vegyük. A moszkvai és
leningrádi állami operaházak színpadán az 1934-es téli színi évad végén kü-
lönleges népi játékokat bemutató együttesek léptek föl. Ámde míg az ukránok
hivatkozhattak színművészeti hagyományaikra s gonddal készülhettek korszerű
»szocialista« előadásaikra, hiányzott mindez a georgiaiak, a szegényes fehér -
oroszok s főleg az usbekek és más közép-ázsiai néptörzsek részéről, amelyek-
nek népi művészete viseletükben, dalaikban és táncaikban ki is merül. Ilyen
nemzeti rekvizitumokból volt kénytelen azután az élelmes revürendező a lelki-
ismeretlen zeneszerző segítségével »darabot csinálni« a moszkvai ünnepi játé-
kokra, hogy a rikító színektől, a, fényszórók sugárkévéitől és a zajos zenei
kísérettől elkábult közönségnek bemutathassák a »nemzeti kisebbségek« mű-
velődésének rohamos fejlődését.«

Cikkének befejezésében Just annak a véleményének ad hangot, hogy a
pánszláv elv a szovjet vezetők megszokott dialektikájának egyik játékszere, ame-
lyet a pillanat adottságaihoz mérten használnak fel. 

Bródi András »A pánszlávizmus és a kárpátaljai ruszinok« című cikkében
hosszasan foglalkozik a pánszlávizmus és a szlávophilizmus fogalmi körülha-
tárolásával, mert – úgymond – a ruszin nyelvben a pánszlávizmusnak olyan jel-
lege van, amelyek más érzések és törekvések megjelölésére szolgálnak. A ru-
szinok a pánszlávizmus helyett a szláv közösségi gondolat ápolására, egymás
kölcsönös megismerésére és az irodalmi kapcsolatok fenntartására szlávo -
philiz mus fogalmát használják. A pánszlávizmus fogalmát már csak azért is
elvetették, mert jelentése lényeges elváltozást szenvedett. Míg a keleti szlávok
elismerték a ruszinokat a »nagy szlávság« tagjaként, addig a déliek figyelme
legfeljebb kíváncsiságból fordult feléjük s számos ígéretük feltételes és minden
gyakorlati érték nélkül maradt. Végül alkalmuk nyílt számtalanszor arra is,
hogy a pánszlávizmus negatív hatásait is megismerjék, amikor a cári Oro-
szország, sőt maga a cár – aki körül a keleti szlávok a szlávság megmentő-
jének legendáját teremtették meg – a ruszin kultúrtörekvések ellen lépett fel.
A magyar–ruszin és egyéb történelmi kapcsolatok ismertetése után Bródi
András a következő megállapításokkal fejezi be cikkét: »Arról, hogy a szláv
realizmus miképpen hatott a ruszinokra, beszámoltam a képviselőházban.
Kétségbevonhatatlan, hogy amint lehetőségük nyílt a szláv népeknek önálló
nemzeti élet vagy önkormányzat megteremtésére, szakítottak az illúziókkal és
a reálpolitika síkjára léptek. Most már nemcsak a tehetetlen, múlton nyugvó,
legtöbbször elvont közösségeszméket kellett számításba venniök, hanem azokat
az érdekellentéteket is (származás, táj, nemzetközi politika, vallás, mezőgaz-
daság és társadalom), melyek az utópisztikus szlávophilizmus korrektúráját cé-
lozták. A cári Oroszország összeomlása és a forradalmi Szovjetoroszország
ideológiai célkitűzésének homályos volta lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy
a szlávophilizmus nyomdokaiba lépő szlávságközti kapcsolatok kifejlődésük
kezdeti állapotában vannak. Ennek következménye, hogy sehol sem fejlődött
ki olyan elkeseredett harc a nagyorosz és ukrán nyelvjárások között, mint éppen
a Kárpátalján. E küzdelem közepette a nép felvilágosodott, megerősödött és
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érthető, ha a »szláv testvériesség« jelszavával való csaknem húszéves hadakozás
után rájött a báránynak a farkastól, az igazságnak pedig a vigasztaló ígéretektől
való megkülönböztetésére. Az utóbbi húsz év céltalan harcaiban népünk a gyer-
mekkorból férfiúvá érett. Értékes tapasztalatokat szerzett, önbizalma megerő-
södött, világnézete megnyugodott és ma már érdekeit nyíltan megvédi, mivel
jogainak kiharcolását államjogi szempontból is természetesnek tartja... A szláv
népek számára a pánszlávizmus meghaladott álláspont. Valamennyi szláv nép
a természet és a sors adottságainak keretein belül szándékszik jövőjét megala-
pozni és életét élni.« 

»Szerbia tegnap, ma, holnap« címen Gregorič Daniló dr., a pánszláv esz-
mének a szerb történelem alakulására tett hatásával foglalkozik. Úgy véli, hogy
Szerbiában a pánszlávizmus sohasem játszott túlságosan jelentős szerepet. Bár
a monarchia ellen vívott szerb nemzeti harcok korszakában a pánszlávizmust
függetlenségi mozgalmaik indokolására használták, mégis egészen más ténye-
zők befolyásolták a szerb nép kialakulását és fejlődését. Kétségkívül voltak az
évszázadok folyamán a szláv testvériesség fogalmából keletkezett eszmei meg-
mozdulások, ezekre azonban mi sem jellemzőbb, mint az a szerb szólásmondás:
az ég magasan, a cár messze van. Lényeges szerepet játszott ennek a hangu-
latnak a kialakításában Oroszország csaknem szerbellenes magatartása Bulgá-
ria javára, ami különösen a Szt. Stefanói békében jutott kifejezésre. Szerbia
hol Bécsben, hol Moszkvában tapogatózott, míg a szerb államélet pánszláv
kapcsolatai kimerültek a politikai (entente) szerződések megkötésében és ezek
betartásában. Az utóbbi években Belgrád a tiszta reálpolitika híve volt. Szerbia
mai helyzete – ha lehet – még több realizmust követel.

»Az bizonyos – vallja be végül is Gregorič Danilo –, hogy a szerb nép bi-
zonyos rokonszenvvel viseltetik az oroszok iránt, s ez az esetleges pánszláv
gondolatok meggyökerezését elősegíti. A bolsevizmus eredményei azonban ezt
az érzést inkább plátói alapokra helyezték, ha teljesen ki nem ölték. A szerbiai
kommunista lázadások idején (1941–1942 telén) a partizán csoportok terrorja
messzemenően kijózanította és semlegesítette a különböző társadalmi osztá-
lyokat, de főleg a parasztságot. A kommunizmust ma legfeljebb külső erőszak-
kal lehetne a népre kényszeríteni, ami azonban a lakosság 80%-át alkotó
parasztságnak, ifjúmunkásságnak és az értelmiségieknek egységes ellenállását
vonná maga után. Kommunista mozgalom a fenti rétegek kezdeményezéséből
sohasem fog kiindulni. Mindezzel még a lehetősége is teljesen megszűnt annak,
hogy a szerb nép a Moszkvából újólag hallható »varázsfuvola« hangjára figyeljen.
A kommunista agitáció évekkel ezelőtt eljátszotta Szerbiában »kis játékait«, a
félrevezetett csoportok hamarosan fölébredtek. Ilyen csábításoknak a jövőben
nem lesz hatásuk.« 

Ljuben Lalev, a cikksorozat szófiai szereplője »Pánszlávizmus és a bulgárok«
című cikkében a következőket írja: »A közelmúltban megtartott moszkvai pán -
szláv kongresszus a pánszláv kérdést újra az érdeklődés előterébe helyezte.
Aszerint, hogy a kérdést elméleti vagy gyakorlati vonatkozásaiban vizsgáljuk,
egyformán silány eredményekre jutunk. Mint eszme a pánszlávizmus káros ha-
tású, mert – mint valamennyi ilyen természetű népcsoportosulás – Európa fel-
osztását feltételezi s megakadályozza a kölcsönös megegyezésen nyugvó Európa
kialakulását. A gyakorlatban a pánszláv eszme tulajdonképpen nem is élt,
amennyiben mégis volt, igen kevés haszonnal járt éppen a szlávságra nézve,
mert az eszme az orosz imperialista politika eszköze volt csupán.« 

Lalev mindezek bizonyítására Bulgária újabb kori történelmi eseményeit
hozza fel: a berlini kongresszus 1878-ban feldarabolja az ország területét, mert
a bolgár nép önállóságában az orosz terjeszkedést látta. Szerbia bekebelezi Nis
és Pirot vidékét, 1885-ben a Marica-völgyre pályázik, a második balkáni hábo-
rúban a szerbek a bolgárok ellenségeivel szövetkeztek, és pánszlávizmusuk örve
alatt a görögök segítségével lekapcsolják Macedóniát és a románok kezére játsz-
szák Dobrudzsát, a világháború utáni élénk kultúrkapcsolatokra jellemző, hogy
sem a bolgár újságok, sem a bolgár könyvek előtt nem nyílt meg a szerb határ... 

Ilyen volt a pánszlávizmus megjelenési formája Bulgáriában – jegyzi meg
Lalev. Mindenkor csak arra szolgált, hogy Oroszország belenyúlhasson a kisebb
államok belpolitikai életébe és megzavarja fejlődésük menetét. 

Kniezsa István »Pánszláv törekvések Magyarországon« cím alatt a szláv nyel-
vek, főként azonban a szláv kultúrák közös eredetével, fejlődésével, egymásra
hatásával és eltéréseivel foglalkozik. Kollarnak a német romanticizmus hatását
mutató, naiv elgondolásai első ízben akkor szenvedtek hajótörést, amikor a prá-
gai kongresszuson a »testvér nemzetek« németül kénytelenek tanácskozni.
Mégis a pesti és pozsonyi egyetemeken Kollár nyomán megszületik az
»illyrizmus«. A közép-európai pánszlávizmus elgondolásai ártalmatlanoknak bi-
zonyultak volna, ha Oroszország nem él elsőbbségi jogával és nem állítja gya-
korlati politikájának szolgálatába, később pedig az eredményesség kedvéért
még messianisztikus vonásokkal is felruházza. Bár a szlovákságot az orosz
pánszláv törekvések kezdetben megrémítették, mégis politikai és anyagi támaszt
reméltek s a világháború előtt teljesen orosz befolyás alatt állottak, ami viszont
az államhatalom erélyesebb intézkedéseit vonta maga után. Időszerű megálla-
pítani, hogy ezek az intézkedések nem a szlovák nemzetiség, hanem az orosz
propaganda ellen irányultak.

»A pánszlávizmus önmagában veszélytelen volna – írja befejezésül Kniezsa –,
ha eszmei célkitűzését az összes szláv népeket számokban meghaladó orosz
tömeg imperialista törekvéseire fel nem használja. De mivel ez a veszély fennáll,
a pánszlávizmus bármely formája egyformán veszélyezteti a nem szláv népeket.
Végeredményében a szláv népek javát sem szolgálja. Mert amint tapasztalhattuk
a lengyelek példáján, Oroszország szláv testvériessége csak érdekei határáig
terjed. Egyébként a legkisebb megkülönböztetést sem teszi a >szláv testvé-
rek< és az idegenek között.«

Magyar sorsunk nyugati szemlélői mindenkor igen nyugtalanítóan szóltak
Közép-Európa szláv veszedelméről. Ezzel szemben a balkáni kis népek szó-
szólói – úgy tűnik – nyugodtabban ítélik meg a helyzetet. Miből származik ez
a különbség? Talán abból, hogy a nyugati írók elméleti megfontolásokra, a
balkániak pedig gyakorlati tapasztalatokra építik következtetéseiket? Mi úgy
érezzük, a szláv kis népek hozzászólói kisebbítik a pánszláv komplexum je-
lentőségét, Bródi András fejtegetései egyenesen a mellébeszélés érzetét kel-
tették bennünk. A szovjetorosz imperializmus minden kétséget kizáróan
befolyásolja a többi szláv népet, összefogásuk azonban a világpolitikai kons-
tellációktól függ. Nekünk, magyaroknak, semmi esetre sem szabad felednünk
azt, amit Macartney ír Magyarországról szóló könyvében: »A magyar faj ki-
csiny és elszigetelt töredék, idegen és természetszerűleg ellenséges és számra
is sokkal nagyobb nemzetekkel körülvéve. Nem lehet azt állítani, hogy még
szűk határai közt is biztonságban van. Nem tekintve a német veszedelmet, a
szláv harapófogó két vége Szobon és Szabadkán azzal fenyeget – amint egy
ízben Bethlen gróf mondotta –, hogy bármikor összeroppanthatja a kis nem-
zetet, mely oly hosszú időn át választotta el a szláv faj északi és déli ágát.« 

Egy nemzet jövője mindig azon múlik, hogy mennyiben készült fel nagy fel -
adataira. Bár nem vonjuk kétségbe, hogy a Südostdeutsche Rundschau szláv
cikkírói helyi ismeretek alapján írták le megállapításaikat, nekünk azonban kö-
telességünk, hogy a pillanatnyi politikai megnyilvánulásokon túlmenően szem-
benézzünk a problémával, amelyet a szláv harapófogó jelent.”

Bizony, létezett és létezhet ma is a pánszláv veszedelem, hol önmagáért, hol
meg más célok szolgálatában. Mi ezt leginkább Beneš sikeres külpolitikájából
ismerhettük meg. Háborúk, békék, diplomáciai tárgyalások és titkos meg nyílt
tervezgetések sora jelezte e gondolat útját Nagy Péter óta – megszakításokkal –,
de folyamatosan. A kis szláv népek hol erősebbnek éreznék magukat ezáltal,
hol meg – olykor kétségbeesett – félelmeiknek adnak hangot a nagyobbik ét-
vágyát ismerve. Ezt a lengyeleknél ma is konkrét formában láthatjuk. A szerbek
ma is próbálnak hasznot húzni az orosz szimpátiából. Nem sok sikerrel.
Parafrazálhatjuk közmondásukat: „Az ég magasan, Moszkva messze van”.
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Csak nehogy egy még rosszabb írja felül mindezt, a kétoldali iszlamizálódás,
amely Európát és Oroszországot egyaránt fenyegeti. Hiszen a mai 30 millió
európai muszlim rövid időn belül, migrációval és saját szülési potenciálja által,
elérheti a többséget gyenge Európánkban. Beszélhetnénk máris Hollandiáról,
ahol a legtöbb születést már ők jegyzik, vagy Angliáról, ahol a leggyakoribb
név a Mohamed, Oroszországban pedig, úgy hírlik, hogy a hadsereg nagyobbik
része muzulmán hitű.

De van egy másik minket érintő vetülete is. Az északi (vagy keleti) és déli
szlávok között terül el Magyarország és Románia. Felmérések szerint Románi-
ában az oroszok rosszabb megítélésnek örvendenek, mint a magyarok. Az el-
utasítottak között első és második helyet mérték e két nációnak. Kérdezhetnék:
ez is lehetne szellemi és nem katonai eleme egy együttműködésnek? Sajnos,
alig hiszem. Országaink között – Erdélyen keresztül – húzódik az „ortodox tö-
résvonal”, s ez egyelőre mindennél erősebb. A pánszláv veszedelem a felméré-
sek eredményeitől függetlenül hátrébb soroltatik. Romániának az oroszokkal
szemben csak egy kétes stádiumban levő és indirekt követelése van Besszarábia
és Bukovina vonatkozásában. Velünk szemben azonban működik a már meg-
valósult túlnyerés máig le nem küzdött pszichózisa. De a bevezetőben írottakra
utalva: mikor kap gróf Andrássy Gyula szobrot Dobrudzsában?

Végül visszatérve a pánszlávizmusra, talán Ljuben Lalevvel lehet leginkább
egyetérteni, ő ezt írta: „A gyakorlatban a pánszláv eszme tulajdonképpen nem
is élt, amennyiben mégis volt, igen kevés haszonnal járt éppen a szlávságra
nézve, mert az eszme az orosz imperialista politika eszköze volt csupán.” 

y

Beköszöntő
Szombatfalvy György: A köztisztviselői kar 1943/9.

Az alábbiakban az olvasó egy rendkívül fontos, akkor különösen élő, de sok
esetben és más formákban máig is felfedezhető gondról kap rövid és mégis
nagyszerű összefoglalást.

„A közszellem és közfelfogás alakulásában nagy szerepe van az értelmiség
köztisztviselői rétegének. Ez azonban maga sem egységes. A főtisztviselők
anyagi tekintetben leszürkült csoportja talán ma nem különül el olyan élesen a
középhelyzetű és a köztisztviselői rétegektől, mint a világháború előtt. A lát-
szólag enyhén graduált és ma fesztelenebbül érintkező tisztviselői karon belül
azonban nemcsak a tisztviselői hierarchia, hanem a társadalmi ranglétra is vá-
laszfalakat emel s ezeket az úriság fokozatainak kiépítésével a társadalmi hiúság
örökké éber figyelme tartja karban. A demokratikus szellem kifejlődésének a
közhivatali kasztszellem a legnagyobb akadálya, amelyet a feleségek rendszerint
fokozott mértékben őriznek és élveznek. A címek és rangok orgiája folyik az
országban, a gőg és pöffeszkedés sem ritka jelenség. A magyar demokrácia
klasszikus földjéről jött székely családok elül lófővel toldják nevüket, a magyar-
ságot összefogni kívánó törzsökös magyar publicista négy szóval írja le a nevét.
A hiúság hivalkodó vására mérgezi a levegőt, megfullad benne fajszeretet, nem-
zeti közösségérzet, emberi méltóságérzet, szókimondás, véleményszabadság,
öntudat, őszinteség, önérzet, hűség. Mintha a régi oligarcha gőg a nemesi büsz-
keségen át ma az osztálygőg alakjában kapott volna mind szélesebben terjesz-
kedő tenyészetre s virágzó mintagazdasága a köztisztviselői kar.

A magyarság üdvös szellemi és akarati egységét, összeműködését a köz-
tisztviselői kar rossz példát adó elkülönülési szelleme nagymértékben csorbítja.
A nemzettest egyéb rétegei előtt úgy tűnik ez fel, mint egy anyagi gyengesége
ellenére is hatalmas érdekcsoport, amely szinte kisajátítja a közhatalmat, de
azt mindenesetre korlátlanul és osztályérdektől nem eléggé mentesen gyako-

rolja. A köztisztviselők társadalomszemlélete többnyire osztályszemlélet, amely
a szorosabb nemzeti összetartozás eszméjét nem ismeri, általában felfelé tekint,
lefelé kegyet gyakorol, egyszóval nem emelkedik a közszolgálat erkölcsi ma-
gaslatára. Hogy mennyit árt ez, mennyire gátolja a kívülálló, főképpen az alsó
munkás- és parasztrétegek (tehát a nemzetzöm) bizalmának kialakulását, az
úrgyűlölet, az osztályszakadékok eltüntetését, általában a magyarság lelki
közeledését, szellemi egységét, azt könnyű elképzelni. Szombatfalvy György:
A magyarság egységének problémája. (Társadalomtudomány, 1943. 3. sz.
206–207.old.)”

Ugye ezek tanítani való gondolatok? 
A kasztszellemet a „társadalmi hiúság örökké éber figyelme tartja karban”.

Ugyanakkor „Mintha a régi oligarcha gőg a nemesi büszkeségen át ma az osz-
tálygőg alakjában kapott volna mind szélesebben terjeszkedő tenyészetre s vi-
rágzó mintagazdasága a köztisztviselői kar.” És ennek korszerűen faragatlan
alakjaival a közhivatalok pultjai előtt szorongva ma is szembesülünk. Nagyon
megnyugtató ugyanakkor, hogy a kormányzat ezt felismerte, és hathatós esz-
közökkel próbálja lebontani. A legnehezebb a köztisztviselői kar szellemének
átnevelése a szolgálat irányába. Azokban az időkben felvirágoztatták az osz-
tályszakadékok jelentőségét és elvetették újabb magvait az ún. úrgyűlöletnek.
Nevezték még nadrágos utálatnak is. És ez nem tréfa, mert ez a szellem ma
nem osztálykülönbségként, hanem mint egységet bontó és bizalmat romboló
utórezgés van befolyással napjainkra. A választási harcokban is megtestesül a
nagy számokon belül, de legjobban a kisebb közösségek önkormányzati válasz-
tásain válik láthatóvá.

Megjegyzendő, hogy a régi nemesi gőgnek legalább volt némi alapja, hiszen
hosszú időn át nekik kellett hadra kelniük, ha a haza vagy a király úgy kívánta.
A nemességen kívüli tömeg csak később kapott ilyen jogot vagy kötelességet.
Ami pedig a mai gőgöt és úrhatnámságot illeti, annak nincs semmiféle alapja.
Ám, ha mégis van erre példa, annak inkább az ellenkezőjére kellene ösztönöznie
a mai köztisztviselőt. S erre titkon akár büszke is lehetne, sőt tartást adhatna
neki. Ez is hozzájárulna a nemzet mindennél fontosabb szellemi egységéhez.

y

Idők feletti szózat
Tamási Áron: Kérdés és felelet 1943/9.

„Lelkiismeretem szerint szóltam, amikor az Erdélyi Párt 1943. szep-
tember 12-i nagyválasztmányi ülésén, a hallgatóság sorai közül, az
alábbi intelmet felolvastam. Egy hét múlt el azóta; s ennek a hétnek
minden napja arról igyekezett meggyőzni engem, hogy a magyar köz-
élet és a magyar sajtó nem fogékony az ilyen intelmekre. Ezt mélyen
sajnálatosnak tartom, de boldog volnék, ha a jövőben is egyedül csak
én tartanám annak.”

„Nálunk a politika területén sokan úgy vélekednek, hogy írónak lenni dísztelen
mesterség. Én is úgy vélekedem, hogy az író lehetőleg mégis maradjon távol a
gyakorlati politikától. Vagyis legyen hűséges a szellem őrhelyéhez, mert nem
egészséges annak a nemzetnek az élete, ahol ezek a szellemi őrhelyek gazdát-
lanok maradnak. Ilyenformán érthető az a régi és mai tartózkodásom, hogy
még az Erdélyi Párt gyakorlati munkájában se vegyek részt. Ezt a tartózkodá-
somat a párt maga is tiszta szívből helyeselte. Ilyen kölcsönös megértésnek az
alapján alakult most úgy a helyzet, hogy kívülről s mint független szellemi ember
kértem e mostani alkalomra a szólás lehetőségét. S a köszönet mellett, hogy
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ezt a lehetőséget megkaptam, mindjárt meg kell mondanom azt is, hogy egyedül
a magam nevében kívánok szólani. 

Igen hálás lennék azonban, ha ez ünnepi gyűlés tiszteletreméltó tagjai az
idők egyik szerény jelét látnák abban, hogy a független íróember, most és éle-
tében először, egy politikai gyűlésen kíván röviden beszélni; s kérem, hogy gon-
doljanak talán arra is, hogy a magányos író aggodalma és véleménye mögött
esetleg szorongó és várakozó láthatatlan tömeg áll, mint ahogy a nemzet éle-
tében az már nemegyszer megtörtént. 

A tavasz folyamán szükségét éreztem annak, hogy egy nyílt üzenetben a ma-
gyar öncélúság gondolatát magyarul juttassam kifejezésre. Már megtanultuk,
írtam akkor, hogy bajunkban senkire sem számíthatunk, csak a magunk erejére;
s hogy jövendő sorsunk is erőnkön dől el, nem idegen hatalmak segítségén.
Ezt a gondolatot, kétely és ingadozás nélkül, négy esztendőn keresztül jóformán
csak az a magyar szellem képviselte, mely a jelszavak alatt hűségben őrizte a
magyar fajta nyugalmát és bölcs lelkületét. Az idő ezt a szellemet igazolta, meg-
hozván mostanság a biztató fordulatot, mely szerint a magyar öncélúság már
nemcsak nyílt és hivatalos magatartás, hanem napról napra mindinkább nemzeti
öntudattá is válik.

Ma azonban, amikor az események gyors és meglepő fordulatokban követik
egymást, a szellem embere nem merülhet el abban az örömben, hogy egy magyar
eszmény kezd valósággá válni. Tovább kell fúrnia figyelő szemét és érzékeny ösz-
tönét, hogy mi forr a világban valami olyan, amelyről itthon beszélnie kell. 

Úgy vélem, hogy az egyik, ami napjainkban a világban forr, az a politikai vi-
lágnézet csődje. Különös tanulság, ami az elemi erők tragikus fordulatai közben,
e nagy kérdést illetőleg levonható. Én azt látom ugyanis, hogy a politikai világ-
nézet kérdésén már valójában túljutott a háború. Túljutott és elérkezett oda,
ahol a nyers és puszta életösztön azokat a faji vonásokat teszi uralkodókká,
amelyek az egyes népeknél lényegében sohasem változnak. Ott, ahol a politikai
világnézet a nép természetének megfelelő rendszert teremtett, ott a faji vonások
ebben a rendszerben még élesebben tűnnek elő; ahol pedig olyan rendszer fej-
lődött belőle, amely a nép természetének nem felelt meg, ott a rendszerrel
együtt magát a népet is válságba sodorta. 

Valójában csak most döbbenek rá, hogy milyen veszedelmek között kellett
nekünk magyaroknak áthaladnunk. Mindenek között a legbiztatóbb jel s egyben
nagy szerencse, hogy a nemzet eszméjét és államunk rendszerét nem tudta ha-
talmába keríteni olyan politikai világnézet, amely idegenből érkezve, a magyar-
ság természetének nem is lehetett volna megfelelő. Egyedül társadalmunkban
tettek kárt ezek a politikai világnézetek, amelyek mind a két szélsőségen idegen
rendszerekkel szerettek volna boldogítani minket. S ha már ide érkeztem, a
megsebzett magyar társadalomhoz, akkor az említett tanulság után szeretném
azt a másik észrevételemet is megnevezni, melyet a forrongó világban ugyancsak
meglát a figyelő szem. Ez pedig egy szigorú figyelmeztetés, mely arra inti a
nemzetet, hogy erős és egységes társadalom nélkül a mai harcot sikeresen meg-
vívni nem lehet.

Fel kell tennem tehát a kérdést, hogy erős és egységes-e a magyar társada-
lom? 

Boldog lehet és nem e világból való, aki igennel válaszol erre a kérdésre.
Én egyik sem vagyok, sajnos, mert sokat emészt az aggodalom, hogy a mai
magyar társadalom egy szokatlanul erős megpróbáltatást nem bír elviselni.
Mivel pedig úgy vélem, hogy a magyar történelemnek egyik legnagyobb erő-
próbája előtt állunk, inkább forrasztó láng csapjon ki szívünkből, semmint bűnös
könnyelműséggel lemondjunk arról az akaratunkról, hogy ezt a társadalmat
erőssé és egységessé tesszük. 

Biztosan tudom, hogy hatalmi szóval ezt nem lehet megtenni; azt is tudom,
hogy politikai propagandával, vagy felemelő szózatokkal sem. Olyan munkára
van itt szükség, melyet igaz önvizsgálat és valóban keresztényi lemondás után
a szellemnek és a gyakorlatnak együtt és egyszerre kell elkezdenie. 

Ha ez a nap valóban ünnep volna, akkor Isten megengedné nekünk, hogy
kiessünk a szerepből, melyet a megcsaló látszat kedvéért és a magunk ámítá-
sára is, már három éve oly nehezen viselünk mi erdélyiek. Kegyelemben kies-
nénk ebből a szerepből, hogy világosan és bizonyossággal láthassuk: a grófnak
és a tekintetes magyarnak; gazdag polgárnak és a munkásnak; a nadrágosnak
és a falusinak; a baloldalinak és a jobboldalinak mind együtt kell élnie, ha nem
akar talán külön, de sorjában elpusztulni. 

Vagy talán lehet erős egy társadalom, melyet elöntött a politikai kizáróla-
gosság és a közéleti formalizmus? Hol a tetszelgő külső mögött silány a tarta-
lom és kicsinyes a lélek? S lehet egységes egy társadalom, melynek osztályai
titkos perceikben külön sorson gondolkoznak? 

Bizonyára nem lehet. 
Mit kell hát tenni? 
A gyakorlati vonalon meg kell szüntetni a politikai és a közéleti üres forma-

ságot, melyből nemcsak a bürokratizmus ered, hanem, amely a jellem és a tudás
helyett a szolgalelkűséget is az érvényesülés alapjává tette. Elszántan küzdeni
kell az ellen a »szellemi« módszer ellen, mely gondolat helyett egy divatos jel-
szóval érvel. Törvényes erővel kell felruházni a személyes felelősség elvét, hogy
fontos munkahelyek ne szolgáljanak csupán díszül, s hogy aki felelőtlenül végzi
a dolgát, az ne állhasson bűnhődés nélkül, sőt igen sokszor megjutalmazva to-
vább. 

A szellemnek pedig meg kell alkotnia az egységes és igazságos nemzeti tár-
sadalom tervét, melyben a sajátos magyar szellemiség a dolgozó tömegek ter-
mészetes jogaival egyesül. S ha elkészül ez a terv, az új magyar társadalom
elméleti rendszere, akkor ne vesse árva sorsra a gyakorlat és a hatalom, hanem
a szellemmel együtt kötelezze el magát arra, hogy meg is valósítja. Mert egyedül
a szellem és a gyakorlati hatalom együttes elkötelezésében rejlik a biztosíték
arra, hogy a veszélyt kibírja, s hogy a békés nemzeti építésben is egy-szív, egy-
lélekké válik a magyarság. 

Mindenki a maga helyén és a maga eszközeivel vegye gondjába ezt a mun-
kát.

Kérem tehát az Erdélyi Pártot, hogy teremtsen alkalmas keretet, melyben
Erdély szellemi és gyakorlati erői, ennek a munkának elvégzésére, valóban
össze tudjanak fogni. Ha ez nem történik meg, könnyen megeshetik, hogy az
új magyar társadalmat erőszak fogja megteremteni. Azt bizonyosan tudom,
hogy ez idő szerint minden ilyen erőszakos gondolat, vagy kísérlet ellen együtt
küzdünk. De azt is őszintén meg kell mondanom, hogy a külső veszély elmúl-
tával a magyar megújulás dolgában az én helyem nem a védekezők, hanem az
erőszakos megújítók oldalán lesz. 

Újból köszönöm, hogy szavaimat szívesek voltak meghallgatni, mert csak
ennyit akartam megmondani.” 

Megdöbbentő. Az is, amit saját koráról mond Tamási, de az is, hogy ez a
kor kicsit más formában, de ismétli önmagát. Az egész szöveget újra kellene
olvasni, hogy minden villámfénnyel világító mondata újból és újból hasson. Mert
bizony a szellem dolga lenne ma is, figyelni és: „Tovább kell fúrnia figyelő sze-
mét és érzékeny ösztönét, hogy mi forr a világban”. A politikai világnézet most
van igazán csődben! És mennyire igaz az is, hogy: „Ott, ahol a politikai világ-
nézet a nép természetének megfelelő rendszert teremtett, ott a faji vonások
ebben a rendszerben még élesebben tűnnek elő; ahol pedig olyan rendszer fej-
lődött belőle, amely a nép természetének nem felelt meg, ott a rendszerrel
együtt magát a népet is válságba sodorta.”

Bizony, azóta már ismét a második ránk erőltetett, vagy erőltetni próbált
rendszer sodorja válságba a népet. Tamási akkor még örvend, amiért idegen
világnézet nem tudta hatalmába keríteni a társadalmat, de tudja, hogy ennyi
nem elég, mert ezek a szélsőségek azért nagy kárt tudnak tenni a társada-
lomban. Ezt éljük és ennek kései következményeit viseljük ma, nap mint nap.
S megadja a feleletet is a kérdésre: erős és egységes magyar társadalmat kell
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építeni. A magyarságnak egy szív, egy lélekké kell válnia. Tamási nyomán nem
csupán korunk magyar szellemi embere tud erről, hanem azok az internacio-
nalisták is, akik mindenáron meg akarják akadályozni. Ami még inkább igazolja
helyességét.

De van remény, ha hallgatunk szerzőnk időt álló szavára, hogy: „Mindenki
a maga helyén és a maga eszközeivel vegye gondjába ezt a munkát.” Mert
Tamási Áron is az idő feletti nagyok közé tartozik. Szava aranyat ér, pontosab-
ban megmaradást!

y

Az Egyház szava
Erős Alfréd: Mítosz, vallás és irodalom 1943/9.

„Az új magyar gondolat kialakításában véső szerepe lesz a magyar irodalomnak.
A villanyvéső erejével formálja majd az eljövendő magyar szellemiség vonásait.
A »Hitel« múlt esztendei évfolyamában többször kaptunk figyelmeztetést hi-
vatott tollból irodalmunk ez irányú föladatára. Olyannyira, hogy hatásuk alól
Féja Géza sem tudta kivonni magát, s miután Móricz Zsigmondról azt mondja,
hogy a húszas évek elején nagyon egyedül maradt, pedig Ady után ő volt a »ma-
gyar vallás«, rögtön hozzáteszi: a fiatal erdélyi írók bizonyára megrónak ezért
a megállapításomért. 

A fiatal erdélyi írók meg is tudják indokolni ítéletüket. Nem ismeretlen előt-
tük, hogy a »racionalista okfejtés« csak része az egész embernek és azért építik
föl tanításukat az értelem, a szív, s az egész reális élet összhangjából, az iga-
zságból. Ilyen értelemben hangsúlyozza második tanulmányában Kiss Jenő,
hogy olyan kérdése ez irodalmunknak, melyben »nem a művön, hanem az írói
magatartáson van a hangsúly«. 

Népi irodalmunk mai válsága új oldalról erősíti meg a kiváló kultúrtörténész,
Gregory megállapításait. Kétféle művészi, emberi magatartás lehetséges: a val-
lásos és a mágikus. A kettőt »The Unfinished Universe« c. művében a követ-
kezőképpen jellemzi: A vallásos ember nem racionalista. Sohasem jönne ilyen
gondolatra: gondolkozom, tehát vagyok. Számára a valóság és a lét alapja s
egyúttal törvénye a gondolatnak. Mert reálisan tekinti a létet, azért tisztában
van a gondolkozás és alkotás korlátaival. Tudja, hogy itt a földön Paradicsomot
plántálni immár nem lehet, de önzetlen küzdelemmel s a szépség szolgálatával
egymás terhét viselni kötelesség. Mint ember, végességének tudatában Istenbe
kapaszkodik. Mint költő, hivatásának tüzében Istent dicsőíti. A zsoltárok költői,
fordítói és énekesei ennek a művészi magatartásnak őszinte hordozói. A mágikus
ember ezzel szemben úgy érzi, hogy lelke összefolyik a végtelennel. Elhivatott-
sága tudatában minden órában meg akarja váltani a világot, vagy bosszújában
szemveréssel fenyegeti. Nem reálisan, hanem mitikusan nézi az életet. Képzeleti
hegyekre mászik s onnan ködbe vesző messzeségeket mutat olvasóinak azzal a
kijelentéssel, hogy ott van a tökéletes földi Paradicsom, csak fussunk utána és
hipp-hopp elérjük. »Az ember a mértéke mindennek« – ezt a görög mítoszmon-
datot élik. Gregory jellemzésével összevág Kiss Jenő rajza: »mindenik csoport
magát jelenti ki az egyedül üdvözítőnek, mindenik magában véli fölfedezni azokat
a feltételeket, amiken az új magyar élet, a magyarabb jövő megépülhet«. 

A költői meglátás biztos tájékozódását látom abban, hogy fiatal erdélyi írók
oly gyorsan fölismerték a népi irodalom mozgolódásaiban az úszó aknát. Nem
támadó szándékból, hanem épp a népi irodalom szeretetéből ismerték föl a ve-
szélyt. Hol is találhatna ez az irodalom több megértésre és együttérzésre, mint
a népi Erdélyben? Ezért figyeli aggódva: »a mítosz hogyan kezd mindinkább a
népiség legsajátabb jegyévé lenni, s az írók magatartásába is hogyan vegyül
egyre több az ősrégi papok, varázslók és ráolvasók mozdulataiból«. 

Kétségtelen, hogy irodalom és vallás közt szoros a kapcsolat. Sőt aláírhatjuk
Féja Gézának azt a kijelentését, hogy »minden nagy emberi megnyilatkozás
mélyén vallás él«. A különbség csak abban van, hogy mi az isteni kinyilatkoz-
tatásra építjük a vallást, a mágikus ember pedig maga alkot magának »vallást«,
vagyis mítosszal, költészettel, irodalommal akarja helyettesíteni azt. 

Vallás a szó igazi értelmében: elismerése az isteni fensőbbségnek. Terem-
tőnk és megváltónk az Úr, tehát aszerint rendezem be életemet, amint minden-
ható szeretetével megszabta. Mikor az ember e nagy metafizikai adottságok
tudatára ébred, életszemlélete még reálisabb lesz, még elmélyedőbb az élet
csodálatában, cselekvőbb a megszépítésében. A puszta kísérleti lélektan is föl-
ismeri, mennyire rokon az emberi lélekben a vallásos és művészi érték. Mind-
kettőt jellemzi az aisthesis, a szemlélődés és a poiésis, az alkotás. 

E közelség lehet az oka, hogy a történelem folyamán oly gyakran ütközik
össze a két érzés: a vallásos képeket rombol vagy szór ki a templomból, a mű-
vészi érzés pedig magát ülteti az áhítat helyébe. Az ókorban mitológiát költ,
az újkorban modern mítoszokon töri a fejét. Az ismert liberális gondolkozó,
Strauss Dávid, volt utolsó nagy hirdetője az eszmének, hogy a művészet pótolni
tudja a vallást. Nyomában a liberalizmus esztétái sokáig lelkesedtek a gondo-
latért. Kísértetjárásuk a népi irodalom berkeit ma fölzavarja. Az emberi lélek
és történet tanulmányozásából úgy látjuk, hogy a vallást pótolni nem, csak igé-
nyét elfojtani, érzését tompítani lehet. Az eszköz pedig sohasem a kultúra kö-
réből, hanem annak kizárásából vétetik. Oroszországban láthatjuk, hogy a
»vallás helyett« milyen kultúramentes civilizációval elégítette ki magát az állati
sorba lealacsonyított és ösztöneinek szabadjára engedett ember. 

Ész és szív, gondolat és ösztön, értelem és akarat állandó feszültsége pattant
ki remekműveket az íjból, amelyet emberi szellemnek nevezünk. A mágikus vi-
lágnézet embere meg akarja szüntetni ezt a feszültséget s ernyedt fegyvert kap
kezébe, mikor azt véli, hogy »Isten kardja« hullott eléje. Nem az egységet s az
életet tekinti, amit a feszültség szül vajúdva s küzdelmesen, hanem a részt. Ra-
cionalista volt a múlt században és irracionális a maiban. Nem ismeri az össz-
hangot. A reálisan látó ember feszíti s nem szűkíti az életet. Egyformán becsüli
az íj mindkét szárnyát, mindeniket – a maga helyén. 

Az eszmetörténet fonalát Kantig gombolyíthatjuk vissza. Sajátos egyolda-
lúsággal leszűkítette a »tiszta ész« világát s úgy akart kisiklani a racionalizmus
és empirizmus harapófogójából. A racionalizmus nem egyéb, mint a Karácsony
Sándor által ötletesen kipellengérezett »német filozófia«. Csodálatos és sajná-
latos csupán az, hogy hazai szellemi parlagunkon ma is irdatlan terem ez a »fi-
lozófia«. Jól teszi hát Karácsony, ha Bergsonhoz illő lelkesedéssel hadakozik
ellene. Az empirizmus pedig ismét nem egyéb, mint a Karácsony által »magyar
filozófiának« elkeresztelt világnézet. Ez volt valamikor a sztoikusok bölcseleti
felfogása, amelyet Baco Verulam, majd a múlt század angol gondolkozói újí-
tottak fel. Az empirizmusnak »nincs szüksége elvonásra, ellenben annál nélkü-
lözhetetlenebb számára a kézzelfoghatóság. Elvész a nem reális világban,
miután számára nincsenek keretek, rendszerek és törvények, amelyekben tájé-
kozódhatnék, mozoghatna és eredményt érhetne el. Amit valóságosan meg tud
ragadni, az az övé, és addig az övé, míg el nem tűnik« (Magyar világnézet,
XIX). Nos, Kant Immanuel mindkét filozófiai stádiumon keresztülküzdötte
magát s az ellentétet úgy akarja áthidalni, hogy azt a lélekbe plántálja bele s
ott külön osztja az elvont eszmék és a kézzelfogható tapasztalatok világát. Az
elvont eszmékbe nem fér bele a transzcendens valóság, a tiszta ész nem tud
bizonyosságot szerezni Istenről, az időtlenség és határtalanság birodalmáról.
Kantnak ezt a kritikai föltevését elfogadta a romantika s erre építi saját élet-
szemléletét. Hatásosan kimutatja, hogy az ember lelki és szellemi világa nem
korlátozható a tiszta ész falai közé, mert hisz végtelenre tárult és isteni távla-
tokba nyílik. Ha pedig az ész nem képes a transzcendens világ kapuit föltárni,
fittyet hány az észnek s az érzésekhez fordul. Ezzel a buzogánnyal döngeti meg
az élet kapuit. Botondi lelkesedése ma is eleven szikra az ifjúság szívében. Nem
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hűtötte le sem a világháború, sem a tudomány. Élesztik mindazok, akik a nép-
szerűség koszorúja után nyújtják ki kezüket. 

Anélkül, hogy a legújabb romantikus mozgalmak tengerentúli vagy francia
megnyilatkozásait figyelemre méltatnók, tekintsünk ki annak németországi ala-
kulására. A múlt században fölbuggyanó forrás friss özöne utat talált a nemzeti
hagyományok, a népi kultúra, és a középkori gótika folyamai felé (Brentano,
Görres). Megtermékenyítette az irodalom alföldjét. Csupán egy ág rekedt meg
s talajvízként kísérti a tavaszi vetéseket, itatja az ifjúság amúgy is páratelt for-
radalmi kedvét. Ebben a megrekedt ágban született meg a XX. század mítosza.
Már De Lagarde megírja a »jövő vallását« (1878), mely végeredményben jog-
nak, művészetnek, tudománynak, társadalomnak sajátos alakulását, azaz meg-
különböztethetően jellegzetes formáját jelenti. Ez a forma természetszerűleg
nemzeti, újabban faji, s azáltal lesz mítosszá, hogy a más nemzetek, idegen
fajok sajátosságaival szembeállítva, bálványként táncolják körül. A bálványimá-
dás eme mozzanata, mint a primitív népeknél, itt is magában foglalja az idegen
bálványok gyűlöletét. »Ce qui fait qu’une tribu croit à son dieu, c’est la haine
de la tribu voisine« (Dumont). A német fajmítosz a szomszéd francia, római,
majd angol hatások ellen visel hadat. A XX. század mítosza a római joggal
szembeállítja a germán becsületet, és a latin logikával a német irracionalizmust.
Litt Theodor ez utóbbiban látja a sajátos »német filozófia«, vagyis a német vi-
lágnézet alapvető elvét. Ez a világnézet persze épp úgy gúnyt űz a racionaliz-
mussal, az elvont és logikus gondolat világával, mint nálunk azok, akik ezt
indogermán módszernek nevezik. Megdöbbentő az a hasonlóság, amelyet a
német fajmítosz irodalma és a népinek mondott magyar irodalom között meg-
találunk. Kétségtelen, hogy nem epigon követés, vagy bármi rokonszenv bo-
gozta meg köztük ezt a rokonságot, hanem valami más és vitálisabb hatalom,
melyet »korszellemnek« vagy a civilizáció »kultúrhatásának« nevezünk. Az utókor
talán pontosabban tudja majd meghatározni ezt a jelenséget. Számunkra azon-
ban elég a tényállás, hogy meggondolkoztasson és megfontolásra intsen. Vajon
kinek lépteit készíti elő a mitikus szőnyeg, melynek első szálait Szabó Dezső
verte ki nálunk az irodalmi osztovátán? 

Irodalom sok van és mind igazi. Minden kultúrnépnek saját művészete, köl-
tészete, dallamvilága van, s ezekben nyilatkozik meg a nemzet egyéni alkata.
A mítosz azonban emberien közös, csak egy van, s hasonlóképp csak egy az
igazi vallás, az emberszív örök szomjúsága Isten után. 

A vallásosság lényege az ember tudatos hódolata és feltétlen odaadása Is-
tennek. A mítosz épp ellenkezőleg megtagadja az isteni Fönnségnek kijáró tisz-
teletet, s vagy nyíltan az embert isteníti, vagy – ami végeredményben ugyanaz
– maga csinálta isteneket, eszméket, vagy eszményeket imád. A név változik
idők, tájak és divatok szerint. Ma divatos a népiség, holnap a technika, holnap -
után a filozófia. Valamikor az észnek emeltek oltárt, máskor a pénz, Midas vére,
s ismét máskor az egyenlőség, testvériség, voltak a vallás vesztett tömegek is-
tennői. 

Sokan és sokszor megállapították, hogy nemzedékünk legnagyobb beteg-
sége, minden romlás kérge alatt az emésztő szú: az igazi vallásosság hiánya.
Ezt talán senki nem érzi jobban, mint a népi írók. Németh László sokszor ki is
mondja, mennyire »hiányát érezzük földrészünkön a vallásosságnak«. Máskor:
»Isten pénzének az elvesztét egyre többen fájlaljuk«. És rögtön kész a javaslattal
egy új európai vallás megalapítására. Javaslatát már ismerjük a berlini »Die
Runde« törekvéseiből, melyeket nálunk a »Sziget« képviselt: újjászületni az
antik görögségben! Mások új humanizmusnak, ismét mások új pogányságnak
könyvelik el ezt is, akárcsak a többi valláspótló, mítoszébresztő kísérletet. 

Lényegében mindenik azonos. Csak egyben üt el az újpogányság a régitől,
a föltámasztott mítosz a halottól. Thomson Francis összehasonlítja egyszer a
görög mitológiát úgy, ahogy a klasszikus költők ismerték, azzal az új
Olympusszal, amelyet Keats és modern követői énekeltek meg. A párhuzamból
kitűnik, hogy az újpogány mítosz sokkal megejtőbb, szebb és veszedelmesebb,

mert megkóstolta a kereszténység borát (Nietzsche szerint: méregborát), s
olyan ízekkel gazdagodott, amelyeket Krisztus előtt nem ismertek az emberek.
A görög költészet szép, de a görög vallásosság száraz és rideg. Mindaz, ami
az újpogányságot vonzóvá teszi: a kereszténység koronájából kitört ékszer (The
Works III. 38–51. old.). Tulajdonképpen nincs is újpogányság, nem is lehetsé-
ges ott, ahol a kereszténység abszolút felsőbbségével egyszer meghódította a
lelkeket. A pogányság meghalt, s ami nevében kísért, az tulajdonképp nem más,
mint hitehagyott, megmásított kereszténység. Ezért veszedelmesebb. Illyés
Gyula világosan meglátta. »Még pogánynál is rosszabb: egy hitehagyott« (Pusz-
ták népe. 59. old.). 

Nekünk pedig, amint azt Järventaus »Kereszt és varázsdob« c. páratlan re-
mekművében sejteti, de csak sejtteti, a fordított utat kell járnunk. Vagyis mind -
azt, ami szép és szeretetreméltó volt az ősök vallásában – főképp azt, ami a
lélek mélyén igazán vallás volt, nem mítosz – mint Istentől jövő magyar aján-
dékot megnemesítjük krisztusi életünkben. Így gondolkozott a történeti tanú-
ságok szerint maga Szent István (lásd. Hóman: Szent István. 174. old.) és az
ősegyház minden nagy tanítója, valamint a középkor, amely művészetében a
szibillákat a próféták mellé helyezi. Sőderblom ebben látta az élő Isten legszebb
bizonyságát, aki minden időkben s minden népnél ugyanúgy mutatkozik meg. 

A fölvilágosodás embere valószínűleg azt mondotta volna a »század mítoszá-
ról« vagy a »divatos népiségről«, hogy egyszerűen mágia. A fajiság, a népiség
megváltó erejében hisz, holott épp ellenkezőleg a népet, a fajt, a kultúrát kell
megmenteni! Mágia ugyanis minden filozófia vagy világnézet, amely teremtett
dolgokban keresi az üdvösséget, vagy hisz az önmegváltás lehetőségében. Vallás
pedig az, ha nem mástól, mint egyedül Istentől várjuk a boldogságot s méghozzá
azon az úton, amelyet szent Fönnsége megmutatott. Magát az Isten-szabta utat
fölkutatni már a hittudomány feladata s túllépi cikkünk kereteit. Így csak arra
lehet érkezésünk, hogy az eddigiekből az általános következtetést levonjuk. 

Mítosz vagy vallás – ez a jelszó. Vallás pedig magyar viszonylatban csak egy
lehet. Mert a kereszténység egy, amint egyetlen a vágyódás utána, amely örök
halmok kívánságaként végighullámzik a pogány népeken. A halmok azonban
halmok maradnak. Minden nemzet új színt jelent ebben az egységben, új dal-
lamot az örök szimfóniában. Csak végig kell jártatni szemünket a kerek világon.
Minden időnek, nemcsak a gótikának, s az antiknak, még a barokknak is van
külön művészete, külön stílusa. A népeknek is. Mert mégiscsak más pl. a ma-
gyar gótika, mint a délnémet, vagy az északi vörös. »Ezt ma már az osztrák
műtörténet is elismeri« (Századok, 1932. 339. old.). Csak a mai kornak nincs
még sajátos stílusa, de nincs vallásos művészete sem. Hogy csak egy közeli
példát említsünk, viszonyítva mennyire eltörpül a mai Kolozsvár minden
kultúralkotása a középkoriak mellett... A régi pogány birodalmak művészete
mindenkor a legnagyobbat alkotta vágyódó hitében, és a kereszténység is mű-
vészetének javát szentelte Istennek. Egyedül a mítoszoknak nincs jelentős al-
kotásuk, hanem csak varázsdobjuk, varázsénekük, sok apró fétisük. Akárcsak
a modern irodalomnak. 

Pedig csak az »írói magatartáson« van a hangsúly. Találóan mondja valahol
Karácsony: »szőröstül-bőröstül, testestül-lelkestül, mindenestül magyar vagyok.
Mindenestül vagyok rossz, cselekszem rosszul, reagálok hibásan, tévedek sú-
lyosan, vétkezem irtózatosat, nem mint magyar. A magyarságom éppolyan le-
vetkezhetetlen és egységes, egész valómat magába foglaló leglényegem, mint
embervoltom, mint minden egyéb voltom, aki én vagyok«. 

Ezen múlik. Tud-e igazi embervoltunk minden Isten-adta erejével, egész
szívvel és elmével, hittel és akarattal utat törni magának az előítéletek gátjain
s a mítoszok ködzuhatagjain keresztül, hogy tiszta szárnyalással magasba
emelkedjék. Vagyis: a népben, a magyarságban, az emberségben szolgálja Is-
tent. S ez annál nehezebb, mert a konjunktúra ma a mítoszoknak kedvez, s
elhallgattatja a mélyből feltörő éneket. Ha ugyan el lehet hallgattatni az emberi
szívet. 
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Az emberi szív természeténél fogva harmóniára törekszik s össze akarja
hangolni az emberi élet nagy értékeit: a szépet, a jót, az igazat. A mítoszok
ezzel szemben az egyoldalú világnézetek hírnökei. A szektások éppúgy, mint a
nagy sámánok és varázslók, excentrikus, diszharmonikus, sőt igen sokszor ideg-
beteg, egzaltált lelkek. Rendkívüliségük megbabonázza a hiszékeny tömeget,
de meg nem világosítja s meg nem mentheti. Merezkovskij egyik könyvében ki-
mutatja, hogy ez az egyoldalúság volt Tolsztoj nagymérvű hatásának s egyben
bukásának oka. Tudás és géniusz, ész és szív, hit és megismerés nem hangzott
össze lelkében, inkább úgy állott egymással szemben, mint Dávid és Góliát.
Saját kicsinysége ölte meg saját nagyságát. 

A költői műben az összhang jelenti a szépséget, az írói magatartásban szin-
tén a lelki egyensúly adja az igazi nagyságot. »Ember a szó nemes értelmében,
az az univerzális ember, ki tudós, művész és szent. Mindenki, aki sikerült ember
és nem torzó, lehetőleg mind a három irányban fejleszti ki magában a termé-
szetes ösztönt« (Prohászka). 

Íme, a nagy alkotások titka. Hit és művészet, tudás és ihlet öleléséből szü-
letnek meg. Márpedig minden költőnek ez a vágya és küldetése. Reá vonatkoz-
nak elsősorban a »Szűzmáriás Királyfi« szavai: Aki életiben el tudja ültetni
magát nagy tettekben, méltó Istenhez. 

A felvilágosodás mintegy sötét burát borított a fejünkre s azt mondotta:
nincs szükséged kívülről jövő megvilágításra, mert önmagadból s önmagadnak
világítasz. Ez a büszke racionalizmus ma már úgy tűnik fel előttünk, mint valami
naiv gyermekmese, melyben azt hitte az ember, hogy a civilizáció kultúra nélkül
is emberiessé teszi az életet, s a technika végképp leigázza, a tudomány meg
oldja a nagy természetet. A felvilágosodás embere saját értelmének karbidlám-
pájával föltárta a világrejtély mélységeit s szinte mindent tudott róla, csak azt
az egyet nem, hogy ez a föltárt bánya is tele van titokzatos és földöntúli erőkkel,
kiszámíthatatlan s mégis döntő jelentőségű tényekkel. Csak egyetlen közeli pél-
dát említsünk: a modern világháború a technika gigászi küzdelme, s mégis ösz-
szekuszálta szálait az 1941-es korai s váratlanul szigorú tél. Kicsiben ez
százszor megismétlődik. A sötét bura alatt sínylődő emberpalánta önmaga vi-
lágosságában vitális fejlődésre képtelen, de fölismeri ezt a tényt s összetöri
maga fölött a burát, hogy megváltó napot keressen. 

Történeti sorrendben a romantika ütötte az első léket a transzcendens vilá-
gosság felé. A csodálkozva föltáruló szemek két napot láttak ragyogni az égen:
az igazi napot, melyet felhő takart, s egy csodálatos földszínű fénygolyót, melyet
délibáb ringatott. Választania kellett. Mivel pedig még lelkében csengett az ösz-
szetört bura gyűlölete, arra vette útját, ahová nem az »uralkodó rend«, hanem
a lázadás vezet. Ez a szektások útja épp úgy (lásd Féja Géza: Viharsarok. 118.
old.), mint az irodalomban Tolsztojé, Justh Zsigmondé, s talán a legújabb nem-
zedéké... 

A buratörők mámora kergeti a modern embert a fata morgana napja, a mí-
toszok felé. A mai ember nagyon is sejti, hogy a materialista világban uralkodó
»rend« nem kedvez annak, hogy kiélhesse egész valóját, nem érzi magát meta-
fizikai biztonságban, nem találja meg végső rendeltetését és boldogságát. Kiveti
tekintetének s vágyainak szálló horgonyát a titokzatos mélységekbe, mert gyö-
kértelen társadalmunk megkötése és megfogózása az új idők feladata. 

Lélektanilag innen érthető meg, hogy miért van olyan nagy keletje ma min-
den eszmének, amely felmondván a hűbért a materializmus sáfárjának, valami
új és titokzatos életitallal kereskedik. Amint a falu népe közt fölburjánoztak a
szekták, úgy a műveltebb rétegekben kapós lett a spiritizmus, a jóga, a teozófia,
az ősmagyarkodás, szóval a mágiának minden fénytörése, melynek színforga-
tagában kering a mai világ. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lelkiismeretbeli kér-
désre – miért divatos a népiség? – ugyancsak itt kell keresnünk a komoly
feleletet. 

Mi az, ami divatos a népiségben? Nemcsak Göre Gábor, hanem még inkább
Úz Bence, Ábel, s mindazok a mesébe szökkenő szimbólumok, melyeknek ti-

tokzatossá égetett tükrében felragyogni látják a buratörőksaját eszményeiket.
Ez fogja meg az olvasó képzeletét s ragadja kantár nélkül a vágyva-vágyott mí-
toszok felé. Így lesz a »népi író« varázsló s egyben sámán egy új gyülekezetben.
Igéi az »új evangéliom«, melynek olvasása révületbe ejti a »híveket«. 

Félre ne értsen senki: nem a népi gondolat képezi megfontolásunk tárgyát,
hanem épp annak tisztaságát féltjük a belevegyülő divatos, de heterogén ele-
mektől. A mágiát akarjuk elkülöníteni mint káros salakot az aranyérctől. 

Nietzsche volt legnagyobb s ezért legtragikusabb sámánja az új mágiának.
Szelleme hat – még ismeretlenül is – a mai irodalomban, s tudjuk, mert a na-
pisajtó is világgá kürtöli, hogy a XX. század mítoszcsinálói állandóan műveit
olvassák. 

»Egy nép, éppúgy, mint egy ember csak annyiban értékes, amennyiben az
örökkévalóság pecsétjével tudja ellátni életét« (Összes Művei, Kröner kiad. I.
195. old.) A racionalizmusban ezt hiányolta Nietzsche s az örökkévalóság le-
heletét keresi a vallásban is. A napot azonban felhő takarja, csak az emberi vo-
násokat és gyengéket látja az egyházban, melyben apja lelkipásztori hivatalt
viselt. A kereszténységet nem az Evangéliumból, nem a Szentek életéből, hanem
környezetének tükréből ismeri, s úgy látja, hogy »sápadt és fáradt ez a vallás«.
Kiapadtak benne az élő vizek forrásai s csak evilági okosság, kispolgári kénye-
lem megnyilatkozását látja papjaiban. Ezeknek a liberális »keresztyéneknek«
életében nem hangzik össze a szépség és a jóság, s nem ragyog fölötte, mint
fellebbezhetetlen irányító hatalom – az Isten. E szörnyű élmény hatása alatt
mondja ki Nietzsche: »Meghalt az Isten« (VI. 189. old.). Atheizmusát ez a gon-
dolat vezette: ha a napot egy felhő el tudja takarni, akkor az nem a mi napunk,
nem az igazi nap. Tehát teremtsünk egyet: magunkból, de magunknál nagyob-
bat. »Egykor, ha messzi tengerekre néztetek, azt mondották nektek: Isten. Én
pedig azt mondom nektek: Übermensch« (VII. 123. old.). 

Már az idealizmus, főképp Schelling művében (Philosophie der Mythologie
und der Offenbarung. 1856.) kísérletet tett egy új világkép, egy új nap fölépí-
téséhez, de fogalmait a kereszténységből merítette. Nietzsche tudatosan szem-
beáll ezzel a kísérlettel. »Tudtok-e Istent teremteni? – Hát ne említsetek előttem
isteneket. De embert tudtok teremteni! Talán nem ti magatok, testvéreim! De
apái és ősei lehettek az emberfeletti embernek, s ez legyen legjobb alkotástok»
(VII. 123. old.). 

Nietzsche nem mond ellen az igazi keresztény életideálnak, szentnek s fel-
bonthatatlannak tudja a házasságot, a szüzességet  (VII. 78–102. old.), az ön-
fegyelmezést, a felebaráti szeretetben pedig az amor proximi helyett az amor
remoti eszméjét hirdeti. De mindezt Isten nélkül és egy istenivé szemelt embe-
riségből akarja megvalósítani. Korfordulót lát a múlt század racionalista agó-
niájában s egy új világ születését hirdeti: Meghalt az Isten, hogy föltámadjon
az ember (IX. 295. old.). 

Bölcseleti nyelven azt mondjuk, hogy Nietzsche abszolutizálni akarta azt,
ami véges és viszonylagos. Ezt nevezi »minőség háborújának« (I. 437. old.),
mely a dolgokban már nem a valóságot szemléli, hanem vizionárius szemekkel
úgy látja őket, mint a kivont kardok élén villanó fényeket. A mítosz örökkéva-
lósággá minősíti az időt, végtelenné a tért, istenné az embert, lélekké a testet,
gondolattá az érzést, mennyországgá a földet. Ebben a minőségi forradalom-
ban nyilatkozik meg az elfojtott szomjúság az igazság után, s azért oly szük-
ségszerű következménye minden mítoszcsinálásnak. Már Blondel Maurice,
napjaink egyik legeredetibb gondolkozója, rámutatott a mítosz lényegében
rejlő ezen ellentmondásra. Két törekvés keresztezi egymást. Az egyik profani-
zálni akarja a Szentet s minél földiesebb, nemzeti és anyagi kategóriákba szo-
rítani a numinozumot. (»A pitvarosi szekta istentiszteletein sokan így
imádkoznak: Adj Uram egy pár csizmát.« (Féja. 119. old). Ugyanakkor titok-
zatosság fátyolába akarja burkolni és minél magasabbra emelni, hogy imád-
hassa a gyarlóságtól megtisztított ideált. Amint Féja mondja a szektásról:
Ókeresztény töretlenséget, fanatizmust és az Ige szerint vett életet kíván pap-
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jától is (Féja. 118. old.) Ugyan ez a kettősség található minden mitológiában
(lásd Blondel: L’Action. Essai d’une Critique de la Vie et d’une Science de la
Pratique). 

Ezt a lényegében ellentmondás-kettősséget jobban kifejezni nem is lehetne,
mint azzal a névvel, amellyel Nietzsche keresztelte el. Übermensch. Egyszerre
mondja ki az ellentéteket: ember és mégis több mint ember. Nem a valóság,
hanem a mítosz alkotása. Nietzsche kifejezetten szembeszáll a »latin valóság-
hittel« (lateinische Seinsgläubigkeit) és saját világképét tipikusan germánnak
nevezi (Ö. M. VI. 326. k.)  A mítoszhitnek nevet is adott: a dionysoszit. Tehát
görög ruhába bújtatja a sajátosan német világnézetet. Semmi különös sincs
tehát abban, ha nemsokára ugyanez a Dionysios árvalányhajjal és fokossal je-
lenik meg a magyar irodalomban. 

Épp oly tragikus, hogy a mítoszt, amelyről Nietzsche azt hitte, hogy a min-
dent szétforgácsoló racionalizmussal szemben, egyedül képes egységes világ-
képet alkotni, utódai szétszedik, mint valami kockajátékot s kinek-kinek kezében
csak részei maradnak. »A mítoszokkal besugárzott égbolt«, amint világképét
nevezi, törékenynek bizonyult. Nietzsche első rajongói a poéták, mégpedig Ste-
fan George választékos köre. Maximinben a testi szépség mítoszát dicsőítik.
A gondolat csupán szilánk Nietzsche világképéből (lásd Összes Művei. X. köt.
216. old.), éppúgy, mint annak másik oldala: a szellem becsmérlése Klages fi-
lozófiájában. Még tovább töredezett a délibáb mítosza a testimádat erkölcsi el-
fajulásaiban, vagy népi vonalon a fajiság elméleteiben. Csak a legjellemzőbbet
idézzük. »Mert a lélek nem egyéb, – mondja Rosenberg, – mint a faj belülről.
S fordítva, a faj a lélek külseje. A fajlelket föltámasztani annyit jelent, hogy leg-
főbb értéknek elismerjük s minden más értéket, államiságot, művészetet, vallást,
szervesen alája rendelünk. Ez századunk föladata: az új életmítoszból az új em-
bertípust megteremteni« (Mythus des 20. Jahrhunderts, 2.)  

Korunkat a »végesség pátosza« jellemzi, A »Wille zur Macht«, mely nem
egyéb, mint a törekvés, az embernek, a végesnek és múlandónak isteni, vagyis
végtelen és örök hatalmat kaparintani. Finomabban nem lehetne ezt az akaratot
leírni, mint a magyar költészet kifejezte az »Ibolya álmaiban«. 

A klasszikus görög kultúra ismerte ezt a Tráciából beszivárgó féktelen
Dionysiost, s szembeállította vele Apollót, mint a forma és a mérték szimbólu-
mát. A görög bölcs, akár a Szókratészt megelőző Hérakleitosz, akár a plátói
virágzás késői föllobbanása, Plotinos, mindig tudatában van a korlátoknak,
amelyek az emberi végességet határolják. Minden, ami véges, tökéletlenség és
tagadás, a végtelennel szemben semmi, az általánossal szemben szűkítés, a lé-
nyeggel szemben puszta és hamar elmúló létezés. S innen, a hervadó szépség-
ből néz föl az antik géniusz az örökkévalóhoz, melyet úgy ismer meg, mint az
igazi valóságot, a tökéletességet, az elérhetetlenséget. 

Ezt a látást tagadja meg a nietzschei ember. Néki nem kell a transzcendens
örökkévalóság. Önmagában, saját végességében akarja az örökkévalót megte-
remteni. Földi paradicsomot, bűvös követ, aranyat akar kotyvasztani a modern
szellemi alkímia konyhájában. És ez a lázadó Dionysios végtelennek tűnő tra-
gédiája, hogy mindaz, amit Isten helyett öröknek kiált ki, szemei előtt roppan
össze a halál és az enyészet hideg érintésére. Az első jelek és sikerek »kézzel-
foghatóak« s elbűvölők. Akár Napóleon hódításaira, vagy a modern forradalmi
rendszerek alkotásaira gondoljunk. S aztán épp oly gyorsan, vagy még gyor-
sabban jön a váratlan, ám törvényszerű fordulat, az összeomlás, és a szappan-
buborék szétpattan. Mert a mítoszok törvénye a gyors eredmény és a múló
nagyság. 

»A lombik eltört, újra kezdhetem 
a nagy művet. Midőn már int a cél,
kisded göröngy, a dőre vak eset, 
elejt.« (Madách)

Mindig újra kezdeni! Nincs-e valami hősiesség ebben? Nem ebben a végte-
len próbálkozásban van-e az ember igazi végtelensége? Már Nietzsche azt

mondja, hogy az ember nagysága épp abban áll, hogy »nem part, hanem híd,
átmenet és összeomlás« (Übergang und Untergang). Azokat szereti, akik nem
tudnak élni másképp, mint összeomlani és továbbmenni. A Wille zur Macht
tehát nem egyéb, nem lehet más, mint »Wille zum Untergang und ein Pfeil der
Sehnsucht«. A nyugtalan ember, mint kifeszített íj, csupa vágyódás egy megál-
modott végtelen felé, melyet saját nyomorúságában akar fölfedezni. A költők
közül leginkább Rilke élte át ezt a förtelemmámort, sokkal mélyebben, mint
Baudelaire. Halálos ágyához nem enged senkit közeledni s belső méregtől fel-
oszló testét úgy szemléli beteg gyönyörűséggel, mint valami isteni színjátékot,
mint egy fönséges tűzijáték legszebb kibontakozását. 

A megsemmisülés a teljesség. A halálba induló lét (amint Heidegger nevezi)
maga az élet, a tökéletlenség a tökéletesség, az idő az örökkévalóság. S mivel
ezt az »örökkévalóságot« minden percben a halál, ezt a »végtelenséget« a vég
fenyegeti, azért avatta varázsigékké a modern egzisztenciális filozófia a Gond
és a Félelem fogalmát. 

Tegyük mérlegre ezt a két ellentétes filozófiát. A klasszikus görög életszem-
lélet a ratio (a görög »logosz«), a modern életfilozófia a mítosz jegyében áll.
És a mérleg nyelve minden bizonnyal a mítosz felé fog billenni. A mítoszban
ugyanis több az igazság, bár a hamisság húrja elhajlítja, mint a túlfeszült íjat.
A ratio pedig ez esetben csak fél-igazság; csak annyi, amennyit az ókor pogány
géniusza a tiszta ész erejével fölismerhetett. Platon és Arisztotelész világosan
látja a világ végességét (bár teremtését öröktől fogva gondolja), s látja az áthi-
dalhatatlan űrt, mely elválasztja a végtelen Istentől. A modern filozófia nem tud
belenyugodni ebbe a tehetetlenségbe s önmaga tehetetlenségét s végességét
jelenti ki végtelennek. A görög bölcselet szemében a véges a Végtelenhez vi-
szonyítva: semmi, értéke nincsen. A modern életfilozófus épp ebben a véges
semmi-voltban látja a mindent, a legnagyobb értéket. A görög filozófia mate-
matikai hűvösséggel könyveli el a tényeket. A modern életfilozófia híveit pedig
a »nyughatatlanság nyila« sebzi s űzi elérhetetlennek hitt Végtelen felé. És ebben
az olthatatlan vágyódásban több igazság, mert több őszinteség van, mint a
klasszikus gondolat kimért nyugalmában. 

Hol van tehát az igazság? A mítosz csak sejti, a kinyilatkoztatás a maga
egyszerű fönségében tárja elénk. A véges valóban egyesül a Végtelennel. Nem
úgy, hogy a világ változnék istenné, hanem egy történeti tényben valósul meg a
csoda: az Ige megtestesülésében. A véges emberi természet nem »semmi«, nem
»tagadás« csupán, hanem önmagában is érték, s épp ezért képes és méltó arra,
hogy a végtelen isteni természettel egy Személyben egyesüljön. A gazdag krisz-
tusi kinyilatkoztatásból csak ezt az egy, mindenesetre alapvető misztériumot
emeljük ki, mint amelyben a Kalcedonikum alapján teljesen megegyezik a ka-
tolikus és a református fölfogás. A többi már szinte magától következik: a Meg-
váltó keresztáldozatában a »halál« valóban »élet«, s a »megaláztatás«,
»megdicsőülés«, a »tehetetlenség« igazi »hatalom«, s az önátadásban való »meg-
semmisülés« a lét igazi »teljessége«. 

Tévedés volna azonban, ha a kinyilatkoztatás igazságaiból akarnók meg-
magyarázni és értelmezni a mítoszok fogalmi rendszerét. A megtévesztő ha-
sonlóság el nem fedheti a gyökeres ellentétet. A mítosz mindenkori
tulajdonsága, hogy vallási koturnusba öltözik s a teológia fogalmaiba rejti cél-
jait. Napjainkban a »szavak devalvációjának« egész orgiáit szemlélhetjük (lásd
Kósa Pál cikkét a »Keresztyén Igazság,« 1943. júliusi számában). A szélső-
séges fajmítosz a legszentebb keresztény fogalmakat bitorolja, és a föld szent-
ségét sokszor templomi szavakkal imádja a népi irodalom. A bolsevizmusban
pedig az orosz messianizmus eszméi lobognak, s valószínű, hogy a mai orosz
katona »ítélőbírónak hiszi magát egy romlott világ fölött, melyet neki kell meg-
váltania« (Gorkij). 

A mítoszok titokzatosságában is van valóság: a mysterium iniquitatis Luciferje
szólal meg mögötte. Már Babits észrevette, miként vonul végig az európai iro-
dalmon a szatanizmus kísértetjárása, s miután a gall szellem kijózanodott öle-
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léséből, a germán agyakba fészkelődött, hogy onnan osonjon át a magyar tájak
felé. Nem Földi-féle olcsó ponyvára gondolunk, hanem arra a finomabb kísér-
tésre, mely a modern mítoszok ködparipáján olykor-olykor megjelenik a ma-
gyar pusztán. Sciacca »Il Secolo XX« (1942) c. kétkötetes összefoglalásában
már arról számol be ugyan, hogy a bölcseletben az idealista irányzatokat föl-
váltotta a »spiritualismo cristiano«, mi azonban még messze vagyunk ettől az
állomástól. Nálunk még a mítoszok réme járja, úgy, amint valamikor megindult
a kelta szigetek ködös világában. Ne feledjük ugyanis, hogy Shelley pátosza
megelőzte a Nyugatosokat, s Blake William eksztatikus költészetében már
megtaláljuk Nietzsche legszebb mondatait. A »Menny és Pokol házassága«
eredetibb, mint a »Jenseits von Gut und Böse«, és a »Pokol közmondásai« szel-
lemesebbek Zarathustra szólamainál. 

Az ember tragédiájának egy való jelenete bontakozik ki szemeink előtt,
melynek Ádámja egyszemélyben a magyar író és a magyar paraszt. Semmi sem
volna leverőbb, mintha épp magyar írók vállalkoznának arra, hogy akár anyagi
előnyökért, akár szűklátókörűségből, Luciferként a szakadék szélére vezessék
népünket. Márpedig a mítoszok szava: szirénhang, mely csak eltérítené az or-
szágot Isten-rendelte útjáról. A mítosz emberek szava, a legjobb esetben szép
»mese« (a szó eredeti jelentése szerint). 

Az emberi értelmet meggyönyörködteti, de kielégíteni és a társadalmi nyo-
morúság zűrjéből kivezetni nem képes. Ezért kell az irodalomnak, s a népnek
visszatérnie Isten szavához. 

A pogány ember Istenben csak a Teremtőt ismeri, aki a véges világot a sem-
miből alkotá. A keresztény ember Istenben a Személyt látja, aki szólott hozzá
és kinyilatkoztatta legszentebb titkait. A pogány ember tévedhet hitében, mert
a természet – bár tanúságot tesz alkotójáról – néma, s nem tud tiltakozni ellene,
ha félremagyarázzák. A kőnek szemébe mondhatom, hogy tapló, némán fogja
elviselni a hazugságot. De amikor szemtől szemben állunk a személlyel, a szó-
lóval, akkor a tévedhetetlen megismerés kapui megnyílnak; ha rossz névvel il-
letném, megmutatja magát, kinyilatkoztatja lényegét. Így ismeri meg a
keresztény ember személyesen a magát és a hozzá vezető életutat (vallást) ki-
nyilatkoztató Istent. 

Kinyilatkoztatás alatt itt semmiféle »magánkinyilatkoztatásra« nem gondolunk,
mint amelynek történeti hitele és egyetemes érvényessége kétségbevonható.
Ezek rendszerint annyi emberi hozzáadással terheltetnek, hogy sokszor hason-
lítanak a mítoszokhoz. És viszont a mítoszok, főként az irodalmi igényűek, gyak-
ran úgy lépnek föl, mint világmegújító, új »kinyilatkoztatások«. Tény az, hogy a
kinyilatkoztatás az apostolokkal lezárult. Újabbat Istenről senki sem tud mon-
dani, mint az Evangéliumok. Ami nem jelenti azt, hogy kétezer esztendő alatt
az Evangéliumokat már kimerítettük volna. Csupán annyit, hogy többet az em-
beri elme nem képes fölfogni. Isten nagyobb az értelemnél. 

Werfel egyik biblikus tárgyú regényében megdöbbentő elevenséggel ír le
egy történeti jelenetet. Mikor Józsiás király isteni megerősítést akar a fáraó el-
leni csata megkezdéséhez: Isten nem szól. A hamis próféták azonban kedvezni
akarnak a fejedelemnek, s maguk is úgy vélik, hogy a harc dicsőséget hoz né-
pükre, ezért belekiáltják a királyi terembe a mítoszt: Isten akarja a háborút!
Mámoros kedvvel indul csatába a nép – és elpusztul. 

Az emberek vallásos áhítattal fogadják a mítoszok szavát s »hisznek« benne.
Ezért oly végzetes az emberek és írók sámánkodása népükre. 

Az élet nagy kérdéseit, a nemzet és egyén égető problémáit megválaszolni,
ez ma is a szellem követelménye. A kérdés csupán ez: honnan vegyük a vilá-
gosságot? Az egyéni ízlés, a röpke benyomás, a súlyos előítélet, az ópiumos
álom, az esztétikai megfontolás, az emberi vélekedés, az anyagi vagy szellemi
propaganda mítoszforrásából vagy attól, aki »az igazi világosság és megvilágosít
minden világra jövő embert«! 

A népnek vallás kell, vagy ópium. A költőnek áhítat ihlete, vagy »kocsma
gőze«. De a kettő kizárja egymást. A választástól függ a nemzet jövője. Az egy-

szerű orvosi diagnózis is megállapíthatja: a kettő közül melyik vezet gyógyu-
láshoz és egészséghez. 

Vajon elzárkózhat-e a költő az l’art pour l’art elefántcsonttornyába? »Próbálja
meg, aki tudja. De ha igazán lélek, nem fogja megtehetni, mert mint művész is
felelős azért, ha az állatiság kiirtja a világból a szépséget. A lélek emberének
éppen az ízlés nevében nincs joga meglépni az élet küzdelme elől« (Makkai Sán-
dor). Bizonyos az, hogy a világirodalom nagy remekei egyúttal nemzeti alkotá-
sok, amelyeknek történeti s népi jelentősége századokra kihat. Gondoljunk csak
Shakespeare, Cervantes vagy Dante műveire. Halhatatlanok, mert a krisztusi
világnézet világosságát közvetítik népüknek. Ugyanezt várta, egy kicsit talán le-
szűkítve, Reményik Sándor az erdélyi írótól, hogy »öntudatos eszköz legyen az
Úr kezében«. Baudelaire, aki jobban ismerte az infernális mélységeket, utolsó
könyvében azokhoz a poétákhoz fordul, akik egy műparadicsom igézetével káp-
ráztatják el olvasóikat. »Ezek a szerencsétlenek, – mondja –, fekete mágiával
akarnak varázsszert csinálni, amellyel önmagukat egyszerre fölemelhetik a ter-
mészetfölötti világba. A mágia megtéveszti szívüket s hamis tüzet, hamis vilá-
gosságot, hamis boldogságot gyújt benne. Az igazi költő éppúgy, mint az igazi
bölcselő, lelkét állandó munkában és imában újítja meg, erős akarat gyakorlá-
sával és megfeszített munka ütemével az igazi szépség kertjét építi.« Majd így
fejezi be: »Mi annak szavában bíztunk, akinek hite hegyeket mozgat, s így mű-
veltük az egyedüli csodát, amelyhez Isten nekünk hatalmat adott.« 

Ez a csoda a poésie pure: az igazi művészet.” 
Tehát: Soli Deo gloria.
Ha ezt képes megélni az alkotó és az alkotásban eszköznek érzi magát, mi

több ezt kegyelemként éli meg, akkor céljaiban nem fog eltévelyedni, s munkáját
a néki adatott talentum színvonalán elégedetten végzi. Reményikkel szólva csu-
pán azt óhajtja, hogy »öntudatos eszköz legyen az Úr kezében«. S ha dolgát jól
végezte, újra a költővel mondja: »Mi annak szavában bíztunk, akinek hite he-
gyeket mozgat, s így műveltük az egyedüli csodát, amelyhez Isten nekünk ha-
talmat adott.« 

Igen: „(…) minden romlás kérge alatt az emésztő szú: az igazi vallásosság
hiánya.” De vajon azok, akik ma a világot új, maguk csinálta mítosszal próbálják
megszédíteni, ilyen emelkedetten gondolkodva alkották meg terveiket, mint
amit szerzőnk felmutat? Aligha. Nekik elég volt. hogy ismerték az emberi ter-
mészetet, tudtak annak gyarlóságáról, és hideg fejjel elkészítették a nagy tervet
az emberiség feletti uralom átvételére. Arra, amire csak egyedül Isten jogosult.

Erős Alfréddal kérdezhetjük ma is: „Tud-e igazi embervoltunk minden Isten-
adta erejével, egész szívvel és elmével, hittel és akarattal utat törni magának az
előítéletek gátjain s a mítoszok ködzuhatagjain keresztül, hogy tiszta szárnya-
lással magasba emelkedjék. Vagyis: a népben, a magyarságban, az emberség-
ben szolgálja Istent. S ez annál nehezebb, mert a konjunktúra ma a mítoszoknak
kedvez, s elhallgattatja a mélyből feltörő éneket. Ha ugyan el lehet hallgattatni
az emberi szívet.” Napjaink mítosza is ezért született. A kérdés csupán az, hogy
sikerülhet-e a szívek említett elhallgattatása? 

Szerzőnk Nietzsche ateizmusa kapcsán ezt írja: „(…) a XX. század mítosz-
csinálói állandóan műveit olvassák.” Nos, a XXI. század mítoszcsinálóinak már
erre sincs szükségük. Gátlástalanságukhoz nem keresnek filozófiai alapot, is-
tenük a haszon, nagy biztonsággal vezeti őket az általuk választott úton. Ugyan -
akkor azt hiszik, hogy meghatározhatják a jövőt is, vagyis Nietzsche olvasása
nélkül, mégis hasonló gondolattal bátorítják egymást mondván: „(…) apái és
ősei lehettek az emberfeletti embernek, s ez legyen legjobb alkotástok”. 

Mikor napjaink történéseit elemezve elérkezünk a megoldhatatlanság
végtelenjéig, feltesszük a kérdést: mi magyarázza, hogy a világ mai urai az egész
emberiséget és közte saját utódaikat sem féltve, „dionysiosi” féktelenséggel ro-
hannak a világ vesztének bekövetkezte felé? A fentiekben az egyetlen válasz,
íme adva van. Istencsinálóknak hiszik magukat. Kimondatlanul visszajutunk az
„Übermensch”-hez.  
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De van másik út is. Erős Heideggert idézi: „A halálba induló lét maga az
élet,” ez az ember számára elrendeltetett út a megváltás által. Mert: „A véges
valóban egyesül a Végtelennel. Nem úgy, hogy a világ változnék Istenné, hanem
egy történeti tényben valósul meg a csoda: az Ige megtestesülésében.” A krisz-
tusi példa utat mutathatna: „(…) az önátadásban való »megsemmisülés« a lét
igazi »teljessége«.” 

Aztán ismét visszatér az irodalomhoz: „Semmi sem volna leverőbb, mintha
épp magyar írók vállalkoznának arra, hogy akár anyagi előnyökért, akár szűk-
látókörűségből, Luciferként a szakadék szélére vezessék népünket. Márpedig
a mítoszok szava: szirénhang, mely csak eltérítené az országot Isten-rendelte
útjáról. A mítosz emberek szava, a legjobb esetben szép »mese« (a szó eredeti
jelentése szerint). Az emberi értelmet meggyönyörködteti, de kielégíteni és a
társadalmi nyomorúság zűrjéből kivezetni nem képes. Ezért kell az irodalom-
nak, s a népnek visszatérnie Isten szavához.” 

S itt kell egy előző fontos megállapítást kiemelni: „Napjainkban a »szavak
devalvációjának« egész orgiáit szemlélhetjük (…). A szélsőséges fajmítosz a
legszentebb keresztény fogalmakat bitorolja  (…). A bolsevizmusban pedig az
orosz messianizmus eszméi lobognak, s valószínű, hogy a mai orosz katona
»ítélőbírónak hiszi magát egy romlott világ fölött, melyet neki kell megváltania«
(Gorkij)”. A tárgytól kissé eltérve megjegyezném, hogy igen érdekes megfi-
gyelni, milyen kritikusan ír a német mítoszteremtésről. Pedig 1943 szeptem-
berében vagyunk, s az országnak a birodalomtól való függősége egyre nagyobb
méreteket ölt.

Végezetül ismét Erős Alfréddal folytatom: „Az emberek vallásos áhítattal
fogadják a mítoszok szavát s »hisznek« benne. Ezért oly végzetes az emberek
és írók sámánkodása népükre.” Ma is leírható szavak. De: „Az élet nagy kér-
déseit, a nemzet és egyén égető problémáit megválaszolni, ez ma is a szellem
követelménye. A kérdés csupán ez: honnan vegyük a világosságot?”

Az élő Isten ott áll, mint egyedüli fényforrás. Felesleges a sok magyarázko-
dás, az Istent hinni képesek vagy csak kinyilatkoztatás esetén hívők igyekezete,
mert: „(…) többet az emberi elme nem képes fölfogni. Isten nagyobb az érte-
lemnél.” 

y

Hogy is volt?
Mikó Imre: Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi
politikája 1943/9.

A Trianon-trauma áldozatául esett ország ma sem ismeri igazán az előzménye-
ket. Amit tudnak, jórészt téves. A tudatosan ráerőszakolt ismerethiány és szán-
dékos valóságtorzító munka hatása érezhető. Trianon számos egymást erősítő
oka között ott szerepel a magyar nemzetiségi politika, sőt a magyarok országuk
kisebbségi lakosaihoz való viszonya is. Az alábbiakban a kor legavatottabb tol-
lából olvashatjuk teljes egészében ennek kiváló összefoglalását, a két karizma-
tikus óriás küzdelmeinek bemutatása által.

„Az elmúlt év őszén volt száz éve annak, hogy Széchenyi István az Akadémia
ülésén elmondta emlékezetes beszédét a nemzetiségi kérdésről, az idén pedig
száz éve, hogy Wesselényi Miklós szózata megjelent a magyar és szláv nemze-
tiség ügyében. A beszéd és a szózat a reformkor két legnagyobb magyar sze-
mélyiségének ajkairól akkor hangzott el, amikor már évtizedes barátságuk
között ott állott a hatalmas harmadik, Kossuth Lajos. Széchenyi és Wesselényi
együtt töltötte fiatalságát, együtt utazták be a művelt nyugatot, Wesselényi Szé -
chenyi tanácsára vett Szatmáron birtokot, hogy joga legyen a főrendi táblára
való belépéshez. Wesselényit elragadta Széchenyi eszméinek gazdagsága, mű-

veltsége, alkotó szenvedélye; tőle tanult meg angolul Byron Manfrédjának ol-
vasása közben. Széchenyi tudta, hogy komorsága és szarkazmusa alkalmatlanná
teszi őt a tömegek előtt a vezető szerepre, mert a magyarnak, mint keleti faj-
tának olyan pártvezér kell, aki széles, köpcös termetű, erős mint a bika, akinek
dörgő hangja megreszketteti az ablakot, aki dagállyal tud beszélni, akire ha egy
messzi vidékről jött ember rátekint, önkéntelenül felkiált: »ez ám a hatalmas, a
méltóságos, királyi tekintetű magyar!« Erre a szerepre szemelte ki Wesselényit.
Széchenyi lett volna a párt feje, Wesselényi a kolompos; Széchenyi a gondol-
kodó, Wesselényi a vezérszónok. 

De az emberi sorsok nem a célszerűség és a munkamegosztás okos komp-
romisszumai szerint alakulnak. Wesselényi erősebb egyéniség volt annál, sem-
hogy Széchenyi szócsöve lehetett volna, Széchenyi nem tudta kormányozni
barátját, akit később haragosan »keleti medvé«-nek nevez. Útjaik már elváltak,
amikor 1840. május 13-án, hároméves fogság után Kossuth előtt megnyílik a
börtönajtó és ő áll a reformnemzedék élére. Kossuth Lajos ellentmondást nem
tűrő egyénisége rányomta kortársaira és korára bélyegét. Ő lett a Széchenyi
által várt népvezér és verbunkus. A szónok, aki a magyar szívek legérzékenyebb
húrjain mesterien tud játszani, de ugyanakkor a fékezhetetlen forradalmár is,
aki a magyar kérdést olyan egyszerűen és határozottan állította a nemzet elé,
mint a költő: »Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!« 

Kossuth viszonya Széchenyihez és Wesselényihez sajátosan alakult. Szé -
chenyit ő nevezi a legnagyobb magyarnak, de a fogságból való kiszabadulása
után Széchenyi élesen szembefordul Kossuth magyarosító demagógiájával és
Isten ostorának bélyegzi meg őt, akinek útját vér és vér fogja jelölni. Kossuth
családjáról a fogság alatt Wesselényi gondoskodott és kiszabadulását követő
napon birtokainak jószágigazgatóságát ajánlotta fel neki. Kossuth hálából azt
ígérte, hogy mint hű kutya, úgy fog ragaszkodni Wesselényihez, mégis amikor
1848 augusztusában hosszú előszobázás után bejuthatott hozzá, kegyetlenül
figyelmezteti a vak embert, hogy Corpus Jurissal nem lehet megmenteni a hazát.
A Széchenyi és Wesselényi között történt elhidegülés is Kossuth politikájának
következtében vezet nyílt szakításhoz. Amikor Széchenyi megírja Kossuth ellen
a „Kelet népé”-t, a „Garat”-ot és elmondja akadémiai beszédét, Wesselényi a
beszéd elhangzása után indulatosan támadja meg őt a Pesti Hirlapban, mielőtt
még a beszéd szövegét pontosan ismerné. A beszéd a nemzetiségekkel szemben
való magatartásról szól, arról a kérdésről, amelyet Széchenyi illesztett be elő-
ször a magyar politikai ideológia rendszerébe, s amelynek megoldására Wes-
selényi dolgozott ki először törvényjavaslatot. A két nagy szellem száz évvel
ezelőtti meglátásai ma is fáklyaként világítanak a nemzetiségi kérdésnek abban
a bonyolult szövevényében, amely körül az utolsó évszázad alatt annyiszor intra
muros peccatur et extra. 

Széchenyi István úgy lép fel a közéletben, mint a magyar nyelv és nemzetiség
előharcosa. 1825. november 3-án az országgyűlést megelőző kerületi ülésben
Nagy Pál Sopron megyei követ beszédének hatása alatt egy évi jövedelmét,
60000 forintot ajánlott fel a magyar tudós társaság megalapítására. A főrendi
tábla ülésein ő az első, aki magyarul beszél. Külföldi tanulmányútjairól haza-
térve, a reformmozgalmat megindító első nagy munkájában, az 1830-ban meg-
jelent »Hitel«-ben az akkor divatos kozmopolitizmus ellen ír s a nemzeti érzést
dicsőíti: »Ha nemzeteket egyes személyekkel hasonlítunk össze, akkor a nem-
zetiség nem egyéb, mint rokonok közti szeretet, barátság s a famíliabeli becsület
fenntartását eszközlő éberség; ha pedig mélyebben tekintjük, mint előbb
érintém, akkor az emberi lény minden ereibe s lelke legbelsőbb rejtekibe szőtt
természeti tulajdon, melyet az önbecs megsemmisedése nélkül szinte olly le-
hetetlen kiirtani, mint bizonyos, hogy a szív kiszakíttatása után világunkon többé
élni nem lehet.« A »Világ«-ban a magyarság kiművelésével foglalkozik »Nem-
zetiség és Közértelmesség« által. Korának jelszava a magyarosítás, amivel ő is
szembenéz. »Magyarosítani! De miképp s mily eszközökkel? A világon minden
csak superioritásnak enged, ez szoros tudományi törvény, s a Magyar, szinte
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mindenben csak tanuló lehet, s tanító csak igen kevésben. Ki kell tehát tisztítani
előbb a Magyarságot minden szennyeibül, hogy elfogadható s idővel követésre
méltó is lehessen.« A »Stadium«-ban tizenkét törvényt ajánl a magyar élet ra-
dikális átalakítására, s ezek között a tízedik: »Magyarországban csak magyar
nyelven szóló törvény, parancs, ítélés kötelez.« Ezt az álláspontot képviseli az
országgyűlés előtt is a magyar államnyelvhez való visszatérésért folytatott küz-
delemben. 

A magyar nyelvről szóló törvényét, amit a »Stadium«-ban csak egyetlen
mondatban foglalt össze Széchenyi, később a »Hunniá«-ban fejtette ki részle-
tesebben. A »Hunnia« 1834–1835-ben íródott, de csak 1858-ban került ki-
adásra. Kiindulópontja az, hogy a magyar nemzetiség ébredése nem jelenti a
többi hazai nép elnyomatását, mert a magyar nyelvet csak a latin helyébe kí-
vánják iktatni, az pedig a tudósok nyelvén kívül senki másé, legfeljebb a halálé.
Az ország megyei törvényhatóságai már majdnem mind magyarul tanácskoznak,
s az országgyűlés két házában is több magyar szó hallik, mint deák, most már
csak az van hátra – úgymond – s itt a királyhoz fordul, »hogy Te Uram, felírá-
sainkat magyar nyelven fogadd el, s hozzánk viszont magyar nyelven szólj«. 

Ugyancsak a »Hunniá«-ban kezd kibontakozni nemzetiségi programja,
amikor szózatot intéz Magyarország nemzetiségeihez: »Országunk minden
lakosa, hazafiak, kiket sors, idő s a történelem eseményei egy testbe for-
rasztottak, nyújtsatok barátságos kezet! Ím, itt nyújtom őszintén az enyémet.«
A nemzetiségektől a magyarság megbecsülését kéri s viszonzásképpen ő is a
nemzetiségek »nemzeti hűségének« tiszteletben tartását ígéri. Magyarország
minden népének van a határokon kívül rokona, csak a magyarnak nincs az
egész világon sehol. A magyarországi románokat, görögöket, szlávokat és né-
meteket erős erkölcsi lánc köti szomszéd anyatörzsökükhöz, s ha ezek be is
olvadnának, nemzetük nem veszne el, mert a határokon túl van, ki értük vir-
rasszon. »Mi magyarok, ha nemzeti fennmaradásunkért aggódunk s nyelvünk
és sajátságaink kifejtésében előhaladni törekedünk, egyenesen csak elolvasz-
tásunk, megsemmisíttetésünk ellen védelmezzük magunkat. Magyarország
egyéb nemzetiségei ellenben, ha nyelvüket, sajátságaikat terjeszteni törekednek
honunkban, nem elolvasztásuk, megsemmisíttetésük ellen küzdenek, hisz nekik
igazi hazájuk künn van, – mert hazát nem alkot holt föld, hanem élő ember, –
s ekképpen fennmaradásuk záloga bizonyos, ők nem sajátjukat, létüket védel-
mezik, hanem minket magyarokat igyekeznek kiszorítani, a legszívtelenebbül
s legirgalmatlanabbul, hogy eltörlött létünkkel elpusztult sajátunkban osztoz-
zanak. Mert ha Hunnia határai közt nincs hazánk, egyebütt e földön többé
sehol sincs.« 

A nemzetiségek helyzete nemcsak azért kedvező, mert nemzeti létük záloga
biztos alapokon nyugszik a határokon kívül, de azért is, mert idebenn szabad-
ságuk bizonyos, ha a magyarság sorsával jóban, rosszban osztoznak, mert a
magyarság »a szabadság tiszteletreméltó törzsöke«. Idézi az Egyesült Államok
példáját, ahol a polgárok tiszteletben tartják egymás nyelvét és vallását, de
mindnyájan a szabadság jegyében egyesülnek. »Maradjatok tehát, Ti, honunk-
nak nem magyar lakosai, származástokhoz és nyelvetekhez hívek. Szolgáljátok
közös urunkat s a közös hont sajátságaitokban. Beszéljetek magatok közt ami-
képp és ahogyan tudtok.« A magyarnak sok hibája van, amelyeket Széchenyi
a nemzetiségekénél is keményebben ostoroz. De erénye még több van s a
magyarságban »elolthatatlan tűz és megsemmisíthetetlen szellem« lappang.
A magyarból, kinek nemzeti múltja és jelene alig volt, még minden lehet. A nem-
zetiségek helyzete sem különb Hunnia határai között, de a jövő nyitva áll előt-
tük. »Ha minket közös erő s közös erény egy nemzeti testbe fog szorítani, nem
kell akkor többé külső szorítástól félni, sem olyan gáttól, amely emberi s nem-
zeti hivatásunktól visszatartani képes lenne. Honunk bizonyára virágozni fog.
De ha kebleinkben az egymás iránt való ellenségeskedésnek legkisebb tövise
is visszamaradna, az elég lenne arra, hogy a Rossznak meg nem szűnő fondor-
kodásaitól elmérgesítve, végképp gyalázat romjává süllyessze a hont. Egyesül-

jetek tehát, Hunnia minden nemzetei, a magyar génius szárnyai alatt, s tartsátok
híven kebleitekben, hogy Egyesség nélkül Hunnia semmi.«  

Az 1830-as évek reformtörekvései a Széchenyi nevéhez és eszmei vezeté-
séhez fűződnek. Széchenyi segítő szeretettel ostorozta fajtája elmaradottságát
és hibáit, de ugyanakkor józan politikai mérsékletet tanúsított a bécsi kormány
felé, amely kezdetben bizonyos hajlandóságot is mutatott a reformok érdekében
való együttműködésre. A belpolitikai helyzet akkor változik meg, amikor az
1839/40. évi országgyűlés végén a politikai foglyok szabadon bocsátása kö-
vetkeztében Kossuth Lajos elhagyja börtönét, ahova 1837-ben zárták be a Tör-
vényhatósági Tudósítások kiadása miatt. Kossuth a Pesti Hirlap hasábjain bontja
ki szárnyait s a közvélemény és a fiatalság helyeslésétől kísérve, mind
ellenzékibb hangokat hallatva, a kormány elleni támadásba megy át. Kossuth
és a liberális párt Magyarország nemzetiségi széttagoltságát olyan „rém”-nek
fogta fel, melyen a szabadelvű haladás törekvései megakadnak s ezért az ország
nemzetiségi elkülönültségének megszüntetését tűzte ki követendő célnak. Meg
volt győződve arról, hogy a nemzetiségeket a józan belátás az asszimiláció
útjára fogja terelni, mert csak így részesülhetnek az emberi haladás vívmá-
nyaiban. A nemzetiségek megmagyarosítása érdekében sürgette a magyar
nyelvű közigazgatást és iskoláztatást s ezektől a mechanikus eszközöktől azt
várta, hogy a nemzetiségek nyelvben és érzelemben magyarrá fognak áthaso-
nulni. Kossuth magával ragadó személyi tulajdonságai és hazafias lendülete a
nemzetiségekből éppen ellenkező hatást váltott ki, mint a magyar tömegekből.
A reakcióképpen erősödő nemzetiségi mozgalmak pedig hamar megtalálták a
kapcsolatot a bécsi kormánnyal. Széchenyi világosan látta, hogy a magyarság
nem tudja egyszerre felvenni a harcot a kormánnyal és a nemzetiségekkel s az
ellenséges kör egyre inkább bezáródik a belső megújulásáért és alkotmányos
szabadságáért egyszerre küzdő magyarság maroknyi csoportja körül. Ezért írta
meg 1841-ben Kossuth ellen első nagy polemikus munkáját, A Kelet népét. 

Nemzetiségi vonatkozásban Széchenyi a magyarság legnagyobb sorvasztóját
a németségben látja, de ebből nem azt a következtetést vonja le, hogy szembe
kell szállni a németekkel, hanem felteszi a kérdést, józan taktika-e azt a kis
súlyt, amelyet a magyarság képvisel, állandóan összeütközésbe hozni a nagyobb
súllyal? »Valljon jó tactica-e, ha egy font magyarsággal nagy hetykén kiállunk, s
abban el akarunk olvasztani 3/4 font tótot, 60 font szlávval egybefüggő tótot;
1/2 font görögöt, 40 font vallásrokonnal egybefüggő görögöt; 1/2 font oláhot,
szinte 1/2 fonttal egybefüggő oláhot; és végképp 40 font németet, velünk lehető
legnagyobb összefüggésben levő németet. Hol vannak itt a hihetőség számai,
hol ígérkezik itt siker?« Az ilyen vegytan és bölcsességtan elleni kísérletnek
csak az lehet az eredménye, hogy »az egy font magyar fog olvadozni okvetlen
és nem viszont«. A józan taktika azt kívánja, hogy a más nemzetiségekkel való
súrlódásokat olyan területre kell átvinni, ahol mi vagyunk erősebbek s ez az al-
kotmány területe: »vegyük be őket alkotmányunkba, hogy ők ismét bevegyenek
minket, ti. a magyarságot magukba«. Ha a tótnak vagy németnek azt mondjuk,
hogy legyen magyarrá és érvnek csak az erőszakot tudjuk felhozni, a tót vagy
német szembe fog kacagni, annál is inkább, mert a nemzetiség megváltoztatá-
sát, ha azt magyar teszi, mi is a leggyalázatosabb tettnek minősítjük. Ehelyett
azt kell mondani a nemzetiségeknek: »Hazátok néktek oda künn is van, de ne-
künk nincs sehol, csak idebenn, alkotmányt viszont Ti nem birtok, de bírunk
mi, és ezért lépjünk egyezésre...« Beszéljen ki-ki a maga nyelvén házi körében
és tisztelje anyanyelvén az Istent. Ennek fejében viszont a nemzetiségektől is
megkívánható, hogy a közdolgok magyar nyelven folyjanak, és a haza minden
nyelvű és hitű polgárai egy nagy nemzeti érdekben forrjanak össze. 

A Kelet népe nem maradt válaszolatlanul, s a vitában báró Eötvös József és
Vörösmarty Mihály is túlzottnak tartotta Széchenyi aggodalmait s Kossuthhoz
csatlakozott, aki mind erélyesebben lépett fel, főként a szláv nemzetiségek tö-
rekvéseivel szemben. A zágrábi illyr párt magyarellenes izgatásaira válaszolva
Kossuth azt javasolta Pest vármegye közgyűlésén, hogy Horvátországot válasz-
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szák el közigazgatásilag és törvényhozási tekintetben Magyarországtól. Ezekre
a jelenségekre válaszképpen írta meg Széchenyi 1842-ben a »Garat«-ot –
ez csak 1912-ben került kiadásra – s benne »handabandá«-nak nevezi Kossuth
elsietett indítványát. A »Garat« megírása után Széchenyi még egyszer meg-
kísérli a reformtörekvések számára a kormányt megnyerni, de közben a nem-
zetiségi kérdés mindinkább elmérgesedik, mert a sajtóban Kossuth fiatal hívei,
köztük Pulszky Ferenc, heves vitát folytatnak a tót, cseh és horvát közírókkal
s a vitától a német sajtó is hangos. Mivel Pulszkyék a magyar nemzeti állás-
pontot képviselték, hibáikra senki sem mert rámutatni, s ezért írta meg és ol-
vasta fel az Akadémia 1842. november 27-i ülésén Széchenyi híressé vált
beszédét, melyben a maga teljességében bontakozik ki nemzetiségi szemlélete
és politikája. 

Az Akadémia megalapítása után sokan szemére vetették Széchenyinek, hogy
nem nyelvművelő tudós társaságot, hanem nyelvterjesztő tanodákat kellett volna
létesítenie. Erre ő kérdéssel felel: »vajon ha valaki magyarul tud, magyarul be-
szél, innen következik-e, miképp neki ezért már magyarrá is kellett volna át-
alakulnia? Mert ha így, ám akkor fordítsuk legutolsó fillérünket minden tétova
nélkül nyelvmesterekre, sőt legyünk rögtön magunk is mind azokká, hadd tudjon
csevegni magyarul az egész világ, s meg lesz mentve s feldicsőítve fajtánk. Nyel-
vet, nemzeti sajátságot, ily felette könnyű szerrel azonban, én legalább úgy hi-
szem, még csak biztosítani sem lehet, s annál kevésbé szilárdabb s tágabb
alapokra állítani; minthogy – és itt különös figyelemért esedezem – a szólás
korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és
ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.«
Axiómatisztaságban véli látni, hogy egyedül ez a nézet helyes, akkor is, ha a
haza leghűbb fiai és legkitűnőbb tehetségei közül is többen ellenkező utakon
járnak. A nemzetiségekkel való bánásmód zsinórmértéke: »másnak soha olyast
ne tégy, mit tőle sem fogadnál örömest«. A nemzetek közötti harcban egyedül
a »lelki felsőbbség« az, ami győz, s ha a nemzet nem tudja megfékezni szenve-
délyeit, a magyar nem lesz, hanem volt. Nem elég azon sopánkodni, hogy a
németek és szlávok többen vannak, mint mi. »Engem soha nem ijesztett csekély
számunk, de fennmaradhatásunkért annál erősebben rettegtem mindig, azon
okból – s ezt ki kell végre mondani – mert fajtánk anyagi mint szellemi léte oly
felette könnyű.« »De ha egyenlő körülményileg a nagyobb számban a nagyobb
erő, mit senki sem tagad, ugyanazt hisszük: nemzetiséget csak úgy rákenhetni
bárkire is, ki éppen kezeink közé jut, mint pl. meszet falra, vagy mázat fazékra?
És azt hisszük: parancs már elégséges, hogy valaki nemzeti sajátságából kivet-
kezzék?« 

A magyar törvények csak annyit rendeltek, hogy a holt latin szó helyébe az
élő magyar lépjen, sokan azonban túlmentek ezen a határon. Nem elég törvé-
nyeket hozni, hanem rokonszenvet is kell ébreszteni irántuk, és nem vádolhatjuk
a nemzetiségeket szakadársággal, ha mi magunk is hanyagok vagyunk törvé-
nyeink végrehajtásában. Könnyebb volna a nemzetiségeket parancsszóval egy-
szerre magyarrá tenni, az asszimiláció azonban a minőségi súly irányába halad.
»Olvasztói felsőbbséggel kell bírni –, árulja el a magyarosítás titkát. – Igen.
Ámde bír-e ilyessel az, ki szeretetre méltóság és rokonszenvgerjesztés helyett
kuruzslóként csak külsőleg hat, s mert grammatikát tanít, mindenüvé zsinórt
varr, s mindent veres, zöld és fejérrel eltarkít, már azt hiszi, szíveket bájolt s
velőket hódított? Vagy bír-e az olvasztói felsőbbséggel, ki másban nem tudja
becsülni, miért maga követel megbecsülést?« Majd a hazafiság vámszedőire cé-
lozva így kiált fel: »Oh dicső hazafiság, te az egek legnemesebb magzatja, ki a
halhatatlanok sorába emeled az anyag fiait: mennyi rút, mennyi aljas búvik tisz-
tes palástod alá, s hány ocsmány szégyenfi, mert ajkán nemzeti szó peng, ékes-
kedik czímeddel!« »A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert
magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még koránt-
sem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán, ki, mert éppen
nincs más tulajdona, és a vak hév által mégis felhőkbe emeltetik, azok hazafi-

ságát is gyanússá teszi, homályba állítja, sőt ellenük antipathiát és gyűlöletet
gerjeszt, kik szeplőtlen kebellel, minden efféle undok salaktul menten, a hon-
szeretet legtisztább szellemében kapcsolvák vérükhöz.« Végül is arra hívja fel
az Akadémia tagjait, hogy a nemzetiség és alkotmányos haladás jegyében foly-
tassák munkájukat. 

Az akadémiai beszéd országszerte sok ellenkezést váltott ki és nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy Széchenyi a közvéleményben elvesztette talaját.
A Kossuth igézetébe esett magyarság lelkesedéssel és alaptalan derűlátással
rohant azon az úton, amely a szabadságharchoz vezetett s elfordult attól, aki
józan mérsékletet, szigorú önvizsgálatot, áldozatos megértést, erkölcsi és mű-
veltségi fensőbbséget hangoztatott a nemzetiségekkel való bánásmód tekinte-
tében. Széchenyi alkotásainak színterét és később a miniszteri széket a döblingi
tébolydával cserélte fel, ahol meghasonlott lélekkel, önmarcangoló kétségek
között tölti el életének hátra levő részét s közben saját magát, a reformmozga-
lom megindítóját teszi felelőssé azért a katasztrófáért, mely a nemzetre 1849-
ben reá szakadt. 

Wesselényi pályája kezdetén a gravaminális ellenzéki politika, a társadalmi
reformok, az erdélyi unió és az állam megmagyarosításának bajnoka. E reform-
eszmék érdekében szónokolt és izgatott az erdélyi megyegyűléseken és az or-
szággyűlésen, majd a pozsonyi országgyűlés főrendi tábláján. A »vasember« fiát
a természet a legszebb testi és lelki tulajdonságokkal ruházta fel, mitológiába illő
egyénisége ihletet adott költőink egész sorának Vörösmartytól Adyig. A magyar
közéletben a hatalmas mellkas és a sztentori hang már félsikert jelent, s ha ez
a hang a nemzet titkos vágyait harsogja világgá, akkor nem csodálkozhatunk
azon, hogy Wesselényi rövidesen az ifjúság bálványa lett. Az élőszó elhangzik
és kevesen hallják meg, ezért Wesselényi a »Hitel« megjelenését követő évben
megírja első nagy irodalmi alkotását a Balítéletekről. Kiadására csak két év
múlva, 1833-ban kerülhet sor – Bukarestben. A Balítéletekről szerzője első-
sorban társadalmi reformer s a nemzetiségi politikus még alig jut szóhoz mel-
lette. Reformeszméit így foglalja össze könyve végén: »Vannak jussok, melyekre
ember mindig meg van érve, azért, mert ember, s melyeket tőle csak vad önkény
vonhat meg. Ilyen jussok: hogy senki más önkényétől ne függjön, hogy a törvény
előtt mindenki egyenlő legyen, hogy iparkodása után boldogulhasson, hogy va-
gyont bírhasson s annak birtokával bátorságban s biztonságban éljen.« 

Az ember természetadta jogainak ez a fogalmazása Wesselényinél egyúttal
nemzetiségi program, ami mellett eltörpül a nyelvhasználat jelentősége. Wes-
selényi a magyar nyelvet minden vonalon be akarja vezetni a latin helyett a köz-
dolgok folytatásába, s meg van győződve arról, hogy a nyelv terjedésével
párhuzamosan fog a magyar nemzetiség is terjedni. Ha a törvényhozás, tör-
vénykezés, istentisztelet, közoktatás, házi nevelés és főként az asszonyi nem
nevelése magyar lesz, ha a magyar nyelvet csinosítják, irodalma kifejlődik, ezek
a módszerek »honivá változtatnak s nemzeti sajátsággal ruháznak fel akármely
idegent is«. Az eszközök egy része, miként Széchenyinél, a művelődés és ne-
velés területéről való, más része közjogi reformokkal függ össze. A kényszerí-
tésnek nyomát sem találjuk, sőt Wesselényi szerint felesleges törvénnyel
parancsolni azt, hogy mindenki magyarul tudjon, s aki nem tud, ne lehessen
hivatalnok. A magyart pedig anyanyelve tanulására szorítani egyenesen gyalázat
volna. Ehelyett inkább szükségessé és elkerülhetetlenné kell tenni a magyar
nyelv tudását. Keményen megrója a hatóságokat és birtokosokat, hogy apró
jutalmakkal, papi és iskolai tanítással a nem magyar köznépet nem tanították
magyarul s ehelyett csak azt nézték, hogy adót fizessen és robotoljon s mindegy
volt nekik, milyen nyelvet beszél. 

Ezek a gondolatok azt árulják el, hogy Wesselényi, aki a társadalmi refor-
mok szükségességét a leghatározottabban látta és hirdette, aki szerint a három
nemzet és négy vallás uniója Erdély hét fő bűne, 1831-ben az emberi jogok
érvénybe léptetésével és a magyar nyelv terjesztésével a nemzetiségi kérdést is
megoldhatónak vélte. Ebben nem különbözik liberális kortársaitól, akik abban
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a meggyőződésben éltek, hogy a magyaroktól nyert szabadság és egyenlőség
fejében a hon többi népei önként fognak lemondani nemzetiségükről s így a
testvériség is megvalósul közöttük. Vagy Szekfű Gyula szavaival: a liberális
irányzat arra a meggyőződésre jutott, hogy Szabadság és Ész uralma egyedül
a fejlettebb magyar nemzetiség égisze alatt fejlődhetik ki, és hogy Szabadság
és Ész uralkodása alatt az idegen nemzetiségek maguktól, erőszak nélkül át
fognak hasonulni a liberális ideák képviselőjéhez, a magyarokhoz. Széchenyi
kezdettől fogva nem hitt ebben az illúzióban, Wesselényi később revízió alá
vette nézeteit, de Kossuthot még 1848-ban is ez a »balítélet« hevíti s csak az
emigrációban kezdi felismerni a nemzetiségi kérdés lényegét.

A Balítéletekről szerzőjét népszerűsége tetőpontján éri utol a kormány ül-
dözése, s az erdélyi országgyűlési napló kinyomatásáért és egyik beszédéért,
amelyben a kormányt kilenc millió köznép kiszipolyozásával vádolja, 1839. feb-
ruár 9-én a hétszemélyes tábla »oktató üdvösséges például« három esztendei
fogságra ítélte. Vele egy időben ítélték el Kossuth Lajost a Törvényhatósági
Tudósítósok kiadása miatt. A fogság alatt már nagyon meggyengült Wesselényi
látása, amihez ezenkívül az is hozzájárult, hogy az 1838. évi pesti árvíz alkal-
mával több, mint 600 embert mentett ki a hullámok közül. A Graefenbergben
töltött fogoly évek alatt egyre gyengülő szemei mind élesebben látták azt a ve-
szélyt, ami Magyarországot a pánszlávizmus és a nemzetiségi törekvések olda-
láról fenyegette. Így bontakozik ki a nagy társadalmi reformerből az első magyar
nemzetiségi politikus, amint őt Asztalos Miklós nevezi. 

Wesselényi a nemzetiségi veszélyt akkor tárta a magyar közvélemény elé,
amikor magát már »polgári halott«-nak nevezi és saját hasonlata szerint csak
képe él, mely egykor a nemzet dísztermeiben, fényes rámákban foglalt helyet s
amely azóta mellékszobákba szorult a feledékenység porával belepve. De amint
az ősképek is megszólalnak, amidőn balsors vagy veszély fenyegeti szeretett
családjukat, a síron túlról harsogja szózatát: »Veszély fenyeget, oh hon! veszély
olyan, milyen még sohasem!« »Hazám, nemzetem, léted vagy nemléted kérdése
forog fenn; – ébredj és tegyél –, vagy veszni fogsz!«  Wesselényi a veszélyt
abban látja, hogy a nemzetiségek és a magyarság egy része nem nyert még
polgárjogot, s míg az egyik oldalon a szlávok ellenségünkké váltak, a nemzetiség
terjesztése érdekében évszázadokon át semmi sem történt. Gazdagjaink és ha-
talmasaink ahelyett, hogy jobbágyainkat magyarosították volna, önmagukat is
kiengedték vetkőztetni magyarságukból és »nagyobbára gyáva korcs majmokká
váltak volt«. A civilizáció felébresztette a nemzetiségekben »az alkotmány utáni
törekvést« és »a nemzeti érzetet«; az előbbi az ész, az utóbbi a szív szüleménye.
»A nemzeti érzés a hazaszeretetnek – mondhatni – poézise« – írja, s olyan or-
szágban, ahol egy alkotmány alatt többféle nemzet van, ha az értelem az alkot-
mányban egyesül is, »de az érzelem meg van oszolva«. 

Rámutat arra, aminek akkor még kevés figyelmet szenteltek, hogy a hazai
szlávok már öntudatra ébredtek és mögöttük támogatólag az orosz propaganda
áll, noha a szlávok elégedetlenségére a magyar nemzet semmi okot sem szol-
gáltatott, s a magyar nyelvtörvények sem sértik egyetlen nemzetiség jogait sem.
Az orosz politika a valláson keresztül két nem szláv nemzetiségre is nagy hatást
gyakorol s ez a görög és a román. Nem helyesli a görög hitűek üldözését, mert
ez a magyarság elleni gyűlöletet táplálja s a románságban amúgy is él minden
rokon származású s nyelvű nép egyesítésének vágya, beleértve az erdélyi és
magyarországi románokat is. A nemzetiségi kérdés megoldási módjai között
elveti egy nyelvnek és nemzetiségnek a többire való rákényszerítését, a nemze-
tiségi mozgalmak erőszakos megfékezését, egyik nemzetiségnek a másik ellen
való kijátszását. Ehelyett: »Különböző fajú s nyelvű lakosokból álló ugyanazon
országban pedig az alkotmánynak malasztját kell minden nemzetre oly egyenlőn
osztani, hogy abban mindenik édesanyját találván fel, ezáltal egymást testvé-
reknek tekinthessék.« »Törvényhozásban s igazgatásban egy nyelvnél több nem
létezhetvén, azon nyelvnek, mely erre használtatik, megtanulhatását a lehető-
ségig könnyűvé, s annak megtanulását kívánatossá kell tenni. De azért mindad-

dig, míg a különböző nyelvűek nyelvök s nemzetiségök sajátságához ragasz-
kodnak, annak, az alkotmány s igazgatás oltalma alatt, s mindenki által bántat-
lan, s tiszteletben tartva kell állania.« Az orosz terjeszkedés ellen is az orosszal
rokonszenvben nem levő nemzetiségek és vallások gyarapítását és ápolását
»s alkotmányos jogszerű szabadság malasztjának minden nemzetek s népekrei
terjesztésében« látja. Ebből a szempontból a magyar és német nemzetiség ér-
dekei közösek. Elítéli az erdélyi szászok túlzott nemzetiségi követeléseit és inti
őket, hogy tanuljanak magyarul, »nehogy egykor oroszul kelljen tanulniok«.

A Magyarországot fenyegető veszély elhárítására részletes tervezetet dolgoz
ki. A teendő egyik oldalon a szlávok méltányos követeléseinek a teljesítése és
ezáltal a szlávok bizalmának felkeltése. Tiltakozik minden durvaság és erőszak
ellen, ami a nemzetiségek ellen irányulna. »Ezért nincs nemzetiségünknek ár-
talmasabb ellensége – a betyáros magyarságnál. A magyarok Istene előtt kedves
tettet követ el, ki durvaság, darabosság s butaság elűzését mozdítja elő, s ki a
magyart mind tudományi, mind mesterségi, mind társadalmi viszonyaiban
míveltebbé teszi.« Innen nemzetiségi politikájának másik iránya: a magyar nem-
zetiség öregbítése s terjesztése a nevelés és iskoláztatás útján. Nagy reményeket
fűz a kisdedóvók működéséhez, mert ezen az úton a nemzetiségek megtanul-
hatnak magyarul anélkül, hogy anyanyelvüket el kellene felejteniök. Végül szük-
ségesnek tartja, hogy a törvényhozás is foglalkozzék a nemzetiségek jogaival s
erre vonatkozóan javaslatot terjeszt elő, mely az első magyar nemzetiségi tör-
vényjavaslat. 

»Erőpontosítás lévén a hon fennmaradása s boldogsága feltétele, erre pedig
nemzeti egység s egyesség fő eszköz: bánattal tapasztalja a törvényhozó test
honunk különböző ajkú lakosai közt a károsan s veszélyesen növekedő súrló-
dást. Minek megszüntetésére s a kedélyek megnyugtatására nyilván kifejezi,
miszerint: 
1. Az idegen ajkúakat anyai nyelvöktől megfosztani, s annak magány életben
s társas viszonyokbani használatától eltiltani korántsem szándéka; sőt annak
szabados használata iránt azokat biztosítja. Valamint 
2. A hozzá kapcsolt Horvát- és Tótországokban, azoknak törvényesen létező
saját nemzetiségét a magyar alkotmány oltalma s biztosítása alá helyezvén, ezen
országokra nézve az ott divatozó nyelv magány s társas életbeni használatán
kívül, keblökbeni közdolgok s közigazgatás folytára s minden hivatalos iratokra
nézve – az eddig ott divatozott s divatozó szokást fentartandónak határozza. 
3. A különböző ajkúak közti viszálykodásokat károsoknak s veszélyeseknek is-
mervén el, az arrai ok-adást bűnösnek nyilvánítja. Mire nézve 
4. Az idegen ajkúakat – legyenek azok németek, tótok, oláhok, vagy más nyel-
vet beszélők – anyanyelvök magány s társas körökbeni használatában akadá-
lyozni, s azokat erőszakkal a magyar nyelv használatára szorítani: sem
törvényhatóságoknak, sem egyéneknek nem szabad. Nemkülönben 
5. Az idegen ajkúakat nyelvökért s fajukért gúnyolni és sérteni, azok ellen in-
gerelni –, akár szóval, akár írásban, avagy tettel történjék is – tilalmas. Másfelül 
6. A magyar nyelv lévén törvényhozásnak, közigazgatásnak s törvénynek ere-
deti nyelve, s ezekbeni központosulás s egység a közboldogság feltétele: ezért
a magyar nyelv törvény rendelte használata s terjedése ellen, bárminő igenleges
vagy nemleges merény; valamint az, és az azt beszélők elleni gúny s ingerlés,
tiltatik.« 

Az első nemzetiségi törvényjavaslatot kiegészítik azok a javaslatok, amelye-
ket Wesselényi a magyar nyelv terjesztése érdekében tett: Ezek: a magyart kell
a közigazgatás és közoktatás nyelvévé tenni, a falusi és városi iskolákban a ma-
gyar nyelvet tantárgyként, a kisdedóvókban pedig kizárólagosan kell tanítani.
A későbbi törvényhozás ez utóbbi kívánság kivételével a többit meg is valósí-
totta. Ezekkel a tervekkel nem a nemzetiségek elmagyarosítása, hanem a ma-
gyar nemzetiség kiművelése volt Wesselényi célja, amint azt Széchenyi
szellemében kifejezte: »Tudomány, mesterségek s ízlés mezején eléhaladttá vál-
jon a magyar; s nemzetisége bélyege míveltség legyen.« De azt is tudta, hogy
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ez a nemzetiségi politika csak a nemzet erőinek összefogásával valósítható meg
s ezért szózatának végakkordja: »Így a velünk nem egy fajokkali egyesség –
bármi kívánatos legyen is – nem függ egészen tőlünk; ellenben teljesen hatal-
munkban áll: nekünk magyaroknak mi magunk közt szorosan egyesülni. Nincs
teendőink közt ezen egyesülésnél szükségesebb. Enélkül minden, mit jóra ter-
mett kebelnek óhajtani kell, sőt fennmaradhatásunk is csak hiú álom. Azért
egyesség közöttünk magyarok közt.« 

Míg Wesselényi első nagyobb munkája, a »Balítéletekről« akadémiai dicsé-
retben részesült és az ifjúság legolvasottabb könyve lett, a »Szózat« alig váltott
ki érdeklődést, megértést pedig egyáltalában nem. A »Szózat« megjelenése
után Wesselényi sorsa ugyanaz lett, mint a Széchenyié az akadémiai beszéd el-
mondása után: kortársai nem értették meg, borúlátását indokolatlannak tartot-
ták, és a szabadságharc tragikus eseményeinek kellett jönniök, hogy a nemzet
felébredjen Kossuth optimizmusának igézetéből. Wesselényi életének utolsó
éveit is a nemzetiségi kérdés feletti töprengésben töltötte el. Zsibói magányába
visszavonulva él, ahol csak ritkán jár vendég, de akkor olyan, mint Deák Ferenc,
Kemény Zsigmond és Vörösmarty Mihály. Élete alkonyán egyetlen vigasza az
erdélyi unió létrejötte, ami leginkább az ő nevéhez fűződik. Most már a román
kérdés és az orosz veszély nyugtalanítja. Felismeri a magyar–román sorskö-
zösséget és vakon is felutazik a pesti országgyűlésre, ahol 1848. augusztus
25-én törvényjavaslatot nyújt be a románok ügyében. Ezzel kapcsolatos felszó-
lalásában elmondja, hogy nem használja többé az »oláh« kifejezést, mert az olá-
hok származásukra való tekintettel »románoknak« óhajtják magukat neveztetni.
Kívánja, hogy a vallásukhoz és nyelvükhöz ragaszkodó románok érdekében te-
gyék meg mindazt, amit jogaik veszélyeztetése nélkül tenni lehet. »A románok-
nak honunk határain belől és kívül jövendőjükét tekintve, érdeke azt kívánja,
hogy a magyarhoz hajoljanak, és a magyarral fogjanak kezet, mert nincs nekik
természetesebb szövetségesük, mint a magyar, már azon sorsrokonság is létezik
közöttök, hogy ők mindenképp elszigetelve, magokra hagyatva vannak, míg a
szlávok és németek, egy nagy törzsöknek ágai, melyektől szívhatnak táplálékot;
de a magyar úgy, mint az oláh, csak önerejére, sorsára van bízva.« Esdve kéri
a házat, hogy az egyetértést és békét szolgáló javaslatát fogadják el. A javaslat
a következőképpen szól: 

A román ajkúak ügyében hozandó határozat. 
»A felsőház kifejezi, s az alsó házat is barátságosan felszólítja annak kifeje-

zésére: miszerint a házak s az összes törvényhozás, a honunkban lakó külön-
böző fajúak s ajkúak, s azok közt az oláhok, vagyis románok iránt rokon s
testvéries érzettel viseltetik; velök a nemzet minden megosztható jogait szívesen
megosztja; az alkotmányos közös szabadság, s jog és kötelezettségben egyen-
lőség által, sorsukat úgy, mint érdekeiket a saját magáéihoz kívánja csatolni, s
azokat az alkotmány oltalma alatt állóknak vallja. Ezen nyilatkozatnak testté té-
tele végett felszólítja a ház a ministeriumot: miszerint terjessze a házak elébe,
mint törvényjavallatot a következőt: 

Törvényjavallat. 
A hon román ajkú polgárainak nyilvánult aggodalmai s óhajtásai tekintetéből

rendeltetik: 
1. §. A görög egyesült és nem egyesült vallású polgárok a többi keresztény

vallásokkal s vallásbeliekkel az egész honban egyenlő jogokkal bírván, az eddigi
Erdélyben is az egyesült úgy, mint nem egyesült vallásúak, egyházi dolgaik felett,
a felelős ministeriumnak alkotmányos felügyelete alatt szabadon rendelkezhes-
senek. 

2. §. Ezen egyházi belügyek folytáról szóló jegyzőkönyveiket szerkesszék
magyar és román nyelven. 

3. §. Elemi iskoláikban is a tanítás nyelve román lehet, a magyar nyelv a
mellett taníttatván. 

4. §. A román ajkú községekben a falusi jegyzők által vinni kellető jegyző-
könyvek román és magyar nyelven szerkezendők. 

5. §. A román nyelven írt kér-, köt- s más magány oklevelek mindenhol el-
fogadandók, hogyha latin betűkkel s orthographiával írvák, – mi a 2-dik és 4-
dik §-ban érdeklett jegyzőkönyveket illetőleg is értendő.« 

A javaslatot a felsőházi választmány tárgyalta és véleményét a ház irományai
között találjuk meg. Eszerint az országgyűlés minden jogot és szabadságot ki-
terjesztett már a népre s így az Erdélyben létező román ajkúakra is, de ha ezen
túlmenően az erdélyi viszonyok a törvényhozás bővebb intézkedését igényelnék,
szükségesnek tartja felhívni a kormány figyelmét, hogy az erdélyi unió bizottság
jelentése alapján készítsen elé törvényjavaslatot az erdélyi románok megnyug-
tatására. Az unió bizottság Wesselényi javaslatának felhasználásával, a bizottság
román tagjainak előterjesztéseit messzemenően honorálva kidolgozta az erdélyi
1848: XXI. tc. javaslatát »a román nemzet polgári jogainak egyenlőség alapjáni
biztosításáról«. Az uralkodóház és a nemzet között azonban nemsokára kitört
a viszály, s a románok sietve hagyták el azt a platformot, amelyen a magyarokkal
sikerült megegyezniök. Amikor a forradalom Erdélyben kitör, a román lakosság
először éppen az első magyar nemzetiségi politikus és a román törvényjavaslat
szerzőjének kastélyát és birtokát dúlta fel. A szabadságharc alatt Kossuth már
hiába próbál egyezkedni a románokkal. Dragos János román képviselőt, akit
Debrecenből Abrudbányára tárgyalni küld Avram Iancuhoz, Hatvani őrnagy
végzetesen felelőtlen támadása után saját fajtestvérei koncolták fel. A magyar–
román békének most már román részről is van mártírja, Dragos temetetlenül
fekszik a Mócföldön, homlokán az árulás bélyegével. A román–magyar öldöklő
pusztításnak csak az orosz beavatkozás vet véget, s a »polgári halott«
freywaldaui önkéntes száműzetéséből látja bekövetkezni azt, amit hat évvel aze-
lőtt megjósolt: a két nép szabadságán a kozák lovak patái gázolnak végig... 

Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikája párhuzamosan bontakozott
ki, s ha a két jó barát száz évvel ezelőtt el is távolodott egymástól, közös sorsuk
ismét összefonódik, és a vak Wesselényi az, aki a megbomlott elméjű Széchenyit
az ellene emelt vádakkal szemben megvédi. Mind a ketten történelmünk egyik
legragyogóbb fejezetének, a reformkorszaknak a hősei, akik Magyarországot
a nyugati fejlődés útján elindították, de egyikük sem maradt ura a varázsládából
kibocsátott szellemeknek. Abban is közös volt a sorsuk, hogy a romboló kór
akkor szakadt reájuk, amikor a szabadságáért küzdő nemzet feje felett a császár
és a cár beláthatatlan seregeinek hulláma összecsapott. Wesselényi a következő
évben távozik, Széchenyi még tíz évig küzd a halállal. 

Mindkettőjük életében fordulópontot jelent a nemzetiségi kérdés tekinteté-
ben történt állásfoglalásuk. Így kerülnek szembe a közvéleménnyel, innen ered
elszigetelődésük, itt kezdődik pályájuk tragikuma. Széchenyi szervesen kiépülő
politikai rendszerében a Magyar Parlagtól a Magyar Erényhez vezető úton a
közjogi és nemzetiségi kérdéssel találja magát szemben. Tisztában van a ma-
gyarság s a környező népek erőviszonyaival, a legsúlyosabban hazánkra nehe-
zedő terhet a németségben látja. Ítéletét hideg fővel alkotja meg: kerülni kell
minden súrlódást Ausztriával s a nemzeti közvélemény meghasonlását kuru-
cokra és labancokra. Ki kell művelni a magyar nemzetet, a nemzetiségeket
pedig be kell venni az alkotmányba, hogy Hunniában ők is hazára találjanak.
Wesselényi nagyobb súlyt helyez a közjogra. Lobbanékony vérmérsékletét a
francia forradalom és az angol alkotmány hevíti, élesen szembehelyezkedik Met-
ternich rendszerével, meggyőződéséért a börtönt is vállalja. A népek között a
magyarságra legveszélyesebbnek az orosz kolosszust és szláv rokonait tartja,
ellenszernek a magyarság kiművelését és terjesztését, de ugyanakkor a nem-
zetiségek egyenjogosítását, megbecsülését és főként a magyar–román béke
megteremtését ajánlja. Más kiindulópont, de ugyanazok a konklúziók jellemzik
Széchenyi és Wesselényi nemzetiségi politikáját. A magányos, tépelődő, a ne-
hézségeket megkerülő, az alkotás lázában égő, de a józanészre hallgató »leg-
hívebb magyar« találkozik a minden nemesért és haladásért lelkesedő, az
akadályokat szétzúzó, szenvedélyes és vakmerő reformpolitikussal, a »legma-
gyarabb magyar«-ral. Széchenyi nemzetiségi politikája erkölcsi magatartás, ja-
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vaslatai nemzetpolitikai normák. Wesselényié magyar reformpolitika, a megol-
dást közjogi törvényjavaslatok formájában ajánlja. 

A forradalom előtt semmi sem valósul meg nemzetiség programjukból, Sze-
mere Bertalan 1849. július 28-i szegedi törvénye »a kisebb nemzetiségekről«
elkésett kisérlet, ami nem tudja feltartóztatni az eseményeket. De már közvet-
lenül a forradalom után Kemény Zsigmond azt írja: »kövessük 1851-ben a ta-
nácsot, melyet Széchenyi 1842-ben adott; de amely akkor a közvélemény által
indignatioval visszautasíttaték«. Wesselényi javaslatai nyomán, sőt azokon túl-
menően az 1863/64. évi szebeni országgyűlés meghozza a románság nemzeti,
vallási és nyelvi egyenjogúságát, de a kiegyezéssel ezek a törvények tárgytalanná
válnak, bár a görög keleti és görögkatolikus egyházak széles körű önkormány-
zatát az 1868: IX. és 1868: XXXIX. tc. biztosította. A közjogi kiegyezés után
Deák Ferenc és Eötvös József megalkotja a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
az 1868: XLIV. tc.-et. Benne Széchenyi magasztos nemzetiségi koncepciója
válik valósággá, és Wesselényi törvényjavaslatainak egyes rendelkezései
iktattanak törvénybe. A nemzetiségi törvényt az érdekeltek nagy része nem fo-
gadta el alapnak, s így a magyar kormányok is indokot találtak arra, hogy né-
mely intézkedéseit ne hajtsák végre. A kiegyezési kor millenniumi hangulatában
a magyar nemzetállam ragyogó délibábja elhomályosítja Széchenyi és Wesse-
lényi kétségeit és aggodalmait. Újabb nemzeti katasztrófának kellett következ-
nie, hogy az ország visszatérjen az elhagyott útra. Bethlen István a trianoni
csonka hazából igyekezett kisebbségvédelmi mintaállamot teremteni, Teleki Pál
a megnagyobbodott haza nemzetiségeit akarta Széchenyi szellemében Szent
István birodalmába visszavezetni. Amikor az 1941: V. tc. a nemzetiségi érzü-
letet, Európában elsőnek, büntetőjogi védelemben részesíti, ezáltal csak Wes-
selényi kilencvennyolc év előtti javaslatának ötödik pontja emelkedik
törvényerőre. 

A dunántúli és partiumi főnemes, az ország két szélső tájhazájának politikai
típusa, száz évvel ezelőtt olyan nemzetiségi programot adott, mely a sok nyelvű
állam vezetésének ma is időt álló, szilárd alapját képezheti. Vajha a nemzet
nemcsak a katasztrófák után térne vissza hozzájuk, hanem jó kedvben, bőség-
ben sem feledkeznék meg Széchenyi és Wesselényi tanításairól. Ha reájuk hall-
gat, önmagához és legjobb hagyományaihoz marad hű.” 

Naponta érezhetjük hatásaiban, hogy Trianon az alfa és az ómega. Sokan
tagadják, de ezek a kései hatások nem válogatnak. Ha nem is akarják tudo-
másul venni, a tagadókat is érintik. Amikor az okok kutatására mégis sor
kerül, a magyar nemzetiségi politika csődje gyakori téma. Pedig alapjában
véve nem erről van szó. Számos olyan törvény és intézkedés született, ame-
lyek ma is élhetnének. A baj valahol máshol volt. A megkésettség, az elvetélt
végrehajtás stb. Valahol az egész kérdés utat tévesztett. Természetesen – bár
most nem részletezzük –, de erre a politikára rengeteg külső ok miatt vetült
rossz fény. Hibáinak többszörös felnagyításával egy nagy külső szándéknak
vált eszközévé.

Ha a fenti összefoglalót elolvastuk, abban számos döntő fontosságú passzus
szerepel, olyanok, melyek nélkül senki sem ítélheti meg azt a kort. Nem könnyű,
mert közgondolkodásunkat szinte kergetik az anakronizmus csapdája felé. 100–
200, sőt több éves retrospektív távlatban vélekednek emberekről most használt
mérce szerint. S mint tudjuk, ez a mérce nem csupán mai, de ráadásul hamis is.

A magyar nemzetiségi politika első két nagy alakjáról szól a tanulmány, azok-
ról, akik megalapozták azt, s nem is akárhogyan. Amit akkor leraktak, most is
biztos alapja lehetne bármely modern nemzetiségpolitikának. Például az erdélyi
magyarok nagyon elégedettek lennének vele. A történelem földi irányítói azon-
ban mást akartak, s a két éleslátó szavait lelkes álmodozók seperték le a nem-
zetpolitika asztaláról. A nemzet rendelkezésére állt három karizmatikus vezető.
És a nemzet választott. A józan önmérséklet, az önkritikus és távolba néző
szemlélet nem lehetett vonzó a magyar lélek számára? Vagy inkább éretlen volt
még a közvélemény erre?

Mint láthattuk, Széchenyi már a Hunnia megírásakor 1834–35-ben leszö-
gezte, hogy a magyar nemzeti öntudat ébredése nem jelentheti mások elnyo-
mását. (Vajon hány felettünk ítélkező hatalom politikusai írtak efféléket
akkoriban, hiszen élő intézkedések szintjén, ekkor még csupán a magyar nyelvet
akarták a latin helyébe hozni.) De ugyanekkor előre lát és elmondja, hogy a
nemzetiségek nem egyszerűen saját létüket védelmezik, hanem a magyarság
kiszorítására, irgalmatlan eltörlésére készülnek. Felesleges ezt tovább elemez-
getni ma, amikor ez már a teljes megvalósulás előtt áll.

Kossuth és a liberális párt naiv módon azt hitte, hogy ha a nemzetiségek is
részesülnek a haladás vívmányaiból, akkor „magyarrá fognak áthasonulni”. Az
elképzelés magával ragadta a kor közhangulatát, s ebben, mint írja Mikó Imre,
Kossuth varázslatos személyiségének döntő szerepe volt.

Széchenyi a Kelet népében vitázik Kossuthhal. Látja, hogy a magyarság nem
tudja egyszerre felvenni a harcot a kormánnyal és a nemzetiségekkel A nemze-
tiségek nagy előnyének tartja, hogy vannak határon túli hazáik. Nekünk ilyen
nincs. Egyedül vagyunk. Alkotmányos kisebbségi jogokat kínál fel, de cserébe
lojalitást várna.

Még báró Eötvös József és Vörösmarty Mihály is túlzottnak tartotta Szé -
chenyi aggodalmait, s Kossuthhoz csatlakoztak, aki mind erélyesebben lépett
fel, főként a szláv nemzetiségek törekvéseivel szemben. Nem kell azonban el-
feledni a nemzetben élő félelmet az orosz hatalmi ambíciók és a pánszláv ve-
szedelem lehetősége miatt.

Az Akadémia 1842. november 27-i ülésén Széchenyi elmondja híres be-
szédét. Közben a helyzet élesedik. Kossuthék még olajat is öntenek a tűzre.
Széchenyi úgy érzi, hogy mindezt tetőzve a hazafiasság leple alatt megannyi al-
jasság történik. Sajnos azonban a Kossuth-igézet vizein Széchenyi szavai el-
süllyednek.

Mikóval szólva: „Széchenyi alkotásainak színterét és később a miniszteri
széket a döblingi tébolydával cserélte fel, ahol meghasonlott lélekkel élt tragikus
haláláig.”

Barátja, s későbbi haragosa Wesselényi pályája kezdetén a társadalmi re-
formok, az erdélyi unió és az állam megmagyarosításának bajnoka. Tökéletesen
érzi a veszélyt, amikor ezeket mondja: „Veszély fenyeget oh hon! veszély ollyan,
milyen még sohasem!”… „Hazám, nemzetem, léted vagy nemléted kérdése
forog fenn; – ébredj és tegyél, – vagy veszni fogsz!” Bronzalakja – immáron
nem dobozba zárva – ott áll egy idegenné lett ország, kicserélt lakosságú főte-
rén és figyelmeztet. Mert nagy váteszek minden korban születhetnek és nagy
veszedelmek annál is inkább. Ezért próbálnak ólmot önteni a nemzet fülébe.

Wesselényi kiáll a nemzetiségek jogaiért. Különösen a románokért. Még nem
akadtam nyomára részükről a hála legkisebb jelének sem. A Sibói Bölény, Kelet
Medvéje ekkor ezt tanácsolja: „Vannak jussok, melyekre ember mindig meg van
érve, azért, mert ember, s melyeket tőle csak vad önkény vonhat meg. Ilyen jus-
sok: hogy senki más önkényétől ne függjön, hogy a törvény előtt mindenki
egyenlő legyen, hogy iparkodása után boldogulhasson, hogy vagyont bírhasson
s annak birtokával bátorságban s biztonságban éljen.” Az ember természetadta
jogainak ez a fogalmazása Wesselényinél egyúttal nemzetiségi program, ami
mellett eltörpül a nyelvhasználat jelentősége, mondja Mikó. Wesselényi a magyar
nyelvet minden vonalon be akarja vezetni a latin helyett a közdolgok folytatásába,
s meg van győződve arról, hogy a nyelv terjedésével párhuzamosan fog a magyar
nemzetiség is terjedni. A kényszerítésnek nyomát sem találjuk, sőt Wesselényi
szerint: „(…) felesleges törvénnyel parancsolni azt, hogy mindenki magyarul
tudjon, s aki nem tud, ne lehessen hivatalnok. A magyart pedig anyanyelve ta-
nulására szorítani egyenesen gyalázat volna. Ehelyett inkább szükségessé és el-
kerülhetetlenné kell tenni a magyar nyelv tudását.”

Mikó, Asztalos Miklóst idézve így folytatja: „A Graefenbergben töltött fo-
golyévek alatt egyre gyengülő szemei mind élesebben látták azt a veszélyt, ami
Magyarországot a pánszlávizmus és a nemzetiségi törekvések oldaláról fenye-
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gette. Így bontakozik ki a nagy társadalmi reformerből az első magyar nemze-
tiségi politikus.” Nála is megjelenik a pánszláv veszedelem réme. Rámutat arra,
aminek akkor még kevés figyelmet szenteltek, hogy a hazai szlávok már öntu-
datra ébredtek és mögöttük támogatólag az orosz propaganda áll, noha a szlá-
vok elégedetlenségére a magyar nemzet semmi okot nem szolgáltatott, s a
magyar nyelvtörvények nem sértik egyetlen nemzetiség jogait sem.

De Mikó további „meglátásait” és terveit is felsorolja a „vak embernek”.
Nem helyesli a görög hitűek üldözését, mert ez a magyarság elleni gyűlöletet
táplálja, s a románságban amúgy is él minden rokon származású s nyelvű nép
egyesítésének vágya, beleértve az erdélyi és magyarországi románokat is.

A Magyarországot fenyegető veszély elhárítására részletes tervezetet dolgoz
ki. A teendő egyik oldalon a szlávok méltányos követeléseinek teljesítése és
ezáltal bizalmuk felkeltése. Tiltakozik minden durvaság és erőszak ellen, ami a
nemzetiségek ellen irányulna. „Ezért nincs nemzetiségünknek ártalmasabb el-
lensége – a betyáros magyarságnál. A magyarok Istene előtt kedves tettet követ
el, ki durvaság, darabosság s butaság elűzését mozdítja elő, s ki a magyart
mind tudományi, mind mesterségi, mind társadalmi viszonyaiban míveltebbé
teszi.” Innen nemzetiségi politikájának másik iránya: „a magyar nemzetiség
öregbítése” s terjesztése a nevelés és iskoláztatás útján. Igen! Ha valóban revízió
alá vesszük nemzeti önmagunkat, bizony a gőg, a mások lenézése, s ami ennél
is rosszabb a szomszédok nem ismerése hatalmas erőket mozgatott meg ma-
gunk ellen.

Wesselényinél szintúgy felbukkan a máig legfontosabb tennivalónkra való fi-
gyelmeztetés: „(…)  a velünk nem egy fajokkali egyesség – bármi kívánatos
legyen is – nem függ egészen tőlünk; ellenben teljesen hatalmunkban áll: nekünk
magyaroknak mi magunk közt szorosan egyesülni. Nincs teendőink közt ezen
egyesülésnél szükségesebb. Enélkül minden, mit jóra termett kebelnek óhajtani
kell, sőt fennmaradhatásunk is csak hiú álom. Azért egyesség közöttünk ma-
gyarok közt.” Jusson eszünkbe a mai liberálisok nevetgélése, amikor a meg-
maradás szót használjuk, amely Wesselényinél „fennmaradás” formájában
olvasható.

Mikó Imre aztán szomorú párhuzamra mutat rá, ugyanis a Szózat megjele-
nése után Wesselényi sorsa ugyanaz lett, mint a Széchenyié az akadémiai be-
széd elmondása után: kortársai nem értették meg, borúlátását indokolatlannak
tartották, és a szabadságharc tragikus eseményeinek kellett jönniök, hogy a
nemzet felébredjen Kossuth optimizmusának igézetéből. S a látók vaksága és
a vak meglátásai közti kontraszt aztán hozzásegít az újabb tragédia ránk eről-
tetésére és elérkezik Trianon.

Közben még van néhány figyelemreméltó fejlemény: a kiegyezést követően
Deák Ferenc és Eötvös József megalkotja a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
az 1868: XLIV. tc.- et, melyben úgy Széchenyi koncepciója, mint Wesselényi
javaslatainak egy része benne foglaltatik. Ez a nemzetiségi törvény korát messze
megelőzi, s mai ún. demokratikus államok számára is példa lehetne.

Sajnos azonban ismét csak hibázik a kor vezető magyar társadalma. A tör-
vényt nem fogadják el alapnak, és indokot keresnek arra, hogy másként hajtsák
végre. Ez pedig ismét végzetesnek bizonyul. Mert, s itt forduljunk szó szerint
Mikó nagyszerű írásának eredeti szövegéhez: „A kiegyezési kor millenniumi
hangulatában a magyar nemzetállam ragyogó délibábja elhomályosítja Széche-
nyi és Wesselényi kétségeit és aggodalmait. Újabb nemzeti katasztrófának kel-
lett következnie, hogy az ország visszatérjen az elhagyott útra. (…)

A vak Wesselényi az, aki a megbomlott elméjű Széchenyit az ellene emelt
vádakkal szemben megvédi. Mind a ketten történelmünk egyik legragyogóbb
fejezetének, a reformkorszaknak a hősei, akik Magyarországot a nyugati fejlő-
dés útján elindították (…)

Vajha a nemzet nemcsak a katasztrófák után térne vissza hozzájuk, hanem
jó kedvben, bőségben sem feledkeznék meg Széchenyi és Wesselényi tanítása-
iról. Ha reájuk hallgat, önmagához és legjobb hagyományaihoz marad hű.” 

Az olvasó, aki tisztában van a nemzet legnagyobb tragédiájának következ-
ményeivel és képes azt helyén kezelni, Mikó Imrének ebben a remek tanulmá-
nyában hatalmas anyagra lel ahhoz, hogy napjaink szellemi vakságát látásra
segítse.

y

A nagy hibák kora és a nagy teljesítmény
Ruzitska Lajos: Erdélyi vasutak 1943/9.

Az anyaországi olvasó számára nehezebben átlátható és érdektelen is lehet ez
a fejtegetés, nem úgy az erdélyieknek. De ha tovább tekintünk a vasútvonalak
tervezésénél, rájöhetünk, hogy ennek óriási jelentősége van az élet más terüle-
tein is. Időközben ezt részben háttérbe szorította ugyan a közútfejlesztés és a
gépkocsiforgalom növekedése, de mára ismét a vasút reneszánsza felé hala-
dunk, s ezért aktuális lehet ezeket a szerző szerint ábrándoknak nevezett ter-
veket megismerni.

„Ennek a cikknek nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tár-
gyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a múlt század hetvenes évei óta
sok tekintetben teljesen hibás és a magyarság fejlődését és gazdasági előbbre
vitelét nagymértékben elhanyagoló vasútépítési politika részleteit. Ez pedig nem
egy rövid cikknek, hanem egy nagy részletességgel megírt gazdaságtörténelmi
tanulmánynak lenne a feladata. Csak egy ilyen tanulmány fejthetné ki, hogy mi-
lyen vétkes mulasztások történtek e tekintetben egyrészt az akkori kormányok
hozzá nem értése, vagy jobb esetben nemtörődömsége miatt, másrészt a mindig
csak a nemzetiségek érdekeit néző és csak azokat támogató Habsburg-politika
következtében. El kell ismernünk azonban, hogy a vasútvonalak hibás vezetését
részben Erdély különleges hegy- és vízrajza is befolyásolta, mely a magyar vi-
dékek közvetlen összekötését, ha nem is tette lehetetlenné, de legalábbis erősen
nehezítette. Így az olcsóbb beruházásokat mindig előnyben részesítő államház-
tartás vezetői könnyen hajlottak a kisebb költséget igénylő, de a magyarság ér-
dekeit mellőző beruházási tervek felé. 

Csak egy tekintet Erdély térképére és csodálkozva kérdezhetjük pl., hogy
a Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó közötti legfontosabb vasúti fővonal miért halad
olyan kacskaringós vonalon? Miért kerülte el a Kalotaszeg legmagyarabb vi-
dékét Bánffyhunyad és Kolozsvár között? Miért törik meg a vonal Apahidánál,
és miért nem haladt egyenesen Marosvásárhely felé? Ehelyett többszöri ka-
nyarodással lekerült Székelykocsárdon és Tövisen át a szászok és románok
lakta völgyekbe és Köpecnél újra megtörve, ér végül Brassó elé. És onnan
miért nem haladt a legegyenesebb úton, a Bodzai-szoroson át, közvetlenül a
Fekete-tengerhez, illetve a Duna-torkolathoz, hogy ezáltal megteremtse Erdély,
de egyúttal egész Magyarország legközvetlenebb és legrövidebb összekötte-
tését a tengerrel? 

Csupa olyan kérdés, melyre csak az előzményeknek és a tárgyalások lefo-
lyásának pontos feltárása után lehetne kimerítően válaszolni. De aki egyszer
megismerhette, vagy legalább megsejtette azokat az okokat, melyek a végleges
döntést előidézték, az megdöbbenve állapíthatja meg, mennyi mulasztás történt
e tekintetben a magyarság érdekei ellen. S egyúttal felismerheti azt is, hogy
mennyi javítani és helyreállítani való mutatkozik Erdély vasúti közlekedésében,
ha azt akarjuk, hogy az egyrészt az erdélyi magyarság érdekeit és ezzel együtt
az egész ország közgazdasági fejlődését elősegítse, másrészt a nemzetközi for-
galom legrövidebb lebonyolítását is lehetővé tegye. 

Nézzünk szembe néhány önként felvetődő kérdéssel és mindjárt látni fog-
juk, hogy az előbbi – csak általánosságban említett – vádakban mennyi az
igazság. 
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Vegyük először a már említett erdélyi vasúti fővonalat Kolozsvár és Brassó
között. Ez a vonal teljesen kikerülte a magyarság érdekterületeit, de nem kap-
csolta be a székelység – természeti adottságai alapján könnyen kifejleszthető –
bánya-, ipar- és kultúrvidékeit sem. Ezzel évtizedekkel visszavetette a székely-
ség ipari felvirágzásának a lehetőségét, míg ugyanakkor hatalmas lendületet
adott a nemzetiségi vidékek anyagi és szellemi fejlődésének. 

Reá tekintve a térképre, még a laikus is mindjárt azt kérdezhetné: miért
nem halad a vonal Kolozsvárról egyenesen Marosvásárhely felé? Onnan pedig
Udvarhelyt érintve az Erdővidéken át Brassó irányába? Erre a magyarság köz-
gazdasági érdekeit figyelmen kívül hagyó s csupán csak az olcsóbb építési le-
hetőségeket latolgató mérnök azt válaszolhatja, hogy a jelenlegi vonalat a
völgyek és folyók iránya írta így elő. Ez a kifogás meglehetősen sántít. Bánffy-
hunyad és Kolozsvár között pl. a jelenlegi vonal egy nagy vízválasztón halad át
és azután alig érint néhány kis községet, ahelyett, hogy Kalotaszegen és Gyalun
keresztül haladt volna Kolozsvár felé. Pedig Kalotaszeg hozzákapcsolása Erdély
fővárosához beláthatatlan előnnyel járt volna mind e vidék magyar lakosságára,
mind magára Kolozsvárra is, amely felé a vasútvonal ma a lakatlan, vízmosásos
és csúszós talajú Nádas völgyében halad. 

De menjünk tovább. Kolozsváron túl kimaradt a fővonalból Torda színma-
gyar vidéke, illetve csak egy kis szárnyvonal kapcsolja be a forgalom főütőerébe.
A Maros-menti fővonal csatlakozó állomása pedig – Tövis – egy teljesen jelen-
téktelen román falu volt. Azután következik Balázsfalva, a románság fő fészke,
mely két fővonal irányába is belekapcsolódott. A kettős fővonal előnyeit élvezi
lentebb Medgyes és Segesvár, a szászok két városa, míg oldalt elmarad Ma-
rosvásárhely, a Nyárád magyar völgye, Szováta, Parajd, Korond, Székelyud-
varhely. Pedig a vonalnak ugyancsak nehéz terepen, vízválasztókon kellett
áthaladnia Apahida és Aranyosgyéres meg Segesvár és Köpec között, a Sza-
mos, az Aranyos, a Küküllők és az Olt vízválasztóin át! 

Már a mérnöki tudomány akkori állása mellett sem jelentett – s ma meg
éppen nem jelent – nagyobb nehézséget keresztirányú völgyeken és vízválasz-
tókon át vezető vasútvonal építése, csak megfelelő nagyvonalúsággal és az el-
érendő célok világos kitűzésével kell hozzáfogni a tervezéshez. Elismerem, hogy
ilyen esetekben a beruházási költség nagyobb, mint a folyók mentén kanyargó
vonalak költsége. De ne felejtsük el, hogy a vonalhosszabbodás miatt az ilyen
kanyargó vonalakon az üzemi költség lényegesen drágább, és a vonal mégsem
teljesíti azokat a magasabb feladatokat, amelyek szolgálatára különben hivatva
lenne. 

Az átfogó új erdélyi fővonalnak, hogy a székelység érdekeit is ki tudja elégí-
teni, Kolozsvárról kell kiindulnia, onnan egyenesen Marosvásárhelyre, azután
Udvarhely kellő bekapcsolásával magyar vidéken át Brassó felé kell haladnia,
mint ahogy fentebb már jeleztem. Brassóból a Fekete-tengerhez pedig a legkö-
zelebbi összeköttetést a Bodzai-szoroson átvezető és egyenesen délkelet felé
haladó vonal alkothatja. Ebből a vonalból a régi erdélyi határon belül fekvő vo-
nalrészt Románia egy kitűnő német vasútépítő cég segítségével már meg is épí-
tette. A vonal a Brassó utáni Szászhermányból indul ki, a kárpáti vízválasztót
4–5 km (pontosan 4376 m) hosszú kétvágányú fővonali alagúttal vágja át s
mindvégig magyar területen halad. 1928-ban azonban – mint sok más román
kéz alatt készülő egyéb építménynél – eltűnt itt is az építkezésre szánt összeg
és ezzel az eredeti terv végleges keresztülvitele elhalasztódott. Pedig ebből a fontos
erdélyi fővonalból ekkor már csak a könnyebbik szakasz, a Bodza völgyén át
Nehoiaşu-ig levezető 40 km-nél rövidebb vonalrész volt még hátra. E szakasz meg-
építése után csak elsőrangúsítani kellene a 74 km hosszú Nehoiaşu és Buzău kö-
zötti harmadrangú vonalat, s már kész is lenne a Fekete-tengerhez vezető
legrövidebb útvonal, mely nemcsak Erdély, hanem egész Magyarország egyenes
összeköttetése volna a Fekete-tengerrel s így a nemzetközi forgalom szempont-
jából is elsőrangú fontossága volna. Az így elérhető vonalrövidülés tekintélyes,
mert amíg Brassóból Bukaresten át Konstancáig a vasúti út 400 km hosszú,

addig a Bodzai-szoroson átvezető út ugyancsak Konstancáig 320 km, Brailáig
pedig, a Duna tengeri hajókkal bejárt kikötőjéig, mindössze 210 km. 

A múlt század ötvenes éveiben megjelent egyes térképeken is már ez a bo-
dzai vonal szerepel, mint tervezett útvonal, mert észszerűen vizsgálva a dolgot,
ez volt és ez is marad a legrövidebb irány a tengerhez. De a berlini 1878. évi
kongresszus alkalmával Bukarest érdekében sikerült – nemzetközi előírás alap-
ján – arra kötelezni a magyar államot, hogy a természetes irány helyett a
Tömösi-szoroson előbb a Bukarest felé vezető nehéz hegyi vonalat építse meg.
Ez a nagy emelkedésekkel (25‰) épült hegyi vonal helyettesíti jelenleg is –
lényegesen magasabb üzemköltség mellett – a Bodzai-szoroson át sokkal ki-
sebb lejtéssel (legnagyobb lejtése 11,8‰) megépíthető vonalat. Miután azon-
ban Bukarest bekapcsolása ezáltal megtörtént és fejlődése most már biztosítva
van, talán nem lesz nehézsége annak, hogy a világháború szerencsés befejezése
után – habár 60–70 éves késéssel – de megépüljön végre ez a Magyarország
szempontjából annyira fontos nemzetközi vasútvonal, illetve tengeri összeköt-
tetés. Annál is inkább, mert ez az új vonal Romániára nézve is rendkívüli fon-
tosságú, amint azt a megszállás évei alatt elkezdett vonalépítés is megfelelően
bizonyítja. (…)

Erdély vasúti fővonalainak hálózata tehát a következőképpen festene a jövő
távlatában: 

A most megépített, de hozzávezető vonalaiban még jelenleg is átépítés alatt
álló legészakibb fővonal: Budapest–Debrecen–Szamos-völgye–Dés–Szeret -
falva–Déda székelyföldi körvasút–Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy egészen Bras-
sóig; illetve nemzetközi folytatásképpen a Bodzai-szoroson át a Fekete-tengerig.
(Ez a bodzai vonalrész az alábbi vonalaknak is folytatása lenne.) 

A középső vonal: Budapest–Nagyvárad–Kolozsvár, az újonnan megépítendő
fővonal Marosvásárhelyen és Udvarhelyen át köpeci becsatlakozással a jelenlegi
fővonalba Brassóig. 

Végül a legdélibb vonal: a teljes egészében meglévő Budapest –Arad–Tövis–
Segesvár–Brassó közötti nemzetközi fővonal, mint az Erdélyen át vezető nem-
zetközi vonatok régi iránya. 

Ezeket a fővonalakat kötnék össze a jórészt már meglévő elsőrangú vonalak.
Tehát sorjában: Apahida–Székelykocsárd egyrészt Tövis, másrészt Marosvá-
sárhely felé. Lejjebb a két Küküllő-menti vonal, melyek a középső, fent leírt fő-
vonalba kapcsolódnának be. Erdély déli részén az Alvinc–Nagyszeben–Brassó
közötti elsőrangúsítandó vonal. És végül a Kárpátokon átvezető fővonali csat-
lakozások északról kezdve: a kosnai, az esetleg megépítendő tölgyesi, a
gyímesi, az ugyancsak megépíthető ojtozi és a meglévő tömösi, verestoronyi és
Zsil-völgyi fővonalak, mint kitűnő csatlakozások Románia és általában Kelet
felé.

Összefoglalva ez lenne Erdély fővonali vasúti hálózata, mely egyúttal a ma-
gyarság és ezen belül a székelység érdekeit is teljesen kielégíthetné. Minden -
esetre még távoli remény; de hiszen nagyvonalú tervezgetés nélkül nem is
születhet meg soha egészséges és minden érdeket kielégítő állapot. Az Erdélyt
jelenleg ketté szakító határról nem kívánok fejtegetésekbe bocsátkozni, mert
közgazdasági szempontból csak Erdély egészét lehet tekintetbe venni s ezért
terveinket is csak ilyen elgondolások alapján szabad összeállítani. Nem is tehe-
tünk egyebet. Hiszen jól tudjuk, hogy a Szeretfalva–dédai vonalat a gazdaság-
földrajz elhunyt nagy tudósa, az ország bölcs tanítómestere, gróf Teleki Pál is
csak szükségszerű megoldásnak tekintette és éppen azért terveztette a lehető-
ségekhez képest legészakabbra, hogy az a rendes viszonyok beálltával is jól hasz-
nálható és Erdélynek északi közlekedését biztosító vonala maradhasson. Nagy
távlatú gondolkodásra mutat ez, amit a jövő minden bizonnyal igazolni is fog. 

Még néhány szót kell szólanom Erdély többi, majdnem azt mondhatnám:
helyi jellegű vasúti igényeiről. E helyi érdekű közlekedési vonalakra a jövőben
igen nagy feladat vár: Erdély gazdasági feltárását hivatottak előmozdítani. E cél
érdekében azonban meg kellene fontolni, nem volna-e indokolt e vonalakat a
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sokkal olcsóbb, de mégis igen megfelelő egyméteres nyomközű keskeny vá-
gánnyal kiépíteni? Ne tévesszük össze az egyméteres nyomköz előnyeit a je-
lenlegi 60 és 76 cm-es keskenyvágányú vonalak teljesítményével. (…) De
mindettől eltekintve, mi lenne célszerűbb: ha Erdély sok elzárt és a fő forga-
lomtól távolabb eső része a nagy építési költségek miatt örökre kirekesztve ma-
radna a forgalomból, vagy ha ezek a nagy fejlődésre hivatott és sok természeti
kincset magukban rejtő területek keskenyvágányú vonalak folytán csatlakozást
kapnának a fővonalakhoz? A felelet nem kétséges, különösen, ha tudjuk azt,
hogy Graubünden egyméteres keskeny vágányain háló- és étkezőkocsik is köz-
lekednek, és ott járva az ember észre sem veszi, hogy nem rendes nyomtávú
vonaton utazik, olyan tökéletes e vonalak kiépítése és berendezése. Egy össze-
függő, jól kiépített erdélyi keskenyvágányú hálózat a fenti fővonalak mellett ki-
tűnően kielégíthetné Erdély közlekedési igényeit és ugyanakkor jelentős építési
és üzemköltség megtakarítással is járna. Nem szabad tehát már eleve elzár-
kóznunk ettől a gondolattól, hanem ellenkezőleg: gondos és beható vizsgálat
tárgyává kellene tennünk. 

Így pl. a sokat emlegetett Székelyudvarhely és Csíkszereda közötti vasúti
összeköttetés is ilyen módon válna a legkönnyebben megvalósíthatóvá. Persze,
nem a mostani határok mellett, amikor az Udvarhely megyei rendes nyomtávú
vonal a levegőben lóg. Jelenleg minden a rendes nyomtávú összeköttetés mellett
szól, de kérdés, hogy a jövőben meglenne-e egy ilyen, a Hargitán átvezető, nehéz
vonalnak a gazdasági jelentősége. Ha ellenben ezt a vonalat összekötnék az egy-
méteres nyomközűvé átépített Maros-menti vonalakkal, akkor Marosvásárhely
egész környékét Parajd–Szováta–Korondon át le a brassói fővonalig behálóz-
hatná egy keskenyvágányú, egészséges beosztású vonalhálózat, magába kap-
csolva a Homoród völgyeit a fejlődésre megérett Szentkeresztbányával együtt. 

Hasonló módon Erdély még sok félreeső részét lehetne kisebb költséggel
bekapcsolni a vasúti forgalomba. Így pl. Abrudbánya–Zalatna–Verespatak gaz-
dag érctartalmú vidékét össze lehetne kötni egyrészt Erdély fővonalával, más-
részt a Kőrösök völgyeivel, s Erdély északi részén a Radnai-havasok vidékét a
Visó-völgyi vonallal. Ugyanígy meg lehetne nyitni a forgalom számára Erdély
mindmáig egyik legelzártabb, de gyönyörű vidékét, az Erdélyi Érchegység és
Vigyázó-Bihar-hegység környékét a Szamos, Kőrös és Maros között. És foly-
tathatnók a fölsorolást; de mindez csak úgy képzelhető el, ha szigorú különb-
séget teszünk a nemzetközileg is fontos összekötő fővonalak és a helyi
érdekeket kielégítő keskenyvágányú vonalak között. 

Ábrándképnek mondhatnák mindezt a mindenkor mindent jobban tudók.
De állítom, hogy csak nagyvonalú tervekkel lehet hozzálátni egy országrész
igazi felvirágoztatásához. Márpedig Erdély kétségtelenül a még ezután föltá-
randó vidékek közé tartozik. Be kell látnunk, hogy még annyi természeti kincset
és fel nem becsülhető gazdag értéket rejt magában, hogy bármilyen nagy ösz-
szegű beruházást is kamatostul visszafizet. Csak okosan és megfontoltan nyúl-
junk ezekhez a kérdésekhez és ne hátráljunk meg a feladatok nagysága előtt.” 

A tervezői ábrándképek esetleges megvalósításának feladata azonban ha-
marosan ismét a román állam hatáskörébe került. Az pedig nem igyekezett min-
dezt meggondolni. Hiszen a megörökölt állapotok már eleve a román érdekeket
szolgálták, míg a tervezhető észszerűbb változat a magyarság sorsán is javít-
hatott volna.  A háború előttiek, de a szándékaiban változatlanul magyarellenes
háború utáni rezsimek sem foglalkoztak ezzel, s hozzá vehetjük, hogy a közutak
dolgában mennyi ideig volt igaz az a mondás, hogy ahol az út rossz, ott biztosan
magyarok laknak és fordítva: ahol magyarok laknak, ott rosszak az utak.

Vajon a bukaresti szellem vonta el Erdélyből a forrásokat, vagy még a máig is
élő győztes szorongásaik miatt nem akartak az esetleg bizonytalanná váló jövőbe
beruházni? Mert ez a jelenség nem szorítkozott a vasutakra. Komoly fejlesztés
Erdélyben azokon a helyeken történt, ahol ezt a románosítás céljainak rendelhet-
ték alá. Ha kellett, áldozatok árán is. Egy példa: vasművet építettek olyan he-
lyekre, ahol a nyersanyagbázisnak és a munkaerőnek híre-hamva sem volt.

A legutóbbi évtizedekben a közúti kérdés nagy szünetekkel és még nagyobb
korrupcióval elindult az elkerülhetetlen megoldás felé. A vasúti fejlesztésekről
azonban nem sokat hallunk. De miként lehet, hogy a híres magyar vasúthálózat
annak idején már előre román érdekek szerint épült? Kinél és kinek lehetett
ezt elérni? S a reábólintónak mi jutott érte?

Magam, mint ennek a vasútnak másfél évtizedes napi utasáldozata, igen sok
helyen hallottam arról, hogy nemcsak olcsóság vagy hozzá nem értés, de igen
jelentős helyi érdekek is befolyásolták egy-egy újabb kanyar beiktatását. Hogy
ez mennyire igaz, nem tisztem most kinyomozni, de az igencsak furcsa kacs-
karingók és alagutak, s főleg az így elvesztegetett idő, gyanakvással töltöttek
el minket. Ha viszont mindez igaz, akkor tovább gondolkodhatunk, elkalandoz-
hatunk más és más területére életünknek, mai érdekek nyomán is.

Mi a magyar, ki a magyar? – kérdezgetjük gyakorta. Nos, ha az egyéni ha-
szon és önzés nem tartozna a magyarság lelki kelléktárába, akkor a fent leírtak
alapján, de ezer más történet régi és új példája nyomán, igen kevesen marad-
hatnának magyarnak. Alkalmazható lehetne-e ma magyarságunknak az a felté-
tele, mely szerint ahhoz az áldozat s a hátrányok fel- és elvállalása is
hozzátartozik. És hol volt ez a feltétel a közeli múltban? Talán a távolabbiban
sem, de ott legalább számos nagy ellenpélda próbálta ellensúlyozni a gyarló-
ságokat.

De ne feledkezzünk meg ama székely körvasút csodájáról sem. Az Észak-
Erdélyt visszanyerő magyar állam kényszerült ezzel összekötni a Székelyföldet
az ország központjával. A nehéz háborús évek ellenére, az alagutak és viaduktok
sorát igénylő vonal, dacolva minden nehézséggel, megépült. Nemzetközi ér-
deklődés kísérte, és hitetlenkedők jöttek megnézni, hogy ez ennyi idő alatt, mi-
ként sikerülhetett. Világcsúcsról beszéltek. Ha már felsorakoztattuk a hibákat,
akkor ezt is meg kell említenünk.

y

Ez a teendő!
Teleki Béla beszéde a magyar reformról 1943/9.

„Az Erdélyi Párt kolozsvári és Kolozs-vármegyei nagyválasztmánya s a párt
törvényhozói folyó évi szeptember hó 12-én együttes ülést tartottak Kolozsvárt.
Ez alkalommal gróf Teleki Béla, az Erdélyi Párt országos elnöke Erdély politikai
irányvonalát megszabó beszédet mondott, amelynek jellemző részeit idézzük.” 

Így indít a szerkesztő a Magyar Figyelő rovatában gróf Teleki Béla beszé-
dének közlése előtt. De mi is volt az Erdélyi Párt? Hiszen több korosztály nem
is hallott róla, noha a román kommunista rezsim bűnlajstromán ott volt a párt-
tagság, mint igen sötét folt, és anyaországi történészek sem jelentőségének
megfelelően emlékeznek meg róla. Besorolták az egységesen elítélt Horthy-
korszak képződményei közé. Pedig ez a párt megérdemel néhány szót. Ugyanis
Teleki Pál miniszterelnök, aki közismerten a német vonal ellenzője volt, ezt a
pártot éppen azért ösztönözte szerveződésében, hogy a parlamentben az ő el-
képzelései mögé álljon be. Észak-Erdély vezető értelmisége ezzel egyetértett,
s a párt létrejötte után eszerint cselekedett a miniszterelnök halála után is.

Érdekesség, amint arra Vallasek Júlia felhívta a figyelmet, programjuk szinte
azonos volt a Hitel körének programjával. Nem véletlen, hogy országgyűlési
képviselői is jelentős részben kötődtek a Hitelhez. A Horthyt kiugrási kísérletre
késztető erdélyi memorandum a Hitel asztalánál és ezeknek a képviselőknek a
közreműködésével készült el. Teleki Béla a Moszkvába titkon utazó békedele-
gáció fontos tagja lett volna, de ő azt – s erről apám emlékirata és általam rög-
zített szóbeli közlése is tanúskodik – hosszas vajúdás után átruházta Teleki
Gézára.
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És most, hogy dióhéjban megismerték a körülményeket, olvassák a beszé-
det, melynek már első szakaszában megérzi a „fantaszta” veszedelmet, amely
aztán a nyilasok képében fel is lépett:

„Semmi sem veszedelmesebb, mintha akkor, amikor a háború az emberek
idegeit amúgy is erősen igénybe veszi, tetszetős, de tartalmatlan jelszavakkal
fogják meg a tömegeket. Ha világnézeti vagy más alapon felébred a társadalmi
rétegek egymás iránti bizalmatlansága s ha ebben a légkörben az újítás és
változtatás láza túlságosan elkapja az embereket. Pedig ilyenkor a legreálisabb
látásra és leghiggadtabb magatartásra volna szükség, mert ha a tömegindu-
latok erőre kapnak, szükségszerűen kalandorok, vagy legjobb esetben fan-
taszták kerülnek az élre, akik veszedelmes kalandokba sodorhatják a
nemzetet.” 

r

„A közelgő, még súlyosabb nehézségek és megpróbáltatások a magyarságot
még szorosabb egységbe, egyetlen táborba kell, hogy tömörítsék, amit sem
pártharcok, sem világnézeti különbségek, sem felekezeti vagy osztályellentétek
szét nem forgácsolhatnak. Az egyre inkább reánk nehezedő nyomást csak akkor
tudjuk kivédeni, ha a magyar egység boltozatát minél jobban megszilárdítjuk.
Ezt az egységet nem a különböző politikai pártok erőszakos egyesítésében lát-
juk, hanem abban, hogy a politikai pártok a nagy, közös nemzeti célokat be-
csületesen együttesen szolgálják. Pártunkat ez a szempont vezette, amikor –
1942. február 3-án a kormányzattal pártszövetséget kötve – felhívással fordult
az összes magyar pártokhoz az együttműködés érdekében. Ennek adtam hangot
1942. november 25-én a parlamentben az apropriációs vita során elmondott
beszédemben is. A finn pártok minden egyes frakciója megtalálta a nemzeti ve-
szély idején az együttműködés útját. ” 

r

Felelősségteljes szavak egy olyan felelősségteljes párt részéről, melynek tag-
jai a felelősségérzetet 22 évig tanuló erdélyi értelmiségből kerültek ki. A nemzeti
veszély idején erre lenne szükség. Napjainkban újra fennáll ez a veszedelem.
Ugyanakkor számos kisebb-nagyobb párt tagadni próbálja, amivel tovább fo-
kozza a kockázatot. Az érintett országok egész sorának politikája első helyen
foglalkozik ezzel a feltevéssel, de nálunk azt igyekeznek elhitetni a tömegekkel,
hogy csak a kormány ravaszkodásáról van szó, a valós problémák elfedésének
céljából. Tanulságot fogalmaztam meg, az ítéletnek nem itt van a helye.

„Meg kell keresni – és könnyű megtalálni – azokat a nagy nemzeti célokat,
melyekben minden magyar talajból kinövő politikai mozgalom egyesülhet, mert
ezek állandó gondolatok, függetlenek a pillanatnyi politikai helyzettől. 

1. A független magyar államiság gondolatát a magyar nemzet soha fel nem
adta és fel nem adhatja. Küzdenünk kell tehát az öncélú független Magyaror-
szágért, amely a Duna-medencében tovább folytatja ősi hivatásának betöltését,
az itt élő népek és gazdasági erők egységesítését az európai egyensúly és a
Duna-medencei rend biztosítására.”

Ma Magyarország függetlensége azoknak, akik a veszélyt semmibe veszik,
a jelek szerint nem tét. Ugyanis, nem a magyar talajból nőttek ki, de annál in-
kább kapják s hatalomra jutásuk esetére remélik a segítséget, illetve jutalmat
kívülről. Ki innen, ki onnan. Egy nemzeti elkötelezettségű kormány a globali-
zációban nem lehet kívánatos a globalizációs fő sodor számára. Teleki tehát fi-
gyelmeztet az egység fontosságára, mikor veszély fenyeget.

„2. A magyar nemzet külső és belső függetlenségének gondolata az alkot-
mányban jut kifejezésre, amely a korszellem által megkívánt belső megújuláso-
kat történelmi eszményeinek és hagyományainak megfelelően tudta mindig
végrehajtani. A magyar alkotmány rugalmassága lehetővé teszi azt, hogy az or-
szág belső megújulása és a háború utáni Európa újjárendezése által megkívánt
reformokat is alkotmányos úton valósítsuk meg. A magyar alkotmány szelleme

pedig biztosítja azt, hogy az individualizmus és kollektivizmus évtizedek óta
tartó birkózásában megtaláljuk az emberi szabadság és a szabadságot biztosító
rend egyensúlyát, az erő egyensúlyát az erkölccsel és a tömeg egyensúlyát a
szellemmel.”

Ezúttal is egy sor újra aktuálissá vált gondolattal találkozhatunk: 
• Sokat támadott Alaptörvényünk az, amely ma is belső függetlenségük őri-

zője.  
• Alaptörvényünk eléggé rugalmas a folyamatosan zajló reformlépések befo-

gadására.
• Jelenleg is az individualizmus és kollektivizmus birkózása folyik. Ma egy na-

gyobb egység részeként és világviszonylatban. Az a bizonyos egyensúly akár
létünket jelentheti.
„3. A magyar népnek állammá alakulása a kereszténység jegyében történ,t

s azóta is a nyugati kereszténység gondolatának letéteményese és legkeletebbre
előretolt bástyája volt mindig a magyar állam. A legkeletibb gótikus templomok
Csík, Háromszék és Brassó vármegyékben állanak. A keleti Kárpátok karéjánál
végződik a Nyugat és ezen túl kezdődik Kelet. Most is, ezután is a tiszta ke-
resztény szellemben kell a magyarság erkölcsét, kultúráját, társadalmát meg-
újítani és a magyarságot tovább építeni.” 

Sajnos, azóta a Nyugat eme külső határát végleg átlépte az ortodox tö-
résvonal. Egy egészen más határ. Erdélyben most zajlik Kelet és Nyugat ösz-
szecsapása. Ebben sajnos nem állunk jól. Egyre ismerősebb kifejezés a
„hagymakupolás honfoglalás.”

„4. A magyar állam a magyar nemzeten alapul. Államunkat a magyarság
jelentette, ő tartja fenn, ő adja meg nemzeti jellegét. Ebben a hazában egyedül
a magyarság az, amelynek számára ezenkívül nincs máshol hely. Ezért a magyar
államnak a magyarság örök célkitűzéseit kell szolgálnia. Ha azonban Duna-me-
dencei hivatásunkat teljesíteni akarjuk, akkor olyan magasabb rendű államkon-
cepciót kell kialakítanunk, amelynek keretében a nemzetiségek a velünk közös
haza építő munkájába belekapcsolhatók. A magyarok és nemzetiségek közötti
egyensúly a múltban megvolt, mert már első királyunk politikai végrendeletében
a jövevényeknek és vendégeknek az ország érdekében való hasznosítását kötötte
utódai lelkére. Történelmünk folyamán nemzetiségi viszályokkal először a
XVIII–XIX. században találkoztunk. Az első világháború óta történt események
és főként a napjainkban egyre súlyosbodó külpolitikai jelenségek nemzetisége-
inkben is bizonyára meg fogják érlelni azt a gondolatot, hogy itt, a nagyhatalmak
ütközőpontján, a magyarság és a szomszéd népek végzetesen egymásra vannak
utalva és akaratuk és közvéleményük ellenére is meg kell találniok az együtt-
működés lehetőségét. Abban is minden magyar embernek egyet kell tehát ér-
tenie, hogy egyenjogúság és egymás életjogainak tiszteletben tartása és
biztosítása mellett kíván együttműködni a magyar állam határain belül élő nem-
zetiségekkel, ha ők is erre az alapra helyezkednek.” 

A térségben valóban a magyarság az egyetlen olyan nemzet, melynek szá-
mára „ekívül nincsen hely”. A történelem azonban megfordította a nemzeti-
ségi helyzetet. Trianonig azt emlegethettük, hogy nemzetiségeinknek vannak
anyaországai. Mára az elszakított magyarok számára ilyennek maradt a
csonka ország, amelynek ez hatalmas felelősséget jelent, no meg létérdeket
is egyben.

Ami a nemzetiségekkel való együttműködésről itt olvasható, szintén válto-
zatlanul igaz. Ma már a határok felett kell együttműködnünk, mert a veszedelem
közösen fenyeget. Ennek ellenére közvéleményük még nem ébredt fel ködös
nemzeti álmaiból. Politikusaik pedig a hatalomszerzés oltárán áldozzák fel az
együttműködés nélkülözhetetlen lehetőségét. Ugyanakkor éppen a vesztes Ma-
gyarország az, amelyik erre figyelmeztet, amelyik kinyújtja kezét azok felé, akik
fel akarták számolni. Ez lehet az említett Duna-medencei hivatás!

r
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„Erős nemzeti összefogás csak úgy valósulhat meg, ha eltűnnek a társadalmi
előítéletek, megszűnnek az osztályellentétek és az a kasztszellem, amelyik főleg
a felsőbb osztályok részéről elzárkózásban nyilvánul meg más osztályokkal
szemben. Igenis, hirdetjük s a magunk példáján tanulva követeljük, hogy le kell
bontani a társadalmi válaszfalakat, szabaddá kell tenni a felfelé törekvő értékes
elemek útját, el kell törölni az egyes társadalmi osztályok elkülönülését szolgáló
címeket, közel kell hozni egymáshoz a magyart. De mindezt egy organikus, ki-
egyensúlyozott, testvéri társadalom jegyében. Veszedelmes és korszerűtlen je-
lenség tehát az, hogy egyesek ma megint osztályharcot akarnak kezdeményezni,
vagy legalábbis osztályellentéteket szítanak. Más oldalról egyre hangosabb kö-
vetelés hangzik és akció indul el annak megvalósítása érdekében, hogy a mun-
kásság, a földmívelő réteg és az értelmiség fogjon össze. Ez Erdélyben nem új
gondolat. A kisebbségi sors nehézségei indították el s ma már tudatosan hir-
detjük ennek a szükségességét és gondoskodunk a megvalósultak megőrzéséről
és továbbfejlesztéséről. De gondosan vigyázunk arra, hogy milyen gondolat je-
gyében történik ez a hármas összefogás. Nehogy az értelmiség, melyet jóhi-
szeműsége, de esetleg csak opportunitása visz, most a közös táborba és a
tömegénél fogva is nagy súllyal bíró magyar földmívesréteg és munkásság ezen
az összefogáson keresztül a magyarságtól idegen célok szolgálatába állíttassék
(…).”

Egy erdélyi arisztokrata mondja ezeket a kisebbségben megérlelődött sza-
vakat, s itt érdemes egyik mondatát külön megismételni: „(…) le kell bontani
a társadalmi válaszfalakat, szabaddá kell tenni a felfelé törekvő értékes elemek
útját, el kell törölni az egyes társadalmi osztályok elkülönülését szolgáló címe-
ket, közel kell hozni egymáshoz a magyart.” Nézzék csak, hiszen ebben már
benne van a korabeli Magyarország gyengéinek tapasztalata.

És bekövetkezett a munkásság, sőt jelentős részben az értelmiség idegen
célok érdekében való felhasználása is. A parasztság esetében a magántulajdon
ebben gát volt, tehát felszámolták.

r

„A jövő útját, a kiépítendő magyar jövendő politikáját a józanság, a mér-
téktartás és az adottságokkal való számolás, egyszóval a realizmus kell, hogy
megszabja. A messze tekintő, de azért mindig földön járó, a valóságos élet
törvényeivel számoló szemlélet Erdélynek, az erdélyi léleknek mindig egyik
legjellemzőbb sajátossága volt. Bocskai fejedelem egykor azt üzente a hozzá
követet küldő osztrák főhercegnek: hiába küld ő hozzá bőbeszédű követet,
mert amint mondja: »a dolgot ő magát nézzük, csak a mi nemzetünk javát és
magunk megmaradását, azonkívül szók és rábeszélések minálunk semmit sem
fognak«. 

Ennek a józan magyar szemléletnek, mely egykor naggyá tette az Árpádok
magyar birodalmát s később, »két pogány közt« megtartotta a kis erdélyi feje-
delemséget, kell ma fokozottabb mértékben érvényesülnie az egész magyar po-
litikában. Túl sokat jártunk már jelszavak után, túl sokat ringattuk magunkat
illúziókban, mert nem akartuk a reális tényeket meglátni, mert kényelmetlen
volt velük foglalkozni. A tények azonban tények maradnak akkor is, ha azokról
nem akar senki sem tudomást venni. A magyar föld, a magyar munka és a ma-
gyar tőke kérdései ma is megoldatlanok, a magyar szociális rend csak alakuló-
ban van, a magyar műveltség még ma sem érvényesül a maga teljességében, a
magyar szellem még mindig csak vendég a magyar közéletben, a társadalmi
kiválasztás természetes kibontakozását egy idejét múlt életforma előítéletei gá-
tolják. Mindennek következményeként a magyar élet mélyén kielégítetlen vágyak
és törekvések feszülnek. 

Ezeket a feszültségeket le kell vezetni, a nagy magyar kérdéseket meg kell
oldani, a magyar reformot végre kell hajtani. Ebben minden gondolkodó magyar
egyet is ért. Nincs olyan józan magyar ember, aki ne volna tisztában azzal, hogy
Magyarországon a háború után az állam és a társadalom életében mély válto-

zásoknak kell bekövetkezniök. A magyar reform gondolata ma már nem kisebb
vagy nagyobb csoportok elgondolása, azt pártok nem sajátíthatják ki, az egész
magyar társadalom kívánsága, óhaja, sőt követelése. A kérdés, ami felett vitat-
kozni lehet, csak az, hogy milyen módon és milyen mértékben következnek be
ezek a változások. Az azonban nem vitás, hogy ezeknek a változásoknak magyar
módra kell bekövetkezniök, a magyar helyzetre, a magyar adottságokra és a
magyar szükségletekre kell ráépülniük. Úgy, ahogy ezt a magyar realizmus meg-
kívánja s nemzetünk érdekei megkövetelik.” 

Teleki Béla beszédének ebben a fejeztében mintha egyenesen a mához
szólna. Érdemes ismét átfutni. Csak három dolgot emelnék ki: a józan magyar
szemlélet fontosságát, azt a ma is változatlanul élő kielégítetlen vágyat, mely a
magyar társadalomban feszül, és azt, hogy a reform elkerülhetetlen és pártokon
felüli ügy, de magyar módon kell végrehajtani.

Aztán hozzátehetnénk: „(…) a magyar szellem még mindig csak vendég a
magyar közéletben.”

r

„Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy a szociális intézmények sokasága vagy
szaporítása nem jelent egyet a szociális kérdés megoldásával. A szociális kérdés
megoldását csak egy olyan új szociális és gazdasági rend biztosíthatja, amely
a mai szociális feszültségek okainak eltüntetésére és a társadalmi igazságosság,
jólét és gazdasági reform megvalósítására törekszik. Ebből következik, hogy a
szociális és gazdasági reform egymástól el nem választható. A szociális és gaz-
dasági reform a legszorosabban összefügg: az új magyar szociális rend csak
egy új magyar gazdasági rendre épülhet rá. 

Magyarországon egy olyan új gazdasági rendnek kell elkövetkeznie, amely
szakít a liberális korlátlan szabadverseny elveivel, amely másutt is, de nálunk
különösképpen széles munkástömegek proletarizálódásához és a tőke egyol-
dalú diktatúrájához vezetett. Olyan gazdasági rendnek kell kialakulnia, amely
egyfelől korlátok közé szorítja a tőkét, méltó keretek közé helyezi a munkát,
s így biztosítja a magyar tömegek egzisztenciáját, másfelől megszabja a ter-
melés és munka rendjét, s szabályozza a jövedelem elosztását, megszervezi a
munkapiacot, gondoskodik az árak és a bérek egyensúlyáról, vagyis a nemzeti
és szociális szempontok minél hathatósabb érvényesülése érdekében fenntartja
az állami irányítást és beavatkozást, anélkül azonban, hogy ez a gazdasági élet
gúzsba kötését s még kevésbé az egyéni kezdeményezés megfojtását jelen-
tené.” 

Tisztelt olvasó! Ez a fejezet leírja azt, amire most történik kísérlet. Ha abban
a belső ellenfeleit támogató külső erő, vagy a választói vakság meg nem aka-
dályozza. Ezt is többször kell átolvasni, mert a sok mai magyarázkodás helyett
tömören tartalmazza azt, amit tenni kell. Egy mondatot mégis itt, röviddel az
eredeti alatt, megismételek: „Magyarországon egy olyan új gazdasági rendnek
kell elkövetkeznie, amely szakít a liberális korlátlan szabadverseny elveivel,
amely másutt is, de nálunk különösképpen széles munkástömegek proletarizá-
lódásához és a tőke egyoldalú diktatúrájához vezetett.”

1943! Kolozsvár! Teleki Béla!

r

„Távol áll tőlem a szociális kérdések egyoldalú, csak gazdasági szempontból
való megítélése. A gazdasági reform csak előfeltétel. Szociális közszellem és
szociálisan gondolkodó emberek nélkül nem lehet megoldani a szociális kérdést.
Szakítani kell azzal a formalizmussal, mely szociális törvényektől, papírra vetett
szociális jogszabályoktól reméli a szociális kibontakozást, amikor az – a már
említett gazdasági feltételek teljesülése mellett – elsősorban a nemzetközösség
és az egyes nemzettagok szociális magatartásától függ, végső fokon pedig a
neveléstől, mely gyökerében átalakítani képes egy közösség szellemét és a kö-
zösség tagjainak felfogását. 
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A nevelés kell, hogy a magyar művelődéspolitika középpontjában álljon.
Még mindig hajlamosak vagyunk arra, hogy az analfabéták számának csök-
kentésével, az iskolai bizonyítványok és diplomák számának szaporodásával,
nyomdai kiadványok számának növekedésével, kulturális egyesületek alapí-
tásával mérjük művelődésünk fejlődését. Fontos ez is. De ha ezen a nyomon
indulunk, téves következtetésekre jutunk. A mennyiségi elvet veszedelmes al-
kalmazni a művelődés területén. A minőségi elv alkalmazása egyedül a helyes,
kiművelt emberfő, eredeti alkotásokban gazdag tudományos élet, az örök
emberit a magyarság formanyelvén megszólaltató művészet s mindez a kö-
zösség szolgálatába állítva: ez az, amire törekednünk kell. De mindezeken
felül a művelődéspolitikai reform végső célja, hogy visszahódítsa a kultúra
számára azokat a területeket, ahonnan az egyoldalú technikai fejlődés és a
nyomában járó elanyagiasodás kiszorította. Vissza kell helyezni a kultúrát az
őt megillető helyére, vissza kell adni ősi – minden emberi tevékenységet irá-
nyító – értelmét.” 

A szociális kérdés megoldásának valóban csak alapját képezheti a gazdasági
reform. Ebbe szólhat bele a külső környezet. Uniós helyzetünkben fokozottan.
De alapvető probléma ma is a kultúra meghonosításához szükséges nevelés,
mégpedig az, amit el akarnak vitatni a magyar iskolától. Álomként emlegeti li-
berális politikus a pillanatot, amikor az iskola többé nem nevel, csak oktat. Igen,
a nevelésnek kell a magyar művelődéspolitika középpontjában állnia. A cél pedig
a minőség. 

És még egy hallatlanul korszerű, a mai állapotokban naponta észlelt gondra
utaló mondat arról, hogy vissza kell hódítani a kultúra számára: „(…) azokat
a területeket, ahonnan az egyoldalú technikai fejlődés és a nyomában járó
elanyagiasodás kiszorította.” Mindennek 1943-ban még csupán előjelei voltak,
de Teleki már riadót fújt!

Mára is megmaradt egyre nehezedő feladatul, hogy a kultúrát „minden em-
beri tevékenységet irányító” szerepébe visszahelyezzük. 

r

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a reformok nagy része csak a háború után
valósítható meg. Nemkülönben tisztában vagyunk azzal is, hogy azok az irány-
vonalak, amelyeket a magyar reform számára lefektettünk, nem máról hol-
napra valók. Az emberi és magyar fejlődés azonban ebben az irányban halad,
s ha a reformok alapját az önmagukhoz való hűségben, a reformok célját
pedig a magyarság kiteljesedésében látjuk, úgy nem szabad megijednünk a
nagyobb távlatoktól sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a mának a re-
formjaival ne most kellene foglalkozni s a holnap reformjait ne most kellene
előkészíteni s főleg, hogy ne kellene már most azt a részt megvalósítani, ami
a termelési érdek és a háborús erőfeszítés sérelme nélkül már most megva-
lósítható.”

Azóta túl vagyunk a háborún, a háborúnál is mélyebb nyomokat hagyó, fel
nem épült szocializmuson s az ezt tankok nélkül leromboló újabb háborún. Nap-
jainkban éppen egy új típusú hadviselés módszereit gyakorolják rajtunk, s
mintha ez már nem is csupán gyakorlatozás lenne?

Ha Telekinek a háború utáni tennivalókra vonatkozó tanácsait olvassuk,
ismét csak csodálkozhatunk. Gondoljunk csak arra, ami napjaink erőfeszítéseit
jellemzi. Lehetőségek szerinti reform és távlati reformok előkészítése. Különö-
sen ez utóbbi ad alkalmat felelőtlen ellenzéki – ígérgetésektől hemzsegő – tá-
madásokra. Eszerint mondhatnánk, hogy nem kell mindig az utókorra gondolni,
politikai érdekből szét kellene osztani a jövendőt hálás kortársaknak.

r

„A magyar reform célja, hogy a magyar nép ebben az országban foglalja el
végre méltó helyét, találja meg gazdasági és művelődési felemelkedésének le-
hetőségeit.”

Előttünk az út, ezer akadállyal. Járhatónak tűnik, de összefogás nélkül nem
sikerülhet. 

A fentiekben egy igazi nemzettudattal rendelkező politikus bölcs szavait
olvastuk. Az ilyen gondolatok általános befogadásához azonban kellene még
valami. Nemzettudatnak nevezik azt. Sajnos a vele járó áldozatvállalás, újra-
plántálásának legfőbb belső akadálya lehet. De van megannyi külső is.

y

Informáló sorok
Nagy Géza: Az EME besztercei vándorgyűlése 1943/9.

Az Erdélyi Múzeum Egyesület vándorgyűléséről szóló részletes beszámoló ma
már nem mindenki számára érdekes, de Nagy Géza bevezető és záró szavait
mégis olvasásra ajánlom, mert ebből megismerhetjük, hogy Erdély számára a
22 év utáni visszatérés sem volt könnyű. Pedig az elszakítás traumáját már túl-
élték, annak minden tapasztalatával.

„Azok, akik Erdély egy részének felszabadulásától az egész ország köz-
szellemének jelentős megújulását várták, nemegyszer bizonyos elégedetlenség-
gel állapították meg, hogy a felszabadult Észak-Erdély az elmúlt három év alatt
nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nem szólott bele hatásosan az ország
politikai, gazdasági, társadalmi és közművelődési életébe, s a honvédség be-
vonulása alkalmával annyit hangoztatott erdélyi szellemet az erdélyiek elmu-
lasztották töretlenül megtartani és érvényesíteni. Az elégedetlenkedők
elfeledték, hogy a honvédség bevonulásakor az erdélyi szellemet és a szükséges
magyar belső átalakulás szempontjából való fontosságát nem az erdélyi magya-
rok hangoztatták, hanem azok, akik a nemzeti megújulás vágyától és bizonyos
romantikus történelemszemlélettől áthatva léptek a felszabadító honvédséggel
együtt a visszatérő keleti és erdélyi részek földjére. Tagadhatatlan, hogy mi, er-
délyiek is kezdetben hajlandók voltunk hinni ebben a nekünk szánt azonnali
döntő közéleti szerepben, mert csak egészen nagy körvonalakban sejtettük,
hogy mit is jelent a valóságban jogilag, közigazgatásilag, gazdasági, közműve-
lődési és társadalmi szempontból egy elszakított országrész visszatérése az or-
szág testébe. Csak rendre-rendre derült ki, hogy mennyi elvégzendő feladat
vár még az államra és magára a felszabadult Észak-Erdélyre addig, amíg tel-
jessé válik a »visszatérés« és helyreáll az a belső, szerves egység, amelyet több
mint két évtizeddel ezelőtt erőszakosan megszakított a trianoni békeparancs.
És csak ma látjuk igazán, hogy mekkora utat kellett megtennie az erdélyi ma-
gyarságnak és minden intézményének addig, amíg a tagadhatatlanul új, magyar
történelmi helyzetben önmagát, kisebbségi tapasztalatait, eredményeit és éle-
tének minden vonatkozását újraértékelte, az elnyomatástól meggyengült és szét-
porlasztott kereteit újraszervezte, s lassanként abba a helyzetbe jutott, hogy
egyre nagyobb tettvággyal és önbizalommal belekapcsolódhassék az egyetemes
nemzeti munkába. Ezt az utat kellett megjárnia az elmúlt három év alatt az er-
délyi magyarság legrégibb tudományos, közművelődési intézményének is, az
ország második legnagyobb múzeumát, az Erdélyi Nemzeti Múzeumot fenntartó
Erdélyi Múzeum Egyesületnek is. (…)”

Az Erdélyi Múzeum Egyesület besztercei vándorgyűlése beszédesen bizo-
nyítja, hogy Erdély nem „beleszólással”, hanem munkával, cselekvéssel, pél-
damutatással vette – és veszi ki – részét az egyetemes magyar lelki és szellemi
megújulásból. 

y
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Korszakalkotás
Takácsy Miklós: Számadás a balatonszárszói
konferenciáról 1943/9.

A Szárszói Konferencia résztvevői és köreik a későbbiekben valóban korszak-
alkotó szerepet kaptak, vállaltak, játszottak. Ugyanis Szárszó után valami új
kezdődött. Ebben a korszakalkotásban a történelem által húzott választóvonal
is szerepelt, de akkor és ott már ezt sejtették, sőt tudták. 

„A népi írók és az ifjúság az idén újra találkoztak Balatonszárszón. A »Ma-
gyar Élet Könyvbarátai« ezzel a mondattal jelölte meg az idei találkozó célját:
»Az elmúlt évben az elvi kérdéseket tisztáztuk, az idei táboron a gyakorlati síkra
térünk át és részleteiben tárgyaljuk a magyar társadalom kérdéseit.« 

A gyakorlati kérdésekre való áttérés alatt természetesen nem azt értette a
rendezőség, hogy a konferencia határozatokat hozzon vagy politikai pártok mel-
lett foglaljon állást, hanem azt, hogy az írók és az ifjúság együtt vizsgálják a
mai magyar társadalmat és keressék azokat az eszközöket, melyekkel súlyos
problémáit meg lehet oldani. Az előbbi különben sem az írók és az ifjúság dolga,
hanem pártagitátoroké és politikusoké. Mégis akadt olyan író, aki inkább párt-
agitátori szerepben tündökölt és így igyekezett bebizonyítani, hogy újabban ezt
a foglalkozást is űzi. 

Az előadássorozat – a konferencia célkitűzésének megfelelően – valóban
gyakorlati síkon indult, de a tudományos kérdések mögött minduntalan előbuk-
kantak az elvi, vagyis világnézeti kérdések, mert amint Veres Péter írja a »Né-
piség és szocializmus« című tanulmányában: »azok a tudományok, amelyekbe
mi (a népi írók) belekontárkodtunk, a történelem, szociológia, gazdaságtan,
nagyon is világnézetekhez vannak kötve.« Ezek az elvi kérdések azonban – amint
egyhamar kiderült –, nem voltak még tisztázva és így az előadóknak és felszó-
lalóknak tudományos viták helyett elsősorban világnézeti vitákba kellett
bocsátkozniok. 

Aki éveken át figyelemmel kísérte a népi írókat, nem is csodálkozhatott ezen,
hiszen volt elég alkalma felismerni, hogy mi választja szét őket és mi fűzi egy-
máshoz. Egymáshoz fűzi őket az, hogy mélyen együtt éreznek a magyar néppel,
a parasztsággal és a munkássággal, vállalják értük a harcot, hogy ezek a rétegek
felemelkedhessenek és politikai tényezővé válhassanak. A másik kérdés sokkal
bonyolultabb, mégis így lehetne megfogalmazni: a népi írókat személyi és elvi
ellentétek választják el egymástól. Igaza van tehát Veres Péternek, amikor ösz-
szefoglalóan ezt mondja: »hiába húznak szét a népi írók, hiába vannak közöttük
személyi és elvi ellentétek, a több irányból jövő egyenletes és állandó nyomás
megint csak egymáshoz kényszeríti őket. Nem fognak megegyezni ezután sem,
valószínűleg sohasem lesz belőlük egységes harci csoport még a szellem biro-
dalmában sem, de egymástól sem tudnak szabadulni«. Igaza van Veres Péternek
akkor is, ha a mai helyzetet tartjuk szem előtt, amikor a népi írók jobban eltá-
volodtak egymástól, mint valaha, és többet közülük olyan tájékra dobott a »vi-
lágrengés«, ahonnan eddig többnyire csak támadták őket, mert onnan is azt
vallják, hogy »renghet a világ, akárhogy is reng, minket mégis az izgat elsősor-
ban, mi lesz a mieinkkel, a magyarokkal, hová sodorja kicsi csónakunkat a vi-
haros tenger. És az izgat, hogyan is tudnánk egységessé és erőssé tenni a népet,
hogyha esetleg a világerőkkel szemben nem is tudna külső ellenállást tanúsítani,
de belső lelki szilárdsága elég legyen, ha úgy szükséges, újabb ezer esztendőre.« 

A balatonszárszói konferenciára éppen ez hozta össze a népi írókat. A felé-
jük meredő kérdés pedig az volt, hogyan kell a magyar társadalmat átalakítani,
hogy a parasztság és a munkásság is az őt megillető szerephez jusson és ne le-
gyen kisemmizett, hanem egyformán részese azoknak a gazdasági és kulturális
javaknak és annak a politikai hatalomnak, mely fölött a magyarság rendelkezhet.
Ez a kérdés indította el a világnézeti és ezen túl a politikai vitákat. A világnézeti
viták a szocializmus fogalma és formái körül forogtak, a politikai viták pedig

azt a kérdést igyekeztek eldönteni, hogy melyik »oldal« képviseli a magyar nép
igazi érdekeit és képes ezeknek az érdekeknek megfelelően a magyar társadal-
mat átalakítani. 

Abban egyetértettek az írók és az ifjúság is, hogy a szocializmusból kell ma-
gyar életformát teremteni. De lényegesen eltértek egymástól abban, hogy mit
értenek szocializmus alatt. Az írók egy része a marxizmust elválaszthatatlannak
tartja a szocializmustól és éppen ezért gyanakvással néz minden olyan kísérletet,
mely a marxista elmélet mellőzésével akarja a »szocialista« társadalmat meg-
valósítani. Gyanúját alátámasztja az a tény, hogy a szocializmus jelszava alatt
már építettek egyszer új életformát, de ebből – lényegében – mégsem lett szo-
cialista társadalom. A nemzeti szocialista rendszer ugyanis nem szüntette meg
a magánkapitalizmust és ezért számos szociális intézménye ellenére sem hozott
lényeges változást a munkaadó és munkás viszonyában. Azonban olyan »rend-
szert« is teremtettek, melyet ugyan mindenki szocialista rendszernek tekint, és
mégsem felel meg a marxista elveknek. Ugyanis a marxizmus nem egyeztethető
össze sem a diktatúrával, sem pedig a nacionalista imperializmussal. Ebből lo-
gikusan következik, hogy marxizmus és szocializmus nincsenek elválaszthatat-
lanul egymáshoz kötve, és joggal mondja Németh László, hogy »a szocializmus
életrevalósága mélyebben fészkel az elméletnél« és hogy »a marxizmus a szo-
cializmus kinőtt ruhája«. 

A marxizmust szükségszerűen »kinőtte« a szocializmus, mert az előbbi a
múlt század gazdasági rendszerét vette alapul és erre építette tételeit, melyek
azóta dogmává merevültek. A termelési eszközök azonban fejlődnek, a gazda-
sági rendszerek változnak és így az élet mindig kibújik a dogmák alól s az egy
meghatározott korra alkalmazható igazságok hamissá válnak. Ezt Lenin is ész-
revette és – bár Marx tanítványa volt – szembe mert nézni a marxizmus dog-
máival, mert tudta, hogy velük nem csinálhat orosz forradalmat és nem építhet
új rendszert a XX. században. 

A konferencián Németh László és Féja Géza képviselte elsősorban a szo-
cializmus rugalmasabb, dogmatizmustól mentes fogalmát és kettőjüknek si-
került a szocializmusba mint európai eszmeáramlatba a magyar szocializmust
beleilleszteni. Féja Géza így ír a magyar szocializmusról a »Magyar Élet«
augusztusi számában: »Az egyetemes emberi életforma bizonnyal a szocializ-
mus lesz, de a szocializmus diadala nem történhet a kényszerű uniformizálódás
jegyében, nincs is szükség erre. A szocializmus éppen úgy lehetővé teszi majd,
hogy roppant keretein belül a népek s nemzetek megvalósíthassák a maguk
természetes életformáját, amint minden nagy termékenyítő emberi áramlat le-
hetővé teszi.« Németh László értelmezésében szocializmusának az a célja,
hogy minőségre dolgozó társadalmat teremtsen és hogy a dolgozó társada-
lomból értelmiség (nem középosztály) váljék. Sem a parasztnak, sem a mun-
kásnak nem érdeke, hogy tömegemberré alakuljon, egyénisége megszűnjék,
munkáját kényszerből végezze; de érdeke az, hogy munkájában örömöt leljen,
egyénisége megnyilvánulhasson, tehetségét kibontakoztathassa, életének ma-
gasabb célja legyen. A minőségszocializmus tehát fel akarja emelni a munkás-
ságot és a parasztságot és le akarja bontani a középosztály gazdasági és
politikai egyeduralmát. 

Szárszón a politikai viták előterében az a kérdés állott, hogy melyik politikai
»oldal« képes az új magyar életformát úgy megvalósítani, hogy az a magyar nép
érdekeinek megfeleljen. Ebbe a vitába Németh László dobta bele az égő csóvát,
amikor kimondta, hogy a jelenlegi jobb- és baloldal mellett szükség van egy
harmadik oldalra, mert csak ez képviselheti öncélúan a magyar nép érdekeit.
Ez a gondolat már régen megfogamzott egyes népi írókban és a „Magyar Élet”
legutóbbi számaiban kifejezésre is jutott. Sinka István, Gombos Gyula és Féja
Géza foglalkozott ezzel a kérdéssel. Féja így indokolta meg a harmadik oldal
létjogosultságát: »Mennél inkább egy-egy kapcsolat kötésére és folytatására
kényszerít bennünket a végzet, befelé annál odaadóbban és őszintébben építe-
nünk kell a mi világunkat, az országot a saját törvényeink szerint. Tudomásul
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kell vennünk, hogy ez az egyetlen politikai >realitás<, amit befelé, a saját tör-
vényeink szerint építettünk«. 

Németh László sokak nevében szólott, amikor kifejezést adott aggodalmá-
nak, hogy sem a politikai baloldalnak, sem a jobboldalnak nem az az elsőrendű
kérdése, hogy mit kell tennie a magyar népért, hanem az, hogy melyik hatalom
fog győztesen kikerülni a most folyó háborúból és melyik fogja Európát az ő
egyéni törvényei szerint rendezni. Mindkét politikai oldal valamelyik nagyhata-
lom győzelmére tette fel a kártyáját, tehát a magyarság társadalmi átalakulását,
a belső problémák gyökeres megoldását nem magától a magyar nép erejétől,
hanem egy idegen, rajtunk kívülálló tényező hatásától teszi függővé. Úgy látszik,
a történelem nem volt jó tanítómestere a magyarnak vagy nem volt elég szigorú.
Még kegyetlenebbül kellett volna bebizonyítania, hogy belső függetlenségünk
az egyedüli biztosítéka annak, hogy saját problémáinkat saját érdekünknek meg-
felelően oldhassuk meg. 

A politikai baloldal képviselői azt vetették ezzel szembe, hogy a harmadik
oldal nem lehet más, mint szellemi irányzat, mert hiányoznak a »külső feltéte-
lek«, a politikai »realitások«, hogy mozgalommá nőjön, és hogy éppen az egyik
nagyhatalom győzelme fogja majd meghozni a magyar társadalom egészséges
átalakulását. Erre csak ennyit: párt nélkül vagy párton kívül is keletkezhet moz-
galom és a harmadik oldal mozgalma már nagyobb, mintsem hiszik; nagyha-
talmak befolyása pedig még nem szolgálta a történelemben a magyar nép
céljait, anélkül, hogy saját nacionalista érdekeit ne helyezte volna előtérbe. Né-
meth László szavaiból, melyekkel a harmadik oldal szükségességét hirdette,
nem a nemzethalál hangja csendült ki, ahogyan egyik író mondotta, hanem a
nemzet lelkiismeretéé, mert minden politikai lépésünket, minden állásfoglalá-
sunkat úgy kell lemérnünk, mintha évszázadokra előre el akarnók vele dönteni
a magyarság sorsát. A harmadik oldal mindenekelőtt ezzel a »realitással« szá-
mol: felelősek vagyunk a magyarság jövőjéért. 

A harmadik oldal követeli a gyökeres szociális és gazdasági átalakulást, nem
jelent tehát reakciót. A másik két oldallal szemben azonban magában hordja a
történelem tanulságait és ezért vallja, hogy a magyar szocializmust csak saját
erejéből, tehát a magyarság erejéből teremtheti meg.”

Szárszóról még a felületesebben tájékozott értelmiségi is sok mindent tud
és sok mindent hallhatott. Mindenekelőtt mégis az tűnhet fel, hogy a Horthy-
rendszer utolsó előtti évében Magyarországon ilyen konferenciát rendezhettek,
s ilyen vitákat folytathattak. A nemzet további sorsa érdekelte őket. Arról cse-
réltek gondolatokat, melyik oldal tudja megvalósítani azt a fordulatot, amely az
új magyar életformához vezet. Amikor a résztvevők a szocializmusról, mint
egyedüli jövendőbeli rendszerről beszéltek, sokan sokfélére gondolnak. Nem
is lehet másként egy ilyen nem homogén csoportban, hiszen láthattuk, hogy
utóbb még a népi írók is szerteszóródtak.

Az a szocializmus azonban, amelynek építése nem sokkal ezután elkezdő-
dött, nem az volt, amire a népi írók zöme gondolt. Ezért estek közülük is többen
áldozatául ennek a rendszernek. Németh Lászlónak volt igaza abban, hogy: »a
szocializmus életrevalósága mélyebben fészkel az elméletnél«. Így sikerül elvá-
lasztania a szocializmus fogalmát attól, amit később mi megismerhettünk, amely
mint szó, belénk inkább pejoratív jelentéssel, s nem tudományos definícióként
fészkelte magát. Németh fentebbi értelmezése szerint tehát a szocializmus egy
minőségileg dolgozó és fokozatosan értelmiségivé váló társadalom kellene le-
gyen. Ezzel egyetérthetünk, de csak nagyon hosszú távon. Középtávon mégis
elérhetőbb célkitűzés lenne a középosztályosodás. Természetesen újra kezdőd-
het egy vita arról, hogy mi a középosztály. Kezdetben ez inkább életmódbeli
változást jelenthet s csak bizonyos szellemi igényt, bár a kettő összefügg. De
az értelmiségi azért ennél több. Fontos megállapítás volt még, hogy nem a kö-
zéposztályt kell felszámolni, hanem hozzá kell emelni az alatta élőket. Ennek
annál is inkább így kell megvalósulnia, mert az igazi középosztály az alatta fel-
zárkózásra várakozókra nélkülözhetetlen gazdasági és kulturális hatással van.

Sőt a nevelés egyenesen hazafias feladata. A Németh László által szükségesnek
mondott harmadik oldalról sem tudtak egységes véleményt alkotni. Végül azért
a harmadik oldal feladatában megtaláljuk a konklúziót is. Ez pedig szintén a
nemzet alsó rétegeinek szociális és gazdasági felzárkózása, de „csak saját ere-
jéből, tehát a magyarság erejéből”. Tegyük még hozzá, hogy csak a magyar sa-
játosságokat figyelembe véve. A külső hatás még modellként sem jó, hát még,
ha azt erőszakosan próbálják ránk kényszeríteni.

y

Igazság vagy nemzeti érdek?
Makkai László: Román történetírás a két világháború
között 1943/9-10.

A Hitel 1943/9. és 10. számában folytatásban megjelenő tanulmányt itt össze-
vonva olvashatja az érdeklődő. Makkai László körképet fest a román történet-
írás egyik fontos időszakáról, arról, amikor már maguk is tisztában lehettek az
igazsággal, de mint Nicolae Iorga mondta: »Mihez kezdjek az igazsággal, mikor
a hazámról van szó!?«, vagyis mire lett volna jó az igazság, ha nem szolgálta a
nemzet érdekét. Csakhogy vajon korunkban érdeke lehet-e egy nemzetnek
hamis igazságra építeni nemzettudatát? Ha van is ilyen rövid távú érdek, hosz-
szabb távon (ha még lesz ilyen) nagyon megbosszulhatja magát. A tömegekben
megrögzött, babonásan sötét tévhiteket nem könnyű kivezetni a világosságra. 

„Minél tartósabb s minél nagyobb fokú egy nemzetnek más nemzetektől
való politikai, gazdasági és kulturális függése, történelmének annál több olyan
vonatkozása van, mely a belső fejlődésből nem magyarázható, hanem kívülről
induló folyamatok közvetlen következménye s így megismerni is csak az illető
idegen nemzet történelmének keretében lehet. A románság, önálló nemzeti fej-
lődése kezdetén, a XIV. században, politikailag a magyar birodalom hatáskörébe
tartozott, az ebből kivált két román vajdaság, Havaselve és Moldva uralkodói
még közel két évszázadon keresztül hűbéresei maradtak a magyar királynak, a
román népnek egyik tekintélyes töredéke pedig egészen 1918-ig élt magyar
impérium alatt. Görögkeleti vallása, kultúrája viszont a bizánci–balkáni görög–
délszláv kultúrkörhöz csatolta a románságot s ez a kapcsolat megerősödött a
török hódításnak a két román vajdaságra való kiterjesztése által, amennyiben
ezzel a XV–XVI. század folyamán még azok a szálak is elszakadtak, melyek a
románságot az egyre névlegesebbé váló magyar fennhatóságon keresztül a nyu-
gati civilizációhoz kötötték. Nyilvánvaló tehát, hogy a román történelem sok te-
kintetben teljesen egybeesik Magyarország, illetve a török birodalom
történelmével, sőt egyes korszakokban a lengyel, majd az orosz politikai függés
következtében, ezeknek az államoknak történelmével is. Ha időközben Románia
politikailag függetlenült is, ha önálló nemzeti kultúrát fejlesztett is ki, a régi
függőségnek nyomait eltörölni nem lehetett s ezeket elsősorban a történetírás-
nak kell tekintetbe vennie.”

Az így keletkezett választóvonal tulajdonképpen egy már létező törésvonallal
esett egybe. Ez nem más, mint az „ortodox törésvonal”, mely a Baltikumtól,
Fehéroroszországon és a mai Ukrajnán, majd sajnos Erdélyen át a szerb–horvát
határon át éri el az Adriát. 

„Jellemző, hogy a román történelem forrásainak politikailag legérdekesebb
és legjelentősebb része külföldi eredetű, külföldi levéltárakból előkerült anyag,
s a múlt század végéig a román forráskiadványokban a belföldi oklevelek és
más belföldi kútfők elenyészően kis töredéket képviseltek, mert a tulajdonkép-
peni politikai történetírásnak nem nyújtottak kellő alapot. Bár az utóbbi em-
beröltő alatt a belföldi források feltárása óriási haladást tett, P. P. Panaitescu,
a modern román történészgárda egyik kimagasló alakja, az 1938. évi zürichi
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nemzetközi történészkongresszuson tartott előadásában továbbra is azt a véle-
ményt képviseli, hogy a román történelem megoldatlan kérdéseire a feleletet
alighanem a külföldi levéltárak eddig ismeretlen anyaga kínálja. Ez az idegen
forrásanyagtól való nagyfokú függés természetszerűen vonja maga után az illető
idegen történettudományoktól való függést is, mivel a forrásanyagot legilletéke-
sebben mindig az a történész interpretálhatja, aki ahhoz a nemzeti közösséghez
tartozik, melyen belül a forrás keletkezett s az ő elsődleges szakvéleményét az
idegen büntetlenül sohasem nélkülözheti. A román történetírás, ilyen nagymér-
tékben rá lévén utalva a magyar, lengyel, orosz, bizánci, délszláv és török tör-
ténettudomány forrásanyagára és eredményeire, kényes helyzetben van, mert
egyrészt képviselői igen széles körű nyelv- és anyagtudás követelményei elé
vannak állítva, másrészt pedig elsőrangú kritikai érzékre, higgadtságra és ön-
uralomra van szükségük ahhoz, hogy a fenyegető két hiba közül egyikbe se es-
senek bele: ne váljanak idegen tudomány szolgai másolóivá, de félreértett
nemzeti önérzetből vagy mindenáron való eredetiségre törekvésből ne vessék
el idegen tudósoknak a románságra vonatkozó helytálló megállapításait. A di-
lemma egyetlen lehetséges megoldását a román történetírás úgy érheti el, ha
tevőlegesen belekapcsolódik az említett nemzetek tudományos életébe, elmélyíti
velük kapcsolatait, sőt részt vállal a közös kérdések közös módszer és azonos
szempontok alkalmazásával való feldolgozásában.” 

Ismeretes, hogy az ezeréves elnyomással vádolt Magyarország adta a leg-
több lehetőséget a román eredetmítosz kidolgozásához. Könnyen akadályoz-
hatta volna, ehelyett éppen ellenkezőleg, segítette az elmélet felállítóit.
Mindenkori munkásságuk eredményei jórészt magyar nyomdákból kerültek ki.
Ebben élen járt a budai nyomda.

„A román történelemszemlélet azonban olyan politikai körülmények között
született meg, melyek nem kedveztek a tárgyilagos és kritikai szellemi magatar-
tásnak, ami pedig elengedhetetlen feltétele a különböző nemzetek közötti tudo-
mányos együttműködésnek. A XIX. század közepén szerény előzmények után
fellángoló román nemzeti tudat, melynek eszménye a politikai, gazdasági és kul-
turális önállóság kivívása volt, aspirációit visszavetítette a román múltba, s ott is
önállóságot, eredetiséget vagy legalábbis ezekért folytatott öntudatos küzdelmet
akart látni, nehezen ismerte volna tehát el idegen nemzetnek a román nép tör-
ténetében játszott szerepét s a román fejlődésre gyakorolt hatását; annál kevésbé,
mivel a románság időszerű politikai törekvéseinek legfőbb akadályait éppen azok-
ban a hatalmakban látta, melyek a múltban ezt a szerepet és hatást kifejtették.”

Kutatásaik során elkerülhetetlenül szembesültek az igazsággal, s ha még-
sem, akkor a külhoni történészek munkái erről meggyőzhették őket. Ennek el-
lenére körmükszakadtáig próbálták akár nevetséges érvekkel is igazolni a
fentieket. Iorga őszintén kimondott álláspontja a román történetírás fő sodrát
a mai napig jellemzi. 

A ROMANTIKUS SZINTÉZIS
„A román nacionalizmus kezdeti lendülete határozza meg a román múlt első
nagyigényű szintézisének, Xenopol D. Alexandru művének alapeszméit és gon-
dolatmenetét is. A későn ébredő nemzetek romantikus önszemlélete tükröződik
benne: a régmúltat az »ősi dicsőség« dicsfényével veszi körül, a közelmúlt szá-
zadaiban hanyatlást lát s a maga korának küzdelmeit heroizálja. Xenopol első-
rangúan képzett, európai műveltséggel bíró, gondolkozó fő volt s erkölcsi
komolyságát az a nemzeti érzékenységet nem kímélő kemény kritika bizonyítja,
melyet a román történelem vitatható jellemű szereplőivel szemben alkalmaz.
Két súlyos hibája: a román középkor romantikus, a hiteles források és a józan
logika világánál tarthatatlan túlméretezése és a románsággal a történelem fo-
lyamán kapcsolatba került népek soviniszta megítélése, így annál kirívóbb, bár
nem érthetetlen, ha meggondoljuk, hogy a kor, melyben írt, a liberális szabad-
ságeszme jegyében állt, s ennek hívei szerették a történelmi folyamat kezdő-
pontján a maximális társadalmi és nemzeti szabadságot feltételezni, mely az

emberi önzés folytán elnyomatás alá került, de amelynek visszanyeréséért az
elnyomottak mindig harcoltak. Éppen így tételez fel Xenopol a középkor elején
egy politikailag független román népet a Balkánon és Erdélyben, melyet a bar-
bárok (szlávok, magyarok, majd törökök) erőszakkal uralmuk alá hajtottak, de
amely ősi szabadságát sohasem feledve, sorozatos forradalmakban kísérelte
meg visszaszerezni azt. Természetes tehát, hogy az »elnyomókat«, főleg a ma-
gyarokat, a törököket s az utóbbiakkal szövetkezett görögöket a történetíró
megvetése és gyűlölete sújtja, nemcsak nemzeti, hanem általános emberi, vi-
lágnézeti okokból is. Ez a történelemszemlélet a román nemzeti ébredés nem-
zedékei számára vigasztaló és lelkesítő volt egyszerre, ezzel vélték meg-
magyarázhatónak és menthetőnek a nyugati kulturális fejlődéstől való elmara-
dást s ebben találtak jogalapot az összes románok politikai egyesítésére irányuló
törekvéseikhez. A román múltnak ezt az elképzelését Xenopol készen vette át
elődeitől, de ő alkalmazta először a nemzeti történelem egészére s ő kísérelte
meg az addig összegyűjtött forrásanyagot ennek megfelelően értelmezni és ren-
dezni. Ma már nem lehet kétséges, hogy éppen a forrásanyag nagyfokú sze-
génysége és hézagossága tette lehetővé, hogy egy olyan komoly szándékú
tudós, mint amilyen ő volt, áldozatul essék romantikus képzelgéseknek. Nem
volt mi gátat szabjon merész következtetéseinek, s így, úgyszólván számba ve-
hető dokumentáció nélkül, pusztán intuícióra (sajnos, azonban politikai vágyak
által irányított intuícióra) támaszkodva rekonstruálta a román történelem kez-
deteit: a dáciai romanizmusnak a népvándorlás viharai között való fennmara-
dását, a dák és római vérkeveredésből született román nép önálló politikai
szervezkedését s politikai szervezeteinek a barbárokkal vívott hősies harcban
való elbukását, majd újjászületését. Nem valószínű, hogy ha Xenopol a kérdés
mai forrásanyagának birtokában lett volna, mert volna ezekben a vonatkozá-
sokban ilyen kategorikusan nyilatkozni, a határozott állásfoglalás azonban, bár-
milyen elhamarkodott volt, megtörtént s a román történelem első szintézisének
alapeszméjévé vált. Erre épült rá a modern román nacionalizmus egész eszme-
világa, s amint telt az idő, nemzeti dogmává, tabuvá merevedett, melyet bírálni
egyet jelentett volna a román nemzeti önérzet megsértésével. Xenopol maga is
tudatában volt annak, hogy műve tudományos alaposságához szó férhet és késő
öregségében megfeszített munkával igyekezett azt az időközben bőségesen fel-
tárt újabb források figyelembevételével átdolgozni. A köztudatba akkorra már
mélyen begyökerezett »dáko-román« szemlélethez azonban már nem mert, vagy
nem is akart hozzányúlni, s az egykorú magyar történészek, főleg Hunfalvy Pál
éles bírálata eléggé nem sajnálhatóan éppen az ellenkező hatást érte el, mint
amire irányult: a román tudósokból makacs ellenállást váltott ki s a hangulatot
annyira elmérgesítette, hogy a vitapontok higgadt mérlegelésének minden le-
hetősége eltűnt. Xenopol román története 1896-ban francia nyelven is megje-
lent, s ezáltal gondolatai a nemzetközi tudományos életbe is bevonultak, sőt a
szerző által javított és bővített harmadik kiadás halála után, 1926 és 1930 közt
látott napvilágot s úgyszólván napjainkig megmaradt a román múlt reprezentatív
összefoglalásának.”

Makkai nagy megértéssel beszél Xenopol munkásságáról, de így is kiviláglik,
hogy nem léphetett ki a dogmává merevedett tévhitek világából, s nem új utat
keresett, hanem a dogma igazolásának minden áron való kiteljesítéséért dol-
gozott. Ezt el nem érhette, de hazájában további hosszú időre meghatározta a
hazafias történetírás máig vezető szerepet játszó vonalát.

Márpedig, amint igazság csak egy van, történetírás sem lehetne több. Sajnos
azonban a történelem megtörténik, a történetírók pedig pillanatnyi céloknak
megfelelve írnak egyet. 

IORGA NEMZEDÉKE
„Xenopol, erősen polemikus és politikai időszerűségre törekvő munkásságának
árnyékában azonban a század utolsó évtizedében fiatalabb kortársainak nem-
zedéke feltűnés nélkül új irányt kezdeményezett. Nemcsak az ismeretlen adatok
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nagy tömegének feltárása s az egész forrásanyag szigorú kritikai megrostálása
fűződik ezeknek az alapos képzettségű és higgadt, józan ítélőképességű tudó-
soknak a nevéhez, hanem fontos részletkérdések tárgyilagos megvilágítása is.
Onciul Dimitrie, az egyetemi oktatásban a szemináriumi képzés bevezetője, a
román vajdaságok megalapítása körüli ködöt igyekezett eloszlatni, leleplezve a
történelmi valósággal ellentétben álló legendákat. Bogdan Ion és Giurescu
Constantin a román krónikák kiadásainak előkészítői, a románságra gyakorolt
szláv hatást mutatták ki, s ugyanezt a munkát végezte el részben a magyar ha-
tásra vonatkozóan Rosetti Radu, egyikük sem engedve magát befolyásoltatni
hamis nemzeti büszkeségtől. Eliade Pompiliu, az első román szellemtörténész
viszont a XIX. századi román nemzeti ébredés eszmeáramlatainak nyugati előz-
ményeit fejtette ki mintaszerű írásaiban. Hatásuk azonban még a tudományos
életen belül is csak a történetírás módszereinek kifinomulásában és a forrás-
anyag gazdagodásában nyilvánult meg, a hagyományos történelemszemléleten
változtatni nem tudtak, mert szintétikus műveket nem írtak s érthető okokból
nem is írhattak, hiszen ők voltak elsősorban tudatában annak, hogy a forrás-
anyag teljesebb közzététele és a részletmonográfiák elkészülése előtt komoly
szintézist írni reménytelen vállalkozás lenne. Kevésbé skrupulózus, tevékenyebb
s a nemzeti ábrándokat készségesen kiszolgáló kortársuk, Iorga Nicolae így
került az élre és határozta meg kétségkívül lenyűgöző egyéniségével a XX. szá-
zad első harmadában nemcsak a román történetírás, hanem sok tekintetben az
egész román szellemi élet fejlődését. Szépíró, tudós és politikus volt
egyszemélyben s ő maga tiltakozott az ellen, hogy munkásságának különböző
irányait elválasszák egymástól. Írásaiban és politikai tevékenységében egyaránt
a népi-nemzeti ideológia vezette: mint a »Semănătorul« (Magvető) című iro-
dalmi folyóirat szerkesztője a népies irányzat diadalra jutásáért küzdött s a lap
alapításával közel egy időben (1904) vette át, mint főtitkár az összes románok
politikai egyesüléséért bel- és külföldi propagandával dolgozó »Liga Culturală«
irányítását is. Közéleti munkásságának vezéreszméi tükröződnek történeti mű-
veiben is. A politikai szétszakítottság ellenére másfél évezreden át szívósan
megőrzött román népi egység s az ezt fenntartó román paraszt glorifikálása
vörös vonalként húzódik át irodalmi és tudományos alkotásain. A történetírás
terén egész nemzedéknek munkáját vállalta magára, nemcsak az ismeretlen for-
rások hosszú sorát kutatta fel és tette közzé, hanem kisebb-nagyobb részlet-
feldolgozások százaiban világított rá a román történelem addig homályos vagy
nem is sejtett mozzanataira, megírta – jórészt saját előmunkálatai alapján – a
román múlt majdnem minden politikai és kulturális vonatkozásának összefoglaló
monográfiáját (a román irodalom, egyház, ipar, kereskedelem, hadsereg, mű-
vészet stb. történetét) s 1905-ben, volt tanára, Karl Lamprecht felszólítására
német nyelven új szintézisét adta a román történelemnek, mely a korabeli nyu-
gati történetírói módszerekkel, megelevenítő stílussal és ügyesen csoportosított
dokumentációval kísérelte meg a román álláspont elfogadtatását. Bár inkább
külsőleges eszközökkel, tetszetős formával és első pillanatra lenyűgöző tömegű,
de felületesen értelmezett, sőt gyakran szándékosan félremagyarázott adathal-
mazzal hatott, hamarosan nagy tekintélyt szerzett magának a nemzetközi tu-
dományos világban. Néhány év múlva megbízást kapott a török birodalom
történetének megírására, majd a Helmolt-féle világtörténeti kézikönyv számára
vele íratták meg a román, magyar és bolgár vonatkozásokat. Nem szükséges
talán külön kiemelnünk, hogy mit jelentett politikailag az a körülmény, hogy
annak a három népnek (magyar, bolgár, török), mellyel a románságnak törté-
nelmi pöre volt, éppen egy lángoló nemzeti érzésű román tudós mutatta be
múltját az európai közvélemény széles rétegei előtt. Külföldi sikerei otthoni
helyzetére is visszahatottak, s bár higgadtabb, kritikusabb szaktársai ezután is
meglehetős szkepticizmussal kísérték pályáját, népszerűsége napról napra nőtt;
a világháború román külpolitikai tekintetben oly változatos éveiben már ver-
senytárs nélkül irányította a román tudományos propagandát. Hajlékonyságára
és ügyességére éppen ebben az időben kifejtett tevékenysége jellemző. 1913-

ban, a balkáni háború válságai között írta meg a szerb–román kapcsolatok tör-
ténetét, olyan jelentőséget tulajdonítva a szövetséges szerb népnek a bolgárok
rovására a román történelemben, hogy állításainak merész egyoldalúságával a
román tudományos körök éles bírálatát is kihívta. Míg a háború előtt, a román
külpolitika orientációjának megfelelően a német tudománnyal tartott fenn ben-
sőséges és – mint láttuk – gyümölcsöző kapcsolatokat, 1916, a nagy pálfor-
dulás éve után történetírói munkásságát az entente-hatalmakkal való barátság
ápolásának szolgálatába állította. 1917-ben megírta és kiadta a románság és
a »szövetségesek« közti viszony történetét, a nagyobb hatás kedvéért pedig még
ebben s a következő évben külön-külön a kérdés angol, orosz és francia vonat-
kozásait. 1921-ben, a lengyel–román szövetség létrejöttének évében jelent meg
a lengyel–román kapcsolatokról szóló könyve. Már a szerbekkel való összefüg-
gésben érintettük azt a sajátos »tudományos« eljárását, hogy a politikai barátság
kedvéért megszépíti a történelmi valóságot. Ennek egészen kirívó példáját lát-
hattuk a Balkán Szövetségben a románsággal együttműködő görögök esetében:
nem véletlen, hogy éppen egyik athéni előadásában igyekezett átértékelni a
román történettudomány hagyományos görögellenes álláspontját a XVIII. szá-
zadi görög származású ún. fanarióta román fejedelmek – egyébként nem egé-
szen sikerült – rehabilitálása által.

Iorga történetírói munkásságának oroszlánrésze az első világháború előtti
időre esik, főleg az, ami belőle szorosan a román történelemre vonatkozik. Bár
ezután is sűrűn járult hozzá kisebb-nagyobb közleményekkel, forráskiadványok -
kal, sőt néhány terjedelmesebb monográfiával is a nemzeti történelem művelé-
séhez, a harmincas évek közepéig érdeklődése világtörténeti tárgyak felé
irányult s hosszabb lélegzetű munkái kevés kivétellel mind franciául jelentek
meg. Ennek ellenére a román történettudományra gyakorolt hatása nagyobb
lett, mint valaha; vezető szerepét senki el nem vitathatta. Azok, akik méltó ve-
télytársai lehettek volna, sorra elhaltak (Eliade 1914-ben, Giurescu 1918-ban,
Bogdan 1919-ben, Xenopol 1920-ban, Onciul 1923-ban, Rosetti 1926-ban),
életben maradt kortársai közül egyetlenegy sem volt, aki tehetségben és tekin-
télyben mérkőzhetett volna vele, s a régi nagyok helyét elfoglaló fiatalok nagy-
részt az ő tanítványai, személyes lekötelezettjei közül kerültek ki. A román
politikai célok nem remélt mértékben való megvalósulása, az általa előrevetített
nagyromán egység létrejötte igazolni látszott Iorga történelemszemléletét, mely-
nek hibái előtt örömmel hunyt szemet a nemzeti dicsőség első mámorát élő
román közvélemény. Ez a történetszemlélet alapjában változatlanul, de kiszíne-
sedve, kiteljesedve jelenik meg háború utáni írásaiban.” 

A vártnál is nagyobb nemzeti sikerek valóban elhallgattatták a józanokat,
hiszen a túlnyerés okozta szorongásokra gyógyító és nagyobb biztonságot su-
gárzó megoldásnak tűnt a történelmi igazságnak a mindenkori politikai érde-
kekhez való igazítása. Ennek Iorga „rugalmassága” révén nagymestere volt.
Fontos megjegyzése erről Makkainak, hogy igazi vetélytársa sem maradt, de
azt is érdemes leszögezni, hogy a nemzetközi tudományos világról nagyon rossz
bizonyítványt állít ki Iorga munkásságának feltétel nélküli elfogadása, sőt alap-
művek értékét megkérdőjelező bevonása azok szerkesztésébe. A román pro-
paganda folytonos fölényének ez az egyik „legdicsőségesebb” fejezete.

IORGA TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE
„»A történetírás irodalmi műfaj« – vallja –, a tartalom belső igazsága mellett a
formaadás tökéletessége is elengedhetetlen feltétele. A történelem tehát nyers-
anyag a céltudatosan alakító történetíró kezében, tárgya pedig sem nem az
egyén, sem nem az emberiség, hanem kettőjük között a nemzet, ez a sajátos
történelmi alakulat, mely természetes egység, élő entitás, dinamikus organiz-
mus: éppen úgy vannak vágyai, érzelmei, eszméi, mint az egyénnek s vitalitása
nacionalizmusában vetül ki. A történelmi folyamat nem egyéb, mint a nemzetek
békés és háborús küzdelme önmegvalósításukért. A nemzeti valóság, végered-
ményben egy formáiban, megnyilvánulásaiban állandóan változó, lényegében
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azonban mindig önmagával azonos eszmének, a nacionalizmusnak megteste-
sülése s a történész akkor teljesíti feladatát, ha ennek az eszmének útját és al-
kotásait kíséri figyelemmel a nemzeti közösség sorsában, mégpedig nem hideg
közömbösséggel, hanem önmagát a nemzettel teljesen azonosítva: »a nemzeti
hagyomány fáradhatatlan ébren tartója, a nemzet politikai határok és osztályok
feletti egységének prófétája, a faji szolidaritás hirdetője s olyan eszmék felfe-
dezője legyen, melyek felé ő kell, hogy elsőnek haladjon, az utánunk jövő ifjú-
ságnak példát mutatva«. Világosabban ki sem lehetne fejezni azt, hogy a
történetírónak politikai hivatása van. Érdekes lenne ezt az egyéni, sok tekintet-
ben vonzó, de éppannyira önkényes történelemszemléletet elemezni s kimutatni
benne a XIX. század romantikus nacionalizmusának, a modern német szellem-
történeti irányzatnak és korunk filozófiai vitalizmusának sajátos keveredését,
ezúttal azonban csak arra akarunk utalni, hogy nem kis részben a román gö-
rögkeleti világnézetben is gyökerezik, melyet pedig Iorga sohasem vallott tu-
datosan magáénak. Juhász István mutatta ki egyik kitűnő tanulmányában, hogy
a román nacionalizmus organikus nemzetképe az orthodox keleti egyház, kö-
zelebbről Dionisios Areopagita tanítására megy vissza, melynek értelmében »a
nemzetek természetes egységei, mint ilyenek, vesznek részt a keresztény szel-
lem hierarchikus életében«, azaz a nyugati kereszténység individualista, etikai
felfogásával szemben a nemzet is az isteni üdvrend egyik kategóriája lenne.
Iorga nemzet-egyéniségében lehetetlen fel nem ismerni ennek a gondolatnak
talán öntudatlan alkalmazását. Valószínűleg ez a körülmény is hozzájárult ahhoz,
hogy a román történettudomány évtizedeken keresztül egyhangúan magáénak
vallotta történelemszemléletét. El kell ismerni, hogy Iorga nem tartozott azok
közé, akik elméleteiket nem tudják a történelmi folyamatra alkalmazni. Ellen-
kezőleg, nála az elmélet erőteljesen áthatja, sőt formálja az anyagot, néha ter-
mészetesen a valóság rovására, mely – a történetírók régi tapasztalata szerint –
ritkán hagyja magát az elméletek kereteibe erőszakolni. A román múlt az ő elő-
adásában pompásan illusztrálja a nemzet-egyéniség történelmi önérvényesítő
erejét. A kárpáti térben lezajlott események hátteréből plasztikusan domborítja
ki a románság szerves etnikai egységét, mely politikai és kulturális szétszakít-
tatások ellenére is elemi erővel törekszik a teljes integrálódás felé. A szinte mű-
vészi intuícióval megalkotott sorsvonal egyik végén a dák etnikai-politikai
szintézis áll, melyben a trák népiség a szkíta, kelta és görög hatásokat magába
olvasztva hatalmas impériumot alkotott a Kárpátok erdélyi bástyájára támasz-
kodva. Mikor a római hódítás ráütötte »pecsétjét« erre a szintézisre, létrejött a
román nép, mely, akárcsak többi neo-latin néptestvérei, ettől kezdve minden
későbbi barbár (a románság esetében szláv és turáni) etnikai, politikai és kul-
turális hatás ellenére megőrizte latin jellegét és tudatát. A római uralom bukása
után a magát már önérzettel »román«-nak nevező romanizált őslakosság, helyi
autonóm szervezetekben, kis »Romániá«-kban kísérelte meg életét továbbfoly-
tatni. Állami szervezetet azért nem hozott létre, mert »ösztöneiben« őrizte a bi-
rodalomhoz való tartozásának emlékét, mikor azonban elvesztette a reményt,
hogy a római birodalom egységébe visszatérhet, »töredékbirodalmakat« alapí-
tott a havaselvi és moldvai vajdaságok formájában. A bizánci kultúrkörhöz való
ragaszkodása szintén a birodalomnak, illetőleg hagyományos fővárosának,
Konstantinápolynak szólott s ezt a tiszteletet még akkor is fenntartotta, mikor
a keletrómai császárok palotájában mohamedán szultán székelt. A román na-
cionalizmus, mely a rómainak a barbárokkal szemben érzett megvetéséből eredt
és táplálkozott, abban is megnyilvánult, hogy a két román vajdaság kezdettől
fogva tiszta román etnikai alaprétegre épült, s uralkodóik sohasem kísérelték
meg idegen népekre kiterjeszteni hatalmukat. Nem hiányzott ugyan a román-
ságból a keresztény szolidaritás gondolata s a XIV–XVI. századi román »lova-
gok« törökellenes háborúit nem kis mértékben ihlette a keresztes szellem, sőt
egy időben épen a román vajdák voltak a keleti kereszténység anyagi és erkölcsi
patrónusai, országaikban megteremtve a »Bizánc utáni Bizánc«-ot, a török meg-
szállás alatt sínylődő vallási központ szerepének továbbvitelére, de a latin szel-

lemiség megakadályozta a vallási túlbuzgóság kifejlődését (a románság egyetlen
szentet sem adott a keleti egyháznak!) s a nacionalizmus maradt mindig az
uralkodó eszme. Éppen ezért nem hatott a románságra a francia forradalom
nemzetközi jakobinizmusa; a XIX. századi nemzeti ébredés nem külső hatás,
hanem a román nemzeti gondolat önerejének eredménye és szükségszerűen ve-
zetett a második szintézisre, a nagyromán állam megalakulására, mely nem
egyéb, mint a románság másfélezer esztendős etnikai és lelki egységének fel-
tartóztathatatlan reintegrálódása.”

Iorga, a szépirodalmi mű szintjén és módján megalkotott román történel-
mével, a létrejött Nagy-Romániától vezeti vissza történelmüket a szkítákig.
Olyan leplezetlen gátlástalansággal állít minden eseményt saját elmélete szol-
gálatába, amire valóban csak egy nagyon elkötelezett nacionalista lehet képes.
Tehát megfelel elvének, s az igazság helyett nemzetét szolgálja. A furcsa ebben
az, hogy mindezt Románia határain túl is elhiszik neki.

IORGA ÉLETMŰVE
„Könnyű lenne ezt a nyersen felvázolt rendszert ízekre szedni és a tételek tu-

dományos tarthatatlanságát bebizonyítani. Ezt a munkát azonban elvégezte már
részben maga a román tudományosság s az idő nemsokára be is fogja fejezni.
De így is impresszionáló emléke marad egy lángoló fantáziájú, kifogyhatatlan
leleményű, színes szellemiségnek, mely évtizedekig hatása alatt tudta tartani
saját nemzete gondolatvilágát, sőt elméleteit a nemzetközi tudományos fórumok
előtt is sikerrel képviselte. Még legszeszélyesebb ötleteinek bizonyítására is
olyan hatalmas apparátust, szinte napról napra új meg új forrásanyagot tudott
előállítani, hogy az elhitetésnek hihetetlen eredményeit érte el. Éppen doku-
mentációjának minden gyanakvást lehengerlő tömege tévesztette meg hallgatóit
és olvasóit, akik első meglepetésükben nem vették észre, hogy forrásait önké-
nyesen értelmezi, megcsonkítja vagy éppen teljesen elferdíti. De éppen a meg-
feszített szorgalommal összehordott nyersanyagot látva (forráskiadványainak
kötetei is kisebb könyvtárat tesznek ki), kell, hogy eljárásában egy sajátságos
jóhiszeműséget feltételezzünk. Akaratlanul is Petőfi sorai jutnak eszünkbe: »én
egy szellemnek vagyok martaléka«. Iorga életművének kulcsát alighanem egy-
fajta megszállottságban kell keresnünk, mert lélektanilag tiszta abszurdum lenne
azt állítani, hogy egy ilyen nem mindennapi lángész, sokoldalú tehetség, el-
pusztíthatatlan energiaforrás egész életét tudatos megtévesztések sorozatának
elkövetésére tehette volna fel. Nem lehet kétséges, hogy azt a történelmi konst-
rukciót, melyet népe múltjáról megalkotott, mélységesen igaznak és egyedül
lehetségesnek tartotta s ezért feljogosítva érezte magát, hogy az elméleteinek
ellentmondó adatokat elhanyagolja vagy átformálja. Ehhez járult népe iránt ér-
zett rajongó szeretete és a nagy egyéniségekre mindig jellemző túltengő szub-
jektivizmusa, hiúsága. Szélesen hullámzó érzelmi élete, szenvedélyes politizáló
hajlama, kizárólagosságra törekvő irodalmi ízlése ezer és ezer szállal szövődtek
bele történetírói munkásságába. A román faj, a román paraszt felsőbbrendű-
ségébe vetett hite elől minden ellentmondásnak pusztulnia kellett, s vita esetén
habozás nélkül azonosította a maga véleményével a nemzet érdekét. »Mihez
kezdjek az igazsággal, mikor a hazámról van szó!?« – fakadt ki egyszer kisebb
nyilvánosság előtt. Ezt a kijelentését nem szabad akaratlan önleleplezésnek te-
kinteni, sőt éppen az a magától értetődő gesztus, ahogy az ilyen és hasonló
nyilatkozatok szájáról elhangzottak, bizonyítja, hogy rendületlenül hitt egy, a
rideg tények igazságánál magasabb rendűnek tartott igazságban, nemzete ügyé-
nek jogosságában. Éppen ezért még világtörténelmi tárgyú munkáiban is úgy
igyekezett a románság világtörténeti helyét körvonalazni, hogy ennek a helynek
jelentősége felől senkinek kétsége ne lehessen. Mikor a délkelet-európai intéz-
mények közös jellegét taglalja, a románságot, mint ennek a területnek ősi jog-
rendjét, a római birodalmi eszmével együtt a későbbi jövevényekre átörökítő
kultúraközvetítőt mutatja be; a keleti kereskedelem fontos útvonalait a román
vajdaságok területein vezeti át; terjedelmes bizánci történetében erőteljesen

yy
700

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 700



hangsúlyozza a bizánci műveltségnek a török hódítás idején román földön való
továbbélését, a kereszteshadjáratokról szóló sorozatos előadásaiban a francia
és a román újlatin »testvérnépek« történelmi érdekközösségét és kapcsolataik
régiségét szuggerálja, tehát mikor azt mondottuk, hogy a háború után látszólag
elfordult a nemzeti történelem problematikájától, a valóságban szélesebb táv-
latokba állítva a román nép világtörténelmi szerepét próbálta meghatározni, a
célra törő, nagyvonalú emberek eredendő rövidlátásával hanyagolva el mindent,
ami a románság jelentőségét kisebbíthette volna. Óriási anyagismeretével, köny-
nyed kifejezési tehetségével és törhetetlen munkabírásával a leghosszabb tör-
ténetírói pályákon is páratlan kiterjedésű életművet hozott létre, úgy, hogy
írásainak egyszerű címfelsorolása vaskos könyvet tölt meg. Ez a regényírókéval
vetekedő termékenység már önmagában is gyanút ébreszthet tudományos meg-
bízhatósága iránt, bár nem kétséges, hogy a kelet-európai történetnek alig van
problémája, melyre vonatkozólag néhány ismeretlen, lényeges adattal vagy új-
szerű meglátással ne gazdagította volna tudásunkat. Viszont amíg ezeket az ér-
tékeket valaki kihámozza a pontatlanságok, önkényes elméletek és politikai
tendenciák zűrzavarából, azalatt szinte újjá írhatná az egészet. Magától értető-
dik tehát, hogy hatása csak addig tarthatott, amíg az a szellemiség, melyben
létrejött s amelyet maga is segített kialakulni, válságba nem került”.

Makkai, Iorga zsenialitásának tisztelője, szinte felmentené őt. Látja, hogy
nacionalizmusa bűvöletében és elkötelezettségében akadályt nem ismerve gyűjti
a félrevezető vagy ügyesen felhasználható dokumentumokat. De Makkai nem
vádolja, hanem próbálja magyarázni. S valóban! Elgondolkodtató, egy zseniális
elme miként szolgálhatja a félrevezetést. Ennyire hitt volna nemzetének a té-
nyeknél magasabb rendű igazságában? Makkai nem számíthatott arra, hogy az
a válságba került szellemiség még életében újra virágba borul. Ő erre a Romá-
nok és magyarok című alapvető művével és az Erdély Története megírásában
vállalt szerepével válaszolt.

IORGA ROMÁN BÍRÁLATA
„Az első világháború előtt minden román szellemi energiát lekötött a nagy egye-
sülésért folytatott tevékenység, mely fölött egy megígért paradicsom, Nagy-Ro-
mánia vágyálma lebegett. Az álom valóra vált, de paradicsomi állapotok helyett
társadalmi, nemzetiségi, politikai problémák ezreivel került szembe a románság,
szellemi élete pedig, nem tudván elég gyorsan átrendeződni az új feladatok el-
végzésére, bomlásnak indult. A fiatal nemzedék üres malomban való őrölésnek
találta a már megvalósult politikai egység glorifikálását s a történetírásban is,
mint az élet minden más területén, új célokat keresett. 1929-ben, a nagyszebeni
történészkongresszuson Petre P. Panaitescu kortársainak nevében mondhatta,
hogy »megszabadulva a kötelességtől, hogy a szerencsére már megvalósult
nemzeti egység gondolatát népszerűsítsék, a történészek most már elmélyed-
hetnek létértelmünk, kulturális, gazdasági és társadalmi életünk tanulmányo-
zásában, az igazság keresésén kívül minden más célt mellőzve«. Két év múlva
jelent meg az akkor harminc év körül járó Giurescu C. Constantin, Brătianu I.
Gheorghe és Panaitescu P. Petre egyetemi tanárok szerkesztésében a »Revista
Istorică Română« című folyóirat, melynek beköszöntőjében csaknem szó szerint
ugyanezt a programot jelentették be, erőteljesen hangsúlyozva, hogy »a törté-
netírást nem kell a politikai és szociális küzdelmek síkjára átvinni. Sem nemzeti,
sem egyéni szempontból az igazság sohasem árthat«. Egyúttal pedig kilátásba
helyezték, hogy a tudománytalan célkitűzésű és a – sajnos, gyakran – hiányos
előképzettséget tanúsító műveket szigorú, de becsületes bírálat tárgyává fogják
tenni. Az új tömörülés kimondatlanul is Iorga ellen irányult, aki folyóiratában,
a »Revista Istorică«-ban azonnal reagált, előlegezett bizalmatlansággal és le-
kicsinyléssel véve tudomásul az új orgánum megjelenését. Valóban, a fiatal tör-
ténészek szigorú kritikai szempontjaikat először Iorgára alkalmazták, akinek
több nyelven megjelent rövid román történetét Giurescu ismertette az új folyó-
irat első és második évfolyamában, szokatlanul hosszasan (a bírálat különnyo-

mata 164 lap terjedelmű). Sorra veszi a műben hemzsegő pontatlanságokat,
ellentmondásokat, valótlan állításokat, elhallgatásokat, többek közt rámutat
arra is, amit a magyar történettudomány már évtizedek óta joggal vetett Iorga
szemére, a politikai elfogultságra. »Azt hisszük – írja –, hogy a nyugati hatá-
sokkal kapcsolatban a magyar (Giurescu kiemelése) hatást is említeni kellett
volna. Ha az olaszoknak egy egész oldalt szentel, holott hatásuk a román népre
és államra elenyésző, nem volna szabad elhallgatnia a magyar hatást, mely nyel-
vünkben éppúgy, mint városi életünkben és közigazgatási szervezetünkben meg-
nyilvánul... Nem értjük az okát, hogy miért nem sorolta fel a magyar hatást a
román népet ért hatások között. Vagy talán a hallgatás meg nem történtté teheti
a tényeket?« Összefoglalva kifogásait, megállapítja, hogy Iorga történetírói mód-
szerére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy állításait gyakran semmivel sem bi-
zonyítja, feltételezéseit valóságként állítja be, elhallgatja mások véleményét és
szórványos tünetekből indokolatlan általánosításokra ragadtatja magát. Vég-
eredményben szerinte »Iorga szintézise nagyon is sebezhető. Hibái olyan szá-
mosak és súlyosak, múltunknak olyan fontos problémáihoz fűződnek, hogy a
bizalom, melynek természetszerűleg meg kellene lennie egy ilyen mű iránt, tö-
kéletesen megsemmisült«. A bírálat befejezéséül Giurescu még egyszer szük-
ségesnek tartja leszögezni nemzedékének történelmi módszertanát: »Azt tartjuk,
hogy a történelmi romanticizmust – hogy ne nevezzük másként – egyszer s min-
denkorra el kell vetni. Élete magyarázható, ha nem is menthető, a XIX. szá-
zadban, nálunk egészen a háborúig, azaz a nagy nemzeti és társadalmi
visszakövetelések idején, mikor a »történeti« érveknek különleges értéke volt;
de ma, a realizmus, az általános ellenőrzés és szoros tudományos együttműkö-
dés korában, tűrhetetlen. Szükséges tehát, hogy a történetírásban és a többi
tudományágakban, de általában életünk minden szellemi és anyagi területén is,
egészséges alapokra építsünk. Hagyjuk a sovinizmust, hiúságot, osztályérdeket
éppúgy, mint a félmunkát, pontatlanságot és sietséget, építsünk szilárdan...
Mert csak az igazság tartós, csak az illeszkedik bele a dolgok természetes és
örök rendjébe.«”

1929-ben Nagyszebenben elhangzott az a szó, amely elindíthatta volna a
román történetírás szellemiségének rehabilitálását. Az általuk finoman „roman-
ticizmusnak” nevezett korszakot idejét múltnak jelentették ki, hiszen mint a
nemzeti követeléseket alátámasztó módszer már feleslegessé vált. Ám láss cso-
dát! A román történetírás második világháború utáni története ennek cáfolata
lett. És Giurescuékat feledve, Daicoviciu, Pascu, sőt a Ceasuşescu testvére Ilie
nyomták rá bélyegüket az őrületig fokozott történelemhamisításra.

GIURESCU SZINTÉZISE
„Giurescu támadása nem volt az első, mely Iorgát román tudósok részéről érte,
mégis ettől kezdve kell számítanunk tekintélye komoly megrendülését és első
számottevő ellenzékének megalakulását. A »Revista Istorică Română« köre
azonosította magát a szerkesztő kritikai álláspontjával és módszertani elveivel
s ezáltal a román történetírásban új iskola alakult. Giurescu, aki bírálatának
megjelenése óta vezérnek számított, 1935-ben elérkezettnek látta az időt, hogy
szempontjaikat a román történelemnek egy újabb szintézisében érvényesítse.
Műve első kötetének előszavában újra felveszi a polémia fonalát s félreérthe-
tetlenül Iorgára céloz, mikor kijelenti, hogy »a személyes elfogultságnak, a szen-
vedélynek, még kevésbé a szeszélynek nincs keresnivalója az emberek és tetteik
leírásában. A valóságnak szenvedélyből származó elferdítése még akkor sem
menthető, ha az művészettel történik... a stílus sohasem pótolhatja az igazsá-
got«. S hogy semmi kétség se foroghasson fenn aziránt, hogy kire gondolt,
mikor ezeket a szavakat leírta, a román történetírás példamutató nagyjainak
emlékét felelevenítve, a névsorból Iorgát szándékosan kihagyja. Valóban, mun-
kája sem stílusában, sem módszerében nem kapcsolódik Iorga irányzatához.
Előadásmódja világos, egyszerű, kerüli a költői hasonlatokat, a színes jelzőket,
a merész asszociációkat, ellentétben Iorga zsúfolt, gazdag egyéni nyelvezetével,
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plasztikus kifejezéseivel, szárnyaló képzeletével. Kétségtelen előnye az áttekint-
hetőség és az érthetőség, viszont ez az esetleg készakarva tanúsított stiláris
igénytelensége gyakran a kezdetlegesség benyomását kelti s írása korántsem
olyan vonzó olvasmány, mint elődeié. Hasonló különbségeket észlelhetünk az
adatok interpretálásánál. Míg Iorga, ha gyakran alaptalanul általánosított is és
túlságosan messzemenő következtetéseket vont is le szűkszavú forrásokból,
sokszor látott meg és érzékeltetett olyan összefüggéseket, melyek a tárgyalt
problémának jelentőségét új és meglepő beállításban emelték ki, addig Giurescu
ilyen vonatkozásban tartózkodó magatartást tanúsít s ha ezáltal meg is óvja
magát az elhamarkodott koncepcióktól, előadásának távlatai meg sem közelítik
Iorga széles látókörét. Mindezek azonban, a román történetírásban oly gyakori
romantikus túlzásokat tekintve, akár örvendetes újításnak, szigorú önmérsék-
letnek és kritikai óvatosságnak tűnhetnének fel, ha a szerző egyúttal teljes kö-
vetkezetességgel leszámolna elődei hibáival. Ezek, véleményünk szerint, három
fő típusra redukálhatók. Először a teljes forrásanyag feltárásának és az alapos
részletmonográfiáknak, főleg a román nemzeti társadalom belső életére vonat-
kozólag észlelhető hiánya, másodszor a külföldi román vonatkozású történelmi
kutatások részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyása, harmadszor az esemé-
nyek és viszonylatok megítélésénél tanúsított túlzott nemzeti érzékenység azok
az okok, melyek miatt a román történészek szintézisei nem érik el az igazi tu-
dományos színvonalat. Ez a három fogyatkozás szorosan összefügg egymással,
s abból a túlkompenzálási lelki kényszerből ered, mely a sokáig idegen politikai
uralom alatt élt nemzetek sajátos alacsonyabb rendűségi érzésének velejárója.
Ez diktálja a gyors, elsietett munkát, a nyugati nagy nemzetekéhez hasonló tör-
ténelmi szintéziseknek egyik napról a másikra való összeállítását, a szinte ki-
zárólagos politikai érdeklődést, az idegen történetírások eredményei iránti
féltékeny bizalmatlanságot és a saját múltnak lehető szépítését. Láttuk, hogy
Xenopol művét már egészében ez a gondolatvilág hatja át s ez öröklődött tovább
utódaira is. Különösen a dáciai kontinuitás elmélete bizonyult terhes örökség-
nek, mert politikai dogmává merevedett s még a leghiggadtabb, legalaposabb
román történészek is, akik részletkérdésekben kritikai szemléletmódról tettek
bizonyságot, mihelyt kutatásaikat a román történelem nagyobb összefüggéseibe
kellett beleilleszteniük, nem mertek vagy nem akartak szakítani vele. Így a
román politikai, társadalmi és kulturális fejlődés kezdeteit kénytelenek voltak
légüres térbe utalni, mivel a XIII. századot megelőző idők erdélyi románságára
vonatkozólag nincsenek – nem is lehetnek – adatok. Gondolunk itt elsősorban
Bogdanra és Onciulra, akik a korai román állami és társadalmi élet kérdéseivel
foglalkozva szükségszerűen egész sor helytelen feltevésre jutottak, mert kiin-
dulási pontnak egy, a magyarok érkezésekor már politikailag önállóan szervezett
román társadalmat tételeztek fel Erdélyben. Természetes, hogy történelmi fo-
lyamatok megmagyarázása a kiindulási pont nem ismerése vagy félreértése ese-
tén teljesen lehetetlen, s a történetíró menthetetlenül fantáziájának áldozatául
esik, ha az egyik ismeretlent a másik ismeretlenből akarja levezetni. Az alapvető
kérdésekben Giurescu sem tud szabadulni a meggyökerezett előítéletektől.
Koncepciójának tengelyébe állítja a dák-géta származást, s ebből kiindulva
büszkén hangsúlyozza, hogy a románság e népek révén három és félezer éve
őslakó azon a területen, ahol ma is él, bár a dákoknak és gétáknak a román-
sággal való közvetlen kapcsolatát ő is csak azzal a kezdetleges érvvel véli bizo-
nyíthatni, hogy ahol a római hódítás idején ezek laktak, ott tűnik fel több mint
ezer év múlva a románság. A 271 és 1200 közötti hiátust, a források teljes
hallgatását képzelőerejével s erőszakkal idevont adatokkal próbálja meg kitöl-
teni, akárcsak a kárhoztatott »romantikus« történészek. Magától értetődik ezek
után, hogy a dákok szellemi és erkölcsi értékeit a román szellemiség alapjaiba
építi be, s a román politikai és társadalmi intézmények egy részének eredetét
a romanizált dák őslakosság helyi autonómiáinak továbbélésében keresi. Hogy
mennyire megfeledkezik előszavában adott tárgyilagossági ígéretéről (»a haza-
fiságot nem öndicsőítésnek értelmezem«), arra művének másik vezérmotívuma

jellemző: »egyedüli nép vagyunk Európának ebben a részében, amelyiknek si-
került megszakítás nélkül politikai életet fenntartania, az államalapítástól máig«.
Nyilván arra céloz, hogy a románságnak mindvégig saját uralkodói voltak, míg
a szomszédos népek (a szerbeket, bolgárokat, lengyeleket és magyarokat em-
líti) több-kevesebb ideig idegen politikai fennhatóság alatt éltek. Nem is be-
szélve arról, hogy ez az állítás a magyarokra vonatkozólag hamis, mert
Magyarországnak ezer éven keresztül mindig törvényesen választott, saját ki-
rálya volt, az egy ideig valóban idegen szuverenitás alá került többi szóban forgó
népnek a románsággal való összehasonlítása is erőltetett, hiszen a XIV. szá-
zadban, mikor a román államok megalakultak, mindegyikük már több évszáza-
dos államalkotó múltra tekinthetett vissza. Az is kérdéses, hogy 1878-ig
egyáltalán beszélhetünk-e önálló román politikai életről, hiszen mindkét román
állam, néhány rövid intervallumtól eltekintve, kezdettől fogva magyar, lengyel,
majd török államjogi függésben élt, s a XVI–XVIII. századok folyamán uralko-
dóikat a szultán nevezte ki, igen gyakran idegen jelöltek közül. Ehhez hasonló
szépítési törekvésekkel részletvonatkozásokban is gyakran találkozunk Giurescu
könyvében, s ebben a tekintetben a kegyetlenségig őszinte Xenopol tiszteletre-
méltó kriticizmusával szemben határozott visszaesést állapíthatunk meg. Román
bírálói joggal vetették szemére dokumentációjának önkényességét is. A lapalji
jegyzetek hiánya megnehezíti állításainak ellenőrzését, s a felelőtlenség benyo-
mását kelti, különösen olyan esetekben, amikor a fejezetek végén közölt biblio -
gráfiai utalásokból nemcsak fontos, hanem olyan művek is kimaradnak, melyek-
re pedig a szerző előadása során megállapíthatólag támaszkodik. Főként a kül-
földi kutatások eredményeinek figyelembevételét hanyagolja el, elsősorban a
legilletékesebb magyar szakirodalmat. Ebben megegyezik a román tudomá-
nyosság szinte elvszerű magatartásával, melyet egy magyar bírálója találóan így
jellemzett: »hungarica non leguntur«. A román és külföldi szakirodalom töre-
dékes és szemponttalan felhasználása annál súlyosabban esik a latba, mert
éppen Giurescu volt az, aki egy korábbi munkájában a meglevő részletkutatá-
sokat elégtelennek tartotta a román múlt komoly szintézisének megírásához.
Most pedig, mikor maga vállalkozott az összefoglaló mű megalkotására, még
azt az anyagot sem használta fel teljes egészében, mely már készen állott ren-
delkezésére. Ezek után, ha el is ismerjük, hogy könyve sok tekintetben higgad-
tabb, adatszerűbb és kritikusabb, mint elődeié, mégsem tekinthetjük azt
radikális történetírói programja tökéletes megvalósításának.” 

Az a nem várt „visszaesés”, amelyet Giurescunál Makkai bemutat, érdekes
módon követhető több 1989 után felbukkanó és tárgyilagosságot hirdető román
történésznél is.  A dáko-román elmélet az esetek döntő többségében átléphe-
tetlen határt jelent, s ezzel az egész új keletű mű hitelessége alapjaiban rendül
meg. De legutóbb Dan Alexe megírta nagy kritikáját ezen a téren is. Magyarra
fordított címe: Dákopátiák és egyéb román tévelygések.

AZ „ÚJ ISKOLA”
„Giurescu könyvének különösen egyik, a szlávoknak a román nép kialakulásá-
ban játszott szerepét tárgyaló fejezete hívta ki maga ellen román oldalról a leg-
élesebb kritikát. Közismert tény, hogy a román vajdaságok társadalmi rendjében
a földhöz kötött jobbágyot »rumân«-nak nevezték, s ez egyúttal a románságnak
önmaga által használt népneve is. Már az idősebbik Giurescu arra a következ-
tetésre jutott, hogy a népnévnek erre a legalacsonyabb társadalmi osztályra
való alkalmazása egy idegen népnek a románság fölött gyakorolt uralmára utal.
Ezt az elméletet továbbfejlesztve, a fiatal Giurescu megállapítja, hogy az eddigi
felfogással ellentétben, mely a románok és szlávok egyenrangú, békés együtt-
élését vallotta, az igazság az, hogy »a szlávok hódítókként érkeztek... uralmuk
alá vetették a földet és leigázták az itt talált, romanizált népességet«. A nemzeti
önérzet ezt a tételt, mely egyébként még további bizonyításra szorul, sérelmes-
nek találta s a szerzőt egymás után érték a támadások. Mikor aztán Petre P.
Panaitescu röviddel rá kiadta Vitéz Mihály havaselvi vajdáról, a román történe-
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lem legünnepeltebb alakjáról szóló munkáját, mely nem egy illúziót megtépá-
zott, Iorga személyesen indított valóságos polémia-hadjáratot a »Revista Istorică
Română« fiatal történészei ellen. Az »új iskola«, ahogy Iorga elnevezte a tömö-
rülést, kemény hangon válaszolt, s a viszontválaszok csak még jobban elmér-
gesítették a vitát. A sok személyes ízű megjegyzés közül elég nehéz kihalászni,
hogy tulajdonképpen mivel is vádolja Iorga elpártolt tanítványait. Kifogásai ál-
talánosságban a következőkben foglalhatók össze: A fiatal történészeket kicsi-
nyes személyi és pártpolitikai szempontok vezetik tevékenységükben.
Megszállják a tudományos és politikai élet fontosabb pozícióit és minden előnyt
híveiknek juttatnak. Munkásságuk, melynek tudományos értéke nagyon is vitás,
főként az idősebbek és elsősorban az ő (Iorga) érdemeinek lebecsülésére s
ezáltal önmaguk érdemtelen előretolására irányul. Hideg racionalisták, akik
számító állogikával, az ellentmondások és apró-cseprő tévedések szőrszálha-
sogató keresésével rontják hitelét idősebb tudósok fáradsággal összehordott
életművének. Elfeledkeznek a nemzeti érdekekről, félremagyarázható adatok
aprólékos kikutatásával befeketítik a román múlt dicső alakjait, sértik a nemzeti
öntudatot és fegyvert adnak a románság ellenségeinek kezébe. »Antinacionális«
történetírás ez és szakítás a múlt megtartó hagyományaival. Az »új iskola« éppen
ez utóbbi vád ellen tiltakozott a leghevesebben, és szellemi őseit Iorga idősebb
kortársaiban, Titu Maiorescu illúzióromboló, kegyetlen önkritikájú, tárgyilagos
nemzedékében kereste, melyet annak idején éppen Iorga népszerűsége homá-
lyosított el. Onciul, Bogdan, az idősebb Giurescu s főleg az önámító
kultúrsovinizmus ellen küzdő irodalmi vezér és politikus, Titu Maiorescu való-
ban jó előképek a mellékzöngék nélküli igazságot keresők számára. Érdekes
véletlen (vagy talán nem is véletlen), hogy a Iorga ellen indított támadások élén
annak a Giurescunak fia állt, akit éppen Iorga ellenszenve akadályozott meg a
tehetségéhez méltó érvényesülésben. A 65. életévében járó öreg történész bá-
mulatos rugalmassággal küzdött ellenfeleivel, akiket egyúttal a nemzet ellensé-
geinek is tartott. Folyóirataiban, politikai lapjában cikkek sorozatát írta vagy
sugalmazta ellenük, a közhangulatra való nagyobb hatás kedvéért engesztelő
kegyeleti zarándoklatot szervezett Mihály vajda anyjának sírjához, akinek em-
lékét szerinte Petre P. Panaitescu könyve meggyalázta, majd tudományos és
társadalmi egyesületekben lángoló szavakkal ostorozta az új iskola tévedéseit
és bűneit, végül pedig még nála is szokatlan munkatempóban megírta a román
történelem új, hatalmas szintézisét. Míg Giurescu munkája első kötetének meg-
jelenése után két évre tudott csak újabb két kötetet kihozni s az események tár-
gyalásában így is csak a XVI. század végéig jutott el, addig Iorga három év
leforgása alatt tíz vaskos kötetben, több mint 4000 oldalon írta újra a román
történelmet az őskortól napjainkig. Természetes, hogy a sietség erősen megér-
zik rajta s a mű egységét a »technikai« munkatársak igénybevétele nem mozdí-
totta elő. A felhasznált adatok bősége, a koncepció merész nagyvonalúsága és
az egyes részleteknél érvényesülő írói kvalitások azonban még így is a szerző
nem mindennapi egyéniségéről tanúskodnak. Hibái viszont kiütközőbbek, mint
régebbi műveiben, túlzó következtetései kategorikusabbak, élesebbek s az el-
írások, tévedések, melyekhez nagyszámú sajtóhiba is járul, a gyors munka miatt
igen gyakoriak. Első szintézise és azóta megjelent részletmunkái után ez az
összefoglalás nem sok újat hoz, sőt módszerének gyengéit még jobban kidom-
borítja. A román történelem formai és tartalmi szempontból komoly szintézise
tehát Giurescu és Iorga művei után is tovább várat magára.” 

A várt nagy mű aztán Románia „aranykorában” a diktátor óhaja szerint el-
készült. Nem is egy formában. Minthogy nem vagyok szakmabeli, minősíteni
nem tudom ezeket, de állításaikban nemegyszer meghaladják sovén elődeik
csúcsait. A dáko-román elméletet tovább mélyítették, feneketlen történelmi kút-
ásással, s egyesek már a román kárpáti ősember gondolatával kacérkodtak.
Vitéz Mihályt – a nagy egyesítőt – pedig kultikus magasságokba emelték. Mi
több, az autocephal egyház jóvoltából megszületett az első román szent is: Mol-
dova vajdájának, Nagy Istvánnak személyében.

PANAITESCU MUNKÁSSÁGA
„Az »új iskola« célkitűzései eddig leginkább Petre P. Panaitescu munkásságában
valósultak meg, benne látjuk a modern román történetírás legkiválóbb képvi-
selőjét. Széles látóköre, tárgyilagosságra való törekvése, írói képességei egya-
ránt fölébe emelik kortársainak. Már pályája kezdetén felismerte a román
történelem igazi megértésének egyetlen útját, a szomszéd népek történelmében
való elmélyülés szükségességét és éveket szentelt a lengyel–román kapcsolatok
tanulmányozásának. Egy másik nemzet történetírásával való alapos megismer-
kedés nemcsak a mennyiségi tudást gazdagítja, hanem ránevel a saját nemzet
történetének tárgyilagos, mintegy kívülről, felülről való szemléletére is, amire
a román tudományosság annyira rá van szorulva. Lengyel és orosz vonatkozású
részletkutatásait gazdag dokumentáció és az összefüggések éles szemű meg-
látása jellemzi. Már Jó Sándor moldvai vajda uralkodását tárgyaló kisebb mun-
kájában érezhetően új szemléletmód érvényesült, történetírói kvalitásai azonban
eddigi fő művében, Vitéz Mihály havaselvi vajda életrajzában bontakoztak ki.
Ez a monográfia a maga nemében a román történetírás legsikerültebb alkotása,
hősének alakját józan forráselemzéssel szabadítja ki az illúziók ködéből, melyet
az elmúlt évszázad érzelmes román nacionalizmusa szőtt köréje. Leszámol a
fejedelmi származás babonájával, bebizonyítva, hogy a törökverő vajda egy
görög korcsmárosnő törvénytelen gyermeke volt s fiatal korában maga is ke-
reskedéssel foglalkozott. Uralkodásának társadalmi hátterét megrajzolva, ki-
domborítja a bojárok eddig eléggé nem méltányolt szerepét. Mihály a román
bojárság teremtménye volt, a kis-oláhországi bojárok juttatták őt trónra, és ko-
holtak számára fejedelmi családfát, érthető tehát, hogy ennek az osztálynak ér-
dekeivel azonosította magát s éppen ő szolgáltatta ki véglegesen a parasztságot
a földesurak kényének. A hagyományos felfogással ellenkezik Panaitescu reális
szemlélete Mihály erdélyi szereplését illetőleg s ebben a tekintetben nagy lépé-
sekkel közeledik a magyar történetírás véleményéhez. Megállapítja, hogy Erdély
elfoglalásában nem az összes románok egyesítésére irányuló tudatos nemzeti
törekvés, hanem katonai és hatalmi szempontok vezették, itteni uralmát nem a
román népre, hanem a magyar nemességre, a székelyekre és a szászokra, a
politikai szempontból egyedül számba jövő társadalmi elemekre akarta alapozni,
s az erdélyi magyarság nem az általa állítólag felszabadítani akart erdélyi román
jobbágyok bosszújától félve szegült ellene, mint ahogy azt a román történészek
eddig állították, hanem a havaselvi bojárok beáramlását s gazdasági és politikai
térfoglalását akarta megakadályozni. A legendák hőse helyett az igazi hús-vér
embert, jellemben, gondolkozásban korának gyermekét ábrázolja Panaitescu,
s a tárgyilagos román olvasónak is meg kell állapítania, hogy amit a vajda alakja
nimbusz tekintetében ezáltal veszít, megnyeri emberi és történelmi hitelesség-
ben. Igazi nagyságát és jelentőségét is jobban meg lehet érteni, ha nem erdélyi
politikáján van a hangsúly, hanem a balkáni népeknek a török ellen vívott sza-
badságharcai sorozatába illesztjük be pályafutását, mint ahogy szerzőnk helye-
sen teszi, mikor részletesen ismerteti harcainak balkáni visszhangját s azt az
ünneplést, melyben őt elsősorban a görögség, mintegy nemzeti hősét részesí-
tette. Sikereinek és bukásának okait a nemzetközi politika, főként pedig a Habs-
burg–lengyel rivalitás összefüggéseiben keresi és találja meg, őszintén és
tárgyilagosan kimondva, hogy sem a havaselvi bojárság politikai műveltsége,
sem Havaselve gazdasági és katonai erőforrásai nem bizonyultak elegendőknek
a nagyra törő tervek tartós megvalósításához. A vajda, diplomatái ügyetlensége
és leküzdhetetlen pénzzavarai miatt nem tudta magát fenntartani a két nagyha-
talom között. Ha itt-ott talán színezi is kissé előadását megbocsátható román
érzelme, Panaitescu sohasem esik abba a hibába, hogy modern eszméket ve-
títsen vissza a múltba s ezzel a történelmet meghamisítsa. Sajnos, ez az érdeme
nem magától értetődő, akkor, mikor Iorga »Dácia helyreállításáról« beszél ugyan -
ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, s olyan gondolatokat, törekvéseket tu-
lajdonít hősének, melyek a XVI. századi ember agyában aligha fordulhattak
meg. Feltűnő, de tökéletesen érthető körülmény, hogy Panaitescu a lengyelekkel
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kapcsolatban tudja legelevenebben visszaadni a történteket, könyvének talán
legsikerültebb része az, ahol a Mihállyal szemben folytatott lengyel politika
külső és belső rugóit vizsgálja, viszont a véleményünk szerint tárgya tekinteté-
ben sokkal fontosabb magyar viszonyokat kevésbé ismeri. Azt tartjuk, hogy
nemcsak Mihály vajdával, hanem a román történelem legtöbb kérdésével kap-
csolatban az a történész fogja majd az utolsó szót kimondani, aki magyar vo-
natkozásban olyan olvasottsággal s főként olyan fokú tárgyilagossággal
rendelkezik majd, mint Panaitescu lengyel vonalon.

Amilyen mértékben a dáko-román származás egykorvolt kutatói és kitalálói
a magyar forrásokat felhasználták, olyan mértékben irtózik korunk román tör-
ténetírása a számukra leleplező erejű magyar forrásoktól. Pedig ezek minden
bizonnyal lehetővé tennék, hogy végre megszülessen az a régóta várt nagy és
tárgyilagos összefoglaló mű. Ezen a téren ismét reménykedni kezd a magyar
közvélemény, elsősorban Dan Alexe, Sorin Mitu, Lucian Boia könyveinek hozzá
is elérkező visszhangjai, nemegyszer fordításai ismeretében.

Mint a bevezetőben jeleztem, rendhagyó módon a kétfelé választott tanul-
mány folytatását most előre hozzuk, hogy folyamatosan olvashatóvá tegyük.

AZ ERDÉLYI ROMÁN TÖRTÉNETÍRÓK SZEMLÉLETE
„A magyar–román történelmi kapcsolatok feltárására természetszerűleg a volt
kolozsvári román egyetem történészprofesszorai s általában az erdélyi szárma-
zású, magyar iskolákban tanult kutatók lettek volna elsősorban hivatottak. Va-
lóban, az erdélyi román történészek mennyiségileg is számottevő munkásságot
fejtettek ki, szempontjaikat és módszerüket azonban politikai érzelmeik annyira
befolyásolták, hogy a közös érdekű kérdésekben a magyar és román szakiro-
dalom állásfoglalása munkásságuk nyomán nemhogy kiegyenlítődött volna,
hanem jobban eltávolodott egymástól, mint a múltban valaha. A két évtizedes
román uralom Erdélyben a »jóvátétel« jegyében zajlott le, állam és társadalom
célkitűzése egyaránt a románság kulturális és gazdasági vezető szerepének min-
den eszközzel való kikényszerítése volt, s ennek indokolására kellett azt az el-
méletet felállítani, hogy a múltban a magyarság elnyomta és kizsákmányolta az
őslakó románságot, melyet ezért kárpótolni kell. A közvélemény ennek az el-
méletnek igazolását várta a tudománytól, s a történészek annál készségesebben
engedtek ennek a kívánságnak, mivel annak idején maguk is aktív résztvevői
voltak a magyarországi román nemzetiség politikai küzdelmeinek s a múltat is
csak ezek prizmáján át tudták szemlélni. Érdeklődésük ezért elsősorban az er-
délyi román nacionalizmus kialakulásának és megnyilvánulásainak történetére
irányult, s legfőbb törekvésük az volt, hogy az erdélyi román nemzeti öntudat
és az összes románok politikai uniója eszméinek fonalát minél messzebb tudják
visszafelé követni a múltban, másrészt pedig, hogy kimutassák a román irre-
dentizmus jogosultságát a magyar elnyomás részleteinek feltárásával. Magától
értetődik, hogy ez az előre megfogalmazott történelemszemlélet a letűnt évszá-
zadokat csupa szabadsághősökkel népesíti be s a történetírót ezek kultuszának
papjává avatja, az eseményeket magukat pedig mintegy a jó és a rossz princí-
piumainak mitikus harcává egyszerűsíti le. A pozitív pólus természetesen a ro-
mánság: ő az egyetlen őslakó, gyökeres nép Erdélyben, melynek története
tulajdonképpen a románság története; a földdel, a tájjal összenőtt politikai, tár-
sadalmi szervezetet, kultúrát itt kizárólag a románok képviselték. Velük szem-
ben a magyarok késői betelepülők, intézményeik, kultúrájuk gyökértelen import,
tömegeket sohasem jelentettek, hanem csak egy vékony uralkodó réteget, mely-
nek fölénye a nyers ököljogon alapult. A jobbágysorba süllyesztett románság
mind nemzetisége, mind görögkeleti vallása miatt megvetés és üldözés céltáb-
lája volt, bár két keze munkájával ő tartotta fenn az államot és henyélő magyar
urait. A román történetírás Erdélye szociális pokol, melyben a román jobbágyot
barbár jövevények zsákmányolják ki, akiknek sem szívök, sem kultúrájuk nincs.
Nem veszik tekintetbe a román történészek, hogy Erdélyt kultúrája, politikai
szervezete, történelmi hivatása a nyugathoz, közelebbről a magyarsághoz köti,

s ha történetéből a magyarságot kirostáljuk, egyszerűen történelem nélkülivé
válik. A rostálást elvégezték s közben kihullt minden érték, mint pl. a nyugati
civilizáció érdekében hozott véráldozatok, a vallási türelem Európát megelőző
megvalósítása, a magyar és szász városok patinás épületei és kultúrateremtő
szelleme, államférfiak, hadvezérek, gondolkozók, művészek nevei és életműve,
egyszóval mindaz, ami az emberi életet szebbé és nemesebbé teszi. Mert mind -
ezekből az erdélyi románság nagyon kis részben vagy egyáltalán nem vette ki
részét. Minthogy pedig alkotásokkal a románság Erdélyre vonatkozó történelmi
jogát megalapozni nem lehetett, más jogcímet kellett keresni s ezt a szenve-
désben vélték megtalálni, melyet ennek megfelelően igyekeztek kiszínezni és
felnagyítani. Ugyanakkor azonban megállapítják a román történetírók, hogy a
román anyanyelvű irodalmi műveltség s a nemzeti öntudat Erdélyben született
meg, s a tárgyilagosabbak azt is elismerik, hogy ebben a magyarság kultúra-
közvetítő tevékenységének is része volt, de mintha az ellentmondást a magyar
elnyomatás elmélete és a magyar kultúrhatás ténye közt észre sem vennék. To-
vábbra is ragaszkodnak a magyar–román viszony claire-obscure megvilágítá-
sához. Pedig még az erdélyi románság is több pozitívumot mutathatna fel
történetében, ha azt a két nép együttműködésének szemszögéből vizsgálnák.
Így azonban a román történetírás önmagát fosztja meg egy tárgyilagosabb, vi-
gasztalóbb és tanulságosabb történelemszemlélettől.”

Rövid és pontos összefoglalója ez mindannak, aminek nevében az erdélyi
magyarság Trianon utáni évtizedeiben megélhette saját legújjabb kori szenve-
déseit. A történelmi jog elvitatása pedig, hiába döntött már a demográfia, sar-
kalatos pont és elvárás a tudománytól.

A „FELSZABADÍTOTT” TARTOMÁNYOK TÖRTÉNETÍRÓI
„Ezek előrebocsátásával készséggel elismerjük, hogy ami a részletkutatásokat
illeti, az első világháború után román tudósok is jelentős mértékben járultak
hozzá az erdélyi múlt feltárásához. Elsőnek Lupaş Ioan volt kolozsvári egyetemi
tanár munkásságát kell említenünk, aki számos tanulmányában a XVIII–XIX.
századi erdélyi politikai és kulturális mozgalmakat s az azokat hordozó egyé-
niségek életét és szerepét világította meg nagy tárgyi tudással. Kevesebb sze-
rencsével nyúlt a középkori Erdély történetéhez, melynek sajátos problema-
tikájával szemben teljesen idegenül áll. A dáciai román inkolátus erőszakolásával
téves következtetésekre jut mind demográfiai, mind társadalompolitikai vonat-
kozásokban. Általában megfigyelhetjük, hogy a középkori kutatások terén hagy
legtöbb kívánnivalót maga után a román történetírás. Magyarázza ezt részben
az, hogy ennek a kornak román vonatkozású forrásai igen gyérek, de még ezek-
nek publikálását és feldolgozását is csak igen későn kezdték meg, az erdélyi
románságra vonatkozóan pedig csaknem kizárólag a magyar szakirodalom ered-
ményeire támaszkodnak. Máig sem ismerünk román történeti monográfiát, mely
a szerző önálló levéltári kutatásai alapján foglalkoznék az erdélyi románság kö-
zépkori életével. Ezt a feltűnő jelenséget csak abból az óriási különbségből ért-
hetjük meg, mely a középkori nyugati és keleti keresztény kultúrköröket
elválasztotta. A románság egész társadalmi-politikai rendjével és művelődésével
az utóbbihoz tartozott, ezért marad idegen a román lelkiségtől a nyugati ke-
resztény középkor szelleme, mely Erdély történelmét is jellemzi. Nyugat és
Kelet évezredes ellentéte egyébként más vonatkozásban is tükröződik az erdélyi
román történetírásban. Mióta a XVII. század végén az erdélyi románság egy
része a római katolikus egyházzal unióra lépett, végzetes szakadás történt a
nép lelkében, s a XIX. századi nacionalizmus közömbösítő hatását megelőzőleg
felekezeti ellentétek dúlták fel belső életét. Az unió történelmi jelentőségének
megítélésében ennek megfelelően görög keleti és görögkatolikus román törté-
nészek más és más szempontokat érvényesítettek. Az előbbiek a nemzeti egy-
ség megbontásával vádolták az unió úttörőit, az utóbbiak viszont a románságnak
a nyugati kultúrához való hozzákapcsolódását és nemzeti öntudatosodását az
unió következményének tulajdonították. A háború utáni Románia kultúrpolitikája
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természetszerűleg a görög keleti szellem felülkerekedését segítette elő, s az er-
délyi történészek közül is azok kerültek az élre, akik a keleti ortodoxia nagy
nemzetmegtartó erejét dicsőítették írásaikban. Ilyen öntudatos görögkeleti
szemlélet nyilatkozik meg Lupaş műveiben is. Nem véletlen, hogy ő írta meg a
román nemzeti egység megvalósulásának történetét is, melyben a Kárpátokon
innen és túl kezdettől fogva egységes román nép összetartozási tudata egyik
alappillérének éppen az ortodoxiát tartja. Ez a munkája egyébként iskolapéldája
annak a jellegzetes törekvésnek, mely a múlt legtávolabbi ködében és legszűk-
szavúbb forrásaiban is annak az eszmének nyomát igyekszik fölfedezni, mely a
mai románság lelkét eltölti. Ortodox szemléletű Dragomir Silviu, szintén volt
kolozsvári egyetemi tanár történetírói munkássága is. Fő művét éppen az erdélyi
román ortodoxia XVIII. századi unióellenes küzdelmeiről írta: adatokban gaz-
dag, meleg tárgyszeretettel megírt, bár nem mindig teljesen tárgyilagos tanul-
mány. Az erdélyi román politikai küzdelmek hőseinek ő is több írásában állított
emléket. Hézagpótló, ha az illetékes szerb és bolgár történetírás álláspontjával
nem is mindig egyező következtetésekre jutó kutatásokat folytatott a balkáni
románság múltjára vonatkozólag is. Az erdélyi román történészeknek másik
kedvenc témaköre a román vajdaságok és Erdély kapcsolatai. Sajnos, ezen a
téren sem tekintenek el időszerű politikai szempontok anachronisztikus érvé-
nyesítésétől: semmitmondó adatokba is beleolvassák a román egységtörekvések
prekoncipiált megnyilvánulásait. Mete Ştefan, aki mint ortodox szellemű
egyháztörténetíró is jelentős, továbbá Motogna Victor idevágó művei képviselik
ebben a vonatkozásban a román szakirodalom javát. A görögkatolikus irányzat
megfogyott számú képviselői közül Pâclişanu Zenovie nevét említhetjük meg,
aki szintén a XVIII–XIX. századi erdélyi román politikai mozgalmak történeté-
nek tisztázásához járult hozzá tanulmányaival. Az említett történetírók mind az
idősebb nemzedékhez tartoznak, az első világháborút már érett férfikorban
érték meg, a román egység létrejötte legmerészebb álmaik megvalósulását je-
lentette, nem csodálkozhatunk tehát azon, ha későbbi munkásságukban is ifjú-
koruk politikai eszméi tükröződnek. Seregszemléjük után nem mulaszthatjuk
el kortársuk, Lapedatu Alexandru nevét megemlíteni, aki ugyan erdélyi szár-
mazású, de még az első háború előtt a román királyság területére költözött s
ott fejtett ki értékes, a román vajdaságok XIV–XVII. századi múltjára vonatkozó
történetírói tevékenységet, majd a kolozsvári egyetem tanára lett. Sajnálatos,
hogy 1919 után politikai működése elvonta a történelem tanulmányozásától,
mert higgadt, emelkedett szemlélete bizonyára nagymértékben hozzájárult volna
az erdélyi román történetírás színvonalának emeléséhez. Nem tekinthetjük vé-
letlennek, hogy a kolozsvári román egyetemen felnőtt fiatal történészgeneráció
általában kevés érdeklődést mutat elődei témakörei iránt, a nemzeti egység hő-
seinek kultusza nem ihleti őket, inkább reális, gazdaságtörténeti, néha a román
történettel csak lazán összefüggő világtörténeti kérdésekkel foglalkoznak. Még
a ritka kivételek esetében is bizonyos önmérséklet, kritikus magatartás mutat-
kozik a »kényes« tárgyak feldolgozásában. Kétségtelenül összefügg ez a jelenség
a román történetírás minden vonalán tapasztalható felfogásbeli változással, bár
– s ezt magyar és román szempontból egyaránt sajnálatosnak találjuk – a ko-
lozsvári nevelésű fiatal történészgárda tagjai közt eddig még nem jelentkezett
Petre P. Panaitescu formátumához mérhető tudós, aki komolyan magára vál-
lalhatta volna a magyar–román történelmi kapcsolatok újjáértékelését. 

Az 1918-ban »felszabadított« tartományok közül kétségtelenül Erdély múlt-
jának kutatását ambicionálta leginkább a román történetírás, ami érthető is,
hiszen az Erdélyre vonatkozó román történelmi jogok voltak a legvitathatób-
bak. Bukovina és Besszarábia esetében egészen más volt a helyzet, hiszen
mindkettő évszázadokon keresztül a moldvai román vajdaság kiegészítő része
volt s csak a XVIII. század végén, illetőleg a XIX. elején kerültek idegen fenn-
hatóság alá. A román történetírás tehát, éppen fordítva, mint erdélyi viszony-
latban, a történeti jogokat kellett, hogy érvényesítse az orosz etnográfiai
érvekkel szemben. Ennek a feladatnak szolgálatába állította történetírói mun-

kásságát Nistor I. Ion csernovici egyetemi tanár, aki erdélyi kartársaihoz ha-
sonlóan a háború előtt a román nemzetiségi törekvések tevékeny előharcosa
volt Bukovinában. Műveiben a románságnak az északi szláv népekkel való kap-
csolatait elemzi a román álláspont erőteljes hangsúlyozásával s ha fő témakö-
rétől néha el is távolodik, érdeklődése akkor is annak a két hatalomnak,
Ausztriának és Oroszországnak a román vajdaságok feletti hegemóniáért vívott
küzdelmére irányul, melyek Bukovina és Besszarábia sorsát egy évszázadnál
tovább közvetlenül befolyásolták. Besszarábia múltjának szorgos kutatója
Boldur A. V. Iaşi-i egyetemi tanár is.”

Ebből a fejezetből különösen kicseng Makkai hallatlan tárgyilagossága.
Vajon mikor lesz képes román történetíró ilyen megértéssel és tudományos fe-
gyelemmel közelíteni közös történelmünkhöz?

Az ortodoxia törésvonala képviselte román térhódítás folyamatát természe-
tesen tovább bonyolította az unitus egyház megjelenése, de a cél soha nem volt
más egyik oldalon sem. Az ortodoxia prioritása pedig nemcsak a háború előtt,
de azóta is élő valóság. A „hagymakupolás honfoglalásnak” aposztrofált lan-
kadatlan munka is döntő mértékben az ortodoxiához kötődik. A rehabilitált
unitusok mindenütt hátrányt szenvednek. Pedig a románság kulturális téren
sokat köszönhet nekik. A politikai tér vagy térhódítás feladata azonban az or-
todoxia hatásköre volt és maradt.

TÁRSADALOMTÖRTÉNET
„Míg az újonnan Romániához csatolt tartományok történetírói Nagy-Románia
létrejöttének előzményeit kutatták és erősen polemikus élű műveikben a román
politikai törekvések igazolásán fáradoztak, az anyaország történetírásában lassú
irányváltoztatás kezdett érvényesülni. Még mielőtt a »Revista Istorică Română«
körének programja tudatosította volna ezt a fordulatot, egyes kutatók már meg-
kezdték a román társadalom múltjának eddig meglehetősen elhanyagolt tanul-
mányozását. Iorgának egyik kortársa, Filitti Ioan C., aki úgyszólván egyedül
mentette át a háború utánra Bogdan és Giurescu nemzedékének higgadt, tár-
gyilagos történelemszemléletét, képviseli a hidat az új iskola felé, melyhez éle-
medett kora ellenére is csatlakozott. Hivatása (a legfelső törvényelőkészítő
bizottság tagja) megengedte neki, hogy kellő távlatból szemlélhesse az egyete-
mek körül csoportosuló és működő történész iskolák harcait, anélkül, hogy
azokba közvetlenül beavatkozni kényszerülne. A román tudományos életre any-
nyira jellemző, politikai és anyagi érdekektől befolyásolt klikkrendszer megkö-
töttségeitől mentesen foglalhatott állást a román történelem nagy kérdéseiben
s ez a függetlensége előnyösen nyilvánul meg munkáiban. Mindenekelőtt tar-
tózkodik a román társadalom szerkezetének dáko-román előzményekre való
visszavezetésétől, élesen megkülönbözteti a nyugati hűbéres társadalmat a
román társadalmi rendtől, mely elsősorban balkáni vonásokat mutat, elismeri
azonban a magyar hatás nagy jelentőségét. Elveti azt a romantikus elméletet,
hogy kezdetben minden román szabad birtokos volt, s megállapítja, hogy már
a történelmi fejlődés adatokkal megvilágítható kezdetén fennállott a földesúr–
jobbágy társadalmi kettőssége. De amint nem túloz a parasztság érdekében,
éppen úgy nem ítélkezik – elődeivel ellentétben – a bojárság felett sem, hanem
józan tárgyilagossággal igyekszik a társadalmi folyamatok okait megállapítani.
Osztályokkal, egyénekkel, szomszédos nemzetekkel szemben tanúsított méltá-
nyos és higgadt magatartása ritka és üdítő jelenség a gyakran szenvedélyektől
fűtött román történetírásban. A román társadalmi és állami élet kialakulásának,
a közigazgatás és jogszolgáltatás rendjének sajátosságai és fejlődési fokozatai
tekintetében kutatásai döntő fontosságúak, s neki köszönhető a XIX. század
eleji román politikai és társadalmi forrongásoknak, a modern román civilizáció
hőskorának kitűnő feldolgozása is. Ez a korszak egyébként az, melyet a román
társadalomtörténészek előszeretettel választanak tanulmányaik tárgyául s mely-
nek forrásanyaga is meglehetősen ismeretes. Természetes azonban, hogy e kor
mozgalmainak megítélésében is gyakran érvényesültek mai világnézeti és poli-
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tikai szempontok, ami vitákra, mindenesetre a történeti valóság tisztázását
előmozdító vitákra adott alkalmat. Barnoschi D. V. pl. a moldvai szegényebb
rendű bojárok alkotmányos mozgalmában a modern értelemben vett demok-
rácia kezdeteit látja, s egyenesen példának állítja oda napjai politikai küzdel-
meiben, bár kétségtelen, hogy a szerző által helyesen a lengyel köznemesség
ideológiájából származtatott megmozdulás kizárólag a kisbojárok osztályér-
dekeit szolgálta. Zeletin Ştefan a román polgárság kialakulásáról írott mun-
kájában még tovább megy s egyenesen polgári aspirációkat tulajdonít ennek
a valójában erősen nemesi gondolkozású rétegnek. Zeletin egyébiránt a
materialisztikusan színezett szociológiai történelemszemléletnek úttörője, s
említett könyvében a modern román társadalom kibontakozását szinte kizáró-
lag a gazdaságtörténész szemüvegén keresztül mutatja be. Irányzatával azon-
ban meglehetősen társtalanul áll a román történészek közt, akik Brătianu I.
Gheorghenak ellene írt elutasító bírálatával általában egyetértenek. Lovinescu
Eugen, a nemrég elhalt finom tollú esszéista és irodalomtörténész a modern
román civilizáció létrejöttét tárgyaló kétkötetes munkájában szintén polemizál
Zeletin nézeteivel s igyekszik a történelmi materializmus és idealizmus túlzó
végletei közt a történelmi valósághoz hűségesen alkalmazkodó középutat meg-
találni. Könyve élvezetes és gondolatébresztő olvasmány, bár nemegyszer abba
a hibába esik, hogy a román életet gyökeréig átformáló nyugati eszmeáram-
latok iránti csodálatában a megelőző korszakok román történelmétől minden
önértéket megtagad s csak a vajdai abszolutizmus és a görögkeleti »sötétség«
reakciós megnyilvánulásait látja meg benne. Azt a tételt – melyben azonban
sok az igazság –, hogy a régi és a modern román civilizáció közt semmiféle
szerves kapcsolat nincs s a legújabb fejlődés minden hagyománnyal szakított,
kevesen formulázták meg határozottabban. A XIX. századi román irodalomnak
a nemzeti politikai megújulás szempontjából döntő jelentősége volt, s ezért
érthető, hogy az irodalomtörténészek, mint a háború előtt Eliade P., vagy újab-
ban Lovinescu, a szűkebb értelemben vett történetírás területén is jelentős
mértékben járulnak hozzá a kutatásokhoz. Ilyen, irodalomtörténész által írt
politikai történeti tanulmány Marcu Alexandru könyve a XIX. század második
felének román forradalmi mozgalmairól, mely a kor megismeréséhez nélkü-
lözhetetlen adatokat tartalmaz. Amint a XIX. század társadalomtörténetének
kutatóit nem tudta döntőleg befolyásolni a történelmi materializmus, úgy a ré-
gebbi korszakok belső viszonyainak tanulmányozói sem érvényesítik a mate-
rialista szociológiai szempontokat, bár Iorga radikális idealizmusa is
kritikájukkal találkozik. Giurescu szintézisének más viszonylatban már idézett
előszava egyaránt tagadja mind az anyagnak, mind a szellemnek primátusát
és mindkét tényező egyenlő arányban való szem előtt tartását ajánlja a leg-
megfelelőbb történetírói módszernek. Felfogása filozófiai szempontból talán
kifogásolható kompromisszum, de mindenesetre megóvhatja követőit a túlzá-
soktól. Történelemszemléletét ő maga realizmusnak nevezi és témaválasztá-
sában is érvényesíti, amennyiben politikai koncepciók és egyéni teljesítmények
helyett a történeti kollektívumok, az állam és a társadalom megnyilvánulásait
vizsgálja. Apja érdeklődési körében maradva, a régi román államszervezet
problematikájával foglalkozik jelentősebb munkáiban. A közigazgatás-történeti
kutatások egyébként a fiatal nemzedéknek nem egy tagját vonzzák s különösen
moldvai viszonylatban néhány alapos monográfia jelent már meg. Hasonló-
képpen egyre élénkebb érdeklődés nyilvánul meg gazdaságtörténeti kérdések
iránt is. Ide vonhatjuk a sok tekintetben még kezdetleges, módszeri problé-
mákkal küszködő, de néhány értékes eredményt máris felmutató jogtörténeti
kutatásokat. A hadtörténet terén Rosetti Radu tábornok tanulmányai hoztak
új eredményeket.”

A történetkutatás e kevéssé preferált területei, mintha kevesebb lehetőséget
adnának a kilengésekre, vagy talán ezzel inkább olyanok foglalkoztak, akiknek
nem volt célja kilengeni. Azok, akik ilyen hajlamokkal vagy feladatokkal láttak
munkához, könnyebb vadászterületeket választottak.

IRÁNYOK ÉS KUTATÓK
„Iorga hatása tartósabban a románság nyugati és bizánci kapcsolatainak tanul-
mányozásában mutatkozik meg, az ő irányításának tulajdonítható egyrészt a
kutatók erőteljes francia orientációja (feltűnően sok a francia nyelven megjelent
és francia vonatkozású dolgozat), másrészt a témakörök megválasztása.
Bizantinológiai vonatkozásban mindenekelőtt Brătianu I. Gheorghe iaşi-i egye-
temi tanár munkássága hozott új, jelentős eredményeket. Bizánci társadalom-
és gazdaságtörténeti tanulmányai, de főként a Fekete-tengeri középkori olasz
kereskedelem múltjára vonatkozó publikációi az elmúlt két évtized román tör-
ténetírásának legjavához tartoznak és mind dokumentációjuk, mind koncepci-
ójuk, mind előadási formájuk tekintetében kiemelkedő történetírói kvalitásokat
árulnak el. Családi hagyományai (atyja és nagyatyja évtizedeken keresztül Ro-
mánia miniszterelnökei s kül- és belpolitikájának irányítói voltak) a legújabb
kori román történelem kérdéseihez is vonzották, idevágó dolgozatai az európai
diplomáciatörténet alapos ismeretét tükrözik. Sajnálatos, hogy ez a kitűnő tör-
ténetíró olyan területre is elkalandozik, ahol nincs otthon, és a dáciai román
kontinuitás kérdését kellő bizonyító anyag nélkül, szellemes képzettársításokra
és intuitív, de helyt nem álló meglátásokra alapozva akarja az idegen közvéle-
mény előtt a román hivatalos politikai álláspontnak megfelelően beállítani egyik
legutóbbi könyvében. Iorga másik kedvenc tárgyával, a kereszteshadjáratok tör-
ténetével foglalkozik tehetséges tanítványa, Marinescu Constantin volt kolozs-
vári professzor. Számos részlettanulmánya után, melyek főként a XV. századi
spanyol, pápai és bizánci politikára vonatkoznak, nagyobb monográfiát írt V. Al-
fonz nápolyi király keleti politikájáról, ennek az előzmények után méltán jelen-
tősnek ítélhető könyvnek kinyomatása azonban Barcelonában a spanyol
polgárháború kitörése miatt megszakadt, s tudtunkkal máig sem fejeződött
be. A román történetírásnak nagy kárára van, hogy ez az emelkedett szellemű,
nagy műveltségű történetíró nem a hazai történelemben próbálja meg erejét.
El kell azonban ismerni, hogy az idegen nemzetek történetével való ismerkedés
nemcsak látókörét tágítja a román tudósoknak, hanem a román múlt számos
vonatkozásának feltárására is alkalmat nyújt. 

Érdekes megfigyelni, hogy talán az egy Iorga kivételével, aki a román tör-
ténelemnek minden korszakával behatóan foglalkozott, a XIV–XVIII. századok
nem annyira a szintetikus szemléletű, nagyvonalú történészeket, mint inkább
a szerényebb becsvágyú, részletkutatásokban elmerülni szerető tudósokat
vonzzák. Ennek magyarázata nyilván abban keresendő, hogy a román vajdasá-
gok története egy-két ritka kivételtől eltekintve, szegény a kiemelkedő politikai
egyéniségekben, még inkább a hosszú, alkotásokra képes uralkodásokban; az
egymást gyors ütemben felváltó vajdáknak sem idejük, sem kedvük nem volt
komoly bel- vagy külpolitikai akciókat kezdeményezni, s a török hegemónia
egyébként sem engedett valami nagy önállóságot nekik. Különösen az első két
évszázadban a forrásanyag is annyira gyér és keveset mondó, hogy csak a leg-
nagyobb nehézséggel lehet még a vajdák uralkodásának kezdő és befejező dá-
tumait is megállapítani. Ennek ellenére ezek a hálátlan évszázadok is egész
sor szorgos feldolgozóra találtak, akik az önfeláldozó részletmunkának nem -
egyszer tiszteletreméltó példáit nyújtják, mint Costăchescu Mihai, a kiváló for-
ráskiadó, aki hihetetlen akribiával nyomozgatja a román középkor szétszórt
adatait. Hosszabb lélegzetű munkát természetesen már a témák időbeli kor-
látozottsága és a források szegénysége miatt sem várhatunk ezekre a száza-
dokra vonatkozólag, Bejenaru C. N., Ciorănescu Al., Bulat T. G., Palade T.,
Nicolaescu St., Andreescu C. I., Stoide C., s főleg Minea Ilie Iaşi-i egyetemi
tanár munkásságát kell említenünk. Még nehezebb dolga van a XIV. századot
megelőző idők kutatóinak, hiszen a románságra vonatkozólag ebből a korból
úgyszólván semmi adat nem maradt fenn. Ezen a területen már a nyelvtudo-
mány és a régészet illetékes, a történészek csak kétes hitelű és értelmű ada-
tok tallózgatására szorítkozhatnak. Ezért kell eredményeiket fenntartással
fogadnunk.” 
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Ez a rövid és számunkra akár unalmasabbnak mondható fejezet is fontos.
Főleg, mert felhívja figyelmünket arra a hatalmas forráshiányra, melyet aztán a
román történetírás páratlanul gazdag fantáziája töltött fel tartalommal.

FOLYÓIRATOK ÉS FORRÁSKIADVÁNYOK
„Első pillantásra szembetűnő jellegzetessége a román történetírásnak, hogy
amint időben visszafelé haladunk, a kutatások mind inkább elaprózódnak.
Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy a két vajdaságban bekövetkezett sűrű
trónváltozások miatt egy-egy uralkodóról a legjobb szándék mellett sem lehet
köteteket, de még könyvet sem írni, meg kell elégedni néhány lapos közlésekkel.
Részben tehát maga az anyag indokolja a kisebb közleményeknek a terjedel-
mesebb monográfiákhoz viszonyított nagy arányát. Másrészt azonban számos
kutatási ág – mint láttuk – sokáig el volt hanyagolva s művelésük nemrég kez-
dődött meg. Az ismeretlen területen való útnyitás pedig mindig tapogatózással
jár együtt: a rövidebb lélegzetű tanulmányok ilyenkor a tájékozódást szolgálják.
Véleményünk szerint azonban a fenti két – egyébként kétségtelenül fennálló –
ok sem ad kielégítő magyarázatot, az apró közlemények, különnyomatok tö-
megének jelenségét nem érteti meg. Mint legfőbb hatótényezőt, a román tör-
ténetírásban kezdettől fogva felismerhető sietséget kell feltételeznünk, azt a
mohó törekvést, hogy századok mulasztását évtizedek, sőt évek alatt hozza be
a mai nemzedék s a kiadványok számát, a mennyiséget tekintve is a nyugati
nemzetekhez mérhető történeti irodalmat hozzon létre. Ezen a téren is Iorga
járt elöl, folyóiratai és az akadémia történeti osztályának tanulmánykötetei telve
vannak pár lapos cikkeivel s példáját idősebb és fiatalabb kortársai buzgón kö-
vetik. Kétségkívül ezzel az irányzattal áll kapcsolatban a történeti folyóiratoknak
kivételesen nagy száma is. A folyóiratkultusz különösen az első világháború
után ért el hihetetlen méreteket. A ma is élő történeti folyóiratok közül csak
kevésnek múltja nyúlik vissza korábbi évekre. Az 1867-ben alapított Convorbiri
Literare és az 1893-ban alapított Arhiva (Iaşi) csak részben adnak helyet tör-
téneti tárgyú közléseknek, igazi területük az irodalomtörténet, illetőleg nyelvé-
szet, Iorga két történeti folyóirata pedig, a Bulletin de l’Institut pour l’Étude
de l’Europe sud-orientale (később: Revue Historique du Sud-est Européen) és
a Revista Istorică közvetlenül Románia háborúba lépését megelőzőleg (1913,
illetőleg 1915) jelent meg. 1915-ben indult meg előbb Bogdan, majd Iorga
szerkesztésében a Buletinul Comisiei istorice a României. Inkább évkönyvnek,
mint folyóiratnak számít, a benne közölt cikkek kis terjedelme miatt azonban
bátran az utóbbi kategóriába sorolható a román akadémia történeti osztályának
kiadványa (Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice), mely szintén a
régi Románia öröksége. A nagy többség azonban már az új Romániában kelet-
kezett. A Iaşi-i egyetem Minea Ilie szerkesztésében Cercetări Istorice címen,
míg a csernovici egyetem Nistor Ion I. vezetése alatt Codrul Cosminului címen
egy időben, 1925-ben indított történeti folyóiratot, a bukaresti egyetem fiatal
professzorai pedig – mint már említettük – 1931-ben adták ki a Revista Istorică
Română-t. A kolozsvári egyetem történésztanárai nem indítottak folyóiratot,
azonban két évkönyv kiadását is megkezdték, egyiket 1921 óta Anuarul
Institutului de Istorie Naţională, Universitatea din Cluj címen Lupaş Ioan és
Lapedatu Alexandru, a másikat Mélanges d’histoire générale címen Marinescu
Constantin szerkesztette. Évkönyvet adnak ki a Fontenay-aux-Roses-i és római
román intézetek is, főként történeti tárgyú tartalommal Mélanges de l’École
Roumaine en France, illetőleg Ephemeris Dacoromana címen. 1925-ben Moisil
C. szerkesztésében indult meg az állami levéltár közlönye, a Revista Arhivelor.
Legutóbb 1939-ben alapított Kogălniceanu M. I. Arhiva Românească címen
Bukarestben történeti folyóiratot. Ezek az általános érdekű szaklapok, de még
több a helytörténeti folyóirat, melyek az egyes történeti tájegységek központ-
jaiban jelennek meg, rendesen, mint vidéki múzeumok közlönyei. Ilyenek:
Analele Dobrogei (Constanţa, 1920. Szerk. Brătescu C.), Ioan Neculce (Iaşi,
1921. Szerk. Ghibănescu Gh.), Arhiva Someşană (Naszód, 1925. Szerk.

Şotropa V.), Analele Banatului (Temesvár, 1928. Szerk. Miloia I.), Arhivele
Basarabiei (Chişinău, 1929. Szerk. Bulat T. G. és Tomescu C. N.), Arhivele
Oltenei (Craiova, 1921. Szerk. Laugier Ch. és Fortunescu C. D.), Ţara Bârsei
(Brassó, 1929. Szerk. Banciu A.), továbbá számos városi szemle (Analele
Brăilei, Cronica Romanului stb.). Természetes, hogy különösen ez utóbbiaknak
színvonala igen ingadozó; a könnyű publikációs lehetőségek tág teret engednek
a dilettánsoknak, akiknek hangja így a kelleténél inkább érvényesül, s a nemzeti
büszkeségtől mámoros, de kellőleg nem dokumentált, kezdetleges módszerű
történeti elmefuttatások a román történetírás termelésének tekintélyes száza-
lékát teszik ki. Legfőbb érdemük ezeknek a folyóiratoknak, hogy nagy tömegű,
igaz, hogy kellőleg meg nem rostált és gyakran hibásan közölt forrásanyagot
szállítanak a komoly kutatóknak. Ezzel szemben a sok folyóiratnak megvan az
a veszélye, hogy mivel állandóan cikkekkel, közlésekkel kell táplálni őket, szinte
kényszerítik a munkatársakat a félmunkára, rögtönzésre, elsietett következte-
tések levonására, a hosszabb lélegzetű, alapos részletmonográfiák helyett kel-
lőleg át nem gondolt, meg nem érlelt eredmények idő előtti közzétételére,
egyszóval a történetírói alkotás szétforgácsolására. 

Ez a folyamat különösen a forrásközlés tekintetében egészségtelen, mert az
anyag szinte összegyűjthetetlenül szétszóródik, vagy legalábbis időrabló és el-
kedvetlenítő feladat elé állítja a lelkiismeretes kutatót. Ezért sürgette 1926-
ban Giurescu C. C. a kiadott források repertóriumának összeállítását, melynek
nehézségeit azonban legjobban mutatja az, hogy máig sem valósult meg. Az
oklevelek és egyéb kútfők rendszeres és együttes kiadására irányuló törekvések
már a háború előtt megnyilvánultak és jelentős eredményeket is értek el. Gon-
dolunk itt főleg a Hurmuzaki Eudoxiu által megindított Documente privitoare
la istoria Românilor című hatalmas sorozatra (Bukarest, 1887–), mely külföldi
román vonatkozású anyagot tartalmaz. A kezdeményezés azonban ellanyhult s
a háború után csak néhány kötete látott napvilágot. Nem folytathatta Iorga sem
két sorozatát (Ştudii şi documente, Acte şi fragmente). A szorgalmas Ghibănescu
1906-ban indított két sorozatának (Surete şi Izvoade és Ispisoace şi Zapsie)
újabb kötetei ugyan a háború után is egymás után jelentek meg és a román
hazai oklevelek leggazdagabb gyűjteményét jelentik, kiadási módszer tekinte-
tében azonban sok kívánni valót hagynak maguk után. A román hazai okleve-
leknek rendszeres, kritikai kiadását Bogdan kezdte meg 1913-ban Nagy István
moldvai vajda (1457–1504) okleveleinek mintaszerű közlésével, s az ő szi-
gorú elvei szerint tette közzé a moldvai középkori oklevelek fennmaradó ré-
szét Costăchescu Mihai. A havaselvi oklevelek kritikai corpusát Panaitescu P.
Petre publikálta, de eddig csak 1490-ig jutott el. A XVI–XVIII. századi hazai
oklevelek Ghibănescu említett gyűjteményén kívül főleg egyes helységek és táj-
egységek speciális oklevéltáraiban jelennek meg, sajnos, ezeknek a száma azon-
ban egyelőre nem nagy a hiányokhoz képest. Sokkal jelentősebb, de a
teljességtől még nagyon is távol járó hazai forrásanyag került kiadásra a XIX.
századra vonatkozólag. Ebben a tekintetben a Brătianu-család kulturális ala-
pítványa (Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu) adott a legtöbb lehetőséget
a történészek számára. A kiadásában 1927 és 1940 közt megjelent 50 kötet
történelmi tanulmány és forráspublikáció közt különösen értékesek a Brătianu-
és Golescu-családok okmány- és levelestárai, továbbá az 1821. és 1848. évi
havaselvi forradalmi mozgalmakra vonatkozó iratközlések. Külföldi források
közzétételét mozdította elő a királyi alapítványok (Fundaţiile Regale) vezető-
sége, mindenekelőtt a kivételes szorgalmú magyar kutató, Veress Endre külföldi
levéltárakban összegyűjtött román vonatkozású oklevélgyűjteményének kiadá-
sával, melynek eddig 11 kötete jelent meg. A római román iskola olaszországi
levéltárakból ad ki román történelmi adatokat Diplomatarium Italicum című
sorozatában, melynek 1940-ben a negyedik kötete jelent meg. A román aka-
démiának a háború után megindított Studii şi Cercetări című sorozatában nem-
csak történelmi tárgyú munkák láttak napvilágot, hanem történelmi monográfiák
mellett forráskiadványok is helyet kaptak benne. E gyűjteményeken és sorozatos
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vállalkozásokon kívül nagy tömegű forrásközlést találhatunk a felsorolt folyó-
iratokban, továbbá önálló kisebb-nagyobb kiadványokban, részletes ismerteté-
sükre azonban ezúttal nem térhetünk ki.” 

Hosszadalmas felsorolás ez, mégis érdemes átfutni rajta. Az érdeklődő ér-
telmiségi bámulhatja Makkai rendkívüli tájékozottságát. Ugyanakkor szomorúan
tapasztalhatja, hogy a magyar történetírás mennyivel kevesebb figyelmet, s fel-
tehetően támogatást, kapott ennek a román történetírói zuhatagnak az ellen-
súlyozására.

„Tudatában vagyunk annak, hogy a neveknek és műveknek fenti seregszem-
léje nem teljes, ezúttal azonban nem lehetett célunk az elmúlt két évtized román
történetírásáról kimerítő ismertetést, még kevésbé minden részletkérdésre ki-
terjedő bibliográfiát adni. Hasonlóképpen messze vezetett volna a történelem
kiegészítő szaktudományaival, a régészettel, nyelvészettel, irodalomtörténettel,
egyháztörténettel, numizmatikával s a többiekkel foglalkozni, bár különösen a
két első, tekintettel a román őstörténet szorosabban vett történeti forrásainak
szegénységére, a legrégibb korok szempontjából nélkülözhetetlen fontosságú
adatokat szolgáltat. Pârvan V., Andrieşescu I., Vulpe R., Lambrino Sc.,
Christescu V., Teodorescu D. M., Daicoviciu C. régészeti, Philippide A.,
Puşcariu S., Drăganu N., Iordan I., Bărbulescu I., Rosetti A., Capidan T.,
Densuşianu O. nyelvészeti munkássága döntő hatást gyakorolt a legrégibb
román történelem problematikájára. 

Iorga tragikus halála lezárja a román történetírásnak azt a korszakát, melyet
mindvégig, akár mint vezér, akár mint viták és támadások középpontja, az ő
dinamikus egyénisége határozott meg. Eredményekben, de főleg kezdeménye-
zésekben és vitákban gazdag korszak, melynek utolsó évei egy új történész-
nemzedék és új történelemszemlélet lassú kibontakozásának jegyében zajlottak
le. Ennek a válságnak azonban ma még csak szórványos következményeit ész-
lelhetjük, a romantikából a realizmusba fordulás folyamata még nem ment min-
den vonalon végbe, s napjaink egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a józan
tárgyilagosság irányzatát végső diadalra segítsék. Az elmúlt két-három év ese-
ményei felkavarták az indulatokat, a politikai szenvedélyeket; a tudományos ku-
tatást háttérbe szorította a propagandatevékenység, mely gyakran még
történelemhamisítástól sem riad vissza. Reméljük, hogy nem egy komoly szán-
dékú román történész idővel a feledés sűrű fátylát igyekszik majd borítani je-
lenlegi munkásságára, mely újra felszabadította a román történetírás múltjának
már-már megtagadott kísérteteit”.

A kísértetjárás tehát már korábban elindult és a Ceauşescu-diktatúra idején
tetőzött. Amint azt Makkai régebbi időkre utalva írta: akkor is a román önérzet
megsértését jelenthette a nemzeti dogmává merevedett dáko-román elmélet bí-
rálata. Sőt a bíráló személyes szabadságát veszélyeztethette. Ha régebbi román
történészek politikai barátságok kedvéért is rugalmasan változtatgatták törté-
nelmüket, a diktatúra idején a belső politikai hatalom egyik bástyája lett a hamis
történetírás, melynek varázsos ködfelhője eltakarni hivatott a mindennapok
szenvedéseit.

De kétségtelen, hogy nem csupán takarónak szánták. A diktátornak valódi
nemzeti céljai is voltak. Az ő szocializmus építése ennek csupán a paravánja
volt. A történelem tehát – amint szerzőnk erről is ír – nyersanyaggá vált a cél-
tudatosan alakító történetíró kezében, tárgya pedig sem nem az egyén, sem
nem az emberiség, hanem kettőjük között a nemzet. Az uralkodó eszme a na-
cionalizmus maradt. De rendületlenül hittek a rideg tények igazságánál maga-
sabb rendűnek tartott igazságban, a nemzet ügyének jogosságában. Akár csak
a Makkai által idézett régebbi történészek.

E sok mindent meghatározó, vagy végleg eldöntő, letűnt, de nemzeti szem-
pontból eredményes korszakában Románia a kommunizmus és az ortodoxia
tandemjének segítségével haladt arra, hogy egy bizáncias világot erőltessen a
nyugatias Erdélyre, s ugyancsak Makkait idézve lehessen a román görög keleti
világnézetben is gyökerező valamilyen „Bizánc utáni Bizánc”. Az óhaj máig él,

csak változó formákat ölt. Mindenesetre Bukarestben épül a világ legnagyobb
ortodox katedrálisa, és – statisztikák szerint – volt olyan év, amikor az ország-
ban naponta több mint két ortodox templomot szenteltek.

Azt is láthattuk, hogy bár voltak történetírásuknak olyan képviselői, akik –
mint Panaitescu lapjának beköszöntőjében – kimondták: „a történetírást nem
kell a politikai és szociális küzdelmek síkjára átvinni. Sem nemzeti, sem egyéni
szempontból az igazság sohasem árthat”. És ez semmiféle formában nem meg-
engedhető, mert: „a stílus sohasem pótolhatja az igazságot”. De idézhetjük
Giurescut ismét: „Azt tartjuk, hogy a történelmi romanticizmust – hogy ne ne-
vezzük másként – egyszer s mindenkorra el kell vetni. Élete magyarázható, ha
nem is menthető, a XIX. században, nálunk egészen a háborúig, azaz a nagy
nemzeti és társadalmi visszakövetelések idején, mikor a »történeti« érveknek
különleges értéke volt; de ma, a realizmus, az általános ellenőrzés és szoros
tudományos együttműködés korában, tűrhetetlen.”

Sajnálatos módon azonban maradt egy dogma, a kontinuitás elmélete mint
„terhes örökség”. Ezen még maga a dákgéta származásról író Giurescu sem
tudott átlépni. Ma is alig akad olyan, aki venné a bátorságot, hogy ezt tegye.
A szerző így írja: „nem mertek vagy nem akartak szakítani vele”. Már Iorga
meglengette fejük felett a lángpallost. „Antinacionális történetíróknak” nevezte
azokat, akik az igazságkeresés útjára léptek. Főleg Panaitescut és híveit tá-
madta, kijelentve, hogy ezzel fegyvert adnak az ellenség kezébe.

Saját fegyvereik annál kíméletlenebbek voltak. Trianon után a gazdasági és
kulturális egyeduralom érdekében mindent bevetettek és a második világháború
után is ez történt. A hegemónia megszerzése és a homogenizálás Romániában
rendszersemleges tevékenységgé vált, s a mai napig folyik. Most még ügyesebben,
európai leplek takarásában. A magyarság most is az ezer éves elnyomó, a ro-
mánság az ezer éves áldozat. A magyarság valamiféle kollektív bűnös, a román-
ságot kárpótolni kell. Makkaival szólva a román–magyar történelmi együttélést
nemegyszer: „a jó és a rossz princípiumainak mitikus harcává egyszerűsítik le.”

Bölcsen ítél Makkai, mikor arra hívja fel a figyelmet, hogy a román törté-
netírói szemlélet mintha a történelmi jogot akarná a felhánytorgatott szenve-
déssel kiváltani. A történetírói sietség pedig ma is folytatódik. 

De! De talán most már reménykedhetünk egy erőteljesebb új iskolában. Ami
természetesen nem jelent többet, mint az igazság győzelmét a hazugság felett.
A történelmi jog mára a könyvtárak lakója lett. Döntött a demográfia. A termé-
szetes és a mesterséges együtt.

y

Beköszöntő
Emlékezés: Hat éve 1943/10.

Az örökké óhajtott magyar egység megteremtésére tett felejthetetlen kísérlet
volt az 1937-es Vásárhelyi Találkozó. Célkitűzéseit elsöpörte a nem sokkal
utána kitört világháború és a baloldal ezt követő egyeduralma, de elméleti alap-
vetéseit az idő – mintha megállt volna – nem kezdte ki.

„1937. október másodikán az erdélyi fiatal magyar szellemiség 186 képvi-
selője ült össze Marosvásárhelyt: a Vásárhelyi Találkozó megalkotói. A találkozó
előtt kiadott proklamációból ma is egyetemes érvénnyel csendül ki az, amiben
minden magyarnak egyet kell értenie, csak éppen a »népkisebbségi« és az »er-
délyi« megjelöléseket kell kihagynunk: 
1. Támogatunk és szolgálunk minden olyan törekvést, mely a magyarságot tu-
datossá és erőssé teszi arra, hogy sorsát önmaga irányítsa.
2. Szükségesnek látjuk társadalmunk átformálását abból a célból, hogy a ma-
gyarság egyetemes érdekeinek a síkján az osztályok közötti választófal eltűnjék.
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A falusi kisbirtokos rétegnek és munkásságnak kell alkotnia azt az erős nemzeti
testet, melyet a nevelő értelmiséggé átalakult középosztálynak kell szolgálnia. 
3. Fel kell ébreszteni és táplálni kell azt az öntudatot, mellyel a magyarság si-
keresen ellenállhasson minden olyan támadásnak, mely őt nemzeti érdekeiben
és jogaiban veszélyezteti. 

A három napon át tartó eszmecsere után a találkozó résztvevői hitvallást
tettek nemzetpolitikai meggyőződésükről. Ebből vesszük a következőket: 

»Az erkölcsi megigazulásban és szellemi megnemesedésben, a nemzeti ön-
tudat fokozásában látjuk jövőnk egyedüli útját. Elítéljük azt a szellemet, mely
személyi torzsalkodásokkal, mindenki elgáncsolásával és az építő erők meg-
bontásával akadályozza meg a kibontakozás útját.« 

»Meggyőződésünk az, hogy az alkotó szellem szabad és szabadnak kell len-
nie megnyilvánulásaiban is, azonban csak azokat a tudományos, irodalmi és
művészeti alkotásokat valljuk magunkénak, melyek a magyarság nemzeti és er-
kölcsi értékeit és érdekeit nem veszélyeztetik.« 

»A sajtó csak úgy teljesítheti kötelességét, ha az önvédelmi egység, példa
és tanítás napi megnyilvánulása. Nemzeti érdekeink megparancsolják, hogy a
magyarság létérdekeit érintő döntő kérdésekben teljesen azonos álláspontot
foglaljon el. Ne szolgáljon tehát idegen érdeket. Legyen mértéke a tárgyilagos-
ságnak, őrzője a nép jövőbe vetett jogos reménységének, öntudatosítója népé -
nek, ápolója a közösség szellemének, mert szerepe mindenekelőtt a nemzet
nevelése.« 

»Valljuk, hogy életünkben a krisztusi elvek és tanítások alapján a szociális
igazságnak érvényesülnie kell és vállaljuk a közösséget a munkássággal a ki-
zsákmányoló tőke elleni küzdelmében. A magyarság önvédelmének egysége ér-
dekében azonban elengedhetetlennek tartjuk, hogy a munkásság saját soraiban
teljes erejének súlyával küzdjön minden elnemzetietlenítő kísérlet ellen, s teljes
odaadással szálljon harcba összeköttetéseivel együtt a magyar nemzetvédelem
egyetemes érdekei mellett.«”

Magyarország egy nagy európai konglomerátum kisebbségévé vált. Szuve-
renitásának egy részét adta ezért a kölcsönös előnyöket ígérő közösségért, de
becsapták, és a látszat támogatás paravánja mögött lezajlott gazdasági kifosz-
tása után szuverenitását is egészen elvennék. Ezért az erdélyi magyar kisebbség
legjobbjai által 1937-ben kimunkált három pont máig érvényes, mégpedig az
összmagyarságra. Mert: saját sorsát önmagának kell irányítania, de erre csak
akkor van esélye, ha egy nevelő értelmiség valóban elláthatja és el is látja nevelő
feladatát, és újjászületik az egészséges nemzettudat.

Ám, ha tovább olvassuk e rövid beköszöntőt, akkor rájöhetünk, hogy egyéni
vagy csoportérdekből napjainkban változatlanul folyik a gáncsoskodás. A te-
hetségek java része, nemzettudatának gyengülése, sőt hiánya miatt veszélyezteti
a nemzeti érdeket, melyet a sajtó – vagy ma már média – nagy része sem vesz
figyelembe. A baloldalinak nevezhető értékek hangoztatása csupán hatalom-
szerzési eszközzé vált. Ezenközben élet-halál küzdelem folyik a nemzet egye-
temes érdekeinek védelmében.

y

Reményeink az érdekek árnyékában
Bárdossy László: A váradi egyezség 1943/10.

„A mohácsi vészt követő kettős királyválasztás következményeként az
ellenkirályok, Zápolyai János és Habsburg Ferdinánd között több mint
egy évtizedig tartó, változó szerencsével folyó küzdelem indult meg,
mely végeredményében mindkét felet kimerítette és a török hódító ter-
veit segítette elő. Ezt a veszélyt felismerve, a magyar közvélemény

kényszerítő óhajára az ellenkirályok 1538-ban Váradon kiegyeztek.
János király azt remélte, hogy ezáltal megnyerheti Ferdinánd báty-
jának, a hatalmas V. Károly német-római császárnak tényleges segít-
ségét a török ellen. Bárdossy László »Magyar politika a mohácsi vész
után« című, rövidesen megjelenő tanulmányának alább közölt részlete
ennek a megegyezésnek politikai jelentőségét világítja meg.

A fegyverszünetet elég hamar sikerült Rozgonyban tető alá hozni. 1537.
december 1-jén írták alá, azzal az elhatározással, hogy a tulajdonképpeni bé-
ketárgyalásokat Patakon fogják folytatni. Az ilyen tárgyalások természete, majd-
nem ceremóniája az, hogy előbb mindegyik fél még megpróbálja a maximumot
kialkudni. A legmagasabb igényekkel kezdi, hogy legyen miből engedni. 

Érdemi nehézség is akadt bőven. Aztán ahogyan telt az idő, ismét éreztette
hatását a helyzet labilitása. 

A goriani vereség miatt nemrég még kétségbeesett Ferdinándban újra fel-
ütötte fejét az olcsó reménykedés. A császár és a francia király között létrejött
fegyverszünet, a törökellenes liga megalakításának kedvező kilátásai ismét ki-
egyenesítették a derekát. Megint a császár segítségében bizakodott. Mint min-
dig, most is nem a maga, hanem az egész Habsburg-birodalom tétjeivel akart
volna játszani. Ha rajta fordul meg, talán nem is jön létre a béke. 

Mert Jánosnál sem hiányoztak a kerékkötők. A francia király követén kívül,
a brandenburgi és a mainzi választó is azon fondorkodott nála, hogy az ő köz-
benjárásuk nélkül ne kössön békét. 

De a dolog most már józanabb és keményebb emberek kezén volt; nem
olyanokén, akik változó hangulatok hullámain lebegtek. 

A végén a császári orátor már nem is jelentett és nem kért utasítást, hanem
február 24-én »sok baj, fáradság és könnyek« után elfogadta azt a szerződést,
amelyet a »nagyváradi béke« neve alatt regisztrált a történelem. 

Károlyi Árpád azt írja, hogy amit a mohácsi katasztrófa rontott rajtunk, azt
a nagyváradi béke volt hivatva jóvá tenni. 

Ez a megegyezés mindenesetre egyik legfontosabb állomása a mohácsi vész
utáni idők magyar politikájának. Nem csak azért, mert mint Károlyi írja: »ebben
az aktusban Magyarország s az önálló magyar király Zápolya személyében –
hosszú időre – utoljára lép fel a világtörténelemben«. 

Kölcsönös megegyezésből fakadó elhatározások bizonyos fokig még akkor
is kihatnak a dolgok további alakulására, ha végrehajtásukra nem kerül sor; ha
azok, akik kötötték, hamarosan kölöncnek érzik, aminek a terhét legjobban
szeretnék ledobni. 

Az egyszer megkötött szerződésnek nemcsak a kancelláriákban marad
nyoma, hanem azok gondolkodásában és cselekvésében is, akik létrejöttében
részt vettek s akik teendőiket a megegyezéshez igazítják, mindaddig, amíg a
helyzet gyökeres változása félre nem löki az útból és el nem temeti. 

A nagyváradi béke sohasem volt teljes értékű megegyezés. Azok, akik kö-
tötték, nem merték nyilvánosságra hozni. Titokban létesített expediens volt a
nyugalmi helyzet átmeneti biztosítására. Olyanok kötötték, akik a saját erőiknél
összehasonlíthatatlanul hatalmasabb tényezők (az ozmán birodalom és a csá-
szárság) ütközésének vagy érintkezésének egyik pontján állottak s akik éppen
ezért a maguk alkujával e tényezők viszonyát nem határozhatták meg. Nem raj-
tuk fordult meg, hogy e tényezők viszonya hogyan alakul és mérkőzésüknek –
ha sor kerül rá – mi lesz az eredménye. Pedig a megegyezés végrehajtása éppen
ettől függött. 

Fráter Györgyék részéről ugyan minden megtörtént, hogy a megállapodásba
közvetlenül belevonják a császárt s amennyire csak lehet, reáépítsék a meg-
egyezést. Tudták, hogy nélküle mit sem ér az egész. 

A szerződés valóban, elvben és forma szerint nem János és Ferdinánd között,
hanem egyfelől János, másfelől V. Károly császár (mégpedig elsősorban a csá-
szár) és Ferdinánd között jött létre, amit a szövegezés megfelelően kifejezésre
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juttat. Ezen nem változtat az a tény, hogy a szerződést előbb (1538. június 10-
én Breslauban) Ferdinánd erősítette meg s a nagy távolság miatt csak később
került Károly elé, aki Toledóban az év novemberében (a közelebbi adat isme-
retlen) Jánoshoz intézett levelében azt a maga részéről kifejezetten elfogadta
és ratifikálta. (…)

Tisztán jogászi szemmel nézve, a császárra háruló kötelezettség érvénye
nem lehet vitás. Nyilvánvaló az is, hogy nemcsak úgy »rántották bele« a szer-
ződésbe, hanem ő maga akarta a megegyezést. Az ő megbízottja kötötte; fivére
ügyéről volt szó, akitől nem szívesen tagadta meg a támogatást, s végül – a va-
lóság világában ez a legfontosabb – nyugalmat akart a keleten, nehogy a biro-
dalom erőit esetleg elvonják számára hatodrangú bonyodalmak s szándékai
ellenére kénytelen legyen közbe lépni. 

De éppen ebben rejlett a gyökeres különbség a szerződő felek szándékai és
felfogása között. Ferdinánd azért akart nyugalmat, hogy később annál bizto-
sabban tehesse rá a kezét Magyarországra, amihez szüksége volt a császár és
a birodalom hathatós segítségére.

Fráter György azt remélte, hogy ha Nyugatról nem szorongatják, a meg-
erősödő ország a császár nélkülözhetetlen támogatásával nemcsak sikerrel áll-
hat ellen a töröknek, hanem visszaszerezheti régi hatalmát. 

Mindketten a császárra számítottak, aki pedig nem akart mást, csak éppen
szabadulni a két király harcának kellemetlen következményeitől. S ha gondolt
is arra, hogy később a török ellen fordul, maga akarta megválasztani: hol és
mikor támad. 

A valóságos szándékok és érdekek tehát egyáltalán nem voltak harmóniában,
és ez az – nem pedig a szerződés »jogi érvénye« – amin minden megegyezés
életképessége megfordul. 

A valóságban mégis csak János és Ferdinánd állottak egymással szemben
szerződő felekként. Az ő érdekeik összeegyeztetése volt a cél – a távoli császár
áldása mellett. 

A szerződés szövege szerint azt várták tőle, hogy fivérével együtt »a lehető
legnagyobb gondot és buzgóságot fordítsa« a magyar királyság és minden ré-
szeinek támogatására és védelmére, és egyebek közt, úgy, ahogyan azt János
Nápolyba küldött követei előtt ő maga ajánlotta, »Belgrád – Isten segítségével
leendő – visszaszerzését különös feladatának tekintse«. 

János és tanácsosa tehát joggal számíthattak a császár mielőbbi fellépésére,
mégpedig éppen Magyarországon. 

Lássuk, hogy ezzel szemben mi az, amit a császár a váradi szerződés meg-
erősítéséről szóló levelében valóban vállalt. 

Ebben a levélben szó sincsen Belgrádról. A császár őszinte volt. Nem olyan
bőkezű szavakban és ígéretekben, mint fivére, vagy mint a lundi érsek. (…)

Ez a levél elsőben is finoman elhárítja azt, mintha a császár hozta volna
létre a váradi szerződést; ő csak »fáradhatatlanul támogatta«, ami – ha szigo-
rúan vesszük – azt is jelentheti, hogy közvetlenül nem kíván benne részt vállalni,
nem tekinti magát szerződéskötő félnek. Erre utal az is, hogy szabatosan a
János és Ferdinánd közötti békéről beszél. Ha a továbbiakat elemezzük: a csá-
szári erők rendelkezésre bocsátását csak azzal a fenntartással biztosítja, ameny-
nyire az hatalmában áll (»quoties per nos fieri poterit«). Ezen túl a keresztény
királyok és fejedelmek segítségének megszerzésén van a hangsúly, és csak »ha
a tervek sikerülnek« (consilia nostra ex sententia cesserint) kerülhet sor szára-
zon és vízen a támadásra a török ellen. 

A szöveg utolsó része inkább úgy hangzik, mintha nem a császár biztosítana
támogatást Jánosnak, hanem mintha csak tudomásul venné és elismerné azt,
hogy János is csatlakozott ahhoz a török elleni ligához, amelyet 1538. február
8-án kötött a császár a pápával és Velencével. A liga akciójának kilátásairól és
nem arról van szó, hogy a császár Magyarországgal szemben valami konkrét
kötelezettséget vállalt volna. Például olyant, amely Belgrád és a régi határ visz-
szaszerzésére vonatkozik. 

(…) Maga a szerződés azon az alapelven épült – ez eredetileg Várday Pál
prímás gondolata volt –, hogy a magyar királyság egy ország marad, csak át-
menetileg két királya lesz. Ezt az elvet a szerződés több pontja világosan le-
szögezi. Először is ott, ahol megállapítja, hogy az országot akármilyen közös
külső vagy belső ellenséggel szemben János a császárral és a római királlyal
együtt közös erővel védi. Azaz, ki-ki nemcsak annak az országrésznek a védel-
méről gondoskodik, amelyet birtokában tart, hanem az egész »közös királyság«
birtokainak és tartományainak védelmét kölcsönösen együtt látják el. (Ferdi-
nánd leveleiben ettől fogva ismételten a »közös királyság« »ad conservationem
regni istius comunis« terminológiáját használja.) 

Talán még világosabban érvényesül ez az elv abban a pontban, amely szerint
ugyancsak együttes erővel kell eljárni azokkal a belső »rebellisekkel« szemben,
akik ellenszegülnének a szerződésnek, vagy az annak biztosítása érdekében
»közösen kiadott« rendelkezéseknek. Már addig is, amíg a szerződés publiká-
lására sor kerül, a szerződő felek kötelesek voltak arra, hogy a pillanat köve-
telményeinek megfelelően testvérként és barátként járjanak el, ha ellenség
támadna rájuk vagy közülük egyikre. 

A »közös királyság«-nak a szerződés értelmében van egy közös szerve és
ez az egész ország részére a régi törvényeknek megfelelően választott nádor.
A két király mellett tehát egy nádor, aki az ország egységét megszemélyesíti. 

A dolog természetéből következik, hogy a nádort közösen tartott ország-
gyűlés választja – ezt egyébként a szerződés meg is mondja – mégpedig az az
országgyűlés, amelyen a békekötést kihirdetik. 

Ugyanennek az országgyűlésnek a feladata, hogy a királyság javának és nyu-
galmának biztosításáról tárgyaljon. 

Közös védelem, közös országgyűlés, közös nádor, a két király megállapo-
dása arra nézve, hogy az országos méltóságokat és hivatalokat hogyan töltik
be, a pénzverés közösen gyakorlandó joga, végül a szükséghez képest közösen
kiadott rendelkezések: a szerződés így kívánta fenntartani és biztosítani az or-
szág egységét. 

Vajon mi lett volna a közös nádor szerepe a két király mellett? Vagy helye-
sebben a két király között mivé fejlődhetett volna ez a méltóság, ha csakugyan
betöltik? 

A szerződés többi rendelkezése is az ország egységének elvéből következik. 
János halála után »az ország a maga egészében, minden tartományaival és

részeivel együtt, a királyi hatalom teljével« Ferdinándra vagy amennyiben már
nem volna életben, fiú-utódaira, illetőleg ilyenek hiányában a császár törvényes
fiú örököseire száll. »A törvényes igényjogosultat közös megegyezéssel királlyá
kell választani.« 

Viszont, ha a császár és Ferdinánd leszármazóinak magva szakad, az ország
visszaszáll János fiú örököseire, és ha ilyenek nem volnának, ismét a magyar
nemzet szabad királyválasztási joga jut érvényre. 

Hogy az országban eleddig tiszteletben tartott közjogi felfogás mellett, titkos
vagy akár nyilvánosságra hozott szerződésben, a trón betöltésének kérdését
ilyen módon egyáltalán lehetett-e szabályozni – arról most ne beszéljünk. 

Az ország egységének fenntartásával és a trónutódlás rendezésével a szer-
ződés mélyen bent járt a jogi fictiók világában, de a tulajdonképpeni szándékra,
a lélek mélyén élő törekvésre semmi sem volt olyan jellemző, mint éppen az,
hogy elsősorban az ország egységét akarta fenntartani. 

Egyebekben a szerződés a tényleges helyzetet szentesítette: János is, Fer-
dinánd is teljes királyi joggal megtartják azt, ami de facto birtokukban van, a
törvényes adományozások mindkét részen érvényben maradnak; az 1526 óta
erőszakkal elfoglalt javakat azonban régi birtokosaiknak vissza kell adni. 

A határok kitűzésére a két uralkodó közös egyetértéssel nyolc »a magyar
nemzetből való« biztost küld ki. Ezentúl senkinek sem szabad egyik királytól a
másikhoz átpártolni. Az eddig történt kölcsönös sérelmek a két király és alatt-
valóik között menjenek feledésbe. 
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Nézzük már most, hogy a tényleges állapot kölcsönös elismerésén kívül mit
adott, illetőleg mit kapott a két fél? Ferdinánd »jogigényt« szerzett (már olyant,
amilyent az országgyűlés hozzájárulása nélkül alkotott titkos szerződéssel biz-
tosítani lehetett) az ország egész területe feletti uralomra. 

Ezzel szemben János ígéretet kapott arra, hogy a császár a Zápolya-ház
patrimoniumából – ide értve mindazt, amit János örökölt, maga szerzett vagy
még ezentúl szerez, valamint azt is, amit a család Lajos király haláláig a magyar
uralkodóktól kapott zálogként birtokában tartott – külön hercegséget alakít
János fia részére, akit ennek az ún. »szepesi hercegség«-nek a birtokában meg-
véd. A patrimonium elidegenített részeit a béke kihirdetésétől számított két év
alatt országos hozzájárulásból kell visszaváltani. Azokat a részeket pedig, ame-
lyek Ferdinánd birtokában levő területekre esnek, a császár mint sequestrumot
tartsa oltalma alatt addig, amíg az örökség átadására sor nem kerül. 

A »szepesi hercegség« létesítésére és átadására vonatkozó kötelezettség tel-
jesítését a szerződés azzal biztosítja, hogy az ország csak akkor kerülhet Fer-
dinánd vagy fiú utódainak uralma alá, ha János fia az előírt módon, teljes
egészében, minden hozzátartozó várral, várossal és birtokrésszel, valamint a
Szepes megye feletti joghatósággal együtt, már megkapta a hercegséget. Erre
az ország méltóságainak külön meg kell esküdniök. 

A szerződésben a két király ígéretet vásárolt egymástól ígéretért. 
Az egyik annak az országnak az átadását ígérte, amelyet a szultán is a ma-

gáénak tartott, a másik egy még nem létező hercegséget ígért, amelynek a ré-
szeit előbb úgy kellett volna országos hozzájárulásból boldog birtokosaiktól
visszaváltani... 

Vajon Fráter György mennyi kézzelfogható valóságot látott ebben az al-
kuban? 

A kialakult helyzet szentesítése legalább megfelelt a tényleges erőviszony-
oknak. Minden ezen túl elképzelés volt, reménykedés vagy önáltatás; a legjobb
esetben kísérlet – de ennek is veszedelmes. 

Talán annak a bizakodásnak volt még legtöbb alapja, hogy a szerződés te-
remtette renddel az ország egységét fenn lehet tartani. 

Ha mindkét oldalról magyarok kötötték volna a megegyezést s végrehajtása
is az ő kezükben maradt volna, akkor együtt talán megtalálták volna az egység
biztosításának módját. 

A Ferdinánd-párti magyar urak meg is tettek mindent, hogy szerepet és
részt biztosítsanak maguknak a tárgyalásokban. Megmondták Ferdinándnak
őszintén, hogy a béke ügye jobb kezekben volna náluk, mint az ország viszonyait
nem ismerő idegeneknél. Mert nemcsak az ő dolgaikról és javaikról, de éle-
tükről és megmaradásukról van szó, igazságos és méltányos lenne tehát, ha a
tárgyalások az ő közben jöttükkel folynának. »Bajainkat és nyomorúságainkat
senki sem ismeri jobban, mint mi, magyarok...« – írták, de hiába! 

Ferdinánd valami egészen különös bizalmatlansággal viseltetett magyar alatt-
valóival szemben. Veszedelmes kíváncsiságot látott abban, ha a maguk dolgairól
tájékozódni akartak s csak még szigorúbbra fogta a titoktartást. Károlyi Árpád
állapítja meg: »Oly fontos stádiumában a nemzet életének, mint amilyennek
éppen ez az idő mutatkozott, Ferdinánd kapitányai: Vels és Katzianer idegenek
voltak, diplomatái közül nem akadunk egyetlen magyarra; kétségtelen pedig,
ha maguk a békülékeny urak közbe léphetnek s legalább részben rájuk is bízatik
királyuk és hazájuk ügye: az eredmény ... kielégítőbb lesz, valamint aminő lett.« 

»Mert bármily rakoncátlanok voltak is egyesek – írja máshol – s bármennyire
felhasználták a két király ellenségeskedését önző céljaikra, még a legkímélet-
lenebb előtt is ösztönszerűleg előtte lebegett az összetartozandóság tudata s
az, hogy mindnyájan magyarok, hogy a közös haza van veszélyben. S ha egyik
az egyik, másik a másik párton gondolta is megmenteni honát, egymást nem
gyűlölték, a correspondentia köztük nem szakadt meg.« 

Ferdinánd talán éppen ezért volt velük olyan mélyen és kiirthatatlanul bizal-
matlan. 

Ha így nézték az ország ügyét a váradi béke előtt, kezükben a béke végre-
hajtása is bizonyosan több eredménnyel járt volna, ha egyáltalában tudtak volna
arról, amiben a lundi érsek Fráter Györggyel megállapodott. 

Ferdinánd azonban nem érdemesítette híveit arra, hogy a nélkülük kötött
megegyezés elveit legalább tudomásukra hozza. Ezért később, amikor a szer-
ződésnek mégis híre terjedt, a Ferdinánd hűségén maradt rendek 1539. szep-
tember 21-én tartott gyűlésükön bizalmatlanságukat nyíltan kifejezték. Arra
kérték Ferdinándot, hogy mivel »az eddig készült ilyen szerződések is az ország
meghasonlását vonták maguk után, engedje meg, hogy a szerződés és általá-
ban a közjó ügyében János király országában levő testvéreikkel tanácskozhas-
sanak«. 

A jó szándék tehát meglett volna! 
De térjünk vissza a szerződéshez! 
Mondottuk azt, hogy a valóság világában a megegyezésnek annyi értéke

volt, amennyi nyugalmat tudott teremteni abban az országban, amelyben min-
den összeütközés külső erők megmozdulását vonhatta maga után. Mindkét fél-
nek érdeke volt, hogy ez a külső erő: a török, ne induljon meg, és az ország
fölött civakodó királyok ellentétét ne használja ki az egész ország elfoglalására. 

A két király érdeke ebben mégsem fedte egymást teljesen. Jánost és országát
közvetlenül, saját testén fenyegette a török veszély. Ferdinándot csak annyiban,
hogy az ország, amely úgysem volt az övé, a gyenge János helyett a hatalmas
szultán kezére kerülhet. 

János helyzete még abban is kényesebb és veszélyesebb volt, hogy az is nya-
kára hozhatta a törököt, ha a nyugalom és biztonság érdekében Ferdinánddal
kötött megegyezés miatt a szultán gyanút fog és a maga érdekeit látja kijátszva. 

Ezért volt szükség arra, hogy a szerződés egyelőre ne kerüljön nyilvános-
ságra. (…)

Fráter György tisztában volt azzal, hogy ha a megegyezés nyilvánosságra
jut, mielőtt még a császár elhatározta volna magát a török elleni támadásra és
a szükséges előkészületeket is megtette volna, akkor ennek elsősorban és vég-
zetesen Magyarország inná meg a levét. A legnagyobb botorság lett volna az
országot kitenni a török támadásnak, amivel számolni kellett, ha Konstantiná-
polyban megtudják, hogy János a szultán ellenségeivel szövetséget kötött és
halála után az ő kezükre akarja átjátszani az országot. 

Ezért a hosszúra nyúlt tárgyalások eredményének elleplezésére ugyanazon
a napon, amikor a szerződés kelt, a rozgonyi megállapodás érvényének meg-
hosszabbításaként egy évre szóló fegyverszünetet kötöttek, amit ki is hirdettek. 

Ha a pillanatnyi helyzetet nézzük, amelyet a szerződés rögzíteni akart, két-
ségtelenül János volt előnyben. Az ország területéből még sohasem tartott ak-
kora részt a hatalma alatt, mint 1538 elején. A nyugati és északnyugati
határszéli megyék, néhány északkeleti megye és Horvát-Szlavonország kivéte-
lével az egész országot Erdéllyel együtt ő uralta. 

A kicsinyes emberi szempontoknak is megvan a maguk jelentősége. János
szemében az is latba esett, hogy a szerződésben a császár és a római király
»testvérének, barátjának« fogadta; királyi rangját végre elismerték. Többé nem
nevezték »perversus latro«- nak, »vajdának« vagy szepesi grófnak – legalább
hozzá intézett írásaikban nem – hanem »János király« lett a neve. 

Ez számára azért volt fontos, mert egy ideje házassági tervekkel foglalkozott:
a lengyel királynak Sforza Bonától született leányát akarta feleségül venni, s a
leendő apósnak az volt a feltétele, hogy Zápolyát a császár ismerje el királynak. 

A nagyváradi békével – amelyben tulajdonképpen lemond arról, hogy di-
nasztiát alapítson – a maga személye számára közel tizenkét év után végre meg-
szerezte királyi méltóságának és hatalmának elismerését. 

Fráter György számára ez aligha lehetett fontos. A király tervezett házassá-
gában sem láthatott mást, mint politikai eszközt, amit így vagy úgy majd hasz-
nosítani lehet. 

A házasságkötésre azonban egyelőre nem kerülhetett sor. 
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Az események úgy akarták, hogy a nagyváradi szerződés röviddel megkötése
után mindjárt nehéz teherpróba alá kerüljön. 

Már tavasszal híre terjedt, hogy a szultán megindul a Duna felé. Nem lehe-
tett tudni, hogy a hadjárat Magyarországnak szól-e, vagy a moldvai vajdának.
Szólhatott mindkettőnek is. 

Abban alig lehetett kétség, hogy Konstantinápolyban neszét vették János és
Ferdinánd egyezkedésének. (…)

A török érkezését semmi esetre sem lehetett készületlenül bevárni. 
Amit az országban rendelkezésre álló erőkkel megtehetett, azt Fráter György

gyors elhatározással végrehajtotta. A Havasalföld és Moldva felől nyíló szoro-
sokat megerősítették. A várakat kiigazították, őrséggel, lőszerrel, eleséggel
bőven ellátták; s megfelelő hadsereg felállításához is erélyesen hozzáfogtak.
Verancsics írja, hogy »mindezen rendeleteknek s tanácsoknak lelke és szelleme,
mindezen roppant készületeknek eszköze, végrehajtója Fráter György vala.« 

A nagyváradi szerződés egyik legutolsó szakasza megállapította, hogy a csá-
szár és Ferdinánd már a szerződés kihirdetése előtt tartozik a szükségnek meg-
felelően Jánost »testvérként és barátként« segíteni, ha ellenséges támadás
fenyegeti. 

Fráter György 1538. augusztus 16-án Váradról kelt levelében értesítette
Ferdinándot, hogy a szultán tekintélyes sereggel Drinápolyba érkezett, ahol to-
vábbi hatalmas erők csatlakoznak hozzá. Megírta azt is, hogy bizalmi embereinek
jelentése szerint a szultán előbb Moldvába vonul, de az a szándéka, hogy onnan
Erdélybe is betör, és egész Magyarországot elfoglalja. »A támadásnak az az oka,
hogy János király a szultán tudta nélkül Ferdinánddal egyezséget kötött.« 

Arra kérte Ferdinándot, gondoskodjék kellő időben megfelelő segítség biz-
tosításáról, »nehogy Magyarország még ezen a nyáron török uralom alá kerül-
jön«. 

Nem hallgatta el, hogy a szultán kétszázezer főnyi sereggel jön. »Ha a mold-
vaiak és a hegyen túliak látják, hogy mi is jól fel vagyunk készülve – mellénk
állnak«, írta. 

Fráter Györgynek a bécsi állami levéltárban elfekvő levele hátlapjára a kö-
vetkezőket jegyezte fel Ferdinánd valamelyik tanácsosa: »A fehér barátnak azt
kell válaszolni, hogy a Moldva és Erdély elleni hatalmas török támadásról szóló
jelentését és emiatti segítség kérését Ő felsége megértette. Hajlandó urának
annyi támogatást adni, amennyit csak lehet; amint hogy már el is rendelte két-
ezer spanyol s bizonyos számú német gyalogos és lovas elindítását. Erdély meg-
tartására és védelmére Ő felsége semmit, ami lehető, nem fog elmulasztani...
Ex consilio regis letzten august 38.« 

A szultán kétszázezer főnyi seregével szemben kétezer spanyol zsoldos! 
Még jöttek és mentek a segítségkérő levelek, biztató válaszok Fráter György

és Ferdinánd között. Az ígért segítség megnőtt ötezer gyalogosra, akiket Buda
védelmére küldött a római király. Majd arról írt, hogy a szomszéd fejedelmekhez
fordult: adjanak a nagy veszélyben mielőbb segítséget. A szemrehányással ve-
gyes mentegetőzés sem maradt el: ha hamarább értesítik a török mozgolódás-
ról, többet és gyorsabban adhatott volna... 

Bizony, ha a császár és Ferdinánd segítségén fordul meg – elveszett volna
egész Magyarország! 

A havasalföldi vajda meghódolt, a moldvai vajda Erdélybe menekült, a szul-
tán bevonult Moldva fővárosába, Szucsavába – s ezzel véget is ért a hadjárat. 

Mire Ferdinánd segélyhadai »nem ugyan az ígért számmal, csak háromezer
spanyol és néhány zászlóalj huszár, Debrecenbe érkeztek, Szulejmán már vissza
is indította táborát«. 

Abban, hogy a veszély elvonult, valószínűleg része volt a megerősített er-
délyi szorosoknak, az ostromra felkészült váraknak, a védekezésre elszánt
egész országnak, amelyről azt írta Verancsics, hogy »nincsen senki, ki most
a hitért és hazáért, a szabadságért és javaiért a törökkel szembe szállni ne
merne, ne kívánna«.

De mindabból, ami történt, megmaradt az az üdvösséges tanulság, hogy
a császár és Ferdinánd szerződéssel biztosított segítségére nem lehet számí-
tani. 

Minden életképes szerződésben a vállalt áldozat és a biztosított előny úgy
igazodnak egymáshoz, mint két fogaskerék egymásba illő rovátkái. Mentől tö-
kéletesebben egészítik ki egymást áldozat és előny, annál gyorsabb, annál si-
mább a szerkezet működése. 

De ha nem teljesül az ígért szolgáltatás, vagy eredménye nem az, amit a
túlsó oldalon elvártak, akkor elakad, vagy éppen meg sem indul a szerződéssel
megvalósítani kívánt együttműködés. 

Valamelyik félnek el kell kezdenie a »teljesítést«, ezzel hozza mozgásba a
gépezetet. Ha ez elmarad, az egyezség megszűnik élő valóság lenni. 

Nem az okmány jogi érvénye: ez a törvény szab életének határt. 
Az a kísérlet, amit Fráter György számára a váradi egyezség jelentett, mind-

járt a legelső – sajnos túl korán jött – próbára csődöt mondott. 
Amikor a török támadás veszélyével szemben cselekedni kellett, Fráter

György a váradi egyezség szellemében színt vallott, felkészült a védekezésre s
el volt szánva arra, hogy a nyugatról várt segítséggel felveszi a harcot a szul-
tánnal. 

A megígért segítség azonban elmaradt, s még azt a fáradságot sem vette
magának senki, hogy előteremtésének félig-meddig komolyan nekifeküdjék. 

Ferdinándnak nem volt sem pénze, sem katonája. Ami kevés fegyverese
akadt, azt Buda védelmére szánta. Igazában csak eddig terjedt a gondja. A mold -
vai hadjárat idején Fráter Györgyhöz küldött leveleiben majd mindig azért
panaszkodott a leghosszabban, hogy János egyik-másik híve nem hagy békét
az ő híveinek. Úgy látszik, ezt tartotta fontosabbnak, nem a közös védekezést. 

Bécsben talán nem is igen bánták volna, ha a török legázolja Erdélyt – re-
mélve, hogy aztán szokása szerint megint eltakarodik. Hányszor jött így, s tá-
vozott ismét, mint a fergeteg? A török támadás Jánost és egész kormányzatát
bizonyosan megbuktatta volna. Nem lehetetlen, hogy a rövidlátó bécsi urak arra
gondoltak: így legalább ellenállás nélkül a kezükbe kerül az elpusztított ország.
Nekik ez lett volna a legkényelmesebb. 

A császár elérhetetlenül távol volt. A váradi béke megkötéséről még ápri-
lisban tudomást szerzett ugyan s ahhoz Barcelonából nagy örömmel kívánt öcs-
csének szerencsét, de a török támadás hírére azt már nem tartotta
szükségesnek, hogy a »testvérévé és barátjává« fogadott Jánoson segítsen. 

Ideje sem volt arra, hogy ezzel maga bajlódjék. Gondolta: ott van Ferdinánd,
birkózzék meg ő a feladattal, ahogyan tud. 

Már készült a kibékülés a francia királlyal, ami Károlyt mindennél jobban
érdekelte. 

Előállott az a furcsa helyzet, hogy a császár éppen akkor ejtette el Magya-
rország megsegítésének ügyét, amikor úgy látszott, mintha leginkább lett volna
módjában közbelépni. 

Legalábbis ez volt a látszat – ami a politikában sokszor fontosabb, mint a
meg nem állapítható valóság. 

A császár világhatalmi állása az 1538. év első felében ismét lényegesen
megjavult. Február 8-án végre létrejött a törökellenes liga: a pápa és Velence
nyílt szövetkezése a császárral a szultán ellen. Június 18-án Károly Nizzában
tíz évre fegyverszünetet kötött a francia királlyal. Július közepén Aigues-Mortes-
ban személyesen is találkozott a két nagy ellenfél. Azt lehetett remélni – sokan
hitték is – hogy ezúttal Európa két legnagyobb kérdésében is megállapodtak:
a vallásújítás és a török veszély elleni közös állásfoglalásban. 

Mikor remélhetett volna Fráter György inkább támogatást, mint éppen
most? 

A váradi egyezség mégis megbukott, még mielőtt a császár Toledóban no-
vember végén ünnepélyesen megerősítette volna. 

Mire a ratifikációra sor került – a veszély is elmúlt. 
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A kettő között ott maradt a váradi egyezség teteme. 
Ettőlfogva valójában egyik oldalon sem bíztak benne többé. 
Fráter Györgynek meg kellett tanulnia, hogy a császár és a római király se-

gítségére még a legkedvezőbb körülmények között sem lehet építeni –,  de a
Habsburgok hatalmát negligálni sem szabad. Az egyszer választott út fogva
tartja azt, aki rálép. 

A portáról értésére adták Jánosnak, hogy ha ezúttal megszabadult a »bün-
tetés«-től, mégis jó lesz, ha a szultán haragját megengeszteli. Az ajándéknak
mindig keletje volt a portán, elsősorban a portai urak között. S ijesztgetéssel
nem is volt nehéz ajándékokat szerezni.

A Kolozsvárra összehívott rendek a kincstárnok előterjesztésre elhatározták,
hogy háromszázezer forintot küldenek a szultánnak; ennek harmadát János saját
pénztárából fedezi. 

Az engesztelésre szánt ajándék egy részét hamarosan át is adták a portán,
s János követe biztosította a szultánt, hogy a hadikészülődés nem ellene, de a
moldvai vajda ellen irányult. Hitték-e, nem-e – nem fontos. A gyümölcs még
nem volt érett. A szultán tudott várni, míg eljön az ideje. 

A török megengesztelésének hírére Bécsben mindjárt elkedvetlenedtek.
A brindisii érsek, aki mint pápai legatus Bécsben tartózkodott, 1538. november
23-án jelentette Rómába, hogy az udvarnál ismét rosszra fordult a hangulat Já-
nossal szemben, megint csak »vajda« a neve. 

Mintha valósággal haragudtak volna azért, hogy a török eltakarodott! 
Nem mindenki gondolkodott így. Mignanelli bécsi nuncius október 28-i je-

lentésében egyenesen hálálkodva emlegeti Jánost, akinek sikerült »jó szóval
visszatartani a törököt a betöréstől«.”

Zavaros idők követték Mohácsot, s máig kedvelt területe történészeinknek,
hiszen tudat alatt ott kísért az a: mi lett volna, ha…De ami történt, megtörtént
Mohácson és Mohács után, amint megírta ezt Nemeskürty István. Zavaros idők
voltak ezek, és ennek részleteiről kapunk itt érdekes további eligazítást. Nem
közömbös jól ismerni ezt a kort, hiszen ezzel indul el az Erdélyi Fejedelemség
a maga útján.

S ha mindenáron történelmi tanulságokat keresgélünk, az gyakran előfordul,
így ezúttal is. Vegyük csak az alábbi mondatot, melyet a szerző Károlyi Árpádtól
idéz: „Kölcsönös megegyezésből fakadó elhatározások bizonyos fokig még
akkor is kihatnak a dolgok további alakulására, ha végrehajtásukra nem kerül
sor; ha azok, akik kötötték, hamarosan kölöncnek érzik, aminek a terhét leg-
jobban szeretnék ledobni.”. Ilyenekre bizony nemegyszer akadhatunk napjaink
politikájában, s különösen a hanyatló Európa tesze-tosza ügyetlenkedései vagy
ármánykodásai során. De az akkori Európa képes volt-e összefogni az iszlám
veszedelem ellen? Bizony nem. Akkor a kétszázezer muzulmán ellen Ferdinánd
két-háromezer zsoldost küldött Erdélybe! Megvárták az oszmán birodalom ter-
mészetes hanyatlását, s addig a magyar vér és a logisztika megállj parancsa
védte őket csupán.

Nyugodtan lefordíthatjuk mai tapasztalatra a következő mondatokat is: „De
mindabból, ami történt, megmaradt az az üdvösséges tanulság, hogy a császár
és Ferdinánd szerződéssel biztosított segítségére nem lehet számítani.” Vagy:
„Nem lehetetlen, hogy a rövidlátó bécsi urak arra gondoltak: így legalább el-
lenállás nélkül a kezükbe kerül az elpusztított ország. Nekik ez lett volna a leg-
kényelmesebb.” 

Ma már nincs annyi magyar vér, és eltűntek a logisztikai akadályok. Sőt a
neoliberalizmus gondoláján, hamis barkarolákat dúdolva érkezhet Európába a
végső győzelemre készülő iszlám, akár vízummal, akár anélkül. Vajon magyar
vér helyett elég lehet a magyar érv? 

y

Csehül is álltunk
Pongrácz Kálmán: Az első cseh emigráció és a magyar
kérdés 1943/10.

Véssük jól emlékezetünkbe azt a hazugságkampányt, melyet a románok mellett
a csehek is folytattak. Sőt lehet, hogy ez még meghatározóbb volt, hiszen dip-
lomáciai körökben a cseheknek komolyabb szavuk lehetett. Ne feledjünk azon-
ban egy igazságot. Nem csupán annyiról volt szó, hogy sikeresnek bizonyult a
hamis kampány, s ennek eredménye lett Trianon. Lehettek tájékozatlanok, de
ennek ellenére minden hazugságot lelepleztek volna, ha az nem szolgálja azt
az elképzelést, melyet a sokkal nagyobb erők tűztek ki célul. Az alábbi tanul-
mány sokak számára ad meggyőző összefoglalást a kisantant cseh oldalon vég-
zett aknamunkájáról.

„Az első cseh emigráció politikai és propagandisztikus tevékenységének kö-
rében első helyen az osztrák–német kérdés állt, azonban ezen túlmenően a ma-
gyar probléma kellő beállítására is nagy gondot fordítottak. Miért? Mert a
csehekhez és a többi közép-európai kis népekhez hasonlóan a külföld a ma-
gyarokat sem ismerte. A nyugati hatalmak csak a Habsburg-birodalmat mint
történelmi képződményt és hatalmi adottságot ismerték, azonban ennek bel-
politikai kérdései tekintetében már teljesen járatlanok voltak és így a Monar -
chiában egyesült kis népek létszáma, földrajzi elhelyezkedése, politikai képes-
ségei vagy aspirációi tekintetében teljes tájékozatlanságban voltak. 

A nyugati országokban tapasztalható tájékozatlanságot a cseh propaganda
csakhamar hasznosította, mert felismerte, hogy ennek révén nemcsak bagatel-
lizálhatja, de teljesen meg is hamisíthatja a dunai, de főleg a magyar problémát.
Amíg azonban a német–osztrák kérdésben a bizonytalan jövőt próbálták a cseh
érdekeknek megfelelően beállítani és kidomborítani, addig magyar vonatkozás-
ban a történelmi múltat igyekeztek mindenképpen szétrombolni, nehogy a szö-
vetségesek háború utánra szóló számításaik körébe vonhassák a közép-európai
térben egyszer oly nagy történelmi szerepet betöltött magyar nemzetet. 

Cseh szempontból a német kérdés így teljesen más szerepet játszott, mint
a magyar. Az előbbiről sokat kellett beszélni, mert a Szövetségesek szemében
a közép-európai kérdés csak német kérdés volt, tehát a siker érdekében minden
más problémát ezzel kellett kapcsolatba hozni. Viszont ugyanekkor a Monarchia
járulékos kérdéssé süllyedt. Masaryk és Beneš bíztak benne, hogy Berlin leve-
retése törvényszerűen maga után fogja vonni Bécs és Budapest szétválását, ami
gyakorlatilag egyet jelentett a Duna-völgyi magyar és osztrák vezetés megszű-
nésével. Eddig az időpontig teljes mértékben diszkreditálni kellett a múltjánál
és központi fekvésénél fogva vezető szerepre utalt magyarságot. A cseh propa-
ganda így a magyar múlt tudatos meghamisításával a magyar jövőt akarta céljai
érdekében szűkebb keretek közé szorítani s ezért Magyarország lejáratása ér-
dekében nem riadt vissza semmi hamisítástól. Idevágó adataik súlyos doku-
mentumok a cseh propaganda megbízhatatlanságára, lelkiismeretlenségére és
teljes színvonalnélküliségére! 

Ezzel magyarázható, hogy Masaryk háborús röpiratában oly kevés szó esik
a magyarokról, de ha mégis esik – úgy minden esetben tévesen és igazságtalan
torzítással. Pedig részletesen ismerte a magyar kérdést. Kopcsányi szlovák apá-
nak volt a gyermeke, tehát magyar állampolgárnak született. Saját bevallása
szerint fiatal korában beszélte a magyar nyelvet, és mint érettségiző diák osztrák
tanárait bámulatba ejtette Magyarországról való részletes tájékozottságával.
Mint szociológusnak, politikusnak s részben történésznek, ismernie kellett a
magyar történelmet, amely a közös királyok révén is számos esetben kapcso-
latba került a cseh történelemmel. Azonban propaganda szempontjai újra erő-
sebbek voltak reálpolitikai meggondolásainál. Nemcsak Ausztriát akarta porba
dönteni, de azt a Magyarországot is, amely az elmúlt négyszáz év alatt legtöbbet
harcolt a közép-európai kis népek érdekében is a germanizálás veszélye s így
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a német túlsúly kialakulása ellen. Pedig maga is hangoztatja, hogy a magyarok
a németek ellen vannak, de ahelyett, hogy ezeket megnyerné az új európai rend
számára, Szlovákia elszakításával végképp elidegeníti őket Prágától s így útját
szegi a közép-európai viszonyok pacifikálódásának és megszilárdulásának... ”

Felfigyelhetünk egy ritkábban hallott, de nagyon igaz és lényeges megálla-
pításra. A magyarság szerepére a közép-európai kis népek germanizálása elleni
harcban. 

„Rövidlátó propagandájukban a cseh emigránsok a magyar történelem meg-
hamisítását mindjárt a magyar államalapítással kezdik: »Az elszigetelt magyar
nyelvnek nem ismerése – írja Masaryk – és egy nyugat felől való beható ellen -
őrzés lehetetlensége folytán a magyarok fenntarthatják oligarchikus abszolutiz-
musukat és magyarosító imperialismusukat. Ezt az abszolutizmust a >magyar
állameszme< címén dicsőítik; ebben a pontban megegyeznek a magyarok a
porosz junkerekkel, akik viszont a porosz állam eszméjét tartják nagyra. Már
Szent István király, a magyar állam megalapítója tökéletlennek mondotta az oly
államot, melyet csak egy nép alkot, a más népeket leigázó nemzetek államtu-
dománya mindig és mindenütt ugyanaz. Poroszok, osztrákok, magyarok, törö-
kök között benső megegyezőség van.« 

Érdekes, hogy Masaryk, a tudós szociológus, aki számos esetben megálla-
pítja, hogy nacionalizmusról csak közel százötven éve beszélhetünk, éles ellen-
tétbe jut a politikus Masarykkal, aki a XX. század jelenségeit a XI. század
világnézetével próbálja megmagyarázni. Szent István király tényleg megtette e
kijelentést fiához, Szent Imre herceghez intézett híres intelmeiben. Azonban
értelme pontosan az ellenkezője annak, amit Masaryk tudatosan neki tulajdonít.
Szent István király nem idegen népeket vagy országokat akart leigázni s egy
birodalomba tömöríteni, hanem éppen ellenkezőleg a magyar állam határain
belül igyekezett nekik minden kedvezményt megadni. Ha ő a Masaryk által neki
tulajdonított értelemben veszi kijelentését és gyakorolja politikáját, akkor ma
bizonyára már nincs szlovák kérdés, mert fajmagyar pogány rokonai helyett az
itt talált szláv népcsoportokat hányatta volna kardélre.” 

Még csak a tanulmány elején vagyunk, s már a tudományos gondolkodást
minden téren mellőző – másként nem nevezhetem – bicskanyitogató hazugsá-
gokkal és ravasz tényszaltókkal találkozunk. S a sötét szándékot négyzetre emeli
az, hogy aki állította, maga is tökéletes ismeretében volt az igazságnak. Egy
olyan asztal mellett, ahol ezt elfogadták, hogyan lehetett volna küzdeni ellene.
Különösen, hogy nem is ülhettünk le ama asztal mellé. A továbbiakban azonban
a szerző sorra semmisíti meg érveiket. Trianonban is lett volna erre felkészült-
ség, de képviselőinket nem hagyták megszólalni. A mai érvelőknek további tám-
pontot ad a nyerteseknek az elszakított magyarokkal szembeni magatartása.
Mindez azonban a múltat már nem változtathatja meg. Mégis tisztázni kell,
mert ellenkező esetben tovább nő a hazugok étvágya. 

„De gyűjtsük csokorba Masaryk többi magyarellenes megállapítását is, hogy
azután egyenként szállhassunk vitába ezekkel az »átértékelt« történelmi ada-
tokkal: »A csehek és szlovákok – írja – önállóak voltak; államjogilag a csehek
még ma is önállóak, és kultúra tekintetében egyáltalán nem állnak alacsonyab-
ban, mint a németek; a szlovákok, ami a kultúrát illeti, szintén nem állnak ala-
csonyabban, mint az őket leigázó magyarok. Ugyanez áll a szerbekre és
horvátokra is... Horvátország meg tudta a függetlenség bizonyos mértékét
őrizni, annál súlyosabban érzi tehát a magyar elnyomást. Hasonlóképp áll a
dolog az Ausztria–Magyarországban élő románokkal és olaszokkal... Szlovákia
valamikor a Nagy Morva-birodalom magvát alkotta. A X. században ez a rész
elszakíttatott az anyaországtól; később, átmenetileg, politikailag ismét egyesült
a testvér törzzsel, sőt egy időben önálló is volt. Kulturális tekintetben a szlová-
kok mindig szoros összeköttetésben maradtak a csehekkel. A magyarok kultu-
rális tekintetben függőben voltak a szlovákoktól... A magyarok bár kultúra
tekintetében gyengébbek voltak, mint a szlovákok, mégsem átallották a szlová-
kokat rendszeresen és brutálisan magyarosítani. Ezt a magyarosítást nem a kul-

turális fölény készítette elő és táplálta, hanem az az államigazgatási gépezet
műve volt, amely az erőszakot és a demoralizáló gazdasági előnyöket használta
fel. Tudvalevő, hogy a szlovák és román területen a képviselőválasztások való-
ságos csatákkal szoktak végződni, melyeken a nem magyar választókat egysze-
rűen lelövöldözték... A XVIII. század óta keltezzük (azonban) a csehek és
szlovákok reneszánszát, mint az összes európai népek újjászületésének szerves
részét. A cseh nép dacára az állandó harcoknak, melyeket a magyarok által tá-
mogatott hitszegő dinasztia ellen folytatnia kell, ma egyike a gazdaságilag és
kultúrailag legelőrehaladottabbaknak... Ha a kultúra ad jogot a politikai önál-
lóságra, amennyiben az állam igazgatása, különösen demokratikus alapokon,
a lakosság bizonyos fokú műveltsége mellett könnyebben valósítható meg, akkor
a csehek és szlovákok teljes joggal támaszkodhatnak erre az érvre. Műveltségük
semmivel sem kisebb, mint elnyomóiké, a németeké és magyaroké... A csehek
és szlovákok egyesülése tehát legitim követelés... Nyelvi ellentét nem áll fenn,
minthogy minden szlovák, még a műveletlen is ért csehül és minden cseh szlo-
vákul.«” 

Itt csupán néhány pillanatra szakítom meg az olvasót, hogy levegőhöz jut-
hasson az elképzelhetetlen hazugságok elolvasása után érzett felháborodásában,
aztán lássuk a kézenfekvő ellenérveket. 

„Nézzük meg egyenként ezeket a merész állításokat: Masaryk azt mondja,
hogy a csehek és szlovákok önállóak voltak. Igen! A csehekkel kapcsolatban
ezt sohasem vonta kétségbe a magyar nemzet, mert történelmi téren mindig
igen tájékozott volt, viszont a szlovák függetlenségről nincs tudomása. Kár,
hogy a pontosabb adatokkal maga Masaryk is adós marad. Azonban, ha Szlo-
vákia egykor független volt, akkor egyszerre megdől az ezer éves magyar el-
nyomás veszélye! Mi igaz tehát? Úgy látszik, jobb ezt nem tisztázni. Hiszen
ha Szlovákia nem volt független soha, akkor nincs történelmi alap, amire hi-
vatkozva lehetne az észak-magyarországi szlovák vármegyéket követelni. Vi-
szont, ha Szlovákia független volt ugyanakkor, mikor a magyar királyok
Közép-Európa legnagyobb birodalmának urai voltak, akkor meg nem hivat-
kozhatnak a csehek a szláv népeket pusztító szörnyű magyar elnyomásra...
Azonban hasonló a helyzet a szlovák kultúra tekintetében is: Masaryk egyszer
azt mondja, hogy a szlovák és magyar kultúra egy szinten áll, majd később
azt állapítja meg, hogy a magyarok kulturális téren alacsonyabban állnak, mint
a szlovákok, akiktől kulturális vonatkozásban egyenesen függtek. Ez az érv
azonban újra kétélű: hiszen ha kulturális téren a csehek a németekkel, a szlo-
vákok pedig a magyarokkal voltak egyenlők, akkor ez igazán perdöntő bizo-
nyíték a Monarchia toleráns nemzetiségi politikájára. Ha a magyarországi ezer
és az ausztriai négyszáz éves elnyomás azt eredményezte, hogy a nemzetiségek
kulturális és gazdasági tekintetben is ugyanott, sőt magasabban állhattak, mint
ahol az elnyomó és uralkodó nemzetek, akkor ezt különösen ma, az utódál-
lamok húsz esztendős kisebbségi politikája után valóságos csodának kell tar-
tanunk, mert a háború után alakult fiatal államoknak első dolguk volt, hogy a
kisebbségeket megfosszák kulturális lehetőségeiktől, intelligenciájukat elsor-
vasszák, őket gazdaságilag lezüllesszék és a határaikon belül került idegen
nemzetrészeket anyanyelvüktől megfosszák. Viszont, ha a szlovákok olyan
magas szinten állottak, ahogy azt Masaryk hirdeti, akkor meg az érthetetlen,
hogy miért kellett Szlovenszkót cseh tisztviselőkkel és tanítókkal elárasztani
azon a jogcímen, hogy önmaguk nem rendelkeznek kellő számú intelligens
munkaerővel? Miért kellett ugyanezen a jogcímen megtagadni a beígért szlovák
és rutén autonómiát? Miért hivatkoztak a szlovák hivatalos nyelvhasználatot
és felsőoktatást kívánó szlovákokkal szemben arra, hogy nyelvük minderre al-
kalmatlan, csak népies használatra szolgál, európai mértékkel csak a cseh
nyelvet lehet mérni? És a horvát kérdés? Ez is hasonlóan homályos. Masaryk
a XIII. század óta Magyarországhoz tartozó Horvátországról megállapítja,
hogy megőrizte függetlenségének bizonyos mértékét. Ha megőrizte, ezt csak
a túlsúlyban lévő magyarok hozzájárulásával tehette, tehát velük szemben is
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elesik a magyar elnyomás meséje. Döntő bizonyíték erre a horvát–magyar ki-
egyezés. Bár 1848-ban bécsi bujtogatásra a horvátok fegyvert fognak a nép-
jogokért küzdő magyar forradalom ellen, s mégis, egy évvel a magyar–osztrák
kiegyezés után, külön »ország« rangra emelkedve olyan tág autonómiát kapnak,
amelyhez hasonlót a délszláv testvérnemzettől, a szerbektől sem sikerült
kivívniok. Az elszakított területi magyarság boldog lett volna, ha ily tág körű
szabadságot kap, pedig Magyarországot minderre nemzetközi szerződések
nem kötelezték úgy, mint a cseh államot a rutén és a román államot a székely
autonómia megadása tekintetében... De egy lépéssel újra menjünk tovább:
Masaryk azt állítja, hogy a cseh és szlovák nép a magyar honfoglalást követőleg
is élt közös államban és egyesült egymással. Mikor? Az adatokkal újra adós
marad, mert nem akarja bevallani, hogy ez a testvéri »egyesülés« igen különös
formák között folyt le. A katolikus hitéhez hűnek maradt szlovák nép rengete-
get szenvedett Husz János magyar területre is be-betörő hordáitól, akik az út-
jukba eső falvakat és városokat felégetve, lakóit elüldözve és leöldösve,
valóságos sivataggá változtatták a virágzó Felvidéket. De kíméletesebb eszkö-
zökkel hasonlított ehhez Prága 1918 utáni szlovenszkói gazdaságpolitikája is.
A magyar uralom alatt keletkezett felvidéki nehézipart – hogy ne támasszon
versenyt a cseh és morva gyáraknak – leszerelték. Míg 1918-ban 3126 na-
gyobb ipartelepe volt Szlovenszkónak, addig ez a szám 1938-ban már az
1000-et is alig érte el. Szlovákiában nagyobbak voltak az adók és a vasúti ta-
rifa is, mint a cseh és morva területen, de ugyanekkor még relatíve is sokkal
kisebb a beruházásokban való részesedés, miáltal a csehek húsz éves uralmuk
alatt, nem kevesebb, mint 24 milliárd cseh koronát vontak el ettől a mezőgaz-
dasági tekintetben amúgy is szegény vidéktől... És a magyarosítás? Csak egy
tekintetet kell vetni Magyarország néprajzi térképére vagy az idevágó statisz-
tikákra s máris meggyőződhetünk ennek mértékéről. A szlovák nép, mely kez-
detben csak a legészakibb vármegyéket lakta, lassan kezdett lejjebb is húzódni
s lassanként elfoglalni a törökök és németek elleni harcban elhullott magyarság
helyét. Régi magyar városok, községek s vidékek lettek szlovákká, s így a szlo-
vákság nemcsak számban, de vagyonban is gyarapodott, s magyar oltalom
alatt ki tudta fejleszteni hiányzó középosztályát.

Természetes, hogy mindezekkel a meggondolásokkal a cseh propaganda
nem akar számolni. Fő szempont: a Monarchia és külön a magyar nép politikai
hitelének teljes lerontása. Mivel azonban Kossuth világhírneve mégis csak a
külföld emlékezetében maradt, hogy a germanizáló törekvésekkel Magyarország
többször szembeszállt, Masaryk arra is gondol, hogy Kossuth politikai elkép-
zeléseit is befeketítse, nehogy a Monarchia megdőlte után a Szövetségesek
esetleg a kiegyezést elutasító és függetlenségi álláspontot valló republikánus
magyar pártokkal találjanak kapcsolatot. »Mind a mai napig – írja – a magyarok
az 1848-i politikai forradalomból és különösen Kossuth nevéből élnek; és mégis
már akkor is elnyomták a magyarok az ország más népeit. A magyarokról szóló
jellemzésében nagyon jól határozta ezt meg Cavour, amikor azt mondotta, hogy
a magyarok küzdenek bár a saját szabadságukért, de nem engedik érvényesülni
a mások szabadságát. A magyar állam nélkülözi a mélyebb kultúrát, és a ma-
gyar nép semmiben sem áll fölötte az elnyomott szlovákoknak; ellenkezőleg, a
magyar nyelv azt mutatja, hogy a magyarok a szlovákoktól a gazdasági élet, az
adminisztráció és a kultúra területén igen sok kifejezést vettek át... A magyar
igen arisztokratikus nép, amennyiben az igen nagyszámú nemesei és nagybir-
tokosai a tőkével szövetkezve erőszakkal tartják fenn hatalmukat. Ezek a ki-
zsákmányolók jó vonatkozásokat tartanak fenn a külfölddel és értik a módját,
hogyan lehet a külföldet a dolgok valódi tényállását illetően tájékozatlanságban
hagyni.« 

Nézzünk ismét szembe Masaryk vádjaival: 1844-ig a magyarországi hiva-
talos nyelv a latin volt, tehát ha ennek a domináló »nemesi nyelvezetnek« el-
sőbbsége következtében nemcsak a szlovák, román, szerb nyelvet nem
használták, de magának az uralkodó nemzetnek a magyarnak nyelvét is mel-

lőzték. Viszont 1844 után, mikor ezer év folyamán először jelent meg Magyar -
országon a nemzetiségi kérdés, hogy lehetett várni a jobbágyfelszabadító re-
formokat követelő és a dinasztiával merev ellentétbe kerülő magyar nemzettől,
hogy forradalmának küszöbén 3–4 év alatt minden részletében megold egy
olyan teljesen új és ismeretlen kérdést, amelyet még ma – száz év múltán! –
sem tudtak nyugvópontra juttatni, pedig érdekében jóformán az egész világ ösz-
szefogott, mikor létrehívták a nemzetközi kisebbségi jogvédelem rendszerét.
Ellenben a múlt század negyvenes éveinek reform törvényhozása hallatlan nagy
méltányosságról és megértésről tett tanúságot, mikor a rendi átalakulás során
nem kutatta a felszabadított és földtulajdonhoz juttatott jobbágyok nemzetisé-
gét, s így számos eddig magyar nemesi kézben lévő birtok nemzetiségi va-
gyonná változtattatott. A pusztán nemzetiségi szempontból végrehajtott
birtokelkobzások, kisajátítások és földreformok »kisentente rendszere« minden-
kor ismeretlen volt a magyar törvényhozás előtt. Gazdasági és magánjogi te-
kintetben soha nem volt különbség uralkodó nemzet és kisebbségi között, amint
ezt nemrégen a magyarországi német kisebbség vezetői is elismerték. Hogy vi-
szont az 1848-i forradalom folyamán a magyarok a horvátok, szerbek és ro-
mánok ellen fordultak, az mindennel magyarázható, csak mai értelemben vett
kisebbségi elfogultsággal nem. Hiszen ezeket a nemzetiségeket a reakciós bécsi
kamarilla bujtotta fel a magyar forradalom ellen, mert félt, hogy a demokratikus
magyar revolúció hullámai osztrák földre is átcsapnak. A magyarság védekezett
velük szemben és védte ezáltal forradalmi vívmányait is. Ha a nagy francia for-
radalom idején valamelyik francia tartomány – Provence vagy Bretagne – az
ország ellen törő reakciós seregekkel tart, a konvent pillanatig sem gondolkozott
volna, hogy megtorolja a népjogok ily csalárd elárulását. A magyar forradalom
sem tehetett másképp. Nem követhetett el árulást saját népe és a világot újból
erjedésbe hozott demokratikus gondolat ellen azért, mert – pár határvidéket
sikerült Bécsnek a reakció ügyének megnyerni. Nagyobb eszmék és nagyobb
érdekek állottak akkor egymással szemben. Az általános emberi haladás európai
szempontjaival szemben a reakció vicinális méretű erőlködéseinek még akkor
is háttérbe kellett szorulnia, ha ezek látszólag a kisebbségi igények formájában
jelentkeztek is! 

És végül, ami a nyelvkérdést illeti, erre is kézenfekvő a felelet: A magyar
nép tényleg vett át egyes szavakat a szláv nyelvből. De nemcsak ebből, hanem
mindazoknak a népeknek nyelvéből, amelyekkel történelmi fejlődése folyamán
érintkezett. Az Ázsiából származó magyarság szókincséből mutatta ki a nyelv-
tudomány vándorlásának irányát, mert az általa régebbi helyén nem ismert ter-
mészeti jelenségek vagy nem használt tárgyak és intézmények nevét
alkalomszerűen kölcsönözte azoktól a népektől, amelyekkel hosszabb vagy rö-
videbb időre kapcsolatba került. A finn–ugor, török–tatár, vagy akár óbolgár
szavak mellett így kerültek szláv szavak is a magyar nyelvbe. S hogy éppen
egyes gazdasági vagy adminisztrációs fogalmakat jelölők? Ez egészen termé-
szetes. A nomád élethez szokott magyarság csak jelenlegi hazája területén sza-
kított régi életmódjával s tért át az állattenyésztésről a földművelésre, valamint
a vándorlásról a helyhez kötött, állandó jellegű közösségi szervezet kialakítá-
sára. Tanítói e téren az itt talált szláv törzsek is voltak, tehát mi sem természe-
tesebb, hogy néhány – eddig ismeretlen – fogalom megnevezését e népektől
kölcsönözte. Ma már valamennyi európai nyelv kevert, ha eszerint az elmélet
szerint boncolnánk az annyira kevert nyugati nyelveket, igen nagy területektől
lehetne megfosztani a ma már nemzetileg egységes nagy nyugati államokat is.
Ezek az érvek azonban annyira felületesek, hogy egy komoly igényekkel fellépő
politikai munkának nem is lett volna szabad rájuk hivatkozni.” 

Időközben az is kiderült, hogy a magyarok a földművelés tudományát már
jóval előbb magukévá tették. De itt és most nem ez képezi vita tárgyát, hanem
sokkal több. Ez pedig a történelmi jog – akkor még fontosnak vélt – súlya,
mely mára súlytalanná vált a közel száz év alatt végbement változások nyomán,
s legfeljebb az autonómiákért folytatott harcban lehet szerepe.

yy
715

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 715



„Íme ez az a kép nagy vonásaiban, amelyet Masaryk Magyarországról a kül-
föld elé tár. Rendszeresen nem akar e témával foglalkozni, de más kérdések
kapcsán is vissza-visszatér e problémára, s ahol csak teheti, újból lefarag a ma-
gyar történelem tartó pilléreiből egy-egy darabot. 

Érdemes azonban megfigyelni azt is, hogy ítéli meg Masaryk a magyarok
törökök elleni harcát, a lengyel–magyar barátságot, az osztrák–magyar kiegye-
zést, a szerb–magyar vámháborút, az 1871-i francia–porosz konfliktust, a bú-
várhajó küzdelmet és az ezer éves szlovák elnyomás történetét!? Természetesen
úgy, hogy mindebből a csehekre nézve legkedvezőbb s ugyanakkor pedig a ma-
gyarokra a legkedvezőtlenebb következtetéseket lehessen levonni. Mikor arról
ír, hogy a török veszély hatása alatt a XVI. században a magyar, német és cseh
királyi méltóság egy személyben egyesült, fejtegetéseit így folytatja: »Ki kell ...
emelni, hogy Magyarország 1526-ban a török zsákmánya lett. Tulajdonképpen
csak Szlovákia maradt szabad és így ő szerepelt az unióban. Magyarországot
csak Csehország és Ausztria együttes erőfeszítéseivel lehetett közel kétszáz
éves harc után a törököktől visszafoglalni.« És a lengyel–magyar barátság?:
»Van egy lengyel–magyar közmondás – írja – a magyarok és lengyelek barátsá-
gáról, de azok a magyarok, akik ebben a közmondásban szerepelnek, tulajdon-
képpen szlovákok – így világosított fel engem egy lengyel(?) történész. Az
említett történész (vajon hogy hívják?) figyelmeztetett arra, hogy a lengyel és
a magyar seregeknek a múltban való közös működéséről szóló jelentésekben
sehol sincs szó tolmácsokról, pedig ezekről biztosan szó lenne, ha ezek a ma-
gyar seregek csak magyarokból álltak volna.« S ő, aki felekezetileg nemcsak
közönyös, de a római egyházzal szemben határozottan ellenséges, jól rendezett
műfelháborodással tiltakozni képes a török szövetség ellen: »A németek csakúgy,
mint a mongol magyarok, még a kereszténység ős ellenségével, a törökkel is
kibékültek és egyesültek a szlávok ellen. Ebben a háborúban az elporoszosított
Németország, Ausztria–Magyarország és Törökország egy nagy, Európa ellen
irányult ligát, egy nemzetellenes, antidemokratikus, dinasztikus, hódításra éhes
ligát alkotnak.«” 

Bár szerzőnk alább válaszol erre, de kénytelenek vagyunk egy pillanatra
megállni, hogy ismét csak levegőhöz jussunk!

„Valóban csodálatos, hogy Masaryk a prágai egyetem tudós professzora, a
közép-európai kérdés nagy szakértője nem félti tudományos hírnevét ezektől a
megállapításoktól! De az is csodálatos, hogy azok a nyugati politikai és tudo-
mányos körök, amelyek a cseh emigráció terveinek fedezésére vállalkoznak,
nem akarnak mélyebben e problémákba tekinteni, s egyáltalán nem kíváncsiak
Szlovákia önállóságának pontosabb idejére, a független Szlovákiát statuáló tör-
ténelmi okmányokra s főleg azoknak a vezető szlovák államférfiaknak a nevére,
akik ezekben a nehéz történelmi időkben a szlovák népet állítólag vezették. De
az is csodálatos, hogy az a Masaryk, aki olyan jól ismeri hazája és Közép-Eu-
rópa történetét, nem akar tudni a lengyel és magyar nemesség közös nyelvéről,
a latinról, elfeledkezik a közös magyar–lengyel királyokról, a magyar szabad-
ságharc lengyel tábornokairól, ifjabb Andrássy Gyula lengyel–magyar–osztrák
trialista tervéről, a csehektől és németektől hosszú időn át magára hagyott ma-
gyarok törökök elleni harcairól, s a bécsi katonai körök rettentő mulasztásairól,
mikor a magyarságot a török túlerő prédájául dobták. A magyar nemzet, míg
a félhold valóban fenyegette a keresztény civilizációt, egykori létszámának majd-
nem kétharmadával rótta le véradóját a közönyös Európával szemben, s Ma-
gyarország több mint ezer éves léte alatt egyetlen egyszer sem fogott fegyvert
a szomszédos lengyel nemzet ellen. Vajon a világháborús példák nyomán dol-
gozó cseh propaganda jelenleg is számon kéri a Szövetségesektől a keresztény
öntudatot sértő török szövetséget? Vajon a közös lengyel–cseh–szláv szolida-
ritás bizonyságaképp hivatkoznak-e 1920-as magatartásukra, mikor nemcsak
a magyar csapatokat, de még a magyar lőszert sem engedték át az oroszoktól
szorongatott lengyelekhez? Hiszen elvették a lengyel tescheni vidéket és a rutén
Kárpátaljára csak azért tartottak igényt, hogy ezt egykor a Lengyelország rom-

jaiból újból megnagyobbodó Oroszországnak adhassák át. Valóban csak a tör-
ténelem vak szeszélyével magyarázható, hogy ehhez a tervhez az oroszokat
1939-ben a német együttműködés juttatta közelebb, holott Csehszlovákia az
elmúlt húsz évben mindenkor készen állt arra, hogy ebben segítségére legyen
az újból megizmosodó moszkvai nagyhatalomnak. 

Masaryk azonban a magyarok legnagyobb bűnének mégis az osztrák–ma-
gyar kiegyezést tekinti. Miért? Mert ez tette lehetővé a Habsburg-birodalom
további fenntartását, a magyar és német vezető szerep biztosítását s annak a
nagyhatalmi keretnek megőrzését, amelyet a Szövetségesek is oly hosszú időn
át az európai egyensúly nélkülözhetetlen alkatelemének tekintettek. »A dualiz-
mus 1867-ben való megteremtése – írja – megtanította Palackyt arra, hogy
Ausztriától igazságot várni nem lehet ... Az (1848-as) forradalom leverése után
a Bach-féle abszolutizmus ismét bevezette a centralizmust. Az alkotmányos
korszak kezdetén, amelyet az 1859-i vereség kényszerített ki, Ferenc József a
centralisztikus és föderalisztikus politika között ingadozott, azonban mindin-
kább a centralizmushoz húzott ... 1861-ben azt ígérte a cseheknek – akikkel a
németek is egy úton jártak –, hogy cseh királlyá fogja koronáztatni magát, a
szlovákok egy deputációjának pedig szabadságot és támogatást ígért a magya-
rokkal szemben. Az ígéreteket azonban nem tartotta meg. De az 1866-i vere-
ség engedményekre kényszerítette; természetesen olyan engedményekre,
amelyek minél kevésbé gyengítsék az abszolutizmust. 1867-ben a császár ki-
egyezett Magyarországgal, tulajdonképpen az uralkodó magyar osztállyal és-
pedig oly módon, hogy Ausztriában a németeknek, Magyarországon pedig a
magyaroknak engedte át a főhatalmat a többi népek felett. De a csehek ismert
passzív ellenzékiségükkel megkezdték alkotmányküzdelmüket a központi par-
lament bojkottálására. Ferenc József császár személyesen is beleegyezett a
harcba és megkísérelte, hogy erőszakkal és a legdurvább jogsértésekkel letörje
az ellenállást; de hiába! Ezért aztán kísérletet tett a Csehországgal való kiegye-
zésre. Két leiratot intézett a cseh tartománygyűléshez, melyekben ünnepélyesen
megígérte, hogy cseh királlyá fogja koronáztatni magát és elismerte a cseh állam
történelmi jogát. De a magyarok és a poroszok(?), amint ezt legutóbb Ester-
házy magyar miniszterelnök is megerősítette, meghiúsították ezt a kiegyezést.
A cseh nép erre megújította a Bécs elleni harcot, mely 1879-ben kompromisz-
szummal végződött. Ekkor a cseheknek engedményeket biztosítottak kulturális
és nemzeti téren (pl. egyetem), az államjogi kérdés azonban megoldatlan ma-
radt; emiatt viszont a csehek továbbra sem ismerték el a centralisztikus osztrák
alkotmányt és a központi parlament munkájában csak államjogi fenntartással
vettek részt. Ez a dolgok állása még ma is. Ausztria, mely a dualizmus által
Ausztria–Magyarország lett, maga a szervezett erőszak, melyet Ausztriában az
osztrák, Magyarországon a magyar kisebbség gyakorol. Államjogilag a dualiz-
mus illoyalitás, s egyenesen a dinasztia összeesküvése a németekkel és a ma-
gyarokkal a csehek ellen. Ausztria nemcsak a Magyarországgal való unió, de
eme két államnak a cseh állammal való uniója által is keletkezett; jogilag a cse-
heknek semmivel sincs kevesebb igényük az önállóságra, mint a magyaroknak.
Ellenkezőleg: még több. Mert 1526-ban, mikor Csehország Ausztriával meg-
egyezett, Magyarország – mint erről már szó volt – török fennhatóság alatt állt,
csak Szlovákia volt szabad ... A cseheknek, szlovákoknak, osztrákoknak pénzzel
és vérrel kellett felszabadítani a többi Magyarországot, a tulajdonképpen ma-
gyarok által lakottat, mely csak a XIX. század második felében lett gazdaságilag
erősebb és befolyásosabb ... Ausztria centralisztikus alkotmányát és a dualiz-
must a cseh nép jogilag sohasem ismerte el; éppen ebben áll Csehország harca
a Habsburgok és Ausztria ellen ... A Habsburgokat 1526-ban a cseh nép vá-
lasztotta királyukká; a cseh népnek tehát teljes joga van arra, hogy a Habsbur-
gokat a jövőben el ne ismerje, mert a nemzetnek tartozó hűséget megszegték
... Ezért áll a cseh nép 1849 óta szakadatlan harcban mindazon országokkal
és népekkel (németekkel és magyarokkal), akik a csehek ellen a koronával es-
küdtek össze. A cseh nép sohasem helyeselte azt a szerepet, melyet a Habs-
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burgok 1866 óta, mint Berlin cselédei vállaltak. Ünnepélyes módon kinyilvá-
nították a csehek 1870-ben a maguk álláspontját a fenyegető poroszsággal
szemben, amikor – mint egyetlenek az összes népek között – a prágai tarto-
mánygyűlésen tiltakozást jelentettek be Elzász-Lotharingiának Franciaországtól
való elszakítása ellen.« 

Mivel ma már a kettős Monarchia valóban csak történeti emlék, fölösleges
Masaryk közjogi tévedéseivel és ferdítéseivel szembeszállni. Elég, ha rámuta-
tunk arra, hogy a Ferenc Józsefnél járó szlovák deputáció is csak külön szlovák
kerület felállítását kérte, de sem Magyarországtól elszakadni, sem Csehország-
hoz csatlakozni nem akart s hogy a dinasztia, mikor a szerencsétlen porosz és
olasz hadjáratok miatt a birodalom helyzete megrendült, azért békült ki elsőnek
a magyar és nem a cseh nemzettel, mert a magyarok az elmúlt négyszáz év
alatt minden kedvező alkalommal fegyvert fogtak függetlenségük megőrzésére,
1848 után megtagadtak minden együttműködést a centralizáló osztrák ható-
ságokkal és egyértelműen utasítottak el minden olyan megoldási kísérletet,
amely nem volt hajlandó a magyarság teljes függetlenségét elismerni. Nem fon-
dorlat és »összeesküvés« tehát, ha a történelem egy ilyen népnek előbb hozza
meg szabadságát, mint egy olyan másiknak, amely háromszáz éven át nem mer
a végső következtetések levonásáig elmenni. 

Az osztrák–magyar kiegyezésből azonban nem ezek a »belső«, hanem sokkal
inkább a külpolitikai problémák érdekelték a Szövetségeseket. Ezt maga Ma-
saryk is felismerte s ezért igyekezett a kettős Monarchiát a német szövetség
keretébe állítva a mindenkori pángermán érdekek akarat nélküli eszközévé ala-
csonyítani. Vajon – éppen a Szövetségesek szempontjából – indokolt és helyes
volt ez az álláspont? Hiszen az Ausztriát szlavizálni szándékozó Hohenwart-
féle irányzattal szemben id. Andrássy Gyula nem azért szállt szembe, mintha
gyűlölettel viseltetett volna a cseh nép iránt, hanem azért, mert a pánszláv túl-
kapások miatt védekezni akart az akár közvetlen, akár közvetett orosz befolyás
kiterjesztése ellen s meg akarta őrizni a Monarchia egységét. Ő a kiegyezést –
mint kiváló balkáni szakértő – nem a nagy, hanem éppen a kis népek védelmére
hívta létre, amit bizonyított Duna-völgyi politikája is, amikor a török uralom
alól felszabaduló apró államok függetlenségének elismertetésére és megszilár-
dítására törekedett. Andrássy már hetven évvel ezelőtt tisztában volt azzal, hogy
a kelet-európai kis népek függetlenségüket csak úgy őrizhetik meg, ha sem a
német, sem az orosz nagyhatalom nem emelkedik döntő túlsúlyra. A német túl-
súly kialakulását megakadályozta azzal, hogy a kiegyezéssel megszilárdította a
dunai Habsburg nagyhatalmat, s így állandósította a német nép két államban
való megoszlását, viszont a pánszláv-orosz veszélyt éppen a német szövetséggel
igyekezett ellensúlyozni, mert állandóan félt a német és orosz császári házak
feléledő szövetségétől. A Monarchia »pángermán« politikája tehát éppen azért
volt német beállítottságú, mert csak ezzel a szövetséggel lehetett megakadá-
lyozni a nagynémet egység és annak a Bismarck által is helyeselt német–orosz
barátságnak kialakulását, amely úgy Potsdamban, mint a Carskoje Selo-ban
igen népszerű volt, s amelynek 1939. évi későbbi megvalósulása csakugyan le-
hetővé tette ideiglenesen „Zwischen-Europe” megosztását és érdekzónákra
vagy életterekre való elkülönítését. 

Hogy Masaryk mennyire nem tudja, és nem akarja meglátni a kettős Mo-
narchia történelmi küldetésének ezt a mélyebb értelmét, s hogy minden reál-
politikai szempontot mennyire csak a felszínes propagandának rendel alá, ezt
bizonyítják ama sorai is, amelyeket Elzász–Lotharingia elszakítása elleni cseh
tiltakozásról ír ... Bár Masaryk a felszólaló és tiltakozó képviselők nevével és
politikai pártállásával adós marad, pontosabb adatok hiányában elhihetjük neki,
hogy ez az óvás megtörtént. Hogy azonban nem egyedüli volt, erről tanúskod-
nak az 1869–1872. évi magyar országgyűlési naplók és nyomtatványok is! 

Az akkori történelmi és politikai helyzet pontos ismeretében azonban nagyon
nehéz lenne a cseh tiltakozást dinasztia vagy osztrák- és németellenes megnyi-
latkozásnak feltüntetni. Sőt! A porosz–francia háború ügyében 1870. július 18-

án tartott koronatanácson Albrecht főherceg és Beust miniszterelnök a beavat-
kozás mellett foglalt állást, mert az 1866-i vesztes porosz–osztrák háború meg-
torlására és Bécs vezető szerepének visszaállítására elérkezettnek látták az időt.
Ferenc József császár érzelmileg szintén osztrák tanácsadóit támogatta, s így
érthető, hogy Andrássy Gyulának és Tisza Kálmánnak mily nagy megerőlteté-
sébe került, míg érvényesíteni tudták semlegességi nézetüket. A dinasztiával
nyíltan ellenszenvező magyar ellenzék, mikor tiltakozott Elzász–Lotharingia el-
szakítása ellen, belpolitikai célzattal tüntetni akart a polgári szabadság klasszi-
kus földje, Franciaország mellett. A csehek azonban, kiket a porosz és osztrák
veszély egyformán fenyegetett, dinasztikus szempontból a legloyalisabban vi-
selkedtek akkor, mikor elítélték Berlin lépését s így magukévá tették az udvari
körök és a császár revans eszméjét. Prága ezúttal is hű maradt Bécshez, sőt
ragaszkodásban a magyar kormányt is felülmúlta, tehát ez alkalommal sokkal
inkább a bécsi udvar mellett, mint a német gondolat ellen tiltakozott. Ekkor a
csehek még különbséget tettek osztrák és porosz németek között, amit bizo-
nyítanak Masaryk vallomásai is, aki elmeséli, hogy az 1866. évi porosz–osztrák
háborúban a brünni gimnázium cseh tanulói – magát is beleértve – mind ön-
kéntesen akartak hadba vonulni a poroszok ellen, de a háború gyors befejezése
ezt a tervet meghiúsította. Bár az 1930-as évek elején – vagyis több mint hat-
van évvel később – ehhez hozzáfűzi: »A poroszok ellen – ez nem jelentette, hogy
egyenesen Ausztriáért – « azonban, mivel akkor a poroszok – amint erről »Új
Európa« című könyvében ugyancsak megemlékezik – Csehországnak függet-
lensége visszaállítására ígéretet tettek, nyilvánvaló, hogy a cseh nép ragaszko-
dása és dinasztiahűsége kapott spontán megnyilatkozást a poroszok elleni
állásfoglalásban ... 

A cseheket politikai éleslátás azonban ebben az esetben sem jellemezte.
Andrássy ugyanis nem porosz szimpátiából, hanem igen komoly reálpolitikai
okokból döntött a semlegességi politika fenntartása mellett. Ugyanazok a szem-
pontok vezérelték itt is, mint a kiegyezésnél. A Balkán-félszigeten terjedő orosz
befolyás miatt – ami harapófogóba látszott szorítani a Monarchiát –, a Biroda-
lom hátát biztosítani szerette volna a német szövetséggel s így lassan felszámolni
a Monarchia létét közvetlen fenyegető orosz–német kapcsolatokat is. Terve be-
vált: Bécs tapintatos magatartása tette lehetővé később a német–magyar–oszt-
rák szövetség kialakulását. De emellett egy be nem vallható s nyíltan nem
hangoztatható másik meggondolás is vezette, s ez még majdnem fontosabb
volt: Ha az orosz–francia háborúba a Monarchia beavatkozik és mégis Berlin
lenne a győztes, akkor ez törvényszerűen maga után vonta volna a Habsburg-
birodalom teljes felszámolását és az orosz–német érdekterületek kijelölését ...
Ha viszont ebből a háborúból Ausztria került volna ki győztesen, akkor a Mo-
narchia jelentős újabb német területekkel bővült volna, amivel így nemcsak a
kiegyezést kierőszakoló – s Ausztriára múltjához viszonyítva kevésbé kedvező
– helyzet változott volna meg, hanem számolni kellett azzal is, hogy a német
elem felszaporodása következtében Bécs ismét feleleveníti nagynémet tradícióit,
ő áll a német egységesülési mozgalom élére, s így a túlnyomó német erővel
nemcsak megakadályozni igyekszik majd a birodalom többi népeinek érvénye-
sülését, de esetleg megjavult hatalmi helyzetét ismét ezek teljes elnyomására
és germanizálására használja fel. Andrássy sok nyugati és kisentente politikust
megszégyenítően már akkor felismerte, hogy a nagynémet eszme nem a Habs-
burgok, nem a Hohenzollernek, nem Bécs vagy Berlin privilégiuma, hanem a
koreszme és a német nép adottsága, amely ha megerősödik és közös keretben
egyesül, maximálisra felduzzadt teljesítőképességét úgy a régi, mint az új csá-
szárvárosból egyaránt gyakorolhatja. Erre a célra akkor még a katolikus Habs-
burgok éppen úgy alkalmasok lettek volna, mint a protestáns Hohenzollernek.
A szám, mennyiség, tömegerő, a közös állami élet nyújtotta hatalmi lehetőségek
voltak a fontosak s mivel e szempontból a legnagyobb akadályt a Monarchia
jelentette, ez német szövetsége mellett is lényegileg messzebb járt a berlini
nagynémet tervektől, mint az a kimondottan németellenes kisentente, de főleg
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Csehország, amely jelszavakkal, fikciókkal és jogi érvekkel hadakozott a törté-
nelem vastörvényeivel szemben, mikor Közép-Európa ellenséges atomizálása
révén szabad prédának dobta e területet a vetélkedő nagyhatalmak elé ... 

Masaryk azonban ezekkel a falsumokkal sem éri be. Bár nyilvánvalóan tud
Bismarck autarkiás vámpolitikájáról, a Németországból kiszorult magyar ag-
rárexport következtében kitört szerb–magyar vámháború ódiumát Budapestre
hárítja, sőt a Szövetségesek és az Egyesült Államok előtt annyira gyűlöletes
búvárhajóharc felelősségét is igyekszik Bécsre és Budapestre tolni. »Ausztria–
Magyarországnak – írja – nemcsak a háború előidézésében, de vezetésének
módjában is jelentékeny a része. Így pl. hitelt érdemlően állítják, hogy nem
Tirpitz, hanem Burián hatott oda, hogy a két hatalom a kímélet nélküli búvár-
hajóharc mellett döntött. Burián ... azt remélte, hogy ezzel meg lehet menteni
a megvert Ausztriát.« Ma már – a nyilvánosságra került dokumentumok szerint
– közismert, hogy a magyar és osztrák államférfiak az amerikai beavatkozás
veszélye miatt kezdettől ellenezték a búvárhajóharcot, azonban a német hadve-
zetőség kész helyzet elé állította szövetségesét, s így a Monarchia két ingatag
háborús cseh külügyminisztere – Czernin és Burián – ezúttal is óvakodott az
energikusabb fellépéstől ... 

És legvégül még egy: vajon mennyiben lehet igaz az ezer éves magyar el-
nyomás tétele? 

Szóljon mindenekelőtt Masaryk: »A háború és a helyes békekötés szem-
pontjából – írja – nagyon fontos, hogy a nemzetiségi elvet kellőképpen tisztáz-
zuk. A nemzetiségi elv Európában a XVIII. század óta szerzett magának érvényt
éspedig nemcsak politikai és szociális, hanem filozófiai téren is, az irodalomban,
a művészetben és az egész életben ... A francia forradalommal egyidejűleg a
csehek és szlovákok, a magyarok, jugoszlávok és általában Ausztria, Oroszor-
szág, Német- és Olaszország összes népeinek nemzeti ébredését jegyezték fel
a történetírók. A nemzeti individualizáció eme folyamata oly hatalmas, hogy a
szlovák, kisorosz, a provancali és más dialektusok és nyelvek, amelyeket eddig
irodalmilag nem műveltek, önállósulásra törekszenek. A flamand, norvég, ír és
más nemzeti kérdések ebből az időből származnak ... A nemzetiség új, modern
elv. A középkorban Európát az egyház, a császárság és az államok szervezték.
A társadalom szervezete teokratikus volt és nagyrészt ma is az. Az ókorban
sem igen ismerték a nemzetiségi elvet ... Csak itt-ott jutott a nemzetiség esz-
méje erősebb öntudatra, azonban tudatos nemzetiségi elv nem létezett. Ebből
lehet magyarázni az európai térkép kaleidoszkópszerű voltát a középkorban
egészen a XVIII. századig ... A jelenlegi államok eredetileg katonai és egyházi
szervezetből fejlődtek ki; mint egy-egy dinasztia állama és egy-egy társadalmi
osztály – nemesi plutokrácia – szervezete nem törődtek a nemzeti különbsé-
gekkel, ennélfogva ezek az államok kevert nemzetiségűek ... A nemzetiségi elv
aránylag új és az állam elvével szemben keletkezett ... (Ma) Európában kétszer
annyi a nemzet, mint az állam. Az etnográfusok és nyelvészek (azonban) nem
egyeznek meg a külön nemzetek számának megállapításában ... A problémák
még nincsenek eléggé tisztázva, ennélfogva nincs még egységes statisztikánk.
Csak megközelítőleg mondhatjuk, hogy Európában 70 nép és nyelv – nem
dialektus – él.« 

Íme, ha elméleti fejtegetésekről van szó, Masaryk igen jó történetismerőnek
bizonyul. Megállapítja, hogy a nemzeti elv Közép-Európában csak a francia for-
radalom után indult el hódító körútjára mind a magyarok és csehek, mind szlo-
vákok között. Sok más kis és elmaradt nép nyelve között a szlovák is ekkor
kezdett öntudatosulni és irodalmi igényeket táplálni. A régi dinasztikus, rendi
és teoretikus szellemű államok a nemzeti kérdést nem ismerték s ezzel magya-
rázható, hogy egyazon nyelvet beszélő nemzetrészek is gyakran kerültek egy-
mással szembe. A nemzeti elv aránylag rövid múltja indokolja, hogy alapvető
fogalmait a tudomány sem tudta tisztázni s így statisztikailag sem állapítható
meg – írja a világháború alatt!, – hogy tulajdonképpen hány nyelv és nép él a
kontinensen ... Tehát: mivel a XVIII. század végéig nem a nemzeti szempont

irányította az állami életet, mind ez ideig nem lehetett nemzeti elnyomás sem.
A nemzeti elnyomásnak mindenkor előfeltétele a nemzeti öntudat és nemzeti
eszme. Magyarországon azonban nemcsak elvi, hanem gyakorlati nehézségekbe
is ütközött az elnyomás, mert – Magyarország is a Bécs által elnyomott orszá-
gok közé tartozott. Ezt maga Masaryk szintén beismeri: »Igaz – írja, – hogy a
török veszedelem uniót létesített 1526-ban Ausztria, Csehország és Magya-
rország között; de épp oly igaz, hogy az osztrák Habsburgok mihamar vissza-
éltek az unióval és elnyomták Csehországot és Magyarországot.« Majd a
kiegyezésről szólva: »A magyarok, akiket a meggyengített Habsburg-ház ismét
kegyeibe fogadott, sőt kedvükért Ausztriát dualisztikus monarchiává alakította
át, 1867 után szintén vállalták a Németországtól rájuk rótt szerepet, úgy, hogy
Poroszországnak ilyen módon az egész 50 milliós monarchia rendelkezésére
állott.« 

Magyarország így nemcsak azért nem tudta elnyomni nemzetiségeit s kö-
zöttük a szlovákokat is, mert a többi európai államhoz hasonlóan a XVIII. szá-
zadig nem ismerte a modern értelemben vett nemzeti eszmét, hanem azért is,
mert önmaga is a németektől s törököktől hosszú időn keresztül el volt nyomva.
Még Mária Terézia is, aki trónját nagyrészt a magyaroknak köszönhette, az
örökös tartományokat – Ausztriát és Csehországot – iparosította Magyaror-
szág rovására. Mikor nyomhatta volna el tehát a magyar nemzet nemzetiségeit?
A patrimoniális katolikus királyság nem ismert nemzetiségeket, csak osztályo-
kat. A hitújítás mozgalmának elterjedése előtt Magyarország 1526-ban a török
zsákmánya lett s belőle csak északi csücske maradt meg a Habsburgok kezén.
Ettől kezdve hol török, hol német hadak dúlták az országot egész a török ki-
űzéséig, ami véglegesen csak a XVIII. században következett be. II. József csá-
szár már meg sem koronáztatja magát és germanizálni akarja az egész
birodalmat, kíméletlenül szembe szállva a magyarok minden rendi vagy nemzeti
követelésével. Centralizáció felé hajló utódai is mellőzik a magyar kívánságokat,
s így csak 1844-ben sikerül a magyar országgyűlésnek a latin nyelv helyett a
magyart tenni meg hivatalos nyelvvé. 1849-ben viszont már beköszöntött újra
a közel két évtizedig tartó újabb elnyomás, amikor ismét a magyar lett hazájá-
ban a legelnyomottabb elem. Az ezer éves elnyomásból így maximálisan és leg-
rosszabb esetben is csak az 1867-től 1918-ig terjedő időszak maradhat meg,
vagyis kerek számban összesen 50 év! Ha ezalatt az idő alatt a magyarországi
kisebbségeket érte is alkotmányjogi vagy közigazgatási sérelem, viszont a nem-
zeti szempontokat negligáló, liberális hivatalos politika következtében gazda-
ságilag annyira megizmosodtak, hogy nemcsak számban, földbirtokszerzésben,
valamint ipari és kereskedelmi téren törhettek előre, hanem kulturális vonatko-
zásban is, aminek eredményeként úgy román, mint szerb részről magyar terü-
letről indult el az öntudatra ébredési és egyesülési mozgalom; hiszen az itt élő
nemzetrészek műveltebbek és vagyonosabbak voltak, mint maguk az anyaor-
szágiak. Ha pedig végül elfogadjuk Masaryk és Beneš tételét, hogy a Habs-
burg-birodalom a német egység megvalósulásától kezdve függetlenségét teljesen
elvesztette s olyan politikát volt kénytelen űzni, amelyet számára »Berlin elő-
írt« – akkor éppen cseh részről nyert cáfolatot teljes terjedelmében az ezer éves
magyar elnyomás meséje ...

Miért kellett ezeket a ma már jórészt idejét múlt s így csak elméleti jelen-
tőségű kérdéseket újra felvetni és megvitatni? Talán a múlt igazolása és resta-
urálása céljából? Távolról sem! Az egyikre nincs szükségünk, mert ezt elvégezte
helyettünk a történelem, a másikra pedig nem törekedhetünk, mert a világ nem
ismeri a megállást vagy visszatérést. Ami 1918-ban vagy még az Anschluss
előtt is reális anyaga volt a napi politikának, az időközben puszta történelmi
emlékké vált, amelyből hiányzik az élet dinamikája, az erők kényszere, a pillanat
időszerűsége – vagyis mindazok az elemek, amelyeket a reálpolitika nélkülöz-
hetetlennek ítél a jövő felépítésére. 

Ezeknek az elméleti és történeti kérdéseknek megvitatása azonban mégsem
volt fölösleges. Hiszen így egyrészt tiszta képet kaptunk annak a cseh propa-
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gandának eszközeiről és módszereiről, amely két évtized múltán ismét akcióba
lépett, hogy Közép-Európát a saját igényei szerint rendezze át. De másrészt
azért is, mert ezek az általunk mind a mai napig tételesen meg nem cáfolt ada-
tok egykor jelentős mértékben formálták át a nyugati államok Közép-Európa
szemléletét. S mivel a történelem logikáját is a tömegek csak akkor értik meg,
ha ezt külön megmagyarázzák nekik, nem árt, ha ezekkel az egykor nagy hatást
elért adatokkal szembeszállunk, nemcsak azért, hogy újból felhasználhatók ne
legyenek, de azért is, hogy a cseh emigráció bizonyára hasonlóan megnyerő –
de hasonlóan megtévesztő – újabb tételeit is azzal a kellő fenntartással fogadják
az illetékesek, ahogy azt – a bekövetkezett események után – joggal meg is ér-
demlik. S ha pedig mindezekhez azt is hozzászámítjuk, hogy ha a történelem
nem is ismer 100%-os visszatéréseket, mégis a jelen mellett a múlt is formálja
a jövőt, akkor ezeknek a feltárt adatoknak tanulsága esetleg egyszer még arra
is jó lehet, hogy szempontokat szolgáltasson a Duna-völgyi helyzet reálisabb
megítéléséhez akkor – ha majd ez a probléma újra a békekongresszusok zöld
asztalára kerül, mint perújítást kívánó sürgős ügydarab ...” 

Történészeink és az őket támogatni köteles nemzetpolitika a felelős azért,
hogy ezek az itt lefektetett cáfolhatatlan tények és magyarázatok, a velünk kap-
csolatos minden ferdítés és hazugság pontról pontra történő leleplezése kellő
színvonalon, sok nyelven, fáradságot és költséget nem kímélő kitartással jusson
el a világ tudományos közvéleményéhez. Ez nem azt jelenti, hogy bármit vál-
toztatna a status quón, vagy veszélyeztethetné Európa stabilitását, de a velünk
kapcsolatos „falsumok” bizony a mai magyar külpolitikának okozhatnak keser-
ves pillanatokat.

Igazság továbbra is csak egy lehet.

y

Az elérhetetlen mint hajtóerő?
Makkai János: A politikai boldogságrendszerek 1943/10.

Történelmi határtalálkozások korában, amikor földrajzilag és időben egyaránt
ütköznek egymással a szélsőséges eszmeáramlatok, egyesek már rendszer for-
májában, különösen érdekes az alábbi osztályozás megismerése.

„Az emberiség nagy politikai hiedelmei mindig a földi boldogság ígéretével
kecsegtetik hívőik tömegét. Minden nagy politikai hiedelem azt ígéri, hogy tö-
kéletesen meg fogja változtatni a mostoha, vagy megromlott politikai, társa-
dalmi, gazdasági és kulturális életet és helyette olyant honosít meg, amely a
hívők egész földi vágykép-tömegét kielégíti. Ha a hiedelem nem ígérne ilyen
nagyot, ilyen sokat, nem volna érdemes követni és érette életünket feláldozni.
Amint a vallás teljes boldogságot ígér az arra érdemeseknek a túlvilágon, a po-
litikai hiedelem hasonlóképpen boldogságot ígér a földre, arra az esetre, ha
majd ideái be fognak teljesülni. A tömegben állandóan él a boldogság vágya,
ami a jobb jövő képével azonos. Ez a »jobb jövő« mindig valami homályosan
elgondolt terv, ami a politikai irányzatok programjában néha dogmákba szede-
tik, néha meg enélkül is mint érzelmi meggyőződés él a hívők lelkében. A nép-
tömegek mindig valamely boldogságképzet után futnak, mikor egy politikai
hiedelem igézetében küzdenek. A politikai hiedelmek valóságos boldogságrend-
szereket alkotnak, amelyek pszichológiai valóságok, mert a tömeg hisz bennük. 

Amint minden vallásnak más a túlvilági boldogságról való elképzelése, úgy
a politikai hiedelmek is más és más boldogságrendszereket hordoznak maguk-
kal. A keresztény ember túlvilága egészen más, mint a buddhistáé vagy a mu-
zulmáné. Egyik az erkölcsi megigazulás, másik a létezéstől való szabadulás, a
harmadik a földi, érzéki örömökkel egybekötött öröklét boldogságeszméjét hir-
deti, s a különbség oka nyilvánvalóan a hívők életérzésében keresendő. A földi

boldogságrendszerek, azaz a politikai hiedelem boldogságképei is az életérzés
produktumai. Valamely politikai hiedelem igazi irányzatát elsősorban abban
lehet megtalálni, hogy az milyen földi boldogságot ígér hívei számára... A művelt
ember nagyjában tisztában van azzal, hogy ezek a boldogságígéretek sohasem
fognak beteljesedni, a hívő tömeg azonban majdnem mindig szó szerint elhiszi
azokat. A politikai boldogságrendszerek elsősorban a tömegben és a tömeg-
emberben élnek és nem az egyénileg gondolkozókban, akik kritikára hajlamosak
és disztingválni tudnak. 

A politikai hiedelem boldogságígérete nem minden időben él egyforma erő-
vel a tömegek lelkében. A hiedelemhanyatlás első jele, hogy a hívők nem hisz-
nek többé a végcélban, az ígért boldogságban. Ám a hiedelemkeletkezés
korában s a forradalmakban és a háborúkban a boldogságrendszer képe olyan
erős és lenyűgöző, hogy a hívek teljes megváltásukat remélik tőle, s érte minden
áldozatra képesek. A hiedelem értelmi része ilyenkor már teljes összhangban
van az őt röpítő érzelemmel. Nincs közöttük törés: a hiedelem ifjú- és férfikora
ez, amely azonos a forradalom és az imperializmus állapotával. Ha ez nem volna
így, akkor a francia forradalomban nem pusztultak volna el milliók egy betelje-
síthetetlen eszme miatt; a forradalmárok nem mentek volna a barikádokra, nem
hitték volna, hogy győzelmük a teljes földi boldogság eljövetelét jelenti; a pro-
letariátus nem ragadott volna fegyvert, ha nem hitt volna a saját osztályboldog-
ságában; a népek sokkal nehezebben viselhetnének háborúkat, ha fiaik nem
hinnének a nemzeti boldogságban. A hiedelemkeletkezés és a hiedelem ki tel -
jesedés korában a hívők tömegében többé-kevésbé világosan mindig, vagy le-
galábbis homályosan a teljes földi boldogság képe ragyog, ezért és nem kisebb
célért küzdenek. Ha ez nem volna így, a politikai hiedelmek nem terjedhettek
volna el a földön. Elterjedtségük csak azért vált lehetségessé, mert a túlvilági
boldogság tömeghite a fehér fajban megingott.” 

A POLITIKAI BOLDOGSÁGRENDSZEREK KÖZÖS
TULAJDONSÁGAI
„Míg a középkorban a politika nem ígért külön boldogságot, hanem csupán a
kereszténység nagy és szent elveinek teljesülését vagy helyesebb érvényesítését
földi és földöntúli boldogság gyanánt –, a XVIII. század óta a politikai hiedelmek
olyan földi boldogságot ígérnek, amely öncélú, a vallással igen gyakran ellen-
tétes, vagy legalábbis a vallási tanításokra nincs tekintettel. A politika ígérte
földi boldogságrendszereknek érdekes közös tulajdonságai vannak. E jellegzetes
tulajdonságok igen hasonlítanak az egyes vallások boldogságrendszereinek jel-
legzetességeihez, s ez azért van, mert a politikai hiedelem is emberi érzelmekből
táplálkozik, a tudatalattiban székel, mert a politikai hiedelem – vallásszerű... 

A politikai hiedelem mindenekelőtt állandóan azt hirdeti, hogy az embertö-
megek földi boldogsága csak az ő uralmának eljövetele esetén következhetik
be. Míg a tudomány bizonyos eredmények elérését más és más eszközökkel,
módszerekkel és tanrendszerekkel is elérhetőnek tartja, a vallásszerű lelki
mozgalmak alapvető sajátsága, hogy magukat mind egyedül üdvözítőnek
érzik. A politikai hiedelem föltétlenül azt szuggerálja híveinek, hogy csak vele
és rajta keresztül lehet boldogulni. Minden más politikai hiedelem hazugság és
aljasság műve, átlátszó érdekek szószólója, olyanszerű, mint a vallásban: a
Sátán tevékenysége. Hívő kommunistának 100%-os meggyőződése, hogy földi
boldogság csak kommunizmus árán érhető el, hívő fasisztának, hogy fasizmus
által, hitleristának, hogy nemzetiszocializmussal, stb., stb. Azért említem csak
az újabb politikai hiedelmeket, mert azok boldogságvágya ma a legerősebb; a
polgári demokráciák hívei már nem olyan erősek a hiedelemben, hogy az ő bol-
dogságvágyuk ma így kidomborodjék. 

Emellett minden politikai hiedelem heroizmust követel híveitől a jövendő
boldogság elérése céljából. A ma élő nemzedéket kiválasztottnak tekinti, amely-
nek meg kell alapoznia a jövendő kort. Minden eddigi politikai korszak a »té-
velygések« időszaka volt, az »idők teljessége« most jött el és ezt a mai
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nemzedéknek meg kell értenie. Ezért a politikai hiedelemért megfeszített erővel
kell dolgozni. A hívőnek heroikussá kell válnia, mindenét fel kell áldoznia. Ez
az áldozat, – a hiedelem szerint – majdnem mindig az utolsó, amelyet a tö-
megnek hoznia kell. A francia forradalom harcosai szentül meg voltak győződve,
hogy ha leverik az európai királyságokat s az arisztokráciát, ha kiragadják a
hatalmat az egyház és a papság kezéből, ha megvalósítják az egyenlőség–
testvériség–szabadság ideáját –, többé sohasem kell a népeknek háborúzniok.
A heroikus helytállást mint legnagyobb, de utolsó áldozatot követelték híveiktől.
Ugyanez az érzelem vonult végig a marxizmus egész, közel százesztendős küz-
delmén. Ha a munkásság heroikusan összetart és legyűri a kizsákmányolókat,
ha felállítja az osztály nélküli társadalmat és megvalósítja a szociális termelést,
soha többé nem lesz háború és forradalom, nem lesz többé szükség heroiz-
musra sem. »Ez a harc lesz a végső« – hirdeti a kommunisták internacionálé
dala. A nemzeti szabadságharcok ugyancsak azt szuggerálták minden időben,
hogy csupán az elnyomó idegen királyt, vagy idegen nemzetet kell egyetlen
utolsó erőfeszítéssel legyőzni és akkor többé hasonló bajok sohasem lesznek.
Mindegyik politikai hiedelem utolsó erőfeszítést követel, de amíg a cél eléretik,
addig – korlátlan alárendelést, áldozatot és heroizmust. Az emberi élet minden
egyéb szempontját semmibe veszik ilyenkor. A boldogságot csak heroizmussal
lehet elérni, ugyanúgy, mint a vallásban erkölcsi és hitbeli megigazulással.

A földi boldogságot azonban sohasem ígérik mindenki, hanem minden eset-
ben csak a kiválasztottak számára – jutalom gyanánt. A politikai hiedelmek
minden boldogságrendszere: kizáró jellegű. A vallásos hiedelem azt tanítja,
hogy csak a hívő üdvözülhet. Aki nem hisz, az nem kapja meg a túlvilági bol-
dogságot. A politikai hiedelem ezt a tételt nem tudja ilyen szigorúan megfogal-
mazni, de mégis hasonlót terjeszt. Aki nem küzd együtt a politikai hiedelem
híveivel, az részint nem érvényesülhet a jövőben, részint, mint ellenséget el-
pusztítják, deportálják, vagy ellenőrzés alá helyezik. Aki nem hisz, az kénytelen
feladni a győzelem esetén eddigi életmódját, elnyomottá válik és megtűrik eset-
leg a jövendő boldog korszakban, de csak másodrangú polgár lehet. A politikai
hiedelem erősségétől függ, hogy a nem hívőket, a hitetleneket hogyan szemléli.
Némelyik korszakban kiirtással fenyegeti őket, máskor rabszolgasorsot ígér
nekik, de mindig büntet valami módon. A jövendő boldogság állapotát csak a
hívők élvezhetik, a többiek – valamilyen úton-módon – elesnek annak áldásaitól:
ez a minimális büntetésük. 

A politikai hiedelem a jövendő boldogságot általában nem saját magunk,
hanem – a gyermekeink számára ígéri. Mi magunk már nem érjük meg esz-
méink teljes diadalát (Kánaán földje...), de gyermekeink már boldogabb kor-
szakban fognak élni, ha kellő erővel küzdünk értük. A politikai hiedelmek
rendkívüli elterjedése okozta, hogy a XIX. század óta az európai társadalmak
embere egyre inkább úgy érzi, hogy – a gyermekeiért él. Ma szinte természe-
tesnek tartjuk ezt az életérzést, pedig ez a múltban jórészt ismeretlen volt. A
középkorban, de még a XVIII. században is a gyermeket mint a családnak adott
isteni, vagy természeti adományt tekintették, de nem látták benne a jövendő
megtestesítőjét, és nem tervezgették, hogy a gyermekeket egy új világ számára
neveljék. Az emberiség nem akart haladni a gyermekeiben, mert a társadalmon
a vallásos hiedelem uralkodott, az teljesen betöltötte a lelkeket és nem akart
mai rendszerű életváltozást. Nem volt ambíció, hogy a gyermek más világot ta-
láljon maga körül, ha megnő, mint a szülői. A gyermekek jövendő boldogságáért
izzó hit a fehér fajtán kívül másutt sehol sem él. A fehér faj világában is isme-
retlen volt a politikai és civilizációs hiedelmek felülkerekedéséig.” 

AZ EGYÉNI BOLDOGSÁG RENDSZERE
„Az első újkori politikai boldogságrendszert a francia forradalom és liberalizmus
hozta a földre. E nagy hiedelem úgy ígérte a boldogságot, hogy az az egyéni vágyak
és lehetőségek teljes kiélésének kora lesz, az individuum érvényesülésének nagy
és dicső korszaka. A boldogságot az fogja jelenteni, hogy az emberek életében a

természeti erkölcs és a természetjog uralkodik. Mindenki szabad lesz, mindenki
mindenkivel egyenlő lesz, minden ember testvére lesz a másiknak. Az állam a leg-
kevesebb beleszólást sem engedi meg magának az egyén életébe. A gazdálkodás
korlátai ledőlnek. Mindenki azt a vallást, azt a meggyőződést, azt a politikát kö-
veti, amit akar. Mindenki szabadon hirdetheti elveit és meggyőződését. Senki sem
függ senkitől. A szabad verseny dönti el az egyén sorsát. Az erősebb, az okosabb,
a nemesebb és az erkölcsösebb győz. Az emberiség megszabadul a nagy kény-
szerektől, szabadon alkothat, és ha ezek a körülmények beteljesednek, a társa-
dalom és az emberiség életét semmi veszély sem fenyegeti többé.

Ez a hiedelem 150 évig uralkodott a fehér fajban. Azóta sok helyütt össze-
dőlt, de másutt bizonyos módosulásokkal ma is uralkodónak lehet tekinteni.
Az egyéni boldogság rendszerét nyilvánvalóan hatalmas, akkoriban új életérzés
fejlesztette ki. A hiedelem ideái elpusztultak azóta, azonban az életérzés bizo-
nyos fokig ma is él minden európai emberben. 

Ha az értelmi ideát nézzük: nyilvánvaló, hogy a testvériség csupán jelszó,
de nem realizálható valóság. Szabadság nincs, mert az is kétséges, hogy az
akarat szabad-e, nem beszélve arról, hogy az életkörülmények annak gyakor-
lását egyébként lehetővé teszik-e, vagy sem. Rousseau a természet ölén, az
emberi társadalomtól távol, minden káros behatástól mentesen akarta felnevelni
Emilt; Lubbock viszont kimutatta, hogy az őserdőben kóborló vadember sem
szabad, mert rabja saját babonáinak, a természetnek és száz és ezer különböző
életkörülménynek. A demokrácia kisebb-nagyobb filozófusai a legújabb korban
az egyenlőséget számtalanszor bonckés alá vették és megállapították: a politikai
egyenlőség még nem jelent gazdaságit, a gazdasági nem jelent politikait, mind-
kettő együtt nem jelent társadalmit, valamennyien együtt nem jelentenek élet-
egyenlőséget. Egyenlőség csak egy volna: az életlehetőségek egyenlősége, ez
viszont ellentétben áll a természet parancsával, amely különbözőknek teremtett
bennünket. Amint látjuk, az egyéni boldogság rendszere – elérhetetlen vágyké-
pet takar. 

A hiedelem értelmileg sok helyütt megdőlt, másutt nyilvánvaló megújulá-
sokra, reformációkra szorul. De érzelmileg (és ez a fontos!) sok tekintetben
ma is él. Az angolszász államokban virágzik leginkább, a polgári demokrácia
életformájában, de ma már nem erős és fiatal, hanem régi, elöregedett, átala-
kulóban lévő hiedelem.” 

A KOLLEKTÍV BOLDOGSÁG RENDSZERE
„A XIX. század végén alakult ki egy új társadalmi réteg életérzéséből a kollektív
boldogság rendszere. A munkásosztály szülte, amely ebben a században terelő-
dött össze a gyárakba, közös műhelyekbe, azonos munkarendszerek, életviszo-
nyok, fizetési és bérproblémák, azonos életmód, vágyak és ambíciók karámjába,
Ez az osztály a boldogságot, a jobb jövendőt az emberi kollektivitás, az együtt-
működés kiépítésétől remélte. Ezért az anarchista Kropotkin ugyanazt az élet-
érzést árasztotta, mint Marx, Engels vagy Kautsky, noha az ideában nagy volt a
különbség köztük. Kollektív boldogságrendszere van az új nacionalizmusnak is,
amelyet pedig ideában egy világ választ el a marxizmustól. A kollektív boldogság
rendszere mintha egy nagy ösztönváltozásra volna visszavezethető; az előbbi
boldogságrendszer koráéval szemben – az ember egyszerűen másként érez egy
korszakban, mint az azelőttiben. Mindent fel kell áldoznunk a közért, mindent
kollektív módon kell kiharcolnunk; le kell törnünk a társadalom régi válaszfalait,
egyesítenünk kell az osztályokat s a nagy átlagok uralmát kell megvalósítanunk;
az egyén semmit sem számít, csak a közösség; a közösség boldogsága pedig
úgy érhető el, ha azonos életmódra kényszerítjük, ha ledöntjük a különbségeket,
ha mindenkit egy átlagos színvonalra kényszerítünk a lehetőségek területén. 

A kollektív boldogság rendszere politikailag teljesen ellentétes csoportokban
is egyformán él, éppúgy, mint az egyéni boldogság rendszere is hasonlóképpen
virágzott a polgárság különböző pártjaiban, amelyek pedig egymás leigázására
törtek. Se az individualizmus, se a kollektivizmus nem fed teljesen egyetlen po-
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litikai irányzatot sem – a két különböző boldogságrendszer tudatalatti életér-
zés-különbségen nyugszik. A kollektív boldogságrendszer ugyanolyan szervi
bajban szenved értelmileg, mint az egyéni. A kollektívumba való beleolvadás:
egyszerűen nem jelent boldogságot. A természet ellene van az egyenlőségnek,
viszont útját állja a nagymértékű különböződésnek is. Az egyéni boldogság
rendszere a polgár életérzésén, a kollektívé a szervezett munkásén és a milita-
rizált osztályokén nyugszik. Ideájuk egyformán esendő, de mindkettő jelenléte
pszichológiai tény, mert nagy tömegek érzelmeiben gyökeresedik.” 

A NEMZETI BOLDOGSÁG RENDSZERE
„Amint a napóleoni háborúkkal kifejlődik a nemzeti elv és vele együtt a nacio -
nalizmus, úgy lép föl a politikai hiedelmek kísérője gyanánt a nemzeti bol-
dogság rendszerének vágyképe. Az embernek elsősorban az a küldetése,
feladata és életcélja, hogy saját nemzeti életközösségének jövendő boldog-
ságáért küzdjön. List Frigyes az emberi gazdálkodást a nemzeti eszme szol-
gálatára utasítja Smith Ádámmal és követőivel szemben, a liberalizmus
legnagyobb államférfiai pedig emberöltőkön keresztül azért küzdenek, hogy
nemzetük önálló, független, minden más kollektívumtól szabad legyen és a
gazdasági javakból, a világkereskedelemből és a politikai hatalomból minél
nagyobb részt szerezzen meg magának. A nemzeti boldogság rendszeréből
az imperializmus, a gyarmatosítás, a nem fehér népek leigázásának ténye ke-
letkezett. Szörnyű igazságtalanságok történnek miatta, vele és általa. A hívők
mégis tökéletesen meg vannak győződve arról, hogy igaz úton járnak, mert
az egyetlen boldogság, amit elérhetünk s amit gyermekeinknek biztosíthatunk:
csak nemzetünk nagyságában rejtőzhetik. A boldogságrendszer velejárója,
hogy minden benne hívő nép önálló nemzet akar lenni. Fő életérzése: a má-
siktól való függetlenség és ugyanakkor a mások függővé tevése saját szemé-
lyiségének kiteljesítése által. Minden jog és életlehetőség felkutatása,
kiaknázása és felhasználása saját magunk számára, de hasonló jogok és le-
hetőségek gyakori megtagadása másoktól.

A nacionalizmus tobzódásának mai korszakában a legtöbb nép a nemzeti
boldogság rendszerének igézetében él. Nem veszi tudomásul, hogy a naciona-
lizmus elfajulása csak szerencsétlenségek sorozatát hozhatja a földre. E bol-
dogságrendszer hívei azt hiszik, hogy lehetséges elszigetelt, csak egy nemzet
körére kiterjedő boldogság és csak a legújabb időkben kezdik súlyos és véres
csalódások árán látni, hogy a legyőzöttek válságai felborítják a leggazdagabb
és leghatalmasabb országok életét is és általános világválsággá lesznek. A hi-
edelem azonban nem azért alapszik elsősorban érzelmeken, hogy az értelmi
elemek kidomborításával sok javulást tudjunk elérni bennük. Egy országnak
hiába vannak szórványosan nagy szellemei, nacionalizmusának színvonalát nem
ezek határozzák meg, hanem a nép, a tömeg, illetve annak életérzése. Állami
életüket most kezdő, fiatal népek kezében a nacionalizmus igen gyakran barbár,
alantas érzelmű, s közönséges és irányíthatatlan ösztönök vezetik. Ezek a népek
az önállóság birtokában és a nacionalizmus igézetében a méltatlanságok soro-
zatát követik el az uralmuk alá került más nemzetiségűekkel és saját nacionalista
ideájuk is primitív. Nyilvánvaló, hogy nem minden nép érett meg arra, hogy na-
cionalista lehessen. A fejletlen tömegek alacsony színvonalú nemzeti boldog-
ságrendszere okozza az európai népek számos tragédiáját, a háborúban a
rendkívüli kegyetlenségeket s az egyéb visszataszító jelenségeket. 

A nacionalizmus boldogságrendszerének a jövőben oda kell érnie, hogy min-
denütt egy fejlődöttebb, általános európai életérzés jellemezze. Ennek az új
életérzésnek az eljövetelét azonban – sajnos – nem lehet sikerrel sürgetni, az
csak e természetes fejlődés következtében bontakozhatik ki.” 

AZ OSZTÁLYBOLDOGSÁG RENDSZERE
„A politikában nincs olyan boldogságrendszer, amely ne volna kizáró jellegű. A
forradalmi irányzatok mindig azt hirdetik ugyan, hogy az egész emberiséget

meg akarják váltani és boldoggá akarják tenni, a valóságban azonban mindig
csak egy zárt közösség számára építenek boldogságrendszert. Az ún. »nem-
zetköziség«, amely a különböző internacionálékban teljesedett ki, ugyancsak
nem a világ összes népeire és nemzeteire kiterjedő boldogság-idea, hanem csak
minden nép és nemzet egyes osztályainak szánt boldogságrendszer. A marxiz-
mus nem ismeri el a nemzeti kollektívum mindenekfelett-valóságát, sőt annak
elpusztításáért küzd. Ugyanakkor a nemzet helyett egy más embercsoportot
tart az egész földön boldogítandónak: a munkásságot, a proletariátust. Ez a
hiedelem abból a primitív életérzésből keletkezett, hogy a proletáriátus sorsa a
földön majdnem mindenütt »egyforma« és ugyanakkor a világ gazdasági veze-
tőié, a kapitalistáké is az. A hiedelem ennélfogva a kizsákmányolás elleni küz-
delemben kulminál, boldogságrendszere pedig a »kizsákmányoltak« számára
hirdet új világot és jobb jövendőt. A termelőeszközök kisajátítása, a tőkének
köztulajdonba vétele, a mindenkire egyformán kiterjedő munkarendszer és a
szociáldemokrácia és a kommunizmus minden elve a munkásosztály boldogsá-
gát tárja a hívő elé, mert az egész életet a kétkézi munkás életérzésén keresztül
szemléli. 

A boldogság-ideál ebben a hiedelemben az, hogy a munkás legyen a tár-
sadalom vezető és uralkodó rétege, és az ő életszínvonala úgy javuljon meg,
hogy ez az osztály egyre nagyobb szociális biztonságban, egyre kevesebbet le-
gyen kénytelen dolgozni, egyre nagyobb bérfizetés ellenében. A marxizmus
tanai bármily tudományosak és komplikáltak lehetnek – a hívők tömegében
ilyen egyszerű formában élnek. Az egész boldogságrendszer kifejezetten egy
osztály életvágyaihoz van szabva, főleg az élet materiális oldalát tartja szem
előtt, és a munkás, a béren, a szociális biztonságon és a civilizációs javakon
kívül más boldogságeszméket úgyszólván nem is ismer. Vágya az, hogy egy
kisebbség (az ipari proletariátus) életszínvonalára kényszerítse az egész tár-
sadalmat. Fölemelje azokat, akik még e színvonalat nem érték el, viszont le-
szorítsa azokét, akik azt már meghaladták, mert hisz ezt »igazságtalanul«,
kizsákmányolással érték el. Idealistáik és szellemi vezéreik a boldogságeszme
szolgálatában hiába hirdetnek magasztos emberi elveket, az őket követő tömeg
életérzése mindig elsősorban az önzés érzéskörével van áthatva, ami forradalmi
mozgalmaikban nyilatkozik meg rendkívüli erővel. A munkást a társadalom
nyugdíjasává akarják tenni. Az élet minden jelenségében a munkaadó és a
munkás viszonyát fedezik fel, holott az emberiség korántsem e két rétegből
áll. Minden más társadalmi osztályt magukba akarnak olvasztani, vagy forra-
dalmaik alkalmával a felsőbbeket kiirtani. Boldogságrendszerük tehát éppoly
szűk horizontú, önző és még alacsony színvonalú, mint a legkisebb nemzet
soviniszta nacionalizmusa.” 

A FAJI BOLDOGSÁG RENDSZERE
„Emberöltőnk alatt terjedt el Európában a faji boldogság hiedelme. Ezt az
irányzatot éppúgy pszichológiai valóságnak kell elfogadni, mint a többit, és
ebben a tekintetben teljesen lényegtelen, hogy tudományos szempontból van-
nak-e tiszta emberfajok, vagy nincsenek. A tömeg nem tudományos tételeket
és igazságokat, hanem hiedelmet követ, s a tudomány hiába cáfolja meg a hie -
delem uralkodó ideáját: amíg az európai népek, vagy azok közül egyesek hisz-
nek benne, addig faji gondolat van, függetlenül attól, hogy vannak-e és
öntudatos embercsoportoknak tekinthetők-e a fajok. A tudomány átlagos ér-
vényű megállapítása szerint emberfajok vagy fajták viszonylagosan föltétlenül
vannak, de azok pontos köre meghatározhatatlan, és az egyazon fajtához tar-
tozókat semmiféle tudatos, közös életérzés nem kapcsolja össze. Az európai
nemzetek mind különböző fajtákból álló képződmények, minden más nemzet-
ben és népben ugyancsak különféle és a másikkal rokon, vagy azonos fajták
embertömegei rejtőzködnek, de az egy fajtabelieknek semmi közös érzésük,
gondolatuk, akaratuk és elhatározásuk nincsen. Európának »emberfajtákra«
való felosztása a tökéletes anarchiát jelentené földrészünkön. 
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A tömegek mégis hisznek a faji gondolatban. A tudományos cáfolatokkal
nem törődnek, és maguknak a természettudománnyal teljesen ellentétes ideát
alakítanak ki, amelynek igézetében nagyjában és egészében azt hirdetik, hogy
az azonos népiséghez való tartozás azonos fajiságot jelent. Ugyanakkor misz-
tikus fajelméletekben hisznek. Hiszik, hogy az egyfajtájúak vérközössége a leg-
nagyobb emberi kollektívum. Hiszik, hogy egyedül ez adja és szüli a kultúrát,
az erkölcsöt, a világfelfogást, a »világnézetet«. Hiszik, hogy ennélfogva a leg-
nagyobb emberi feladat a fajt tisztán tartani, sőt azt határozott irányban fej-
leszteni, a más fajtájúakat pedig a vérközösségből és a társadalmi együttélésből
kizárni. Ennek a hiedelemnek a gyakorlati lehetőségei igen csekélyek. Az átla-
gos fajtától nagyon különböző elemeket (mint pl. a zsidókat és a négereket
stb.) az embercsoport közösségéből sikeresen ki lehet zárni, de a tőlük kevésbé
különbözőket nem. A társadalom tagjait nem lehet arra se rákényszeríteni, hogy
az előírt fajideál szempontjainak figyelembevételével házasodjanak és hozzanak
gyermekeket a világra. A közösség egészségügyi és szociális helyzetét emelni
és javítani lehet, de ezt nem lehet csak az egyfajtájúakra korlátozni s a többi
fajtát ebből a tevékenységből kizárni. 

A faji hiedelem értelmi részével rengeteg baj van, érzelmi része azonban
mégis erős, úgyhogy az egy egész világrend megváltoztatására tett nagyarányú
kísérletet. A faji boldogság rendszere a jobb jövő képe gyanánt azt rajzolja
elénk, hogy, ha az európai emberfajták integrálódni fognak és az összes idegen
elemeket kiközösítik magukból, ezzel a kérdéses csoportok éppúgy megegész -
ségesednek, mint a beteg ember, ha megszabadul kórokozóitól vagy parazitáitól.
És ezzel a folyamattal összes szociális, gazdasági és szellemi problémáink is
megoldódnak. Az ember nem fogja többet kizsákmányolni a »saját fajtáját«,
nem fogja megcsalni és becsapni a másik fajtestvért; az emberfajták belső ba-
jaiktól megszabadulva nem fognak többé egymás ellen küzdeni, mert nem lesz,
aki izgassa őket egymás ellen, s így – egy utolsó küzdelem árán – gyermekeink
számára a teljes boldogság kora érkezik el.” 

A POLITIKAI HIEDELMEK A JÖVŐBEN IS HASONLÓ
BOLDOGSÁGRENDSZEREKET FOGNAK SZÜLNI
„A mai Európában s a többi kontinensen nemcsak ezek a boldogságrendszerek
élnek, hanem minden politikai hiedelemnek van egy-egy hasonló boldogság-
rendszere. Nem is lehet valamennyit felsorolni. Ezek a boldogságrendszerek
minden politikai hiedelemnek szerves részei és a tömegben erősebben élnek,
mint a hiedelem magas színvonalú ideái. Az egyes boldogságrendszereket
azért mutattam be egyszerűen, primitív módon, mert azok a hívők tömegében
ilyen egyszerűen élnek. Nem komplikáltak, ellenben mindig fenségesek. Min-
dig a teljes jobb jövőt ígérik, és nyilvánvaló, hogy – ezt hiába teszik, mert az
emberi boldogság egyikük megvalósulása esetén sem fog beköszönteni a
földre. 

Ennélfogva értelmileg mindegyik boldogságrendszer hazug, de érzelmileg
egyik sem az. A hívők boldogságrendszer nélkül nem tudnának egyetlen po-
litikai eszményt sem követni, és a boldogságrendszerükben való hivésben
semmi értelmi cáfolat nem zavarja őket, amíg az az életérzés él bennük, amely
a politikai hiedelmet ilyen vagy olyan irányúvá fejlesztette. A néptömegek va-
lószínűleg mindig ugyanabban hisznek és ugyanaz után a boldogság után
vágynak, de azt egyetlen korszakban sem tudják kifejezni. Boldogságrend-
szereik ezért hurcolnak magukkal megvalósíthatatlan ideákat. 

Az emberi életérzés változásait nem lehet megjósolni, kétségtelen azon-
ban, hogy politikai hiedelmek mindig lesznek és azok a homo sapiens jelentős
embertani elváltozásáig mindig elsősorban érzelmeken és sokkal kevésbé az
értelmen fognak alapulni. A közös életsorsú embertömegek mindig nagyjában
hasonló életérzést fognak árasztani és ezek mindig sajátos boldogságrend-
szereket fognak kialakítani. Minden politikai eszmét értelmileg tarthatatlan
földi boldogságrendszerek fognak körül lengeni és a tömegben népszerűvé

tenni, s egyetlen politikai irányzat sem terjedhet el a földön, amely a hívőnek
nem ígér »teljes« boldogságot. Amint a néger mennyországa más, mint a fehér
emberé, amint a kutya nagy csontról álmodik, a kanárimadár pedig sok ken-
dermagról, a délszigetek lakója kenguruként kíván élni halála után, az európai
filozófus pedig az emberi ráció dicsőségének eljövetelét várja a jövendőtől, –
úgy minden embercsoport, amelyet valamely válság gyötör, amely egyforma
kínokat szenved és egyforma megaláztatásokat él végig: sajátos boldogság-
rendszert fog kialakítani politikai téren, amíg politikával foglalkozik.”

AZ EMBER TERMÉSZETES ÉLETÁLLAPOTA:
AZ ALKOTÓ BOLDOGTALANSÁG
„Mind az égi, a túlvilági, mind a földi boldogságrendszereket a hivés ösztöne,
az ebből keletkezett hit s az ideával párosult érzelem, a hiedelem teszi társa-
dalmi és lélektani valóságokká. Ezek a hiedelmek és boldogságrendszerek van-
nak, mert a tömegek hisznek bennük, mert a lelküket ezek az érzelmek igázzák
le és az életben ezek szerint cselekszenek. A valóságban: emberi boldogság
nincs a Földön. A boldogság: vágykép, amely után rohan az egyén és a tömeg,
de ez a vágykép elérhetetlen, a természet bölcsessége következtében. A ke-
resztény vallás a paradicsomból való kiűzetéssel művészien magyarázza az em-
beri boldogság lehetetlenülését. Ha az ember boldog volna, vagy boldog
lehetne: a faj megállana a fejlődésben. További munkára, harcra, törtetésre nem
volna szüksége. Az ember nem lehetne sem érzelmi, se értelmi lény a boldogság
primitív és vegetatív állapotában. 

Az ember természetes életállapota a földön: az alkotó boldogtalanság, vagyis
az állandó kielégületlenség, amely űz, hajt az egyéni és társadalmi fejlődésben.
A fehér faj embere úgyszólván teljesen ebben a természeti életállapotban él, és
hinnünk kell, hogy az emberi lét alaptörvényeit a földön e pillanatban a fehér
faj testesíti meg. A tehetségek minden alkotása a boldogtalanság érzéséből
származik. A boldog ember nem volna cselekvő, nem volna aktív, nem volna
alkotó és nem volna fejlődésképes. A boldogság állapotában is állandóan félni
kellene annak elvesztésétől. Így egyes ember, vagy egyes embercsoport nem is
lehetne boldog, mert a boldogtalanok összeszövetkeznének és ezt az életálla-
potot elrabolnák tőle – csak az egész emberiség lehetne a természet akaratából
boldog, mint ahogy nem az. 

A politikai hiedelmek nem létező és soha el nem érhető életállapotot tűznek
az ember elé, hogy ezzel konkrét cselekvésre ingereljék. És a hivés ösztöne le-
hetővé teszi nekik, hogy ezt a céljukat elérjék. Hiába minden értelmi felvilágo-
sítás abban a tekintetben, hogy az emberiség tömegeinek, vagy egyedeinek
boldogságállapota a faj létezése óta nem javult – az emberek mégis mindig
hinni fognak ebben. Az életnek csak a színvonala javul, de benne az énünket
érő jó és rossz hatások nagyjában mindig ugyanazok. Ennek tudatában minden
emberi cselekvés fölöslegessé válna, mert általa minden mindeggyé lesz –, de
a hivés ösztöne ezt az életérzést nem engedi az emberiségben kifejlődni. Amint
nincs pesszimista világmegváltás, úgy nincs más, mint optimista politikai hie-
delem. Pesszimista vallások vannak, de olyan nép, amely ezekben hisz, az élet-
ben és a politikában nem lehet aktív. A pesszimista vallás bizonyára szellemi
létfokozat egy embercsoport életében, amely meg fog változni az idővel. A ter-
mészet nem akarja, hogy ugyanabban a korban az egész emberiség aktív legyen.
Száz- és százmilliókat az ösztönös passzivitás és a szemlélődés életérzésével
tölt el, hogy ugyanakkor az emberiség másik része uralmába hajthassa a földet. 

A politikai hiedelem keletkezésének korában a próféták, a vezető szellemek
a legoptimistábbak, mert ők hisznek legerősebben a hiedelemben és az ahhoz
kapcsolódó boldogságban. A hiedelem hanyatlásának korában a vezetők már
legtöbbször pesszimisták, és csak a hívő tömeg ragaszkodik a boldogságrend-
szerhez. A pesszimista vezetők ebben a fejlődési szakban már nem a nagyobb
hittel, hanem többnyire csak a kialakult, intézményesített, kipróbált technikával
vezetnek.” 
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VÁGY A HALADÁS ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG UTÁN
„Az emberiség aktív része állandóan elérhetetlen kimérák után fut, amikor po-
litikai hiedelmekben hisz és magának földi boldogságrendszereket alkot. Ezek-
ben a földi boldogságrendszerekben is van azonban egy nagy, alapvető és közös,
egy állandó életérzésből fakadó örök mag. Mindegyikben felcsillan a vágy az
örök haladás és az emberi méltóság megközelítése, vagy elérése iránt. Minden
embercsoport, amely földi életében aktívvá válik –,  tehát természeti környeze-
téből kitör, elszóródik a földön, társadalmat alkot s a többi csoportokkal mér-
kőzésbe kezd –, a haladás állandó vágyát hordozza magában. Ösztönös
tevékenységévé lesz, hogy az életet rendező intézményeket folytonosan javítsa,
megváltoztassa és új érzelmeket új ideákkal párosítson. Régi, bevált intézmé-
nyeket minden ok nélkül megun s mindig az újak, a kipróbálatlanok iránt érez
fogékonyságot. 

Ugyanakkor párhuzamosan fejlődik ki életérzésében az emberi méltóság
utáni vágy, amit senki se tud konkretizálni, senki se tud körülírni, de – mindenki
érez. Negatívumokból inkább föl tudjuk mutatni a lényegét. Vágyunk arra, hogy
ne alázhassanak meg, hogy ne lehessenek velünk szemben igazságtalanok, hogy
életünkkel és sorsunkkal magunk rendelkezzünk, hogy életünk irányát egyéni
és közösségi szempontból magunk szabhassuk meg. Az evolúció életérzése
mindig együtt halad az emberi méltóság elérésére irányuló vággyal. Míg mind-
nyájan egyforma boldogok, illetve boldogtalanok vagyunk, az élet jó és rossz
hatásai nem egyszerre érnek bennünket, s az egyén és az embercsoport ezért
látja azt, hogy más egyének és más embercsoportok jobban élnek, jobb sorsban
vannak, boldogabbak, mint ők. Az evolúció életérzése ekkor dörömbölni kezd
bennünk és azt követeli tőlünk, hogy mi is érjük utol a mások jólétének állapo-
tát. Aztán mikor mi kerülünk egyénileg, vagy társadalmi osztályunkkal jobb
sorsba, a másik egyén és a másik csoport indul küzdelemre ellenünk, mert élet-
állapotát igazságtalannak érzi és a miénket akarja magáévá tenni. Az élet eme
jó és rossz hatásainak az egyénben és a tömegben való hullámjátéka hozza létre
az egyének és a társadalmi osztályok, népek és nemzetek egymás elleni küz-
delmeit és az örök emberi fejlődést. 

A földi boldogságrendszerek jelenléte ugyancsak arra mutat, hogy a politikai
hiedelem – vallásszerű tünemény. A boldogságrendszerekből nagy emberi in-
tézmények születnek, közvetve a politikai hiedelem által, de a boldogság még
időlegesen sem valósul meg. Egy-egy nép életében a boldog korszakot mindig
csak az utókor fedezte föl, de sohasem a benne élő emberek. Soha egy nemzet,
vagy társadalmi osztály sem állította magáról a múltban, hogy elérte a politikai,
a földi boldogságot. Legfeljebb, ha valóban emelkedett életszínvonalat ért el,
fölhagyott politikai hiedelmeivel, amivel azután megkezdődött – politikai ha-
nyatlása is.” 

A Hitel utóbbi számaiban nemegyszer észlelhetjük, hogy az 1943-ban fenn-
álló és ismert magyar állapotok ellenére, nyugodt és tárgyilagos hangon írnak
olyan kérdésekről, melyeket mi az akkori időkbe visszapillantva kényesnek gon-
dolnánk. Ebből újfent következtethetünk arra, hogy milyen is volt valójában az
a sok hibával működő, de európai viszonylatban bizonyos demokratikus érté-
keket mindenek ellenére megőrizni képes, és utólag mégis minden ízében elítélt
rendszer.

Elég, ha csak ilyen mondatokat emelünk ki példaként: „Európának »ember-
fajtákra« való felosztása a tökéletes anarchiát jelentené földrészünkön.” Vagy:
„Hiszik, hogy az egyfajtájúak vérközössége a legnagyobb emberi kollektívum.
Hiszik, hogy egyedül ez adja és szüli a kultúrát, az erkölcsöt, a világfelfogást,
a »világnézetet«. Hiszik, hogy ennélfogva a legnagyobb emberi feladat a fajt
tisztán tartani, sőt azt határozott irányban fejleszteni, a más fajtájúakat pedig
a vérközösségből és a társadalmi együttélésből kizárni.”

A boldogságrendszer kifejezés igen jól írja körül azt, ami a választói tömeget
mindenkor mozgatja, s a politika mókuskerekének örök forgását éppen az biz-
tosítja, hogy tiszta formájában azok egyike sem érhető el. Annál inkább ilyennek

állíthatja be az ügyes kampánypropaganda. Aztán győzelme esetén jön a csa-
lódás, és a játék vég nélkül folytatódik. Minket természetesen az érdekel, hogy
mit tanulhat ebből az a politikai erő, amelyik a nemzetpolitika nehezen megva-
lósítható útján a legmesszebbre szeretne eljutni? Nehéz s a folyamatosan mű-
ködő belső és külső, másfajta boldogságot ígérgető politikák kereszttüzében
olykor lehetetlennek tűnik. De mégis egyedüli út. Annak ellenére, hogy áldo-
zathozatallal jár. Ha nem is a végső áldozat vállalásával.

Az alkotó boldogtalanság elmélet igen érdekes és akár hihetőnek is tűnhet.
Csak nagyon meg kell gondolni, mit is értünk alatta. Mert a jobbítás folyamatos
vágya nem biztos, hogy egyenlő az örökös elégedetlenséggel is. Az elért ered-
mény okozta elégedettség (boldogság?) és az annál is jobbra való vágyakozás
(boldogtalanság?) határai sem jelölhetők meg. Ahhoz, hogy az alkotó boldog-
talanságot definiálhassuk, tudni kellene mit jelent a boldogság. Mindenesetre
az alkotó boldogtalansága nem lehet egyenlő a szó hétköznapi értelmében meg-
élt vagy elképzelt boldogtalansággal. Inkább valamiféle elégedetlenség az addigi
saját teljesítménnyel. De miért ne lehetne elégedettség? Olyan, amely önbizal-
mat ad a még többre törekvéshez. Az utolsó fejezetben olvasott fejtegetés, a
másik által elérthez való felzárkózás váltakozó vágya azért érdekes, mert erre
a mai történelmi helyzetre külső politikai erők építenek, és most éppen rajtunk
próbálják gyakorolni. De nem természetes, hanem mesterségesen gerjesztett
módon.

y

Tanulságos párhuzam
Mikó Imre: Angolszász hadicélok a két világháborúban
1943/10.

„A második világháború ötödik évében egyre fokozódó érdeklődés kíséri azokat
a megnyilatkozásokat, amelyekből a világ háború utáni új berendezkedésére
lehet következtetni. Ebben a háborúban a nagyhatalmak általában sokkal tit-
kolózóbbak hadicéljaik tekintetében, mint az első világháború alatt. A múlt vi-
lágháború harmadik évének elején, 1916. december 18-án Wilson elnök
felszólította a hadviselő feleket, hogy nyilatkozzanak hadicéljaik tekintetében s
ettől kezdve egymást érik a jegyzékek és nyilatkozatok. A szemben álló felek
feltárták a különböző területi kérdéseket és leszögezték azokat az alapelveket,
amelyek szerint a békét tartós alapokra kívánják helyezni. 1917. február 6-án
léptek be az Egyesült Államok a háborúba az antant hatalmak oldalán. Most
már összhangba kellett hozni a Wilson által hirdetett világmegváltó eszméket,
a »győzelem nélküli békét« az antant hadicéljaival, amelyeket Amerika hadba
lépése előtt Wilsonnak válaszképpen Briand nyolc pontba foglalt össze, a hadba
lépés után pedig 1918. január 5-i beszédében Lloyd George körvonalazott.
Így született meg Wilsonnak a kongresszus 1918. január 8-i beszédében elő-
adott tizennégy pontja, ami újabb német és osztrák–magyar megnyilatkozásokat
váltott ki, de tulajdonképpen az angolszász hadicélok végleges megfogalmazá-
sának tekinthető. 

A tizennégy pont közül hat foglalkozik általános elvi kérdésekkel, nyolc pedig
konkrét területi ügyeket foglal magában. Az elvi kérdések: nyilvános békeszer-
ződések, a jövőben mindennemű titkos szerződés kizárásával (1.), a tengeri
hajózás szabadsága mind békében, mind háborúban (2.), a gazdasági korlátok
lebontása a lehetőségekhez képest és a kereskedelem szabadsága valamennyi
nemzet számára (3.), államközi megállapodás a fegyverkezés korlátozására
(4.), a gyarmati kérdések pártatlan rendezése (5.) és egy nemzetek közötti ál-
talános szövetség alakítása, mely a kis és nagy államok számára egyaránt biz-
tosítsa politikai függetlenségüket és területi integritásukat (14.). Az egyes
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területi kérdések: az orosz terület kiürítése és annak a lehetővé tétele, hogy az
orosz nép szabadon döntsön sorsáról (6.), Belgium kiürítése és helyreállítása,
szuverenitása jövőjének biztosítása (7.), a francia terület kiürítése, a megszállt
területek visszaadása, 1871-ben Elzász-Lotharingia elszakításával Franciaor-
szágot ért igazságtalanság helyrehozása (8.), az olasz határok kiigazítása a
nemzetiségi elvnek megfelelő módon (9.), Románia, Szerbia, Montenegró
kiürítése és helyreállítása, Szerbia részére tengeri kijárat biztosítása (11.),
a török szuverenitásnak a valóban török területekre való korlátozása, a többi
nemzetiségek számára önkormányzat, nemzetközi megállapodás a Dardanellák
szabad használatára (12.), szabad Lengyelország tengeri kijárattal (13.) és
végül »Ausztria–Magyarország népeinek, amelyeknek a helyét más nemzetek
között biztosítva kívánjuk látni, a legszélesebb lehetőséget kell nyújtani autonóm
fejlődésükhöz.« (10.) 

Hogy az amerikai próféta tizennégy pontjából, amelytől az egész világ a
maga megváltását várta, mi lett a párizsi béketárgyalások folyamán, azt azok
előtt, akik a két világháború között a fegyveres békét átélték, nem kell bővebben
magyarázni. Az ítéletet maguk az Egyesült Államok mondták ki a békemű felett,
amikor az annak biztosítására létrehozott Nemzetek Szövetségében nem voltak
hajlandók részt venni. 

Az angolszász hatalmak a második világháborúban azután szögezték le ha-
dicéljaikat, hogy Németország hadat üzent Szovjetoroszországnak, és a háború
ezzel új szakaszához érkezett. Az angol és amerikai hadicélok teljes összhangba
hozatala érdekében a nyilatkozatok most nem külön-külön, hanem közösen
hangzottak el, valahol az Atlanti-óceán egyik hajóján, ahonnan a fontos határo-
zat az »Atlanti Charta« néven ment a köztudatba. A közös nyilatkozat 1941.
augusztus 12-én kelt és a következőképpen hangzik: 

»Az Egyesült Államok elnöke és Őfelségének, az Egyesült Királyságbeli kor-
mányát képviselő Churchill miniszterelnök úr nyílt tengeren találkozott. 

Kíséretükben volt a két kormány több tagja, valamint a szárazföldi, tengeri
és légi fegyvernemhez tartozó magas rangú tisztek. 

Megvitatták az Egyesült Államok és a támadásnak ellenálló országok fegy-
veres ereje részére történő hadianyag-szállítás minden kérdését, úgy, amint
azok a >Lease-Lend Act<-ben szabályoztattak. 

Lord Beaverbrook, a brit kormány hadfelszerelési minisztere is részt vett a
megbeszéléseken. Ő most éppen útban van Washingtonba, hogy az Egyesült
Államok kormányának illetékes szerveivel a további részleteket megbeszélje.
Ezek a megbeszélések a Szovjetunió megsegítésének kérdését is fel fogják
ölelni. 

Az elnök és a miniszterelnök több megbeszélést tartott. Megvizsgálták a
világ civilizációját veszélyeztető ama kérdéseket, melyek a hódítás útján történő
katonai megszállások politikájából származnak, amit Németország hitlerista
kormánya és vele szövetséges más kormányok vezettek be; és tisztán megálla-
pították azokat a rendszabályokat, amelyeket mindkét állam e veszélyekkel
szemben saját biztonsága érdekében foganatosít. 

Megegyezésre jutottak az alábbi közös nyilatkozatban: 
Együttes nyilatkozata az Amerikai Egyesült Államok elnökének és az Őfel-

sége Egyesült Királyságbeli kormányát képviselő Churchill miniszterelnök
úrnak, akik találkozva egymással, helyesnek tartották nyilvánosságra hozni or-
szágaik nemzeti politikájának bizonyos közös elveit, amelyekre a világ jobb jö-
vője iránti reményeiket építik: 
1. Országaik nem keresnek a maguk javára sem területi, sem egyéb természetű
gyarapodást. 
2. Nem törekednek semmiféle olyan területi változásra, ami nem egyezik meg
az illető népek szabadon kifejezett akaratával. 
3. Tiszteletben tartják minden nép jogát ahhoz, hogy kormányformáját, amely
alatt élni akar, megválassza; és az a kívánságuk, hogy a szuverén jogok és az
önkormányzat visszaadassanak azoknak, akiket erőszakkal fosztottak meg tőlük. 

4. Azon lesznek, hogy fennálló kötelezettségeiket tiszteletben tartva egyenlő
feltételek mellett segítsék elő valamennyi nagy vagy kis, győztes vagy legyőzött
állam részesedését a kereskedelemből és a világnak azokból a nyersanyagaiból,
amelyek gazdasági jólétük szempontjából szükségesek. 
5. Arra törekednek, hogy gazdasági téren minden nemzet között a legteljesebb
együttműködést valósítsák meg s ezáltal mindenkinek jobb munkalehetőségeket,
gazdasági fellendülést és szociális biztonságot biztosítsanak. 
6. A náci tirannizmus végleges leverése után olyan békét akarnak megalapozni,
amely minden nép számára megadja annak lehetőségét, hogy saját határain
belül biztonságban éljen, és amely biztosítani fogja azt, hogy minden ember
minden országban életét félelemtől és szükségtől mentesen élhesse le. 
7. Egy ilyen békének minden embert abba a helyzetbe kellene hoznia, hogy a
tengereken és óceánokon akadálytalanul utazhassék. 
8. Azt hiszik, hogy a világ valamennyi nemzetének reálpolitikai és szellemi meg-
gondolások miatt le kell mondani az erőszak használatáról. Azt hiszik, hogy az
általános biztonság egy szélesebb és állandó rendszerének megalapozásáig
ezeknek a nemzeteknek a lefegyverzése elsőrendű fontosságú, mivel semmiféle
jövőbeli béke nem tartható fenn, ha egyes nemzetek a szárazföldi, tengeri vagy
légi fegyvereket továbbra is arra használják fel, hogy határaikon kívül támadás-
sal fenyegessenek. Ugyanígy elősegíteni és támogatni fognak minden olyan in-
tézkedést, mely a békeszerető népek számára a fegyverkezés nyomasztó terheit
megkönnyíti. Franklin D. Roosevelt Winston S. Churchill.«

Ha az Atlanti Chartát összehasonlítjuk Wilson tizennégy pontjával, arra a
megállapításra jutunk, hogy az angolszászok hadicéljai a mai világháborúban
nagyjában ugyanazok, mint az elmúlt világháborúban voltak. A különbség a két
program között elsősorban az, hogy amíg Wilson tizennégy pontja a legtöbb
területi kérdést részletekbe menően szabályozta, addig az Atlanti Charta e te-
kintetben megelégszik bizonyos általános irányelvek leszögezésével. További
különbség, hogy vannak mindkét nyilatkozatnak egyes pontjai, amelyek a má-
sikban nem szerepelnek. Az Atlanti Charta nem vette át a tizennégy pont közül
azt, amelyik szerint a jövőben nem köthetők titkos szerződések (1.), mivel erre
a kegyes óhajra a két világháború között működő diplomácia már amúgy is
eléggé rácáfolt; nem emeli ki külön a gyarmati kérdések méltányos rendezését,
amint azt a tizennégy pont tette (5.), és hallgat a genfi formájában csődöt mon-
dott Nemzetek Szövetségéről (14.), bár a Charta több pontja csak olyan nem-
zetközi együttműködés mellett valósítható meg, mely bizonyos nemzetközi
szervezetet is feltételez. Nem szerepel viszont Wilson tizennégy pontjában az
Atlanti Chartának az a megállapítása, hogy az Egyesült Államok és Anglia
nem keres ebben a háborúban sem területi, sem egyéb természetű gyarapodást
(1.). 

Teljes összhangban mondja ki az Atlanti Charta Wilson pontjaival, a ke-
reskedelem szabadságát (Charta 4., Wilson 3. pont), a tengerek szabadságát
(Charta 7., Wilson 2. pont), a lefegyverzésnél azonban Wilson az általános le-
fegyverezés alapján állott, a Charta pedig csak egyes nemzetek lefegyverzéséről
szól, sőt kilátásba helyezi, hogy egyes népeket az angolszász hatalmak más
népek féken tartására fel fognak fegyverezni. (Charta 8., Wilson 4. pont.) A
háború utáni nemzetközi együttműködésre vonatkozik a Charta 4., 5. és 6.
pontja. A 4. a kereskedelem szabadsága mellett valamennyi államnak a nyers-
anyagokból való egyenlő feltételek melletti részesedését is kimondja, az 5. a
gazdasági együttműködést helyezi kilátásba, a 6. pedig a népek biztonságát és
az egyének boldogulását ígéri, ami szintén csak fokozottabb nemzetközi együtt-
működés útján valósítható meg. 

A területi kérdéseket illetően a Charta amellett, hogy az Egyesült Államok
és Anglia nem akar területileg gyarapodni, két alapelvet szögez le: az egyik az,
hogy a területi változásoknál a népek szabadon kifejezett óhaját tartják irány-
adónak (2.), a másik szerint pedig a szuverén jogok visszaállítása ott, ahol attól
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erőszakkal fosztottak meg népeket, amit még az is kiegészít, hogy a népek
maguk választhatják meg kormányformájukat (3.). Ha végigtekintünk Wilson
6–13. pontjain, azt látjuk, hogy angolszász szempontból ugyanazok a vitás te-
rületi kérdések vannak szőnyegen, amelyek a múlt világháborúban voltak, csak-
hogy azóta még újabbak csatlakoztak hozzájuk. Ezeknek a vitás, legnagyobb
részben európai területi kérdéseknek a kiújulásához éppen a wilsoni tizennégy
pont, illetve az a mód vezetett, ahogyan ezekkel a pontokkal a Párizs-környéki
békemű megalkotói visszaéltek. 

Wilson 14 pontját nagy lelkesedéssel fogadták a világ népei, s csak a bé-
kekonferencián derült ki a pontok alkalmazhatatlansága s alkalmazóinak kap-
zsisága és önzése. Az Atlanti Charta már a megalkotását követő évben
ellentmondások kereszttüzébe került, s a Szovjetunió magatartása következ-
tében már több ízben merült fel megváltoztatásának szükségessége. A kis
népek mindenesetre feszült figyelemmel kísérik, milyen hullámzásokat mutat
a túlsó oldalon a hatalmi viszonyok és az igazságtevés szándéka között folyó
küzdelem.”

Újra elcsodálkozhatunk, hiszen egészen más információink voltak erről a
korról. 1943 októberében az Atlanti Chartáról cikkezni lehetett? Leírhatták
Magyarországon azt, hogy náci „tirannizmus”? Mit mondhat a mai idősebb
vagy akár középkorú olvasó? Nem így tanultuk. Pontosabban, nem így tanították
ezt nekünk. S az általunk megélt tirannizmusok idején nem ez volt a gyakorlat.
Ami pedig a kritikai megjegyzéseket illeti, azok nem túloztak, tárgyilagosak,
helytállók. A Wilson-féle 14 pont és a Charta összehasonlítása pontról pontra
igen érdekes és tanulságos.

y

Még egy önsebzés
Jánosfalvi Sándor István: A székelyek csalárd
jobbágyosításáról 1943/10. 

„Van egy régicske levél a homoródszentpéteri eklézsia ládájában, melyet
felsőboldogasszonyfalvi prokurátor Derzsi Pál készített s adott volt bé az 1791-
i diétára, mint sérelmes levelet, melyben bőven le vannak írva azon utak és
módok, melyeken valamint homoródszentpáli némely Kornisok és idegen
succesorai, úgy más székely primorok is szokták vala szerezni jószágaikat és
szaporítani jobbágyaik számát. A levélben a következők vannak: »Midőn követ-
kezett a székelyek mustrára leendő megjelenésöknek ideje, a vezér tisztek vagy
kapitányok a szabad székelyeket elküldözték bizonyos expediciókba oly aján-
lással, hogy magok meg fogják menteni a mustrán. Midőn azonban megszólít-
tattak és nem voltak jelen, vakmerőséggel vádoltattak és megkérték maguknak
jobbágynak a fejedelemtől. Kértek olyanokat is meg, akik betegek voltak s
meg nem jelenhettek s mások által jelentették mentségöket és ha jelentették
is, a tisztek eltitkolták. Vagy némelyek meg is haltak s azonnal a tisztek ma-
goknak megkérték vagy mentségesen a fejedelem szekretáriusaival (minemű
vala I. Rákóczi György szekretáriusa: Márkusfalvi Márton is) magoknak meg-
kérették. Sőt némelyeknek a mustrán leendő megjelenésöknek idejét másnapra
mondván és az a mustra az előtt való napon megesvén, mivel midőn
megszólíttatának, jelen nem lehettenek, mint magokat a hadiszolgálattól elvo-
nókat, jobbágynak megkérték s annak utána elfoglalták ezeket vagy ha meg-
haltak, árváikat. S már a fejedelem szekretáriusai is nyervén közülök jobbágyot,
a panaszra menteket maga hallgatta meg, és vagy nem jelentette vagy úgy in-
formálta a fejedelmet, amint akarta, és emezek jobbágyi rabságban maradtak
s a mustrakönyvben a mustra alatt jelen nem voltaknak írattak. Némelyeknek
pénzt adtak kéretlenül is kölcsön s azért zálogosoknak írattak, szolgáltattak

mint zálogosok s annak utána mint jobbágyok hajtattak szolgálatra. Némely
betegeseket hír nélkül is megkértek és halálakor árváikat és jószágaikat elfog-
lalták. Annakutána, midőn szabadságukat keresték, mesterségesen valami bajba
kerítették, fogságra tétették s olyan bírák ítélete alá húzták, akiknek magoknak
is lévén afféle embereik, jobbágynak ítélték azért is, hogy más hasonló törté-
netben ők is hasonló ítéletet vegyenek.« 

Ezen csalárd jobbágyosításnak módját megértvén a kegyes fejedelem (I. Rá-
kóczi György), a maga tanácsosaival közibe megyen a székelyeknek 1635-ben,
a nemes lófő és darabont rendben lévő népeket felíratja, sokakat felszabadít és
másoknak felszabadíttatásukat örökségükkel együtt megparancsolja. És hogy
senki többé a szabad székelyeket jobbágyság alá vonni és abban tartóztatni
400 forint büntetés alatt ne merészeljen, megtiltván, törvénybe íratja, nemcsak,
hanem amely székely örökségben királyi adománynál fogva királyi juss elegyít-
tetett, azt is az Appr. III. R. 76. Tit. 7- és 12-ik cikkelyei szerint eltörölteti és
annálfogva a Jus Régiumtól megtisztítja. Sőt hogyha valaki királyi adományt
elegyítene is a székely örökségbe, az egész székely náció helyben hagyása nélkül
meg ne álljon: az országgyűlésben meghatároztatja. De mégsem szűnt meg né-
mely erőszakos nemes ember és tiszt más hasonló nemtelen titulusok alatt is a
szabad székelyek megjobbágyosításában és örökségük elvesztésében munkál-
kodni. Ugyanis elsőbben a tisztekkel megegyezve, most az egyiket, majd a má-
sikat, holmi tolvaj oláhokat előre felingerelvén, hogy velük házuknál egyék és
igyék, mint tolvajokkal társalkodókat feladta, perbe idéztette, hamis tanúi által
elnyomatta s mindaddig hurcoltatta, míg magát közbevetvén, örökségét bizo-
nyos summa pénzig magának köttette s annak utána magát az örökségről szol-
gáltatta, s meghalálozván gyermekeit jobbágynak íratta, mintha atyjok által
obligáltattak volna és ha felnevelkedvén, szabadságokat keresni kezdték, kato-
nának elfogattatta s némelyik osztán, hogy katonának ne vigyék, jobbágynak
kötelezte magát. De ha elment is katonának, annak utána valami haláltól váltott
tolvaj oláhot, vagy cigányt annak székely örökségébe beszállítván, magáévá
tette. Továbbá pénzt adott uzsorára szolgálatért, kontraktust íratott róla, ami-
lyent akart. Ennélfogva később ezeknek árvájukat valóságos jobbágyi szolgá-
latra vonta, s majd idővel a Kontribucionális Tabellán is jobbágynak íratta s ha
mozdult maga megszabadításában, eskettetvén amaz arról: ha igaz-e, hogy T.
T. jobbágyi szolgálatot tett N. N. úrnak, megfelelvén a vallók, hogy igaz! job-
bágynak ítéltetett s ennélfogva székely öröksége is jobbágyionális szessziónak
írattatott.”

Ergo, megértük a pénzünket mi is! Amit lehetett, megtettünk önmagunk
ellen. A haszonszerzés korabeli formájában ugyanolyan intenzitással működött,
mint napjainkban. A legfelháborítóbb a végén olvasható: a székely árva ment
katonának, örökségébe pedig beülhetett az oláh vagy a cigány, akár ha bűnöző
volt is. Múltfeltárásunk fontos momentuma! 

y

A legfontosabbról
Berényi Ádám: A magyarság egységének problémája
1943/10.

„A fenti címen Szombatfalvy György tanulmányt írt a »Társadalomtudomány«
legutóbb megjelent számában. Maga a cím minden kommentárnál többet mond
a kérdés időszerűségéről. Tudományos színvonalon alig exponált téma ez: több-
nyire a zsurnalisztika és a pohárköszöntők elkoptatott frázisai mögött poroso-
dott. Ennek következtében ma már alig lehet erről úgy beszélni, hogy ne legyen
az elhangzottaknak kellemetlen, édeskés mellékíze. Ez persze elsősorban for-
mai kérdés, de a színvonal tekintetében sokat határoz. 
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Szombatfalvy bevezetésképpen a következőket mondja: »Egy szervezet egy-
ségét, még ha valójában szellemi természetű is az, mint aminő egy nemzet,
három irányú vizsgálódással ismerhetni meg: az anyagi, az alkati és az ezeket
formáló erők, vagyis a szellemiség egységének megfigyelésével. Nem kétséges,
hogy ezek közül a szellem a legsúlyosabb tényező. Mens agitat molem. De csak
bizonyos korlátok között, amelyeket az anyag sajátsága és az alkatban rejlő
adottságok ellenállása emel.« 

Fontos kiemelni, hogy a tanulmány mindvégig éles megvilágításba helyezi a
biologikum és a szellemi megnyilvánulások viszonyát, bár nem a gyakran szo-
kásos szélsőséges értelmezésben. Úgy tűnik, hogy a faji szemlélet ma már nem
vehető túlzó vagy jogosulatlan álláspontnak, annyira nem, hogy olyan nemesen
konzervatív gondolatkörbe is beilleszthető, mint amilyen pl. a szóban forgó ta-
nulmány írójának is sajátja. 

Szombatfalvy felfogása szerint egy nép egységét biológiai vonalon nem faj-
tisztasága határozza meg, hanem az, amit ő biológiai közelség érzetnek nevez.
»A nép egyedeiben él a biológiai közelség érzete, ez jelentkezik, mint az ösztö-
nök egyezése, mint könnyű kapcsolódás, mint vonzalom... Nem a kevertség
foka, kisebb vagy nagyobb mértéke szabja meg a biológiai közelség érzetének
erősségét és társadalmi kötőerejét, hanem egy biológiai képlet kialakulásának
zavartalansága, állandósulási ideje. Innen van, hogy a falvak, különösen a régi
településű, zárt tájegységben élő etnikum biológiai közelség érzete folyamán
kicserélődött etnikumé általában gyenge, kihagyó.« Ha a falu, a város és az or-
szág életében erős, míg a város és a történelem különösen fontos szerepet ját-
szó főváros helyzetét vizsgáljuk ebből a szempontból, a következő képet kapjuk,
mondja Szombatfalvy: a magyarság vérségi tisztaságában alulról felfelé haladva
állandóan csökken, biológiai fölényét ennek ellenére is sikerült mindenütt meg-
őriznie. Szerencsétlenségére ezt a fölényt más téren érvényesíteni nem tudta.
Különösen látható ez a fővárosban, ahol a színmagyar elem a lakosság most
már kb. kétharmadát képviseli, helyzeti jelentősége azonban eltörpül a gazda-
sági és közhatalmi pozíciókat elfoglaló idegen elemek mellett. 

A biológiai kötőerők – folytatja – ott konzerválódtak legjobban, ahol emellett
a magyarság biológiai fölénye is a legkedvezőbb. Ez a helyzet a parasztság kö-
rében. A parasztság viszont nincs olyan helyzetben, hogy a dolgok alakulására
érdekeinek megfelelő befolyást gyakorolhasson, és ha a városba kerül is, itteni
karrierje rendszerint nem a vezető pozíciók elfoglalásában teljesedik ki. 

»Népünk tehát, ha nem is nagy tömegeiben, de annál fontosabb rétegeiben
és csoportjaiban nélkülözi az összehangolódás természetes alapját, a biológiai
közelség ösztönös érzéseit.« 

Az összehangolódás anyagi alapjainak hiánya nem kedvező feltétel a szellemi
összehangolódásra sem. Felfogásbeli vagy világnézeti különbségek mellett
mégis bizonyos lelki és magatartásbeli egyöntetűség adódik önmagától ott, ahol
ezeket a különbségeket a vérségi kötelékek áthidalják. Egészen másképp fest
a helyzet azonban azokban a körökben, ahol a nagyfokú heterogenitás és külső
környezeti hatások folytán a belső összetartó erők halványak vagy hiányoznak.
Mindezzel szorosan összefügg, amit Szombatfalvy ezután a nyelv és az asszi-
miláció összefüggéséről mond: »Tudjuk – ma jobban, mint eddig bármikor –,
hogy a nyelvi hasonulás még nem teljes hasonulás, de a legnagyobb út megté-
telét jelenti, amelyet egy-két nemzedéken át feltétlenül tökéletes hasonulás
követ, de csak akkor, ha a nyelvi egyesülés vérségivel jár karöltve. Nálunk a
múlt század nagy nyelvi hódítása jelentékeny részben anélkül ment végbe...«
Egy újabb kérdés: a magyar társadalomé. Erről így szól a tanulmány: »A mi
társadalmunkban kiélezett osztályharcról nem lehet szó, az osztályok közötti
küzdelem, ami minden társadalomban és minden korban szükségképp folyik,
nálunk nem fajul el gyűlölködéssé vagy éppen olyan vad gyűlöletté, amelyet
gyújtogató kezek belső viszályok keltésére lángra tudnának lobbantani. Hogy
ez így van, abban elsősorban a magyarság mély és szegény néprétegeinek jó-
zansága játszik szerepet.« A parasztság kiélezetlen osztályharca: passzivitás,

elzárkózás, befelé fordultság. Szombatfalvy derűlátó a parasztság ilyen maga-
tartására alapított megállapításában, amikor azt mondja: »A szegény nép tehát
mintegy ösztönösen segít a rend, a belső társadalmi struktúra védelmében, a
rázkódtatások elkerülésében.« Ezzel kapcsolatban több kérdés merülhet fel.
Először is az, hogy a magyar parasztság jelenlegi tartózkodó magatartása tény-
leg megnyugtató-e, hogy sokszínű társadalmunk azt a világosan magyar együtt-
működést fogja a jövőben kifejteni, amelyet bizonyos kiadványokon látható rajz:
a magyar paraszt, munkás és »nadrágos« középosztálybeli alakja akar érzékel-
tetni? Arra a reményre jogosít a várható társadalmi fejlődés, hogy az egyetemes
magyar érdek és az osztályérdekek egyek lesznek, vagy pedig éppen fordítva?
A parasztság ma passzivitásba burkolózik; ez az álláspont egyaránt tekinthető
reményfeladásnak vagy várakozásnak, vagy egyszerre mindkettőnek. Ha az
utóbbiról van szó, alig kétséges, hogy parasztságunk merre tekint még várako-
zással. Egy lépéssel tovább haladva a munkáskérdéshez érkezünk. »Az ipari
munkások társadalmi helyzete tanulmányunk szempontjából különös figyelmet
igényel. Ez a néprétegünk a magyarságnak már közel ötödrészét jelenti, de sú-
lyát mégsem ez, hanem szervezettsége, társadalomszerkezeti tömörsége és vá-
rosi elhelyezkedése adja meg. 1918-ban láttuk, hogy mikor a közhatalmi
szervezeteken bénulás vett erőt, a szervezetlen agrárvidék a városoktól, pon-
tosabban a fővárostól várt irányítást, a szervezett ipari munkásság volt az egyet-
len népréteg, amely a gyeplőt meg tudta ragadni, s nem rajta, hanem az
országos politikában való teljes járatlanságán múlt (1918 előtt egyetlen képvi-
selője sem volt a parlamentben), hogy a kormányrúd irányát mégsem a mun-
kásság, hanem forradalmi kalandorok szabták meg.« Szombatfalvy a mai
helyzetet az 1918-astól lényegesen eltérőnek látja. A trianoni Magyarországon
megindult iparosodási folyamat a magyar agrárvidékekről felszippantott után-
pótlással növelte meg a munkásosztályt, amely így biológiai állagában egyre in-
kább magyarrá vált. Miközben szám szerint egyre inkább növekedett, látóköre
is kibővült: parlamenti képviselethez jutott, ahol alkalma volt közelebbi és egye-
temesebb tájékozódásra szert tennie. 1933-ban a változások újabb sorozata
vette kezdetét: a német szociáldemokrácia, amely a magyarországi szervezett
munkásság legfőbb erkölcsi támasztéka volt, megbukott. A nemzetietlenség bé-
lyegét hordozó magyar munkásság mindinkább a magyar valóságok világára
szorítkozó és a magyar szempontot, érdeket idegen szempontokkal és érde-
kekkel legkevésbé keverő rétegek egyike lett a magyar társadalomban... A mun-
kásság másik része, egy szélső jobb- és szélső baloldali szárny szintén nem
csekély tömegekkel egyfelől megmaradt a marxista eszmekörben, sőt titkon
annak oroszországi valósulásával kacérkodott, másik szélsőségül pedig a társa-
dalmi kérdések egészét a zsidókérdés gyökeres megoldására egyszerűsítve, a zsi-
dógyűlölet és németrajongás elméleti és gyakorlati politikájában merültek ki.
»Hogy azonban a magyar szervezett munkásság valóban képes lesz-e megőrizni
azt a tisztán magyar szempontú szemléletet, amelyet ma megállapíthatunk,
annak próbája az lesz, hogy esetleg változott viszonyok közt is megmarad-e a
magyar munkásérdekek tiszta mezején, nem engedve teret újra annak a befo-
lyásnak, amely 1918 és 1919-ben védőpajzsnak használta fel.« Hogy a szer-
vezett magyar munkásság megmarad-e a »magyar munkásérdekek tiszta
mezején«, az nem kis mértékben függ a középosztálytól. »Az egységes nemzeti
szellem kialakításában legnehezebb szerepe az értelmiségi osztálynak, vagyis
a magasabb műveltségű középosztálynak van. Ez a központi idegrendszer,
amely észlel, ítél és parancsol... a szellem, amely az anyagot mozgatja... Az a
sok szó és cikk, amely manapság a magyar középosztályról pro és kontra vitá-
zik, azt bizonyítja, hogy ütött az önvizsgálat szükségének órája. A cikkek és
viták keveset foglalkoztak a kérdés lényegével, amely ennyi: milyen mértékben
rendelkezik értelmiségi középosztályunk a vezetésre alkalmassá tevő, a fent
részletezett követelményeket kielégítő képességekkel?« Szombatfalvy saját kér-
désére az erről a középosztályról összeállított terjedelmes bűnlajstrommal felel.
Vegyük sorra az egyes vádpontokat: a magyar középosztály legnagyobb részben
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idegen lelkiség hordozója, szociális érzéke fejletlen, társadalomszemlélete osz-
tály szempontú és még egy sereg ferdeség: klikkszellem, hivatali bizantinizmus,
elvtelenség. »Értelmiségi középosztályunk ma nem képviseli eléggé a magyar-
ságot. Innen fakad a vezetésben elkövetett hibák túlnyomó része. Nagyon
sokan amellett, hogy őszintén magyarnak vallják magukat, egyben kívülállók-
nak érzik, akiknél tehát bizonyos érzelmi kettősség van, ami nemcsak ösztönös
magatartásukban nyilvánul meg, hanem tudatosan és világosan kifejezésre jut...
Ez az idegenség, kettősség értelmiségünk német alkatú elemeinél és a zsidó
értelmiségnél a leggyakoribb. Amit a magyar lélektől távolállók gondolnak,
látnak, csinálnak, az nem mindig jobb, hiszen a módszer, a stílus különbsége
az alkatok, hajlamok, a természetek különbségéhez fűződik, s így sokszor
egyenesen rossz, mert célra nem vezető a magyaroknál alkalmazva az, ami az
idegennél kitűnőnek bizonyul.« Különösen szembeötlő, hogy középosztályunk
generációs utánpótlásában más rétegek alig vesznek részt, »más néprétegek
úgyszólván kimaradnak a középosztályból.« Ez az intenzív beltenyésztés oka
elsősorban a középosztály majdnem hermetikus önmagába zártságának és
számtalan társadalmi fonákságának. A gyógyulást Szombatfalvy a társadalmi
vérfelfrissüléstől várja. »A magyarságnak, az ország nemzeti szempontból he-
terogén volta miatt, egysége megvalósítása tekintetében külön problémája még
nemzetiségi helyzete. Ez is a társadalomalkati kérdések közé tartozik s talán
a legnehezebb, időnkint legtöbb gondot okozó problémánk... napjainkban már
mindenki érzi, hogy megoldása létkérdés mindnyájunk számára.« A kérdés
megoldásának egyáltalán nem felel meg a politikusok eljárása, akik »azt kép-
zelik, hogy szép szavakkal és csodaszerekkel (>szentistváni gondolat<) ilyen
érzékeny és elmérgesedett sebeket meg lehet gyógyítani«. Amit itt a nemzeti-
ségi kérdés történetéről feltétlenül el kell mondani, az annyi, hogy nálunk a
megoldásra mindeddig egyetlenegy komoly lépés nem történt és gyakorlatilag
keresztülvihető elgondolás nem volt. A nemzetiségi kérdés, talán inkább, mint
a többi probléma, kettős igényű: a megoldásnak egyszerre kell eleget tennie
az államalkotó fél és a nemzetiségek kívánságainak. A lehetetlent mégis lehe-
tővé kellett volna tenni, de ennek keresztülvitelére a megfelelő garnitúra, úgy
látszik, nem állott rendelkezésre. És még egy: a nemzetiségi kérdés kevésbé
volna létprobléma számunkra, ha egy minden tekintetben egyöntetű magyar-
ságnak kellene vele számolnia, ha az itt megoldásra váró helyzetet egyéb ne-
hézségek nem szőnék át. Eszköz és lehetőség ennek megelőzésére lett volna
bőven. »Nagy akadálya az egységes szellemnek, tehát a harmonikus összemű-
ködésnek is, ha a nagyobb vagy akár a kisebb, de súllyal rendelkező csoportok
a közösség, a nemzet egész alapvető kérdéseiben másképp látják az össze-
függéseket, más-más jelentőséget tulajdonítanak az egyes tényezőknek s kü-
lönböző értékrend és sorrend szerint kívánnak a közállapotokon javítani.
Ebben a tekintetben a magyar szellemi élet ma igen kedvezőtlen állapotban
van.« A pártszempontok jelenlegi politikájában kilátás sincs olyan iránytadó
gondolat létrejöttére, amelyet teljes egészében a magunkénak vallhatnánk.
A politikai eszmék zűrzavarában egy jelenség meglepően általánosnak bizo-
nyul: az egymásra vicsorgó, honmentő nagyságok valamennyien egyek belső
kérdéseink, sőt lét- és nemlét kérdésünk súlypontjának az országhatáron túlra
helyezésében. Szombatfalvy úgy vélekedik: hogy a magyar alapérzéshez ter-
mészetesen idomuló légkör mégsem jött, vagy nem jöhetett létre és közvéle-
ményünk fejlődésében visszamaradt, az annak tulajdonítható, hogy a tartós
idegen uralom nálunk visszás lelki kettősséget teremtett, »amely azt jelentette,
hogy van egy belső, ösztönszerű, szívünk szerinti véleményünk, amely azonban
a hatalmi helyzet miatt nem válhatik kifelé is nyilvánított akarattá és van egy a
helyzettel való megalkuvásból született, kifelé érvényesített véleményünk és
akaratunk.« »Arra a kérdésre, hogy az utolsó negyedszázadban a magyarság
létkérdéseiben miért nem tudott pozitív elgondolás és a magatartásunkat konk-
rét feladatokra nézve világosan meghatározó felfogás kialakulni, nem elég az
illúziókhoz való ragaszkodásra hivatkozni, ennél tovább menve az önismeret

hiányára és a magunkba pillantástól való irtózásra kell utalni. Nem szeretünk
tükörbe nézni, mert ragaszkodunk ahhoz az elképzelt önarcképhez, amelyet
hiúságunk és önszeretetünk rajzol állandóan lelki szemeink elé.« Még Trianon
után sem szántuk rá magunkat a tükörbe pillantásra. »Bántottak Trianonban,
csúful, igazságtalanul és oktalanul megraboltak. Ez így nem maradhat. – Eny-
nyit tanítottunk az iskolában, erre az egyetlen gondolatra neveltük a sajtó útján
a nemzet nagy tömegeit, a többit rábíztuk a fantáziára. Ez pedig a thesis-
antithesis ugrását tette meg a legkönnyebben: visszacsinálni Trianont, vissza-
állítani a régi világot. Ez persze nem program, hanem programtalanság, Rip
van Winkle-mozdulat, a tökéletes elzárkózás és tudomásul nem vétele min-
dannak, ami a világban és körülöttünk történt. A teljes elutasítás kényelmes
gesztusában leegyszerűsített állásfoglalás, amellyel az új helyzetet tudomásul
vettük, szinte vasfüggönyt eresztett közénk és a körülöttünk élő népek közé s
ez megakadályozta, hogy másra is gondoljunk, mint az 1918-as helyzet vissza-
állítására.« Nagy ürügy volt mindez arra, hogy továbbra se történjék semmi.
»Így maradt el minden, ami most annyira szükséges volna, az akadályok le-
bontása, a belső hozzáigazodás... Csupa fonákság, csupa kényszerhelyzet,
megoldatlanság, fatálisan hamis látszat. A lelkek egységéről, a lelki egység
eredményes kereséséről ezért nem lehet ma beszélni.« Olyan tanulmányról volt
szó, amely úgyszólván összes sorsproblémáinkról tartalmazott mondanivalót.
Ha mindenáron bíráló hangon akarnánk hozzászólni, azt mondhatnók, hogy
problémalátása és szempontjai azt a benyomást keltették, mintha sok tekin-
tetben ma már túlhaladottak lennének. Bármint van is, a lényeget maguk a
problémák képviselik: ezeknek az aktualitása külső szempontoktól teljesen
független.”

Szombatfalvy tanulmányának bemutatása kapcsán érdekes gondolatok éb-
redhetnek a mai olvasóban is. A fajtisztaság állapotának korában annyit vita-
tott fontosságát – az akkori trendet hazudtolva – a szerző elutasítja, s inkább
biológiai közelségről beszél. Ha azokra az információkra gondolunk, melyek-
ről manapság olvashatunk, s melyek szerint a genetikai kódolás meglepően
rövid időn belül megtörténhet, akkor talán érthetőbb ez a kifejezés. A közös
környezet egységesítő hatása alakíthatja a zárt közösségek biológiai közelség
érzetét, ami mai világunkban inkább egyféle lokálpatriotizmust jelenthet, vagy
annál valamivel többet. Ezért aztán az adott helyen élő közösségben nem
meglepő, ha azt a régebben ott gyökeresedett egyedek vagy családok erőtel-
jesebben élik meg. A hasonló módon gondolkodó egészséges lokálpatrióta
közösségek alkothatják aztán az egységes nemzetet a maga nagyobb kere-
tekben kialakuló biológiai közelségével. Ennek a lehetőségei nálunk sajnos
nem tökéletesek.

Ezt egészítené ki a szerző szerint is nélkülözhetetlen szellemi egység, melyet
aztán még az előző feltételekénél is több törésvonal szabdal szét napjainkban.
Már a tanulmány keletkezésének pillanatában látható volt az osztályok és nem-
zetiségek szabdalta szellemi széttagoltság. A pártszempontok és: „(…) politikai
eszmék zűrzavarában egy jelenség meglepően általánosnak bizonyul: az egy-
másra vicsorgó, honmentő nagyságok valamennyien egyek belső kérdéseink,
sőt lét- és nemlét-kérdésünk súlypontjának az országhatáron túlra helyezésé-
ben” – írja.  

A szellemi álláspontnak a cselekvő túléléshez szükséges egysége máig meg
nem oldott feladat maradt. Mindent a kiszáradt földre emlékeztető töredezett-
ség képe leng be, s a magyar egység még a végveszély árnyékában sem látszik
a természetes védekező képesség várt reflexévé válni. A tanulmány és a recenzió
megjelenése óta a helyzet még bonyolultabbá vált, s az egység ellen működő
hatások növekedése közben annak kiáltó hiánya tovább fokozódott.

A recenzió végén merül fel a talán legfontosabb kérdés, az önvizsgálaté.
A Hitel szellemi köre, Széchenyi István és Makkai Sándor nyomán éppen ezt
a hiányzó tükörbe pillantást hirdette és próbálta elősegíteni. Csak a valóság
tejes elutasítása vezethetett el oda, ahol most járunk. Mert vagy leragadunk a
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megrablottság állapotának sértődöttségénél, vagy azt akarjuk, hogy feledjünk
el mindent. Mindkét álláspontot tejes elzárkózottságban, s főleg nemcsak két-
felé osztva, de még ezen belül is többféle változatban képviseljük. A múltat nem
lehet végképp eltörölni, hanem ki kell használni tanulságait. Elég baj, hogy ese-
tünkben ez már a saját káron történő okulás kategóriája. Ennek pedig esszen-
ciáját jelenti az egység szükségessége.

y

Beköszöntő
Babits Mihály: Politikai meggondoltság 1943/11.

„Szegény, gyámoltalan kis nemzeteknek nagyon is hajlamuk van szerepléseiket
túlbecsülni. Hiszen a végét kell nézni mindennek! Rodostóra gondolok és
Turinra... S mégis, akárhogy is, az az egy bizonyos, hogy a magyar nemzet ma
is él, s rég elpusztult volna, ha politikai meggondoltsága fenn nem tartja. Sa-
játságos módon, harcos és tüzes nemzet létére országa megmaradását mindig
inkább evvel biztosította és vitte tovább, mint kényszerült vagy virtusos harci
tetteivel. Jellemző, hogy európai helyzetét és lehetőségét igazában azzal ala-
pozta meg, hogy lemondott a harcról. A fiatal ragadozómadár megtépázva, de
ép karmokkal, fészkébe vonult, nem zsákmányolt többé, sőt fészkébe bocsátott
idegen szárnyasokat. S azontúl is egész élete a józan megalkuvások sorozata,
a lehetőségekkel való folytonos számolás. Először csak az idegennel és az ide-
genséggel alkudott meg, de azután megalkudott az ellenséggel is. Sokáig csak -
ugyan egyiket a másik ellen játszotta ki. Majd megalkudott a hatalmasabb
államtárssal, tisztán mérlegelve a körülményeket s legyőzve lázongó érzelmeit.
Végre a világháború után, a tiszta látásnak és keserű önuralomnak ismét ke-
mény próbáját kellett adnia. 

Némi pótlásra szorul hát az a sommás megállapítás, hogy »a magyar harcos
nemzet«. Bizonnyal többet mond, ebben a vonatkozásban is, aki azt mondja,
hogy »a magyar politikus nemzet«. De nem úgy értve, mintha politikailag cse-
lekvő volna. Hisz legnagyobb politikai teljesítményei nem is cselekedetek! Leg-
nagyobb cselekedete akárhányszor a cselekvéstől való tartózkodás! Nem
cselekvő, hanem szemlélődő, aki nyugodtan néz körül, és mindig jól tudja,
mikor nem szabad és mikor nem érdemes cselekedni. Már helyzete is erre
utalja. Cselekedettel többnyire csak ronthat. Egyetlen önvédelme az óvatosság.
Így lomhának látszik, egykedvűnek: valóban esze ágában sincs tülekedni. Ha
van keleties vonás a magyarban, ez a lusta, szemlélődő természet az!  Babits
Mihály: A magyar jellemről. (Mi a magyar? 63–64. old.)” 

Annál nehezebb dolga van ma a nemzet vezetőinek, ha mégis cselekedni
kell, mert a hol tüzes, hol meg lusta, szemlélődő magyart kell nagyra hivatott-
ságát tudatosítva áldozatos tettek, sőt kockázatvállalás árán védelemre szólíta-
nia. S mindezt nem azért, mert nagyobb akar lenni másoknál, hanem mert a
közös végveszélyben mások tétlenek. Ami ugyanis régebben megoldható volt a
meggondolt visszavonulással, az most meggondolt cselekvésért kiált. Eddig a
veszély többnyire a saját megmaradásunkat érintette, most azonban közös fe-
nyegetettséggé szélesedett, amelyet idegen és főleg Európa-idegen érdekeket
kiszolgálva, nem akar az európai közösség vezető elitje felismerni. Tehát nem
arról van szó, hogy nem tud, hanem arról, hogy nem akar. És ez teszi igazán
veszélyeztetetté helyzetünket.

y

Szembesüés az ortodox lélekkel
Miles Transsylvanicus: A román lelkiség alakulása a bécsi
döntés óta 1943/11.

Az alábbiakban egy kivételesen fontos tanulmány olvasói lehetünk. Mindazt,
amit azóta sikerült a román lélek és az azt mindenekfelett uraló és mozgató or-
todoxia dolgában felismernünk, azt a részben álnév mögé visszavonult szerző
hihetetlen pontossággal írja le már 1943-ban. Ha bárki meg akarja tudni azt,
mit jelentett és mit jelent ma is Erdélyben az ortodox törésvonal, annak ez a
tanulmány segítségére lehet. De arra is ráébredhet, hogy az ortodox világgal
nem lehet úgy tárgyalni, amint azt ma is próbálja Európa. És még valamire fi-
gyelmeztet: a közös keleti gyökerű iszlámhoz való hasonlatosságra, amiből
ugyanarra a következtetésre lehet jutni. A görög és a török féllel folyó alkudo-
zások kínkeserves bukdácsolása így érthető meg.

„A románság mindössze 70 év óta él korszerű állami életet. Az idegen ural-
mak alatt évszázadokon át az egyház jelentette (meglehetősen tág értelemben
persze) egyetlen közösségi szervezetét. A vallást a román nép ma is »törvény«-
nek (lege) nevezi. A magyar azt mondja, hogy a »királytól az utolsó polgárig«,
míg a román közmondás »a püspöktől a bocskorig« teszi kötelezővé egy s más
szabály betartását. Ebből az ősi, mondhatni teokratikus rendből szinte átmenet
nélkül ugrott át a románság a liberális demokráciára, kihagyva azokat a fejlődési
fokozatokat, amelyek nyugaton szellemileg és társadalmilag előkészítették a
népeket a francia forradalom eszményeinek befogadására. Az 1848-as idők
havaselvei forradalmárainak élcsapata rakta le a dunai fejedelemség, majd a
román királyság alapját, s munkájukat azok a politikusok folytatták, akik a szá-
zadelő francia szocializmusának egyházellenes légkörében végezték főiskolai
tanulmányaikat. Ami nyugaton hosszú fejlődés, gyakran a történeti erők véres
összecsapásának eredménye volt, lett légyen életforma, jogszabály vagy intéz-
mény, máról holnapra polgárjogot nyert itt. Így másolták le a belga alkotmányt
s utána reformtörvények százait a román társadalom tényleges szükségletei és
erőviszonyai figyelembevétele nélkül. Természetesen más európai behatások is
érvényesültek. És a zsenge román államiság még csak hozzá sem láthatott meg-
emésztésükhöz, az első világháború után máris újabb sodra kapta el a nyugat-
európai politikai zajlásnak. 

Így tágult a szakadék az ősi létformákhoz ragaszkodó egyház s a maga
külön útjait járó állam között, amellyel az ortodoxia nem tudott és nem is akart
lépést tartani. Merev dogmáit, hatalmi igényeit és hajthatatlan kritikaellenes-
ségét semmiképpen sem tudta összeegyeztetni az állam liberális eszményeivel
és bíráló szellemével. Kezdeti tartózkodása gyanakvássá és ellenségeskedéssé
vált később. Ez a kétirányú folyamat természetszerűen lelki meghasonlást
eredményezett: megbomlott a százados egyensúly s azt nem állíthatták helyre
sem a parlamentbe bevonult papok, sem azok a politikusok, akik úgy igyekez-
tek szintézist teremteni, hogy szobáikat aranyozott bizánci képekkel aggatták
tele, miközben kormányzási cselekedeteikkel buzgón utánozták az egyházel-
lenes franciákat. A következmények rövidesen az irodalomban és művészetben
is mutatkozni kezdtek. Szélsőséges irányok hajtottak ki a törzsből, amelyet a
román irodalmat és művészetet az előidőktől kezdve tápláló és sugalmazó or-
todoxia jelentett. Míg azonban Kis-Románia idején az ortodoxia kényszerű be-
lenyugvással viselte el hatalmának megtépázását, Nagy-Románia megalakulása
után felhagyott passzív magatartásával, mert hatalmas segítséget kapott Er-
délyből, ahol az ortodox egyház még az ó-királyságinál is tömörebb és szer-
vezettebb lelki és politikai erőt képviselt. A reakció első jele a »Gândirea«
című folyóirat megindítása volt. A hagyományok feltámasztásának, az ősi er-
kölcsi és szépségeszmények ápolásának jelszavával indult a folyóirat, amely
körül kiváló tollak sorakoztak fel. Szellemi fölényével hamarosan az irodalmi
és művészeti irányítás élvonalába rúgtatott. Hatását tekintve, egyetlen újabb
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román szellemi tömörülés vagy irányzat sem mérhető hozzá. A budapesti
»Nyugat«-ra kell utalnunk, hogy jelentőségéről fogalmat alkothassunk. A fo-
lyamat persze, amit elindított, a »Nyugat«-hoz viszonyítva, teljességgel ellen-
tétes irányú volt. Legelső tábora az ortodox papságból és az ortodox
egyházhoz tartozó értelmiségből került ki, és a »gândirizmus« lassan behatolt
az egyetemi ifjúság közé is és kialakította azt a szellemiséget, mely úttörője
és támasza lett aztán a Vasgárda mozgalmának.

Legtöbben azt hiszik, hogy a román belpolitika termékeként lépett a színre
a később oly rettentő tévelygésekbe bonyolódott Vasgárda, holott ez a mozga-
lom elsősorban szellemi, sőt vallásos természetű volt. Mását – belső tartalmáról
beszélünk és nem idegen mintákat is utánzó külsőségeiről – hiába keresnők
korunk politikai mozgalmai között. Vezetői mintegy a középkorból lépnek elénk,
látomásaik vannak, szentképek szólnak hozzájuk, titokzatos jeladásokra figyel-
nek, kolostorokba elvonulva keresik lelki tisztulásukat, beteg rajongás tölti el
őket a halál iránt és a legszörnyűbb bűnöket követik el vagy sugalmazzák szent-
nek hitt céljaik elérése érdekében. Messzi századok misztikuma, révülete, szen-
vedélye és rajongása vetette ki magából ezt az áramlatot, amelynek
Zelea-Codreanu szervező tehetsége adott formát. Általa a román ortodoxia po-
litikai síkon folytatta azt, amit a »Gândirea«-val elkezdett: a harcot a »hagyo-
mányoktól elszakadt«, laikus állam és ennek szellemisége ellen a régi pozíciók
visszaszerzéséért. Nem véletlen, hogy Nichifor Crainic, a »Gândirea« főszer-
kesztője irányításával indul a Vasgárdát támogató első napilap. Köztudomású
különben az a szerep, amit az ortodox papság játszott a Mihály arkangyal véd-
nöksége alá helyezett mozgalomban. 

A nemzetközi politikai élet alakulása is az ortodoxia malmára hajtja a vizet.
Egyre tömörebbé válik az arcvonal, mely rohamra indul a tápláló forrásaitól tá-
volodó, talajtalan, különböző mimikrikkel védekező liberális-demokrata állam
ellen. Kitűnik az igazság, hogy az ún. kormányzó pártok rezolúciók termékei
és nem revolúcióké. Most azonban már nem használnak a régi ügyeskedések:
az ellenfelek teljes győzelmet akarnak. Egy ideig még kétes, ki ér hamarább
célba a rendszer romjai felett: II. Károly vagy Zelea-Codreanu? II. Károly dik-
tatúrája dönti el a versenyfutást, s a sors iróniája, hogy a román demokráciával
és parlamentarizmussal együtt pusztul Zelea-Codreanu is. Aztán jönnek az
1940-es események, és most a poraiból feléledett Vasgárda söpri el II. Károly
diktatúráját. Egyre ritkulnak az ortodoxia útjában álló akadályok. Az egyetlen
válságos pillanat akkor következik el, amikor a Gárda Zelea-Codreanu szentté
avatását követeli és a pátriárka a kérést kereken elutasítja. Négy hónapon ke-
resztül néz a Gárda farkasszemet a főpapi karral. Az alsópapság ugyan híven
kitart még a Gárda mellett, a magas klérus azonban tisztán látja a helyzetet:
tudja, hogy elkerülhetetlen az összeütközés Antonescuval. A mór tehát mehet;
mennie kell, mert nem engedelmes szolgája többé az ortodoxia akaratának,
»tradicionalizmusa« egyre vörösebb színt kezd ölteni. Mellesleg pedig Anto-
nescu mellett áll a hadsereg, s nem kétséges, ki fog felülmaradni az összecsa-
pásban. Mindennél fontosabb a visszaszerzett pozíciók megtartása. A reverenda
fölé vett zöld ing kellemetlenül akadályozza a szabad mozgást.”

Sokat beszélnek a román árulások soráról, a szövetségesi hűség semmibe
vevéséről, az ide-oda ingadozásról. Érdekes átgondolni, hogy ezt a tulajdon-
ságukat, belső életükben is gyakorolták. Az ősi, inkább egyházi vezetés alatt
zajló élet és az ezt felváltani próbáló modern liberális állam közti hatalmas sza-
kadék, mely váratlanul jelent meg a román társadalom életében, nem véletlenül
okozhatott bakugrásokat. De tény, amint az azóta eltelt idő igazolta, hogy mind-
kettő, sőt a közben átélt kommunizmus is hosszú távú előnyt jelentett számukra.
Az ortodoxia biztosította a szakrális szintre emelt nemzetszeretetet s a vele járó
áldozatkészséget, a gyors átváltás pedig a rugalmasságot, melyet esetükben
nevezhetünk gátlástalanságnak is. Az államot valaha kvázi helyettesítő ortodoxia
összeolvadt az állammal. Így ma mindkettő előnyei és hátrányai együtt alakítják
Románia külpolitikáját és belső életét.  

Míg egykor az egyház és az állam egybeolvadását az jelentette, hogy az or-
todoxia prioritása mindenekfelett volt, ma ez másként nyilvánul meg. A közös
cél egyesíti őket, és az egyház, mondhatjuk úgy is, hogy az állam egyik meg-
hosszabbított keze. Az állam a modern világ lehetőségeit próbálja az egységes
és oszthatatlan nemzetállam javára felhasználni, az ortodox egyház viszont a
tradicionális, olykor még ma is a sötét babonákig visszanyúló világ előnyeivel
szolgál. A szerző szerint az egykor volt bizalmatlanságot az egyház makacs
tradicionalizmusa és a váratlanul beköszöntő liberális állam közti szakadék
okozta. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az ortodoxia ismerői szerint, annak
mindenkor alkotó eleme volt az idegennel, az újjal szembeni gyanakvás, első-
sorban a xenofóbia. Ebből ma az állam is táplálkozik. Egyrészt szellemiségében
érhető tetten, de a pártpolitikai életben, mint hétköznapi és mindenkor kéznél
levő eszközt is használja. Az új problémákat régi morális talajukon megélve,
hallatlan, a gátlástalanságig fokozódó rugalmassággal oldották és oldják meg. 

Ebből a kettősségből jól kirajzolódik az a világ, amely Erdélyben az új im-
périum révén előretört és hatalomba kerülve a már előbb fokozatosan előnyo-
muló állásait, az ortodox törésvonalat, országnyi távolságra tolta ki nyugat felé,
immár hivatalos és látványos formájában. Ennek mai legismertebb külső jegye
a hagymakupolás honfoglalásnak nevezett templomépítési roham. Belső jelei
pedig ennél is fájdalmasabbak.

LELKI EGYENSÚLYTALANSÁG
„Külső és belső, politikai és gazdasági érvek egész seregét lehetne felhozni e
gyors ütemű változások közvetlen indító okainak megvilágítására. Az igazi,
végső ok azonban mélyebben van: a román lélek egyensúlytalanságában, mely
hol a nemzedéki ellentétek, hol a nacionalista tobzódás, hol a múltban való el-
merülés, hol az újszerűség lázas keresése, hol a mértéktelen önbizalom, hol a
tehetetlen összeroppanás formáját ölti. A szellemi életben pedig hű tükrét leljük
ezeknek az idegen szemlélő számára bizonyára érthetetlenül váltakozó meta-
morfózisoknak. Mert az a román szellemiség, amely a húszas évek elején még
a francia forradalom nagy eszményeitől megbűvölve bontogatja szárnyát és fu-
volázó humanizmussal veszi védelmébe az ország kisebbségeit a politika túlka-
pásaival szemben, tíz évvel később már elöl jár a nacionalista izgatásban, s
történelmi jóvátételt, faji elsőbbséget, gazdasági imperializmust és társadalmi
elkülönülést hirdet. Lehetetlen fel nem fedezni az ortodoxia jellegzetes hangjait
e harsány kórusban. A román óhitű egyház hiánytalanul érvényesíteni kívánja a
maga történeti tapasztalatait, és ezek a tapasztalatok azt mondják, hogy a nem-
zet megváltása, ereje és boldogulása az ősi hit sáncai közötti légmentes elzár-
kózásban van. Valóban, viszontagságos századok folyamán ez az elkülönülés
adta az ortodoxia és egyben a román nép erejét. Török, német és magyar ura-
lom alatt a bizánci egyház éles elhatároltsága, minden életmegnyilvánulásra ki-
terjedő merev törvényei tartották egy akolban a politikailag szervezetlen
románságot. Öncélú, zárt nemzeti egyházzá lett így. Még csak nyomot sem ha-
gyott rajta a katolicizmusnak és protestantizmusnak a szociális fejlődéssel lépést
tartó, s a határok feletti testvériséget hirdető univerzalizmusa. Önmagába zár-
kózva alkotta meg sajátos világképét, alig ügyelvén a külső világra, amelyből
egyedül a tartalmát vesztett orosz és a metafizikává légiesedett görög ortodoxia
behatásait engedte magához. Történeti emlékezete Ripp van Winkle-ként éb-
redt meg és vált irányító tényezővé abban a román államban, amelyben immár
katonaság, csendőrség és rendőrség és tisztviselők tízezrei őrködtek a nemzeti
érdekeken, s amely ünnepélyes kötelezettségét vállalta annak, hogy a haladás,
a kiegyenlítődés, a népi összhang előharcosa lészen itt, őre a szabadságesz-
ményeknek, s mértéktudó tagja a demokratikus hatalmak nagy családjának. 

Ma, ha visszapillantunk a modern Románia életének váltakozó szakaszaira,
bizony nem tudjuk: lehet-e váddal illetni a románságot a lépten-nyomon szembe
tűnő következetlenségekért. (A világháború előtt pl. megtörtént, hogy zsinagó-
gákat romboltak le és az erdélyi fajtestvérek »elnyomása« ellen tüntettek csak-
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nem egyazon időben.) Sem egyén, sem állam nem adhat mást, csak ami lé-
nyege. Egy nép, mely a múltból kormányzási gyakorlat és szervező hajlamok
helyett államellenes érzéseket örökölt, s politikai és lelki helyét meg nem lelve,
hánykolódik kelet és nyugat, múlt és jelen, durva önzés és gáttalan nagylelkűség
közt, végzetszerűen tehetetlen játékszerévé válik a fölötte átcsapó történelmi
erőknek, ösztönéletet él, hivatása még nem tudatosodott benne, hiányzik önbí-
rálata s céljait a kevesebb ellenállás törvényének megfelelően változtatja. Elíté-
lendő-e, ha általánosságban a román szellemiség is híven követte a végletekbe
való áthajlásnak említett folyamatait? Nem egy neves költőt, írót, gondolkozót
találunk, aki eszményeit és meggyőződését csaknem évenként változtatta. Vi-
lágpolgárokból vasgárdista igricek, a francia szellemiség csodálóiból ortodox
propagandisták, l’art pour l’art művészekből a kíméletlen cselekvés teoretikusai
lettek. Az irodalom, a művészet, a sajtó, s általában a vezető értelmiség buzgó
igyekezettel, zavarba soha nem jőve, szolgálta ki az egymást felváltó rendsze-
reket. A szellem luciferi vakmerőségeinek, bírálatának és kétkedéseinek kén-
köves lángját tömjénfüst fojtotta el, mely álmokkal kártalanította a realitásokkal
megbirkózni nem tudó lelket. Az egyházban és az egyház által élő erdélyi román
szellemiség a bódulatnak ebből az állapotából sohasem is tudott kiszabadulni.
A található ritka kivétel csak a szabályt erősíti. Maior, Şincai, Mureşanu, Goga,
Slavici, Coşbuc, Agârbiceanu, Rebreanu: mind a mesterségesen felidézett s
mondhatni dogmatikus keretek közé szorított álmoknak a megszállottai. Az ó-
királyságbeli szellemi élet véredényeiben még találni ugyan kevés, múltból meg-
őrzött oxigént, kérdés ám, tart-e belőle az újabb lélegzetvételig? 

Komoly károsodását látjuk ebben az egész Délkelet-Európa szellemiségé-
nek. Mi, akik annak idején még figyelhettük a pányvák nélküli, csak a maga
belső törvényeinek engedelmeskedő román literatúrát és tudományosságot, a
legkedvezőbb vallomást tehetjük róla. A francia, német, angol, olasz, magyar
szellemiség ormairól alápillantva kissé nyersnek és félszegnek tűnt ugyan a
lélek, mely általuk formát öltött, de erényeivel mégis meg tudta nyerni a hozzája
közeledőt. Fiatal volt, vakmerő, eleven, tanulékony; nemes kalandokra mindig
kész. Elég, ha a román faluirodalomra és a román paraszt életével kapcsolatos
tudományos kutatásokra hivatkozunk. Az önelemzés, a szociális bírálat és vizs-
gálódás olyan eredményeit találjuk, melyek hasznosítása európai szintre emel-
hette volna a román közgondolkozást s talán az állam belső politikáját is. Ám
csakhamar üldözendő bűnné vált az őszinte beszéd. Az ortodox szemlélet pri-
mitív nacionalizmusa a múlt extatikus bámulatát, a sebek és fogyatékosságok
óvatos rejtegetését, a román élet heroikus ábrázolását tette kötelezővé. És a
bírálók, a töprengők, a kutatók, a reformer lelkek vagy elhallgattak vagy beálltak
a mértéktelen nemzeti becsvágy legyezgetői közé. Bizánc frazeológiája ömlött
el az országon. Az erőre kapott ortodoxia képzelete kigyulladt és az összeros-
kadt orosz ortodoxia vezető szerepének átvételéről szőtt messzemenő terveket.
Egyebek közt ezen a ponton is érintkezést talált II. Károly diktatúrájával, mely
cserébe az elorzott parlamentarizmusért, a nagyhatalmi állású Románia áb-
rándképével ajándékozta meg a román nemzeti önérzetet. És míg II. Károly
»nagyköveteket« nevezett ki Párizsba, Varsóba, Belgrádba és Ankarába, addig
az ortodoxia, új izlamizmushoz hasonlóan, térítő hadjáratba kezdett, tízével
emelve a templomokat nem román vidékeken; az ország határain kívül pedig a
balkáni testvéregyházakat vette munkába, sőt érintkezést keresett az angol pro-
testantizmussal is, melynek támogatásától sokat remélt. Ezenközben persze a
missziós munka és a szociális tevékenység, amely a múlt világháború után a
többi keresztény egyház mentőövét jelentette, háttérbe szorult. Az ortodoxiának
különben a társadalmi segítőmunka iránt sohasem volt különösebb érzéke. Sza-
bad terjeszkedési lehetőséget találnak ekképpen a szekták, ellenük gyenge gát
a csendőr és a vizsgálóbíró. A nagy tervek árnyékában repedezik, omlik és por-
lad a hitélet, amint a társadalmi és gazdasági bajok is üszkösödni kezdenek a
kárlista parancsuralom tetszetős kulisszái mögött. Érthető hát, ha mind az or-
todoxia, mind II. Károly mohón nyúl Petrache Lupu, az »istenlátó pásztor« után,

ki azt állítja, hogy megjelent neki az Úr. Az egyház az ortodoxia reneszánszát
reméli az Úr állítólagos üzenetét közvetítő pásztor fellépésétől, míg a rendszer
azért dédelgeti a királyi kihallgatáson többször is megjelenő Petrache Luput,
mert a hívő nép felé úgy tüntetheti fel a dolgot, hogy Istennek tetszetős II. Ká-
roly országlása. A fortélyosan megtámogatott államrend 1940-ben mégis ösz-
szeomlik, s vele együtt alároskad a fellegek közt járó nemzeti becsvágy is.
Fatalizmus lesz úrrá a lelkeken; a bécsi döntésre mindössze Erdély anyagilag
jobban érdekelt román értelmisége horkan fel messze hangzóbb módon.”

Az öncélú és zárt nemzeti egyház az ortodox törésvonalat láthatatlanságában
is védelmet nyújtó szakadék, vagy nagy fal gyanánt használta. A modern kor
beköszönte hiába okozott hullámzásokat, a ki-kitörő szellem mindenkor vissza-
tért az ősi esztenára. A románságnak valóban ebben rejlett az ereje, s ma is
így van. Megdöbbentő különbség ez, ha a mindenkor ennek ellenkezőjét fel-
mutató magyar múltat és jelent, a mindenkori magyar valóságot hasonlítjuk
hozzá. Ezért lehetett a hatalmas belső pusztítást végző magyar internaciona-
lizmus idején is a román kommunizmus a legszélsőségesebben nacionalista és
haladhatott előre a közös nagy vágy, az egységes nemzetállam álmának megva-
lósítása felé. Gátlástalanul! A szerző szerint az ingadozásoknak végzetszerűen
játékszerévé vált románság hánykolódik a végletek között. Valóban ezt láthattuk.
Csakhogy ezek a látszólagos hánykolódások minden egyes esetben a nemzet
javára fordultak. Lehet-e ez véletlen, vagy tényleg végzetszerű? Vagy a zavaros
állapotokban éppen az egyház és az állam egységbe vont kettősségének előnyei
segítettek azokat kihasználni? S ezt nagyon is tudatosan.

Ha azonban előre tekintünk, a világban oly hatalmas változások álltak be,
hogy ma már nem biztos ennek a bódulatnak a fenntarthatósága. A román ter-
vek rövidlátóvá váltak, és az egységes nemzetállam hajszolása, a homogenizáció
valóban bódult óhaja elfeledtetheti a külső végveszélyt, azt, amelyik közös az
eddig szükséges ellenségképet szolgáló szomszédokat is fenyegetővel. A múlt
„extatikus bámulata” ma életveszélyes vaksághoz vezethet. Ami viszont az
1943-as fatalizmust illeti, az akkor valóban létező lelkiállapot volt, a nagyromán
álom összeomlását követően, de nem sokáig tartott. A történelem kerekét me-
gint sikerült megfogniuk, s újra felülkerekedtek reménytelenségükön.

Lássuk hogyan:

DÉLIBÁBOS NEMZETI KÉPZELET
„Logikus feltételezés szerint egy ilyen tragikus eseménynek a belső vizsgálódás
folyamatát kellene elindítania az illető nemzet életében. Versailles és Trianon,
láthattuk, az önmarcangolás egész irodalmát termelte ki, melyben újból és újból
visszatért a harcban elbukott nemzeteket kínzó kérdés: hol és hogyan követtük
el a hibát? A természetes életösztön dolgozik így, s a helyes diagnózis áldássá
változtathatja a csapást, ha fel tudja lelni a szervezetet emésztő kórság forrását. 

A bécsi döntés utáni letargiából feltápászkodó román szellemi élet is felveti
e kérdéseket. S hihetetlenül gyorsan, szinte kapásból találja meg a választ rájuk.
Hirdeti, hogy a román öntudat sekélyessége, az ősi hagyományoktól való eltá-
volodás, a Nagy-Románia határaiban való jóllakott megnyugvás, azaz imperia-
lista eszmény hiánya és a kisebbségek irányában követett nagylelkű politika
okozta a tragédiát. A Vasgárda rémuralmának bizonytalanságokkal teli légköre
egy ideig még féken tartja ugyan a tollakat, amikor azonban megindul a keleti
háború, s a német hadseregbe ékelt román csapatok átlépik előbb a Prut, majd
a Dnyeszter vonalát, új eszmény kezd kibontakozni a könyvkereskedések polcait
rohamosan ellepő kiadványokból. Pánrománia ez az eszmény, egy új keleti bi-
rodalom álomképe. Könyvek, tanulmányok, tekintélyes folyóiratok fejtegetik a
románságnak a trák, dák, római és bizánci örökséghez való jussát, sőt határait
is megvonják: a Búg folyótól a Tiszáig, a máramarosi havasoktól a Pindosz-
hegységig terjedne az a birodalom, amely méltó öltözéke lehet a román törté-
nelmi szereptudatnak és élettani potenciának. Húsz, sőt 22 millió románról
beszélnek, s hangoztatják, hogy ebben a birodalomban csak egyetlen nemzetnek
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lehet helye: a románnak. A kisebbségi kérdés többé sem gyakorlati, sem elmé-
leti formában nem érdekelheti a román állampolitikát. Fantasztikus ki- és be-
telepítési tervek látnak napvilágot. Erdélyt a magyaroktól szeretnék
megtisztítani, Bukovinát és Besszarábiát pedig az oroszoktól, ukránoktól és
bolgároktól. A határsávokat oda telepített román frontharcosokkal népesítenék
be. A Bukovinában és Besszarábiában visszaállított román államhatalom első
jellemző intézkedése az, hogy megszünteti a tolmácsi intézményt, azzal az in-
dokolással, hogy Románia nemzeti állam s mindenkinek ismernie kell az állam-
nyelvet. A transznisztriai kormányzóságot, ahol a szláv érzésű és kultúrájú
népelemre az új keletű imperializmus alig építhet, az ortodox egyház veszi mun-
kába: közvetlenül a harcok megszűnése után több püspökkel együtt megjelenik
itt a nagyszebeni ortodox metropolita, megbeszéléseket tart, s áldását adja a
foglalásra induló román ortodoxia misszionáriusaira. 

Közben napirenden tartják a szerbiai, albániai, bulgáriai és görögországi
szórványok kérdését is. Nyílt célozgatások fűtik a Nyugat-Bánság visszaszer-
zésének a reményét: az lenne a balkáni román terjeszkedés hídja. 

A figyelem középpontjában mégiscsak Erdély áll. Az erdélyi kérdéssel való
agitáció jól kitaposott utakkal rendelkezik. Hagyománya van, közönsége, jól
bevált frazeológiája. Hullámain karrierek szöktek és szöknek a magasba, amel-
lett, hogy különösképpen alkalmas a közfigyelemnek a belső bajokról való el-
terelésére. Hiába köt hát sajtóegyezményt a két ország: mihelyt a külpolitikai
körülmények lehetővé teszik, hol ilyen, hol olyan formában bukkan fel a bécsi
döntés időlegességének vagy éppen hatálytalanságának gondolata. Nagysze-
benben újjászervezik az Astra halódó folyóiratát, a »Transilvania«-t, mely
ezentúl minden figyelmét az erdélyi kérdésre fordítja, ugyancsak Nagyszebenben
keltik életre a »Luceafárul«-t, Goga és Tăzlăanu hajdani budapesti folyóiratát,
míg Brassóban a Slavici harcait idéző »Tribuna« ül be a megszüntetett Brassói
Lapok szerkesztőségébe és nyomdájába. Másutt is új napi- és hetilapok indul-
nak menekült újságírók vezetésével, s hol van még az átmenekített egyetem és
kereskedelmi akadémia, az Astra és a különböző egyesületek, melyek mind az
erdélyi román irredenta ébren tartásában látják legfőbb hivatásukat! Egész gé-
pezet lendül mozgásba. Szulejmánként lóra ültetik ismét az utóbbi 25 évben
annyiszor kimúlt és annyiszor feltámasztott »Gazeta Transilvaniei«-t, Bariţiu
1898-ban alapított lapját, mely léte tényével (a román nyelvterület legelső új-
ságja!) cáfolja azt, amit hasábjain új gazdája, az Astra hirdet: a magyaroktól
szenvedett kulturális elnyomatást. Egész oldalakat tölthetnénk meg e harci vonal
különböző erődállásainak, futóárkainak és rókalyukainak ismertetésével. Mintha
ama régi színjáték zajos röprizének lennénk a tanúi! Mert nem új sem a hang,
sem a díszlet, sem a modor. Jellegzetes pózirodalmat hív elő a honfibú; nincs,
aki ennek az irodalomnak művészi hitelességét Gogához vagy Coşbuchoz mér-
hető tehetségével fémjelezné. Rebreanu az egyetlen, aki mondhatna még vala-
mit, de ő nyilván elmondotta már, amit akart, kissé egyenetlenül ugyan és nem
mindig a művész szavával. A régiek közül még itt lenne Agârbiceanu, ám az ő
ódon dilettantizmusa inkább múzeumi tárgy, mint eleven és ható erő. A fiatalok
között az igazi tehetségek érdeklődése más irányú. A zajosak, szervezkedők,
csoportokba verődők, az országot társasgépkocsikkal járók és irodalmi estélyek
örvén agitációs összejöveteleket rendezők csaknem kivétel nélkül azokból ke-
rülnek ki, akik komoly folyóiratokban alig juthatnak szóhoz. Különös iróniával
(s a mi erdélyi életünkre oly jellemzően!) hat, hogy az új román irredenta köl-
tészet legeredetibb és legtöbbet ígérő tehetsége – magyar származású. Igazi
nevét (Asztalos) természetesen írói név mögé rejti. 

Miről szólnak e költemények és prózák? Szólnak a román nép dicsőséges
származásáról, a dák hősiességről, a római örökségről, az erdélyi románság
»évezredes szenvedéseiről«, az erdélyi román múlt nagy eseményeiről, a magyar
»járomról«, a feleki határról, a széttépettségről, a rövidesen elkövetkező vissza-
térésről, a bosszúról, a »román nosztalgiák városáról«: Kolozsvárról és az új
országról, mely szebb és nagyobb lesz a réginél. Megindító képeket festenek

az északerdélyi románság képzelt szenvedéseiről, ugyanazzal a romantikus szí-
nezéssel és szónoki modorral élvén, mely annyira jellemezte Gogát. Mondhatni
valamennyien Goga hagyatékából élnek, mert élni csak kell valamiből, ha nin-
csenek új nagyok, akik történeti élményükhöz megfelelő formát és témakört te-
remtenek. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az agitációs
gépezetet hajtó vágyak mélyén végső elemzésben a történeti ismétlődések re-
ménye izzik; a bufteai békét követő Trianon emléke telepszik a lelkekre, s e
szuggesztió vajmi kevés szerepet hagy a saját lábán járó és saját szemével néző
eredetiségnek. Külön tanulmányt igényelne a történelemből táplálkozó új román
irodalom bemutatása. Nyomát sem találjuk benne a reális ábrázolásnak és kri-
tikai szemléletnek. Önkéntelenül Jókaira kell gondolnunk, a nagy mesemondónk
»angyalaira« és »ördögeire«, jóllehet a hasonlat politikai átvitelben meglehetősen
sántít, mert Jókai tudott eszményíteni román alakokat is, míg ebben az iroda-
lomban a magyarnak csupán ördögi szerep jut. Nem egy mű akad köztük, amely
misztikus légkörével, föld fölött lebegő alakjaival, fanatikus fűtöttségével és
ótestamentumi hangulatával egyenesen ortodox liturgiaként hat. Milyen szét-
válások, a szellem micsoda szakadékai! Hol állanak ettől az irodalomtól az
ókirálysági (ma hallgató) franciás, németes vagy olaszos avantgardisták! 

S míg itt, a »hegyeken innen« az 1918-i nemzedék babérjaira vágyó értel-
miség szorgosan tatarozza a saját használatára kiásott mítoszt, odaát a buka-
resti Akadémia sem ül tétlen. Egymás után jelenteti meg a nagyromán eszményt
szolgáló történeti és folklorisztikai kiadványait. Colant, az északerdélyi ortodoxok
püspökét Titulescu utódjául tagjai közé választja, amivel egyébként érdemes
tevékenységet jutalmaz: az Újszövetség fordítását és kiadását. Hagyományaihoz
híven cselekszik az Akadémia, falai között az első világháború előtt és alatt is
meleg otthonra lelt az erdélyi román irredenta. Ott látjuk a csatasorban a bu-
karesti egyetem Történeti Intézetét, amelyet Giurescu, a fiatal román történetíró
vezet, valamint a Iorgáról elnevezett és jelenleg Gheorghe Brătianu irányításával
működő Világtörténeti Intézetet. Német-, olasz- és francia nyelvű kiadványok
egész sora száll vitába a kontinuitásra s általában a román múltra vonatkozó
magyar felfogással. Igen buzgó e téren Ion Lupaş nagyszebeni egyetemi tanár,
aki előadásokat is tart Németországban és Szlovákiában. A politikával elvegyülő
tudományosság régtől ismert műfaja új virágzásnak indul. Lángot vetnek ama
harc hamu alatt izzó parazsai, mely közel 200 éve folyik a magyar és román
tudományosság között, s nem mindig meddő és haszontalan módon. A román
szellemi élet a múltban kétségkívül sokat nyert általa, mert mint a középkorban
az elhibázott célú alkímia, a kontinuitás bizonyítékait kereső román kutatások
is értékes mellékeredményekkel jártak, különösen a nyelvtudomány, a régészet
és a népművészet terén. S ha a szilárdan megalapozott magyar tételt nem is
ingathatták meg, tagadhatatlanul nagy lépéssel vitték előre a nemzeti önisme-
retet fejlesztő román tudományosságot. Legutóbb pl. Sextil Puşcariu tíz köte-
tesre tervezett Román Nyelvtérképének első kötetei csaknem forradalmi
hatással voltak a román szellemi életre. Széles körökben ébresztették fel a nyelv
iránti érdeklődést, s ma már széltiben termékeny viták zajlanak; olyan jelensé-
geknek vagyunk tanúi, amilyenek annak idején a magyar nyelvújítás korszakát
jellemezhették. Az ország különböző vidékein folytatott ásatások igen becses
kultúrtörténeti (sajnos megszűrt) anyagot emeltek napvilágra. De fejlődött a
társadalomtudomány is, amelyre a népéleti tünemények tanulmányozása volt
lendítő hatással; ugyanígy a román irodalom és művészet, amely külföldi min-
táktól a hazai föld sajátos témái felé fordult. Egyszóval az ilyen viták sohasem
lehetnek ártalmára egy nemzetnek, ha megmaradnak a szigorúan vett tudomá-
nyosság keretében. Annál lehangolóbb a mai látvány, ahogyan az erdélyi ősfog-
lalás kérdése körül viharzó csatározások minduntalan kicsapnak a tudományos
spekuláció medréből: a szellem fegyverei fizikailag tapintható támadó eszkö-
zökké válnak, az értelem párbaja szenvedélyek dulakodásává. 

Aggódva figyelhetjük, mint vonja hatalmába e sajátos történetírás nyomán
a román közfelfogást, s ami még lehangolóbb: a tudósok új nemzedékét is, va-
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lami dogmatikus xenofóbia és fellengzősség. Szörnyetegek ezek, amiket ha fel-
ébresztették, sohasem lehet jóllakatni. Lám, már akadnak neves közéleti férfiak,
akiknek nemzeti becsvágyát a kontinuitás, a római folytonosság tana sem tudja
kielégíteni. Nicolae Lupu dr. volt miniszter és pártvezér »Originea Românilor«
című füzetében különvéleményt hangoztat a dákrómai eredet elméletével szem-
ben, miként Brătescu-Voineşti író, akadémiai tag is, aki »Originea neamului
românesc şi a limbii noastre« című könyvében szintén félretolja a dák-római
bölcsőt. »Krisztus előtt 105-ben – írja – a rómaiak Traian császár vezetésével
meghódítják Dáciát és megszüntetik a dák államot. S íme, csoda történik. 167
évvel később a dák nyelv amelyet az a Bánságtól a Dnyeszterig, s a cseh he-
gyektől le a Balkánig beszél, teljességgel eltűnik és a római nyelv váltja fel.
Nem képtelenség ez? Higgye, aki akarja, én semmiképpen sem hihetem. Tud-
juk, hány légióból állott Traian hadserege, s tudjuk azt is, hogy e légiók legény-
ségének csak 25%-a volt római, a többiek ibér, kártágói, líbiai és más
nemzetiségbeli zsoldosok közül kerültek ki. Ismeretes továbbá, hogy Traian
csak a Bánságot, Erdélyt és Olténiát foglalta el. Mégis: a Havasalföldről, Bu-
kovinából, Besszarábiából és Transznisztriából is kiveszett az őslakosság
nyelve... Nem, nem veszett el a dák nyelv, mert a dákok latinul beszéltek. Ez a
nyelv vált Itáliában a latinok nyelvévé, ebből lett a gall, majd a francia nyelv, az
Ibériai-félszigeten a spanyol nyelv, itt pedig idővel a mi román nyelvünk... Mi
nem 2000 év óta vagyunk itt, hanem 15 000–20 000 év óta. Nemzetünk, mi-
ként a germán, egyike Európa legősibb nemzeteinek.« 

Magától értetődő, hogy az ilyen szemlélet nem kívánatos »beszivárgott jö-
vevényt« lát a magyarban, a szászban, a svábban és minden más itt élő nem
román népben. Az országot, a magyar történeti felfogással ellentétben, kizáró-
lagos birtoknak tekinti, amelyen más népek számára az életlehetőségek forrását
nem a természetes életjog elismerése jelenti, hanem egyedül a román nagylel-
kűség. Ebben a feudális felfogásban kell keresni azoknak a türelmetlen kifeje-
zéseknek a nyitját, amelyek legsűrűbben a »román kenyér fogyasztását« vetik a
kisebbségiek szemére. Nagy múltú, történeti államokban érthetetlenek lennének
az ilyen és ehhez hasonló kifakadások, itt azonban egészen logikusan burján-
zanak fel abból a közgondolkozásból, amelyet a kontinuitás elmélete és ennek
elfajzott melléktermékei alakítottak ki. A lelki elkülönülést tükrözi a román nyelv
is, amikor »idegeneknek« mondja az ország másajkú, papíron teljesjogú polgá-
rait. S itt a sajátosan mellérendelő, a népi egyéniségek megbecsülésétől áthatott
transzilvánizmus, mely szintén ennek a durva exkluzivitásnak a formáját ölti
egyes román elméletekben. Idézzünk Grigore Popa dr.-tól, a fiatal román író-
nemzedék hangadó tagjától: »...A (magyar) transsilvánisták felednek egy elemi
igazságot, azt nevezetesen, hogy ami egy tájat rögzít, neki determináltságot,
jellegzetességet és értéket ad: a történeti elhivatottság érzése, az az érzés, ame-
lyet egy népi közösség tömeglelke önt a táji formába... Ugyanannak a földrajzi
tájnak a keretében a különböző népi lelkek egymástól merőben eltérő életfor-
mákat, szerepeket és alkotásokat teremtenek. A transzilván táj példája ebből a
szempontból igen szemléltető. Ezen a tájon az előítéletek és idegen érdekek
befolyása alól felszabadult szem könnyűszerrel felfedezheti, hogyan emelkedik
az ősi román berendezkedés mellett a hosszúkás és csúcsos szász rend, arccal
örökké az óhaza felé, amely után az erdélyi szász, ma, idegenbe szakadásának
közel ezer esztendeje után is, gótikus honvágyat érez. Ám ugyanazon a tér-
ségen, a román és szász lélek mellett, ott lakozik a szteppék utáni vágytól át-
hatott magyar lélek is... A fenti észrevételek konklúziója a következő:
transzilvánizmus nincs. Ha azonban egyesek mégis beszélni akarnak róla, úgy
a transzilvánizmus képlete, a pánrománizmus képletévé változik át... A román
sorshivatás dimenziói egybeesnek a románlakta föld imperiális dimenzióival,
magába foglalván a pannon alföldtől a Búgon túlig terjedő térséget, Macedóniát,
a Timok völgyét, a volt jugoszláv Bánságot és Isztria románságát. A pánro má -
niz mus nem más, mint a román léleknek a tájjal való szolidaritása. A román-
ság erejét Erdélyben ez a szolidaritás adja.« Ember legyen a talpán, aki e

zavaros történetfilozófiai elmélkedés minden mondatát megérti. Annyit azon-
ban mégis kihámozhatunk belőle, hogy Erdély földjével csak a románságnak
van szerves kapcsolata: a szászság a Rajna felé néz, míg a magyar a szteppék
után sóvárog. Elképzelhető-e nagyobb tájékozatlanság, elfogultabb köldök-
nézés?!... Hol az a székely-magyar, aki a maga bérces hazáját még gondolat-
ban is felcserélné a szteppék világával? Szomorú igazság kívánkozik a papírra:
a románság számára mindig zárt könyv maradt a magyar élet és a magyar
lélek. Felszínes politikai megnyilatkozásokból szűrte le az ítéletét, nem akadt
írója, gondolkozója, művésze, akinek érdeklődése túlhaladt volna a nemzet-
egyház tilalomfáin. Még a nyugatosokkal kapcsolatot tartó Gogában találjuk
a legtöbb hajlandóságot erre. S mit látott ő is? Ady keserű felhördülése vá-
laszol erre a kérdésre, melyet a barátjában csalatkozott költő hallat Goga
1916-i uszításainak hírvételekor. Nekünk, bár sok mulasztás terhel bennünket
is, mégiscsak volt egy Jókaink, egy Mikszáthunk, egy Herczeg Ferencünk – a
régebbiekről s a legújabbakról nem beszélve –, aki a maga költői világának
határait kiterjesztette a magyarság mellett élő más népekre is, a Kárpát-me-
dence ember-flórájának új színeivel gazdagítván a magyar képzeletet. Hivat-
kozzunk az utolsó 40–50 esztendő magyar tudományosságának vizs-
gálódásaira, a fájdalmas igazságoktól sem rettenő viviszekciókra? Igaz, ma
éppen igazmondásunkból, lelkiismeretünk őszinte számadásaiból készül szá-
munkra támadó fegyver. Ne vessünk követ mégse önmagunkra. E térség iránti
kötelességtudat, amelyet lelkünkből immár semmi nem ölhet ki, bőven kár-
pótol az említett fegyverek okozta karcolásokért. 

Talán eljön az idő, amikor a közös szenvedések gyehennatüze értőbbé és lá-
tóbbá puhítja majd az »apage satanas« megkövesedett magatartását. Ám addig
is szembe kell néznünk a valósággal. Fejünket nem rejthetjük sem a homokba,
sem a fellegek közé, amikor azt látjuk, hogy egy velünk végzetes összefonódott-
ságban élő nép, melynek – és ezt a történelem hangsúlyozza – nagyobb szüksége
van mireánk, mint nekünk őreá, a hamleti szituációk mai idején irányított sajtó-
ban és irodalmában tervszerű következetességgel a magyar történelem ama lap-
jait pécézi ki, amelyekből izgatási anyag adódik bizonyos politikai elgondolások
számára. Nap mint nap idézeteket, hivatkozásokat és jelmondatokat olvashatunk,
és jó, ha azokat eszünkbe véssük mi is, mint pl. a román királyi posta erdélyi
vonatkozású emlékbélyeg sorozatának a balázsfalvi Barnuţiutól vett jelszavát:
»Vagy mi, vagy ők!« Figyeljünk csak jól oda Take Ionescu újból forgalomba került
elméletére is: »Vagy a magyarok a Kárpát ormán, ahonnan uralmukat fölénk ter-
jeszthetik, vagy mi az erdélyi várban, ahonnan urai lehetünk a magyar Alföldnek.
Másképpen nem lehetséges.« Ugyanezt a gondolatot leljük fel Papiu Ilarian po-
litikai elmefuttatásában, melyről nemrég cikkezett egy bukaresti újság: »A Kár-
pátok az egész Románia védelmezői. Az erdélyi fennsík Dácia központja, és
központ lévén, uralkodik a bánsági és bihari síkság felett egészen a Tiszáig, va-
lamint Moldva hegy-völgyei és a Havasalföld felett.«” 

A szerző joggal jegyzi meg: „Aggódva figyelhetjük, mint vonja hatalmába e
sajátos történetírás nyomán a román közfelfogást, s ami még lehangolóbb: a
tudósok új nemzedékét is, valami dogmatikus xenofóbia és fellengzősség.” Ez
volt az a reménytelenséget ellensúlyozó hangulat, amely azóta is áthatja a román
lelkeket, és amelyben nem verhetett gyökeret a transzszilvánizmus, amint azt
fentebb Grigore Popa írásából megérthetjük. És ismét egy fontos mondat arról,
amiért meg sem próbálták megismerni a magyar lelket: „Felszínes politikai
megnyilatkozásokból szűrte le az ítéletét, nem akadt írója, gondolkozója, mű-
vésze, akinek érdeklődése túlhaladt volna a nemzetegyház tilalomfáin.” S bizony
abban is igaza van, hogy amikor a magyar önkritikus önvizsgálat eredményei
megszületnek, máris ellenünk fordítják fegyver gyanánt. 

Bár ma már észlelhető a román történetírásnak egy óvatosan tárgyilagosabb
vonulata, de ez még nem jelenti az egészet, s különösen nem a köztudatban
való megjelenését. Pedig úgy látszik, eljött ennek az ideje, amint szerzőnk is
reméli: „Talán eljön az idő, amikor a közös szenvedések gyehennatüze értőbbé
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és látóbbá puhítja majd az »apage satanas« megkövesedett magatartását.” Ha
az sem puhít a román állásponton, ami ma történik a világban, akkor vajmi
kevés a remény, hogy valaha is megváltozzon.

„Említettük előbb, hogy a bécsi döntés utáni román közfelfogás mily könnye-
dén igyekszik szabadulni az állam rákfenéjének tekintett kisebbségi kérdés
gondjától. Ma már ott tartunk, hogy a hangadó román nacionalista gondolkodás
csak lakosságcserével tudja elképzelni az erdélyi kérdés megoldását, azaz pon-
tosan: részben lakosságcserével, részben a román eredetűnek tekintett székely-
ség »visszarománosításával«. Erről legutóbb a nagyszebeni »Transilvania«
májusi számában olvashattunk igen őszinte sorokat. (»Semmilyen áldozattól
nem szabad visszariadnunk, hogy az első alkalmas pillanatban a székelyeket
visszavezessük román nyelvükhöz és hagyományaikhoz«.) 

A szászokról és svábokról egyelőre – érthető okokból – csak burkoltan esik
szó, bizonyos azonban, hogy számukra sem tartogatnak különb sorsot. A min-
dennapok tényei beszélnek erről. Tudjuk, hogy a románok és az erdélyi németek
között az elmúlt századok folyamán sohasem fejlődött ki meghittebb viszony.
Az érzelmeknek ezen a kikristályosodott állapotán Románia legutóbbi külpoli-
tikai tájékozódása sem tudott változtatni. A vezetést mindinkább az a fiatal
román nemzedék veszi át, amelynek hatalmasan megnőtt a politikai és gazda-
sági étvágya s az erdélyi németben, akárcsak a magyarban, az »őslakó« román-
ság érvényesülését akadályozó idegent lát. Mértéktelenül felfokozott igények
ütköznek bele a német kisebbség gazdasági berendezkedésébe. A zsidótlanítás
politikája soha nem álmodott jövedelmeket hullajtott a román középosztály
ölébe. S miután az étvágy evés közben szokott megjönni igazán, román oldalon
egyre növekvő ellenszenvvel figyelik a szervezettebben és komolyabb anyagi le-
hetőséggel cselekvő német tőke terjeszkedését. Figyelembe kell venni továbbá,
hogy a román iskolapolitika továbbra is a román értelmiségiek mesterséges te-
nyésztésének a szolgálatában áll. Itt van aztán az északerdélyi román értelmiségi
menekültek Dél-Erdélyre zúdult áradata, valamint az újabban létesített tanonc-
iskolák, inasotthonok és román érdekeltségű nagyvállalatok munkásképző in-
tézetei, melyek ezrével ontják a városokba a román munkáselemet. Tudott dolog
másrészt, hogy Dél-Erdély ipara és kereskedelme jórészt német kezekben van,
a városi életbe bevonuló új román népelem elhelyezése tehát elsősorban a szá-
szok és svábok felé jelent fenyegető kérdőjelet. Végül utalnunk kell arra a köz-
ismert tényre, hogy a vagyonféltésből eredő egyke, továbbá a vérfrissülést
akadályozó rokonházasságok rendszere alaposan legyöngítette a romániai né-
metség élettani erejét. Román írók és politikusok gyakran hivatkoznak a »román
tengertől elöntött német szigetekre.« Nem kétséges, hogy ez a biológiai fölény-
érzet is hozzájárul a német pozíciók köré egyre szorosabb gyűrűt vonó igények
táplálásához. 

A kisebbségellenes román közgondolkodás alaptételeinek ismerete szem-
pontjából tanulságos fellapozni egy erdélyi származású román gazdasági szak-
ember, Iosif Maior »Problema românizării economiei naţionale« (»A nemzet-
gazdaság románosításának kérdése«) című 1941 tavaszán megjelent, fölötte
jellemző okfejtésű könyvét. 

Ilyen megállapításokat találunk benne: 
»A szászok kiváltságainak a román lakosság magától értetődően semmi

hasznát nem látta, ellenkezőleg. A kereskedelmet, amennyire módjukban állott,
kivették a románok kezéből... vásárhelyeik által pedig valósággal monopolizálták
az erdélyi kézműipart. Nemcsak a román népelem kereskedelmi és ipari tevé-
kenységének szabad fejlődésére mértek ezáltal csapást, de elszigetelődésük,
kizárólagossági törekvésük és szűkkeblűségük, ahogyan kiváltságaik fölött őr-
ködtek, csapást mért Erdély egész gazdasági életére. Elszigetelődésük nem
csupán az erdélyi románokkal szemben nyilvánult meg, de az ókirálysági ro-
mánokkal szemben is.« (48. old.) 

»Téves az a vélemény, mintha a kereskedelmi városokat a szászok alapították
volna. Azok, miként Brassó is, már előbb léteztek regionális központokként,

miután fontos hegyi átjárók mellett, forgalmi útkereszteződéseknél vagy gazdag
vidékeken feküdtek... Ezek az erdélyi városok nem nyújtottak védelmet és biz-
tonságot a külső beözönlőkkel szemben. Nem teljesítették azt a kötelességüket,
hogy megszervezzék és megvédjék a lakosság nagy tömegét... A >Hinterland<
munkájából éltek, de véle csak békeidőkben törődtek.« (49. old.) 

»A Közép-Európa és délkelet közti állandó kereskedelmi kapcsolatok az ide-
gen elemek folytonos beszivárgását idézték elő. Bukovinába a németek úgy jöt-
tek, miként a zsidók... És akárcsak a zsidók, úgy szűrődtek be Bukovinából
Moldvába, Erdélybe és Besszarábiába.« (50. old.) 

»Az ipar és kereskedelem gyakorlása nemcsak a városokban képezte a szá-
szok előjogát. Még a falvakon élő románoknak is megtiltották, hogy valamilyen
iparágat űzzenek. Így pl. a XVIII. században a nagyszebeni magisztrátus eltil-
totta a falusi románokat attól, hogy új szekeret, vagy akár új kereket is készít-
senek. Ilyen munkát csak a szászok végezhettek. A nagyszebeni kerekesek jogot
kaptak, hogy kutatásokat végezzenek a román falvakban, s elfogják és büntetés
végett beszállítsák azokat, akik ellenszegültek a fenti rendelkezésnek. Brassóba
csak a szász céhiparosok által készített faedényekben lehetett tejet behozni.
Egyedül a szász mészárosok vásárolhattak szarvasmarhát a brassói piacon. A
románokat csak akkor engedték be, ha a szászok saját szükségletüket már ki-
elégítették.« (51. old.) 

»Nem kétséges, hogy ha nem léteztek volna ezek, az idegenek kereskedelmi
és ipari fejlődését mind erkölcsi, mind anyagi szempontból elősegítő és a román
vállalkozó szellem szabad megnyilvánulását elnyomó kiváltságok, Erdély egész
ipari és kereskedelmi élete ma sokkal fejlettebb lenne. Számos román kereske-
delmi cég működésének beszüntetését okozta a szász kizárólagosság.« (52.
old.) 

»A németek, akár a zsidók, kereskedelmi és ipari téren semmivel sem járul-
tak hozzá nevelésünkhöz. Bár elvben megengedték a román ifjaknak, hogy ta-
noncok lehessenek néhány foglalkozási ágban, ez az engedelem nem
érvényesült a gyakorlatban, mert a románokat visszaűzte az eléjük állított sok
akadály. Ekképpen a céhek a szász iparosok és kézművesek monopóliumai ma-
radtak Erdély egész gazdasági életének a kárára.« (52. old.) 

A svábokról így ír: 
»Azokon a területeken, ahol letelepítették őket, tömör román lakosság élt.

A svábok betelepítése – a legtermékenyebb földeket kapták – ennek az ősla-
kosságnak a kárára történt. A románok nem kaptak tőlük mezőgazdasági ne-
velést, amint azt gyakran állítják, tekintve, hogy ott, ahova svábokat telepítettek,
az őslakosság teljességgel földtelen, mint pl. az Arad megyei Gutenbrun köz -
ségben... Vagy a svábok béresei a románok, vagy igen szegényes a gazdaságuk,
miután nem rendelkeznek földvagyonnal. A Bánságban gazdag románok csak
ott vannak, ahol nem élnek sváb telepesek s így földjeik megmaradtak. Figye-
lemreméltó, hogy nem létezik sváb falu, amelyet terméketlen földekből álló határ
venne körül. Így könnyű volt nekik elérni jómódjuk mai színvonalát. Ott viszont,
ahol azonosak a munkafeltételek, vagyis a svábok is a románok is ugyanolyan
nagyságú és minőségű földterületen gazdálkodnak, a románok, sok helyen,
szebb gazdaságokkal rendelkeznek, mint a svábok.« (53. old.) 

»Miután a tőke nagyrészt az idegenek kezében van, ezek az idegenek szu-
verén urak a tekintetben, hogy kiket alkalmaznak. Előnyben természetesen azt
részesítik, aki közelebb áll hozzájuk. Tekintve, hogy a kisebbségi népi közös-
ségek erőteljesen meg vannak szervezve, ezeknek fiatalsága magától értetődően
tökéletes támogatásban részesül avégett, hogy kedvezőbb erkölcsi és anyagi
feltételek mellett hatolhasson be a román gazdasági életbe, mint a román nép-
elem.« (133. old.) 

A továbbiakban az ipari kisajátítás, illetve birtokosítás eszméjét veti fel a
szerző. 

»Ha románosítani akarjuk a kereskedelmet és az ipart, mindenekelőtt azokra
a nagy vállalatokra kell gondolnunk, amelyekből az apróbb nemzeti vállalkozá-
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sok ezrei élnek. Román vezetést kell e nagyvállalatok élére állítanunk... Nem
képzelhető el a munka nemzeti és szociális érdekeitől független, kizárólagos
tulajdonjog. Ha nem teremthető meg az összhang a tulajdonjog és a nemzet
szuverén joga között, a tulajdonjognak meg kell hajlania a közérdek előtt.«
(138. old.) 

»A mezőgazdasági birtokosításhoz hasonló ipari birtokosítási törvényre van
szükség. Az állam nem tekintheti magát a román nemzettől távol álló egyszerű
jogállamnak. Az állam: maga a nemzet szervezete és akarata. Nincs és nem
lehet más célja, minthogy a határok között kizárólagosan a nemzet léte és fej-
lődése fölött őrködjék.« (141. old.)

»Országunkban az úr joga bennünket, románokat illet meg. Nemcsak jo-
gunk, de kötelességünk is urakká lenni.« (145. old.) 

»Miután államunk érdekei nem mindig fedik a szomszédos államok érde-
keit... nagyszámú kisebbség jelenléte nemzeti államunkban káros lehet az állam
biztonságára...« (178. old.) 

»A körülményeknek az egyetlen hathatós megoldásra kell sarkallniok ben-
nünket: valamennyiük kitelepítésére. Telepítsük haza a külföldön élő románokat
és repatriáltassuk vagy vándoroltassuk ki a romániai idegeneket.« (180. old.) 

A belső imperializmus képét egészítsük ki a külső imperializmusáéval: 
„... A Tátrától a Jaltáig, 
A Tiszától a Kaukázusig, 
Hotintól Tesszáliáig és a Pindoszig, 
Máramarostól Krajnáig és Timokig, 
Az Azovi-tengertől az Adriáig 
húsz millió szív gyullad ki és ég és mer és zakatol 
és vágyik ugyanazon határ után... ” 

(Aron Cotruş: Rapsodie Dacă) 

Egy másik író erre így licitál rá: 
»Olyan államot kell teremtenünk, amelynek 50–60 millió románja száz évvel

később egymaga is szembe tud szállani a kelet felől támadó veszedelmekkel.«
(Ilie Rădulescu: Pentru un imperialism românesc.)

És végül egy jóslat: »Hét nemzedék múltán, vagyis 2057-ben a magyarok
a dunai térségen csak 11,3%-ot fognak képviselni, a szerbek 42,7 és a romá-
nok 46%-ával szemben.« (P. Râmneanţu : Problemele etnobiopolitice ale
Transilvaniei.)” 

A román szellemiségnek ezek a konkrét lenyomatai talán érzékeltetik a témát
nem ismerő számára is azt, ami az ortodox törésvonal mögötti gondolkodást
jelenti. Külön érdekessége a tanulmánynak, amint bemutatja a románokat a
magyaroknál jobban elfogadó szászság nagy és tragikus tévedésének kezdeteit,
annak a folyamatnak a gyökereit, amely az erdélyi szász nemzet felszámolásával
ért véget. 

TÁRGYILAGOS MEGNYILATKOZÁSOK
„Ne mosolyogjunk a délibábos nemzeti képzelet féktelen csapongásai láttán:
jusson eszünkbe Rákosi Jenő 30 millió magyarja. Igaz, akkor régen egy nagy-
hatalmi állású ország, nyugalomba és gazdasági bőségbe torkolló ezer év, s egy
soha nem látott méretű és ütemű asszimiláció hangolta át költészetté a politikát,
míg ma léte talán legválságosabb időszakát éli a román nép, s vele együtt Dél-
kelet-Európa minden nemzete. Az említett terveket, képzelgetéseket és jósla-
tokat nem is tekinthetjük hát másnak, mint a lelki egyensúlytalanság jelének.
Mindenképpen harcképtelenségét árulja el a néma paraszti- és munkástömegek
fölött légtornászó szellemiség, s a valóság kegyetlen problémái elől menekül,
akár indokolatlan optimizmus trapézei után kapkod, akár tehetetlen pesszimiz-
musba hull. Mert látjuk már a másik pólust is. »Immár puszta létünkért harco-
lunk...« – jajdult fel egyik minapi nyilatkozatában E. Lovinescu, a korszerű
román műbírálat megalapozója. 

A népi életösztön azonban e két véglet között mégis csak résen áll, hogy
megakadályozza az egyik vagy másik oldalra való végzetes átbillenést. Súlyos
hibát követnénk el tehát, ha általános következtetéseket vonnánk le az imént
vázolt hipernacionalista mutatványokból. Ezt az intelmet közvetíti felénk egye-
bek között a vezető román írók jó részének tartózkodó magatartása is. Soha
annyi műfordítás és soha oly kevés eredeti munka, mint manapság! Utalásunk
elsősorban az Ó-Királyságra érvényes, ahol finomabb a politikai érzék, s
messzebb tud ellátni a jövőt kémlelő szem. Az erdélyi román évszázadokon
át a magyar államhatalom biztonságos védőbástyái mögül tekintett keletre,
míg az ókirálysági számára örökös Damoklész-kardot jelentett a Pruton túli
világ. Ma tehát arra néz akkor is, amikor lelkesen bólogat az Erdélyből jövő
unszolásokra. 

De találkozhatunk pozitív állásfoglalással is. A »Gândul Nostru« című –
hirtelen megszűnt –  bukaresti folyóiratban (három száma jelent meg csupán
1942 első hónapjaiban; a megszűnés okát nem ismerjük, annyit tudunk mind -
össze, hogy egyik főmunkatársát, Mihail Ralea egyetemi tanárt és v. minisztert
internálták) ilyen bírálatot olvashattunk: »Történelmünk nagyon érdekes törté-
nelem és akár száz regényt is elláthatna anyaggal. Jellege azonban inkább ne-
gatív. A mostoha sors, mely a >gonosz dolgok< útjába helyezett bennünket,
nem tette lehetővé, hogy valamit is alkothassunk az európai kultúra és civilizáció
számára. Arra kényszerített, hogy létünkért harcoljunk századokon keresztül.
Hozadékunk az európai kultúrában és civilizációban a semmivel egyenlő. Egyet-
len nagy költőt, filozófust és művészt sem adtunk Európának. Az európai civi-
lizáció története megírható (amint meg is írták) anélkül, hogy rólunk említést
kellene tenni.« A nyugat-európai szellemiséggel való kapcsolatokról: »A nyu-
gat-európai közösség jótéteményeiben való részesedés első alkalmát a közép-
korban szalasztottuk el, amikor visszautasítottuk a katolicizmus felvételét (bár
akadnak még történészek, akik megváltásunknak tekintik ezt a visszautasítást,
azaz kitartásunkat egy statikus, megkövesedett hit mellett). A második alkalom
a XIX. században adódott és a generózus, szabadelvű eszmék terjedése hozta
el... A nyugati élet kifinomodott formáit váratlanul bocsátották annak a népnek
a rendelkezésére, amely századokon át bezárva élt a keleti életformák között.
A dolgok jól mentek addig, amíg a nyugati fővárosok életével ismerős bojárokról
volt szó. A fejlődés folyamata azonban ezeket a formákat rövidesen azoknak az
új embereknek a kezére futtatta, akik a csiszolt kőkorszak szokásairól alig pár
évtized alatt tértek át a párizsi maniére-re. Egyetlen emberi közösség sem bír-
hatta volna ki ezt a gyors átmenetet. Még mindig csodálkozunk azon, hogy nem
idézett élő nagyobb katasztrófát. A következmény pedig amennyire váratlan,
épp oly abszurd volt. A civilizációs kísérlet csődjéért a nyugati életformákat
tették felelőssé. Visszafordultunk a múltba és bámulattal térdeltünk le előtte...
A prehisztorikus állapotban leledző népi tömegek elé egy prehisztorikus civili-
zációt állítottak példaképül a múlt költögetői: a trák-szkita-dák korszakot, mely
teljesen ismeretlen, tehát a körülményeknek s bárki képzeletének megfelelően
mutatható be. A bírálat szellemét nélkülöző önbámulat természetesen kényel-
mes álláspont. Mert ha a nép oly sok kiváló tulajdonsággal van felruházva, fö-
löslegesek az erőfeszítések, amelyek által magasabb kulturális színvonalra
akarjuk emelni. Bűnös dezertálást jelent ez a tan azoktól az erőfeszítésektől,
melyeket sok évtizeden, sőt évszázadon át kellene kifejtenünk, hogy elérhessük
a nyugati országok színvonalát.« 

Ez a folyóirat hívta fel először a figyelmet a román kispolgárság fokozatos
leszegényedésének a kérdésére. »A kispolgárság és munkásság – írta – egyetlen
társadalmi testté kezd tömörülni. Létezésének ténye holnap rendkívül fontos
társadalmi és gazdasági problémákat vet majd fel.« 

A román társadalomtudomány sem némult el egészen.
1938 nyarán 850 önként jelentkezett román egyetemi hallgató a Királyi

Alapítványok (»Fundaţiile Regale«) és a Román Társadalomtudományi Intézet
(»Institutul de Ştiinţe Sociale a României«) támogatásával tudományosan elő-
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készített társadalomkutató munkát végzett az akkori Románia hatvan falujában.
Mindegyik faluban egy-egy diákcsapat telepedett le (»királyi diákcsapatok«) s
a magával vitt kérdőívek és utasítások alapján heteken keresztül figyelte a la-
kosság életét és gyűjtötte a gazdasági, egészségügyi és közművelődési életje-
lenségekre vonatkozó adatokat. 

A megfigyelt falvak földrajzi fekvésük szerint a következőképpen oszlottak
meg: Olténia 3 falu, Havasalföld 12, Dobrudzsa 3, Moldva 9, Besszarábia 10,
Bukovina 2, Erdély (Szolnok-Doboka vm. 1, Arad vm. 3, Fogaras vm. 1, Hu-
nyad vm. 1, Máramaros vm. 1, Háromszék vm. 1, Naszód vm. 3, Torda-Ara-
nyos vm. 1,) 12, Bánság (Temes-Torontál vm. 4, Krassó-Szörény vm. 5) 9.
Kerek számban 125000 falusi lakosra terjedt ki a szociográfiai vizsgálat. Az
így összegyűjtött anyag közzététele a múlt év őszén kezdődött meg, a »60 sate
româneşti« (»60 román falu«) címet viselő műben, amelyből eddig két kötet je-
lent meg – »Populaţia« és »Situaţia economică« – a Román Társadalomtudo-
mányi Intézet kiadásában. (A sajtó csak futólag emlékezett meg róluk.) 

Az első kötetet D. Gusti egyetemi tanár, a Társadalomtudományi Intézet
élén álló ismert nevű társadalomtudós előszava vezeti be, mely tömör foglalatát
adja a »királyi diákcsapatok« által teljesített kutatómunka eredményének. 

Az összesített és rendszerezett anyag alapján Gusti professzor az alábbi kö-
vetkeztetésekre jut: 

1. Gazdasági helyzet. Ebből a szempontból 34 falut figyeltek meg, 11959
parasztgazdaság 50948 hektár földdel rendelkezik, arányosan elosztva egy
gazdaságra tehát 4,26 hektár jut, ami magasabb az országos átlagnál. (3,7
hektár az 1930-i népszámlálás szerint. Ma, Gusti szerint ennél is kisebb, ha
figyelembe vesszük az utóbbi tíz év alatt végbement birtokporladást.) A tanul-
mányozott gazdaságok több mint 40%-a szegénynek mondható, mert 2 hek-
tárnál, vagyis egy négytagú parasztcsalád minimális létalapjánál kisebb
földterülettel rendelkezik. A 7 hektárnál nagyobb gazdaságok (17%) a művel-
hető földterület 54%-át foglalják magukban. Ez a körülmény arra mutat, hogy
új közép- és nagybirtokos réteg van kialakulóban s a folyamat meglehetősen
gyors ütemű. A birtokelaprózódást feltáró adatok szintén ezt igazolják. Az ag-
rárreform annak idején sík vidéken 4–6 hektárt juttatott a földnélküli jogosul-
taknak s ekképpen azokat a falusi középgazdával egy sorba emelte. Ez a helyzet
azóta jelentősen megváltozott. A földreform új birtokosítottjai kevésbé ellenál-
lóknak mutatkoztak, mint azok a gazdák, akik a reform előtt is rendelkeztek
földtulajdonnal. Sík területen fekvő falvakban az új gazdák 3–40%-át adták el
a nekik juttatott földeknek, míg a régiek csak 0,3–14%-át. 

Az igavonó állatok és gazdasági eszközök tekintetében a legszembeötlőbb
megállapítás, hogy csak minden második parasztgazdaság rendelkezik ekével,
és csak minden ötödik igavonó állatpárral. A szegényeknek nevezhető parasz-
toknak általában sem ekéjük, sem igavonó állatuk nincs. 

A birtokaprózódás hegyvidékeken nagyobb arányú, mint síksági falvakban. 
2. Közművelődési helyzet. A tanulmányozott 53 falu helyzete az országos

átlagnál kedvezőbb képet mutat. Az írni-olvasni tudás tekintetében nagy elté-
rések mutatkoznak falvak és vidékek között. A megfigyelt falvakban az írástu-
datlanok száma 1930 óta 1,9–35,1%-kal csökkent. Ez Gusti szerint általában
jó eredménynek tekinthető. Az iskolalátogatásról kapott kép viszont már ke-
vésbé örvendetes. 1920 és 1938 között mindössze 78%-át íratták be az isko-
laköteles gyermekeknek, s a beíratottaknak is csak 60%-a végezte el az iskolát.
18 év alatt 54 faluban összesen 56000 tanulót írtak be; ezek között csupán
17500 tanuló jutott el a negyedik osztályig. A diákcsapatok a 7–25 év közti
falusi fiatalság sorában (35000) 3300-at találtak, akik egyáltalán nem jártak
iskolába, és 1100-at, akik csak az első osztályt végezték el. Mindebből Gusti
arra következtet, hogy a román közoktatás még nem lépett arra az útra, amely
az írástudatlanság teljes kiküszöböléséhez vezethet. 

Közép- és felső iskolákba jórészt a jómódúak gyermekei mennek, jóllehet a
tanulmányok továbbfolytatása egyharmad részben állami ösztöndíjjal történik.

Meglehetősen nagy (közel 20%) azoknak a száma, akik nem fejezik be a közép-
és felsőiskolai tanulmányaikat. 

3. Egészségügyi helyzet. Gusti professzor aggodalmasnak tartja e falvak egés-
zségügyi helyzetét. A halálozási arányszám ijesztően magas: 20 ezrelék, amely
fölötte van a szomszédos országok halálozási átlagának (15 ezrelék). A számok
évről évre változnak és nagy kilengéseket mutatnak, amiből arra lehet követ-
keztetni, hogy még mindig késik az az egységes, az egész országra kiterjedő,
megszakítás nélküli és céltudatos egészségügyi mozgalom, amely hathatósan
vehetné fel a harcot a széles rendeket kaszáló népi betegségekkel. A helyzetet
különösen súlyossá teszi az a körülmény, hogy az áldozatok túlnyomórészt a
gyermekek sorából kerülnek ki. Romániában minden ötödik csecsemő meghal,
mielőtt betöltötte volna első életévét. Noha a tanulmányozott falvak eléggé jó-
módúak, a csecsemőhalandóság egyesekben mégis eléri, sőt meg is haladja a
30%-os arányszámot, ami azt jelenti, hogy minden harmadik csecsemő elpusz-
tul első életéve folyamán. 

Hasonló súlyos jelenség a Bánságban tapasztalt születéskorlátozás, amely-
nek főleg gazdasági okai vannak. Amíg egy moldvai faluban pl. az eléggé magas
halálozási arányszámot 46 ezrelékes születési arányszám ellensúlyozza, s ennek
következtében 25 ezrelékes természetes szaporulat mutatkozik, addig a Bánság
hat községében 0,1–1,9 ezrelék között váltakozik a természetes szaporulat
arányszáma. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kérdés gazdasági és kulturális oldalát
sem – jegyzi meg Gusti professzor. A lakásviszonyok tanulmányozása ahhoz a
megállapításhoz vezetett, hogy a falusi családok, tekintet nélkül anyagi helyze-
tükre, egyetlen lakrészben zsúfolódnak össze, még akkor is, ha a ház több szo-
bából áll. Egy ágyban legalább két személy alszik. 

Ami a táplálkozást illeti, ez csupán mennyiségi szempontból mondható ki-
elégítőnek. Észrevételek: a kukorica túlzott fogyasztása, kevés állati eredetű
étek, kevés tejtermék, hozzá nem értés az ételek elkészítésében, az étkezési
higiénia csaknem teljes hiánya. Ám a legszembeötlőbb baj: a táplálkozás egyen-
lőtlensége, a mennyiségileg viszonylagosan kielégítő téli hónapok váltakozása
a szubalimentációval járó nyári időszakkal. A következmény az emésztőszervek
különböző betegségeiben jelentkezik, heveny formában a gyermekeknél és idült
alakjukban a felnőtteknél. 

A közzétett anyagból (miként a Központi Statisztikai Intézet mellékelt ada-
taiból is) megállapítható, hogy Erdély és Bánság mind gazdasági, mind kultu-
rális és egészségügyi szempontból kedvezőbb helyzetben van, mint a többi
tartomány. Különös figyelmet érdemel még a Központi Statisztikai Intézetnek
az 1928–1937 közti népesedési viszonyokra vonatkozó grafikonja, melyen –
a román terjeszkedés manapság annyiszor és a magyarság felé oly éles fenye-
getéssel előrángatott biopolitikai érveinek komor cáfolataképpen – lefelé hajló
vonal mutatja a születést és a természetes szaporulatot.” 

Vajon véletlen-e, hogy a tárgyilagosabb hangvételű lap szűnt meg három
szám után? Ki tudhatná ma már megmondani. Gusti professzor valóban európai
színvonalú falukutatást végzett és következtetései tudományosan meglapozottak,
nem állnak szubjektív befolyás alatt. Nála több erdélyi magyar fiatal is elsajátí-
totta a korszerű kutatási módszereket. Közöttük volt a tragikus sorsú Venczel
József, a korszak egyik legfényesebb magyar elméje. Ami minket különösen ér-
dekelhet az az Erdély és Ó-Románia román falvai között kimutatott jelentős
különbség az előbbi javára. Vagyis az ezer éves elnyomás alatt az erdélyi ro-
mánok többre vitték, mint szabadabb, Kárpátokon kívüli társaik?

ROMÁNSÁG ÉS ORTODOXIA
„Veszedelmes szakadékok tátonganak a mindennapok valósága és a jövőbe
szálló képzelet között. Nem különleges román jelenség ez ugyan, mert hiszen
minden élettel teli nemzet eszményteremtő képzelete örömest szárnyal a
reálitások fölé, ama sejtéstől hajtva, melyet Kossuth úgy fejezett ki, hogy tör-
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téneti étvágy nélküli népnek nem terítenek asztalt –, de egyedülálló abban,
ahogy a valóságot át tudja színesíteni a képzelet, ahogyan a vágyak el tudják
homályosítani a tényeket. Újból és újból az ortodox spiritualizmus kisugárzá-
saira kell utalnunk. (Az erdélyi görög katolikus egyházról azért nem teszünk
külön említést, mivel szellemtörténeti és nem dogmatikai alapon vizsgáljuk a
jelenségeket, ebből a szempontból pedig alig találunk különbséget a két nemzeti
egyház felfogása, szerepe és hatása között. »Egy katolikus nem lehet román –
írja Nae Jonescu, a román egyházbölcsészek legkiválóbbja >Rosa Vânturilor<
című művében. – Egyáltalán nem véletlen – folytatja, – hogy Európa keleti része
ortodox, míg délnyugati fele katolikus. A vallás az illető táj lelkiségét fejezi ki...
Különböző vallások vannak, mert a nemzetek lelki anyaga is különböző. Mi ro-
mánok vagyunk, mert ortodoxok vagyunk, és ortodoxok vagyunk, mivel romá-
nok vagyunk... Hogyan? 1518-ig a németek igaz katolikusok voltak, és ettől
az időponttól kezdve igaz protestánsokká váltak? És az erdélyi románok egy
része 1690-ig igaz ortodox volt, majd igaz katolikussá vált? Ugyan! Ne tréfál-
junk. Gondolom, helyénvalóbb, ha azt mondjuk, hogy a németek sohasem vol-
tak katolikusok, hanem mindig protestánsok, s igazában a románok sem váltak
katolikusokká: megmaradtak ortodoxnak, még ha egyesek másképpen véleked-
nek és nyilatkoznak erről.«) 

Itt élt hát egy nép, melyet racionalistává edzettek történelmének viszontag-
ságai, és hitének elvontsága révén mégis a föld fölött lebeg; elbűvöltje a nyugati
szellemiségnek, míg egyháza, erkölcse, társadalmi berendezkedése s jórészt
nyelve is kelethez láncolja; hajszoltja a maga teremtette történeti mítosznak,
mely erejének legjavát vonja el a valóságos történelme sürgette délkelet-európai
közös építőmunkától; európai szerepet álmodik magának, és mégis az Euró-
pához vezető egyetlen hidat gyújtogatja a magyarellenesség kultuszával. S itt
van maga az egyház, mely a nemzettel együtt szintén ég és föld között lebeg:
az isteni és politikai kinyilatkoztatás, a földi uralom és az isteni rend szolgálata,
a keresztény univerzalizmus és a betokosodott xenofóbia között. 

A román önvizsgálat későbbi eredményei szempontjából bíztató jel, hogy a
román bölcsészet már régóta nem siklik el érzéketlenül a kérdések fölött. Ezút-
tal csak az új filozófiai irány két kiemelkedő képviselőjére: Rădulescu Motru-ra,
a Román Akadémia volt elnökére és az erdélyi Lucian Blaga-ra hivatkozzunk.
Az előbbi »Romanismul« című művében nyíltan kimondja, hogy az egyszer
francia, másszor német és olasz mintákat utánzó román szellemiség még mindig
nem lelte fel önmagát. Átmeneti helyzet a mai, mely eltarthat még néhány év-
tizedig. Tagadja a románság és az ortodoxia egyértelműségét. »Az ortodoxia –
írja – nem állhat továbbra is a nacionalista szemlélet szolgálatában anélkül,
hogy el ne veszítené a maga szellemiségének vallásos jellegét, a román szelle-
miség pedig csak azon az áron maradhat meg az ortodox alapon, ha lemond
Románia politikai és gazdasági fejlődésének előharcosi szerepéről. Egybeolva-
dásuk egyiktől is, a másiktól is az igazi hivatás cserben hagyását igényli«. 

Lucian Blaga nevét a magyar közönség is jól ismeri, irodalmunk kellőképpen
felfigyelt annak idején újszerű verseire és drámáira. Filozófiai iránya, amely a
gondolat szabadságának a tételén nyugszik, végzetszerűen szembe kellett, hogy
forduljon az ortodoxia tételeivel. Elméletét legelőször »Religie şi spirit« című
könyvében fejtette ki, magára zúdítván egyháza heves helytelenítését. A nagy-
szebeni ortodox lelkészképző akadémia rektora 150 oldalas tanulmányban vá-
laszolt neki, de felvonult ellene a bukaresti »Gândirea« tábora is, s azóta sem
szűnt meg a harc körülötte. Blaga legutóbb »Saeculum« címmel filozófiai fo-
lyóiratot indított Nagyszebenben. Programcikkéből vesszük az alábbi idézetet: 

»Egy idő óta eléggé gyakran halljuk e szólamot: nem román az, ami nem
ortodox. Nálam jobban senki sem értékeli a vallásos buzgóságot, bármilyen
formában nyilatkozzék is meg, ám, nehezen tudom megérteni, micsoda szük-
ségszerű és kizárólagos kapcsolat létezik az ortodoxia és a románság között...
Mert vagy egyetértünk a teológusokkal abban, hogy az ortodoxia isteni eredetű,
és ebben az esetben isteni, és nem román, vagy a filozófusokkal tartva, azt vall-

juk, hogy az ortodox doktrína, maga is igen nemes emberi mű, és ebben az
esetben a szent egyházatyák elméje teremtette, akik viszont görögök, szíriaiak
vagy bizonytalan fajú egyiptomiak voltak. A románok tehát, hivatott papjaik
által, az ő gondolataikat tették magukévá, vagyis származásilag görög, szíriai
vagy egyiptomi eszméket... Valaki ezzel az ellenvetéssel élhet: az ortodox dokt-
rína isteni eredetű, tehát elébe kell helyezni bármiféle román gondolkozásnak.
Örömmel fogadnám el ezt a választ, ha nem jelentene burkolt kísérletet min-
denféle alkotó jellegű filozófiai-metafizikai gondolkodás megtiltására. Mert ez
a helyzet: az ortodox doktrína végleges alakot nyert és teljes. Aki pedig elfo-
gadja, annak le kell mondania minden új metafizikai alkotásról... Írásaimban
egész sereg bizonyítékát adtam annak, hogy teljes mértékben tisztában vagyok
azzal, micsoda óriási jelentősége volt az ortodoxiának a román történelemben
és van jelenleg is, ez azonban nem jelentheti azt, hogy valaha is egyet értsek
azzal a bárhonnan jövő kísérlettel, mely a bölcseleti gondolkozást alantas sze-
repre akarja kényszeríteni s korlátok közé szorítani, vagy éppen terméketlen-
ségre kárhoztatni magát a román szellem építő erejét. Az ortodoxia szilárd
formái által nagyszerű konzerváló tényező, egy nép géniusza azonban az alkotás
elvének alapján és jegyében tör a csúcsok felé... Sajnálatunkra az ortodoxia és
a románság között nem tudjuk meglelni azt a szükségszerű és kizárólagos kap-
csolatot, amelynek létezését nem csupán azok hirdetik, akiknél ez a vélemény
természetes és nem meglepő, hanem egyes szellemi és irodalmi körök is... Az
ortodox doktrína a VIII. században már tökéletesen megszilárdult, önmagának
elégséges, kerek világot foglalt magában és nem tűrt semmiféle lényeges hoz-
zátételt. Belőle később sem problémák, sem főbenjáró megoldások nem szü-
lettek... Zárt rendszert képviselt. Ekképpen az ortodox felfogás sok száz év óta
védekező gondolkozásra van ítélve. Úgy védekezik más metafizikai felfogások-
tól, ahogy tud, gyakran nagy ügyességgel. Európa lelki térképén Románia köz-
vetítő helyet foglal el két kultúra: a csontozatában teljesen kifejlődött,
lehetőségeiben megvalósult, a múlthoz tartozó, de a délkelet-európai népek
szellemiségében lelki állapotként tovább élő bizánci kultúra és a nyugati népek
kultúrája között, amely utóbbi, véleményem szerint, az eddigieknél is magasabb
csúcsokra fog hágni. A román bölcseletnek, anélkül, hogy elszigetelődnék, az
említett két kultúrával szemben meg kell őriznie alkotó kezdeményezéseinek
függetlenségét.” 

Először egy igen érdekes megállapítást kell kiemelnem, melynek ismerete
az erdélyi románság ortodox szellemének és az ortodox törésvonalnak tanul-
mányozása során mindenkor szükséges: „Az erdélyi görögkatolikus egyházról
azért nem teszünk külön említést, mivel szellemtörténeti és nem dogmatikai
alapon vizsgáljuk a jelenségeket, ebből a szempontból pedig alig találunk kü-
lönbséget a két nemzeti egyház felfogása, szerepe és hatása között.” De a maga
teremtette mítoszok hajszolása és a xenofóbia által elfecsérelt építő energiákkal
kapcsolatos meglátás szintén figyelmet érdemel. Lucian Blaga megállapítja,
hogy az ortodoxia és a nacionalizmus összeolvadása mindkét félnek hátrányos.
Nem fogadja el a máig kedvelt tételt, mely szerint nem román, ami nem ortodox.
„Az ortodoxia szilárd formái által nagyszerű konzerváló tényező, egy nép géni-
usza azonban az alkotás elvének alapján és jegyében tör a csúcsok felé...”
mondja, de elismeri az ortodoxia történelmi szerepét is a román nép életében.

ÉS A HELYES SZEMLÉLET?
„Lesznek talán román oldalon, akik ortodoxellenes elfogultságot olvasnak majd
ki igénytelen, sok tekintetben hézagos tanulmányunkból. Az ilyen feltevések
ellen természetesen nem tudunk védekezni. De nem is akarunk. A kérdések
túlnőtték a klerikális érzékenység kereteit s jelentőségük felmérése szempont-
jából igazán nem lenne lényeges az a vallomásunk, hogy az ortodox egyház
iránt ugyanazt a tiszteletet érezzük, mint amely magától értetődően kijár az is-
teni tanításokat őrző és ápoló többi egyháznak. Politikai és társadalmi kihatásait
vizsgáltuk és nem dogmatikai rendjét. Különben – mint láthattuk – román bí-
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rálói is ezen az alapon próbálják megjelölni a modern Románia nemzeti és or-
todox szimbiózisának káros összenövéseit. S ki tudja, nem éppen az ortodox
egyház fogja-e elsősorban hasznát látni a román bölcsészet kritikai irányzata
által megindított belső erjedésnek? Igazi szerepének felismerése, megszaba-
dulása hatalmi vágyaitól, a hívságos földi dolgok fölé emelkedése mindenesetre
hamarabb hozhatja el a román ortodoxia újjászületését, mint a közéletre alkal-
mazott kényszerzubbony vagy az »istenlátó« juhpásztor nyolchengeres luxus-
kocsija. 

Azok elé pedig, akik illetéktelen beavatkozást emlegetnek, e térség elsza-
kíthatatlan népi kapcsolatait állítjuk. Azt a vérségi, kulturális és gazdasági ösz-
szefüggést, melyet kendőzetlenül tár fel a múlt s még inkább a jelen.
Számunkra, magyarok számára nem közömbös az, hogy milyen irányban halad
és fejlődik a román élet, aminthogy a románság sem szemlélheti érdektelenül
a magyar célok, tervek és eszmények rajzását. És ha így fogjuk fel helyzetünket
és sorsunkat, s hivatásunkat e helyzet és e sors összhangra törő adottságainak
fellelésében látjuk, nemes elégtételt kell éreznünk azon, hogy Erdély igazi súlyt
és értéket jelentő román szellemisége sem rázza le magáról az útkeresés fela-
datát. 

Mint a múltban annyiszor, ezúttal is kitűnik, hogy Erdély földje kötelez va-
lamire, és elsősorban: a haladás nagy eszményeinek szolgálatára. Mert, ha az
ismert propaganda a magyar élettel való érintkezést illetően ma mást hangoztat
is, mit sem változtathat azon a tényen, hogy Erdélyben jelenik meg az első
román könyv, itt nyílik meg az első román iskola, e földön alakul az első román
pénzintézet, itt teszi legelső szárnypróbálgatását a román ipar s itt leljük fel a
román társadalmi szervezkedés kezdeteit. Nem tartozunk ugyan azok közé,
akik mindenben csupán magyar érdemet látnak, tagadván a friss, éber és tanu-
lékony román szellem hozadékát; Erdély kovász szerepére s e két nép viszo-
nyára gondolva mégsem feledhetjük soha, hogy a román nyelv a magyarból vett
kölcsönszóval fejezi ki a gondolatot és a gondolkozás fogalmát. 

Kemény próbatételek felé sodornak az idők egyént, népet és államot. Talán
közel járunk az igazsághoz, ha a román önvizsgálat indító okait kutatva, szá-
mításba vesszük azt a félelemérzést is, mely ott lappang a társadalmi feszítő
erők gomolygását figyelő román lélekben. Gyűlnek, sűrűsödnek, robbantó ener-
giákká préselődnek ezek az erők az ortodoxia mozdíthatatlan sziklatömbje alatt.
Míg a többi keresztény egyház serkentő szavával sietteti a szükséges társadalmi
átalakulásokat, emitt az ortodoxia megkövesedett, mozdulatlan világa idegenül,
mintegy évezredes távlatból figyeli a súlya alatt vergődő társadalmat, holott haj-
dani mintaképe, az orosz ortodoxia, szeme előtt zúzódott pozdorjává, éppen
élettelen merevsége folytán. De közvetlenebb intelmekre sem lett figyelmes,
mint pl. az 1907. évi parasztforradalom, mely máról holnapra robbant ki, s a
zsidó bérlők lemészárlásával kezdődött, hogy bojárkastélyokban rendezett vér-
fürdővel végződjék; vagy a Vasgárda forradalmára, mely legutolsó rohama alatt
egy új Szent Bertalan-éjszakának, egy egész nemzedék kiirtásának szándékával
bontotta ki zászlóit, azokat a zászlókat, amelyekre eredetileg szentelt víz hullott. 

Ez az aggódó román lélek érzi, sőt tudja már, hogy az ősi dicsőség mester-
ségesen előállított mítosza s az ebből fakadó imperialista álomképek csak ideig-
óráig tudják elleplezni a természetes fejlődés vonalából kiszakított és ideiglenes
megoldások közt hányódó román élet üszkösödő sebeit. Mit is ér az annyit s
oly hetvenkedve emlegetett biológiai fölény, ha ijesztő méreteket ölt a csecse-
mőhalandóság, s ha ott a szláv népgyűrű, melynek fenyegető szaporaságáról
jóval magasabb arányszámok beszélnek. Mi haszna a földreform szembehelye-
zésének a magyar »feudalizmussal«, amikor hiteles adatok adnak hírt a mező-
gazdasági termelés szervezetlenségéről s az agrárproletariátus százezres
tömegeiről. Mit segít a nemzeten a képzelet szárnyalása a Dnyesztertől a Ti-
száig és a máramarosi havasoktól Macedóniáig, ha a közéletben gazdátlanul
kallódnak a román munkásság, parasztság és kispolgárság nagy életproblémái.
Mire való egy felkutathatatlan, nyomtalanul elsüllyedt múlt regényes idézgetése,

amikor a talaj inog a lábak alatt. Milyen haszonnal van bizonyos fajta civilizációs
küldetés gépies ismételgetése, ha az önmagát kereső román szellem még min-
dig tájékozatlanul és hazátlanul bolyong e táj négy sarka között. Micsoda nagy
előnyöket hozhat a nemzeti kizárólagosság dogmává emelése, amikor börtönök
rácsai mögött érik a nacionalista tévelygésből származó nemzedéki harc utolsó
fejezete. Miféle eredménnyel kecsegtet a »balázsfalvi politika« üvöltő költöge-
tése, amikor a jövő ködéből mindinkább az az Erdély tűnik elénk, amelynek
természeti várában a magyar kard és a magyar államszervező gondolat nyújtott
otthont és védelmet a román szellemnek és etnikumnak. 

Tájékoztató szerepünk e kérdések lejegyzésével véget is ér. Ezeket a kérdé-
seket ma inkább érezni lehet, mint hallani. Talán eljön az idő, amikor majd hall-
hatókká válnak. Ám addig is jó, ha tudunk róluk, számon tartjuk őket és
felkészülünk a minket illető válaszra, arra, amelyet minden bizonnyal a történeti
hagyományainkból áradó politikai okosság, segítő készség és hivatástudat fog
sugalmazni.” 

Az álnév alatt megjelentetett összefoglaló rendkívül fontos és informatív.
Sajnos az 1943-ban leírt „talán” egy majdan elközelgő időről máig az maradt.
A mai idők azonban egyre jobban sürgetik ama talánnak az eljövetelét. Az or-
todox törésvonalnak meg kell nyílnia, vagy évezredes nemzetmentő szerepéből
nemzetpusztító erővé válhat, magával sodorva más nemzeteket is. Különös ér-
dekességet ad ennek a veszedelemnek az, hogy az ortodoxia bizánci szelleme
nem idegen a fenyegető iszlám szellemétől. Hogy ez mennyire hátrány, s hogyan
lehet belőle előny, ezt találják most ki az ügyes román politikusok.

y

Lex Románia
Juhász István: Délerdélyi iskoláink és a románság
1943/11.

Az alábbiakban tapasztaltakat elég összehasonlítani a sokat kárhoztatott Lex Ap-
ponyival, és máris kiviláglik, hogy mit hozott Erdélybe a bizantin román politika.

„A román uralom 1918 óta szünet nélkül tartó magyarságellenes támadásai
legújabban délerdélyi hitvallásos középiskoláinkat érték. A bezárt iskolák között
van a nagyenyedi Bethlen Kollégium főgimnáziuma és a bezárás veszélye fe-
nyegeti a gyulafehérvári római katolikus főgimnáziumot is. Néhány hét múlva
negyedszázada lesz annak, hogy a Kárpátokon túli Románia katonái bevonultak
Erdély földjére s a meghozott legújabb intézkedések, úgy látszik, a jubiláris ün-
nepségeket vannak hivatva előkészíteni. Huszonkét éven át az egész erdélyi ma-
gyarság vezetői, s minden bizonnyal a Dél-Erdélyben maradtak azóta is sűrűn
emlegették az erdélyi román uralmat bevezető gyulafehérvári határozatokat, az
azokban kifejezett széles körű népjogokat és nemzetiségi kultúr-autonómiát.
Ma már megállapíthatjuk, hogy a gyulafehérvári határozatokban a románságra
gyakorolt magyar művelődési és a közép-európai horizontú magyar politikai
hatás utolsó sugara villant fel. Az eltelt huszonöt évi fejlődés megmutatta, hogy
a gyulafehérvári örökséggel induló erdélyi románság értetlen maradt nemzet-
társai körében s maga is átalakulni kényszerült.”

Érdemes itt felfigyelni arra, hogy Juhász István még 1943-ban is megkü-
lönbözteti a gyulafehérvári határozatokat hozó erdélyi románokat a beözönlő
ó-romániai nemzettársaiktól, illetve azok szellemiségétől. Azóta kiderült, hogy
a gyulafehérvári pontokat nem jóhiszemű erdélyi románok készítették, hanem
a bukaresti kormány elképzelésének megfelelően állították össze a külföld meg-
tévesztésére. Alább láthatjuk majd, hogy ezeket a határozatokat soha nem ik-
tatta törvénybe a román parlament. Csak akkor kerültek szóba, ha meg kellett
lobogtatni a félrevezetett világ előtt.
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„Ismeretes, hogy a román kormány bizonyos északerdélyi román kívánságok
támogatása érdekében, politikai kényszerítő fegyverként hozta meg iskolabezáró
határozatát. Kétségtelen azonban, hogy a végzés mögött mélyebb indokok fe-
dezhetők fel. Hogy a napi politika hozzányúlhatott ilyen évszázados magyar in-
tézmények életéhez, annak előfeltétele egy olyan román szellemiség kialakulása
és uralomra jutása, mely végképp szakított a román szellem minden erdélyi em-
lékével és elemével. Tudjuk, hogy a gyulafehérvári határozatokat, az összes ro-
mánok egyesítésére vonatkozó első pont kivételével soha nem iktatta törvénybe
a román törvényhozás, így hát azok soha nem voltak kötelező erejűek a román
államvezetésre nézve. Legalábbis forma és törvény szerint nem. Az egyedül ál-
landó világhatalom: az erkölcsi törvények világrendje előtt azonban –  minden
bizonnyal – ma is törvényereje van az uralomra jutásuk pillanatában hozott ha-
tározatoknak, amiképpen a magyarsággal való kapcsolatukra minden időkben
elhatározó és kényszerítő erejű lesz az, hogy Erdélyben a románság a magyar
állam védelme alatt kapott a magasabb társadalmi fejlődésre lehetőséget és a
magyar művelődés hatása alatt indult meg újkori művelődése. A 25 éves erdélyi
román uralom minden szakasza arról tett bizonyságot, hogy a románság nem
csupán a magyarsággal helyezkedik szembe, hanem elutasít magától mindent,
amit történeti értelemben nyugati keresztyén szellemnek nevezhetünk, vagy
egyetemes érvénnyel: nemzet feletti szempontokat meghatározó erkölcsi rend-
nek. A Bethlen Kollégium és társintézményeinek bezárása csak újabb lépés
azon az úton, amelyen Erdélyben az 1918-as »felszabadulás«-sal elindultak.
Azokat, akik ezen az úton járnak, nem Báthory István vagy Bethlen Gábor
európai horizontú és egyetemes célok szolgálatában álló, művelődési alkotá-
sokkal minden erdélyi népnek javát szolgáló uralma lelkesíti, hanem oly célki-
tűzések, amelyeket a szűkkörű népi önzés és a szellem értékei ellen lázadó,
romboló szenvedély határoz meg. 

A bezárt délerdélyi iskolák közül a több mint három évszázados múltra visz-
szatekintő, 1622-ben alapított Bethlen Kollégium főgimnáziuma az első, amely-
ről meg kell emlékeznünk. A Bethlen Kollégium, tudjuk, régóta kiemelt
célpontja a román tömeggyűlöletnek. Talán az alapító fejedelem emlékéért, aki-
nek lelkében először fogamzott meg a terv, hogy országa román népe javára
lefordíttassa és közrebocsássa a teljes Szentírást. De lehet, hogy azért is, mivel
ebben az iskolában hatalmas és éppen azért veszélyes várát láthatták az európai
protestantizmusnak. Az erdélyi magyar reformátusság büszkesége, melynek
szellemi képében része van nemcsak az itt tanító és tanult erdélyi magyaroknak,
hanem a hitsorsos Németországnak, Hollandiának, Svájcnak és Angliának is.
Bethlen Gábor korának legkiválóbb német református tudósait hívta meg az is-
kola első professzoraiul, s mintegy 100 esztendő múltán, az újjáépítés, a má-
sodik alapítás az angol protestantizmus hathatós segítségével valósult meg.
A románság első alkalommal 1848–1849-ben írta be nevét a Bethlen Kollé-
gium történetébe. 1848. november 8-tól 1849. január 1-ig orláti román ha-
tárőrök táboroztak a Kollégium épületében s e másfél hónap alatt veszett el a
sok értékes levéltári és kézirati anyag, muzeális tárgy és mintegy 20 000 kötetet
kitevő könyvtár, amit a Kollégium a tatár és labanc dúlások óta gyűjtött. A
román granicsárok és a német katonaság elhagyni kényszerült a várost a magyar
honvédség előnyomulása miatt. Ezt a közbeeső időt, a németek kivonulása és
a magyar honvédség megérkezte között, használta fel az Enyed körül táborozó
több mint 10 000 főnyi román népfölkelő tömeg, hogy 1849. január 8-án meg-
rohanja a védtelen várost, lakosságát legyilkolja és házait felgyújtsa. A Kollé-
gium diákjai és tanárai már előzőleg elmenekültek, s így itt csak a felgyújtást
kísérelték meg, mivel azonban a nagy épület nehezen fogott tüzet, minden szo-
bában külön tüzet gyújtottak, hogy munkájuk biztosabban sikerüljön. Bologa
Vasile, aki 1939-ben írott tanulmányában Nagyenyed elpusztítását stratégiai
okokkal kívánja magyarázhatóvá tenni, kénytelen megállapítani: »Helyrehozha-
tatlan hiba volt, hogy abban a tűzözönben elégett az enyedi református Kollé-
gium régi könyvtára is, amelyben sok nagy értékű könyv pusztulhatott el«. Az

1848/49-es pusztítás után felépült újra a Kollégium, új épülete is elkészült,
ehhez azonban már fel kellett használni az 1711-ben gyűjtött nagy összegű s
azóta állandó segélyforrásul szolgáló angol pénz utolsó részleteit is. 

A világháború után Erdélyben berendezkedő román uralom újabb súlyos tá-
madást vezet a Bethlen Kollégium ellen. A magyarellenes román földreform
végrehajtói első helyen gondolnak a Bethlen Kollégiumnak a fejedelmi alapí-
tásból és a külföldi segélyből megmaradt vagyonára. Jellemző az a memoran-
dum, amit 1919 őszén intézett ezzel kapcsolatban az Erdélyi Református
Egyházkerület Igazgatótanácsa a nagyszebeni román Kormányzótanácshoz:
»Sajnálattal vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy a földbirtokreform ren-
delettörvény tendenciája egyházunk teljes depossedálására és közvetve a kisa-
játítás alá vonandó ingatlanok hozadékából fenntartott évszázados kulturális
intézmények életerejének megtörésére irányul. Fokozatosan érezzük ezt az
irányzatosságot a végrehajtás azon jelenségében, mely az évekre terjedő kisa-
játítási munkálat kezdeményezési teréül éppen és elsősorban a nagyenyedi
Bethlen Kollégium vagyonát tűzte ki... Az enyedi Kollégium kisajátításra kijelölt
ingatlanai nemzeti fejedelmek, áldozatkész hívek adományai, amelyeknek meg-
tartását az angol presbiteriánusok vallásos buzgóságból eredő azon segélye
tette lehetővé, amelyet évszázadokkal ezelőtt Angliában gyűjtött össze a nagy-
emlékű Páriz-Pápai professzor. Érintésük azokat a szálakat tépi meg, amelyek
a nagyenyedi Bethlen Kollégiumot az angol presbiteri egyházzal kötik össze...
Anglia a béke megkötéséig, ma még, forma szerint ellenségünk. De nemes el-
lenségünk, aki kultúránk, humanitárius intézményeink, vallásunk ellen hadat
nem viselt. A román agrárreform intézkedéseit azonban iskolai és egyházi ja-
vainkkal szemben – sajnálattal – oly támadásnak kell tekintenünk, mely eddigelé
minden harctól megkímélt területen veti el a megértés, az egymás mellett való
békés együttműködés lehetőségét is kizáró ellentétek üszkét.« 

Tudjuk, a memorandumnak s az erdélyi magyarság többi tiltakozásának sem
lett eredménye. A Bethlen Kollégium birtoka éppen úgy elvétetett, mint a többi
magyar egyházi és iskolai célt szolgáló birtok is. Az Erdélyi Református Egy-
házkerület Igazgatótanácsának 1923. évi jelentése szerint a Bethlen Kollégium
vagyonából 6000 holdat sajátítottak ki, a birtokfosztás azonban itt sem állott
meg, hanem a rákövetkező években még mintegy 4000 hold kisajátítására ke-
rült sor. 

A birtokkisajátítási eljárással egy időben indult meg a Kollégium életének
másféle zaklatása is. 1919. december 19-én vonult be a román hadsereg Nagy -
enyedre, (…), s összesen 207 napon át foglalta le az iskola épületeit. E be-
szállásolások hivatalos jelentések szerint mintegy 150000 korona kárt okoztak,
s eredményezték az enyedi Diákemlék szétrombolását – »ismeretlen« kezek
által. A háborús idők elmúltával az enyedi iskola is annak a sorsnak volt részese,
mely egyformán sújtott a minden erdélyi magyar egyházi iskolánkat: az évszá-
zados, európai hírű iskolák a »magániskolák« kényszerű kategóriájában végezték
sokszorosan megnehezített munkájukat. Talán azt kell még hozzátennünk, hogy
a magánoktatási törvényben kötelezőnek előírt nyilvánossági jog megszerzése
az erdélyi református kollégiumok közül a Bethlen Kollégiumnak csak utolsó
sorban sikerült. Ma az enyedi kollégium öt tagozata közül a teológia, tanító-
képző, gazdasági iskola és az elemi iskola még működik, »csak« a főgimnázium
van bezárva, a hivatalos leirat azonban hangsúlyozza, hogy a már bezárt isko-
lákkal szemben hozott határozat jelképes erejű s bármely pillanatban vonatkoz-
tatható többi iskolánkra is.” 

Brătianu homogenizációs terve már Trianon előtt készen állott. Pontosan
határozta meg, hogy a nyugati határ felől milyen módon kell Erdély belseje felé
haladva fokozatosan elérni a román többséget a magyar városokban is. Emellett
jól tudták, hogy a homogenizáció első számú és nélkülözhetetlen módszere az
iskolák felszámolása. Kitűnő példa volt számukra a működő és bevált francia
módszer. Akár alkotmányuk esetében, itt is a nagy és csodált testvér adta a
példát.
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„Ilyen értelemben fenyegeti veszély a gyulafehérvári főgimnáziumot, mely
az erdélyi magyar katolicizmusnak olyan központja és büszkesége, mint az
enyedi kollégium az erdélyi reformátusságnak. Ezt az iskolát 1579-ben a len-
gyel királlyá választott nagy erdélyi fejedelem, Báthory István alapította, aki az
erdélyi románság történetébe is kitörülhetetlenül beírta nevét azzal a tettével,
hogy ő engedélyezett első ízben törvényesen elismert országos egyházi szer-
vezetet, egész Erdély románságát átfogó püspökséget az erdélyi ortodox román
egyháznak. Báthory István rendelkezései biztosították először az erdélyi román
keleti egyház szabadságát és vetették meg autonómiájának alapjait. A Báthory
István által alapított gyulafehérvári iskola első tanítói az Erdélybe jött magyar
jezsuiták közül kerültek ki. Azok közül a jezsuiták közül, akik egyetemes kato-
likus missziójuk érdekében nemcsak a magyar területeken kezdtek dolgozni,
hanem Karánsebes vidékének románjai között is, és fel van jegyezve róluk, hogy
azon a vidéken románul prédikáltak híveik számára. 

Míg az erdélyi reformáció arra törekedett, hogy külön iskolákban, de az is-
kolák közötti jó egyetértésben nevelje a magyar és a román ifjúságot, az erdélyi
katolikus iskolák ugyanabban a keretben próbálták meg a századok folyamán
mindkét nép ifjúságát nevelni. Az erdélyi katolikus iskoláknak ezért van különös
történelmi jelentőségük a románság szempontjából is. A gyulafehérvári közép-
fokú iskola, mely a Báthory-korszak kezdeménye után 1694-ben szerveződik
újjá, az egész XVIII–XIX. századon át jelentős szerepet tölt be a románság mű-
velődésében. 1781-től kezdve állanak pontos adatok annak eldöntésére, hogy
kik tanultak a gyulafehérvári iskolákban. 1781-től 1895-ig 10724 magyar ifjú
mellett 3848 román (2008 görögkatolikus és 1840 görög keleti) nevelődött
ebben az intézetben. Ezek a számok és az ehhez hasonló adatok mutatják, hogy
a magyarság nemcsak nagy országos tettekben, hanem a társadalom széles ré-
tegeit átható szellemmel mindig úgy szolgálta a művelődés ügyét, hogy annak
áldásai eljuthassanak ez ország minden fiához. Jellemző adat, hogy a gyulafe-
hérvári iskola 1857-ben részben a római katolikus püspök kezdeményezésére,
részben a tanári kar elhatározásából bevezeti fakultatív tárgyként a román nyelv
tanítását, s 1871-ben feliratban kéri a magyar vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert, hogy a román nyelvből kapott jegyet tegye az általános minősítésre is
kiható érvényűvé. 

A román uralom évei gondoskodtak arról, hogy ez a helyzet gyökerestől
megváltozzék. Nemcsak a román tanulók tiltattak ki a magyar egyházi iskolák-
ból, hanem még a magyar nemzetiségű szülők gyermekei is csak különleges
engedéllyel voltak felvehetők a magánoktatási törvény rendelkezései alapján.
A román nyelvnek kötelező módon való oktatását, igaz, megvalósította a román
állam, de oly módon, hogy az anyanyelven való tanítás lehetősége ment veszen-
dőbe. A román kormány által a múltban és a jelenben is oly sokszor hangsú-
lyozott »viszonosság« azonban kétségtelenül nem ezt, hanem pl. a magyar
nyelvnek Balázsfalva iskoláiba való bevezetését írta volna elő.

A magyar és a román iskolapolitika különbözőségeiről még inkább eltűnőd-
hetünk, ha a harmadik délerdélyi magyar iskolaközpontnak, Brassónak a ro-
mánsághoz való viszonyára fordítjuk tekintetünket. Brassó legrégibb magyar
középiskolája a római katolikus főgimnázium, alapítói Felfalusi Kovács Antal
plébános és Tusnádi Kovács Miklós püspök, egyik legelső tanára, majd mintegy
20 éven át igazgatója azonban román ember volt: a naszódvidéki származású,
Balázsfalván nevelkedett Muresán Jakab. Az iskola alapításának évében, 1837-
ben került Brassóba s itt kiváló munkájával minden magyar katolikus vezetőnek
megnyerte rokonszenvét. E fiatal iskola biztosította a román tanár egzisztenci-
áját, kezdetben a plébános asztalának volt vendége, később fizetése rendezte-
tett, s e hely tette lehetővé, hogy 1887-ben bekövetkezett haláláig egyik
legnagyobb hatású vezetője legyen a brassói románságnak. A magyar középis-
kola igazgatója alapító tagja az Astrának, egyik első részvényese az Albinának,
irányítója a brassói román nőegyesületnek. Részt vesz a brassói román gimná-
zium alapításában s Bariţiu mellett a brassói román sajtónak egyik megalapítója,

a híres »Gazeta de Transilvania«-nak 1849-től szerkesztője. Ha a nacionaliz-
mus századában ilyen türelmes szellem hatott át egy akkor alakult magyar is-
kolát, nem lehet csodálkozni, hogy annak falai között is együtt tanult a magyar,
német és román ifjúság. 1837-től 1896-ig 3779 magyar, 1466 német és 1062
román diákja volt a brassói középiskolának. Még csak azt sem lehet mondani,
hogy a kényszerűség vitte ide a tanulni vágyó ifjakat, hiszen 1850-ben már
román középiskola is működött Brassóban, hatalmas, szép épületben, s ennek
ellenére 1850–1870 között mintegy 500 román tanuló jár a katolikus iskolába. 

A brassói román főgimnázium mellett érdemes egy pillanatra megállanunk.
A világosi fegyverletételt követő évben létesül, minden bizonnyal azoknak az
»érdemek«-nek a jutalmául, amelyeket a románság a szabadságharc folyamán
a magyarok ellen végbevitt cselekedeteivel szerzett. A magyar kormány azonban
semmiféle ressentimentet nem alkalmaz az iskolával szemben, s az 1867 utáni
állami költségvetések keretében rendszeresen felveszi a brassói román gimná-
zium évi 4000 forintos segélyét, ami igen nagy összeg volt akkor, amikor ta-
nulmányi célokra az egész országra csak 330000 forint volt előirányozva.
Később ez a segély is a román egyházaknak adott iskolai segély fő összegébe
vétetett be, s ismeretes, hogy e segélyek az 1913/1914. iskolai évben
1880000 koronát, 1917/18-ban 3800000 koronát tettek ki. Az ellentét ked-
véért említjük meg, hogy az 1918 utáni román kormányok elzárkóztak a magyar
felekezeti iskolák támogatása elől, s csupán átmenetileg, pillanatnyi érdek dik-
tálta elhatározásból adtak iskoláink számára segélyt három alkalommal: 1921-
ben, 1929/30-ban és 1939-ben, a három alkalommal folyósított segélyek
végösszege sem éri el azonban az 1150000 pengőt.” 

Az iskolasegély kérdését helyénvaló éppen brassói iskoláinkkal kapcsolatban
fölemlíteni. A kisebbségi sorsban iskoláink nemcsak nevelési téren, hanem a
megélhetés területén is súlyos harcokat vívtak és nagy áldozatokra kényszerül-
tek. A brassói római katolikus gimnázium helyzete is nehézzé vált a katolikus
tanintézeteket fenntartó Státus vagyonának kisajátításával. Az Erdélyi Római
Katolikus Státus vagyonából több mint 23000 hold birtok kisajátítása után az
erdélyi magyar katolikusság e történelmi iskolafenntartó szerve az előtt a helyzet
előtt állott, hogy középiskoláinak több mint felét kénytelen feladni. Három iskola
fenntartását tudta vállalni: a csíkszeredaiét, a kolozsváriét és harmadiknak, sok
tépő gond és viaskodás után, a székelyudvarhelyi mellett döntött. A gyulafe-
hérvári iskolát a legsúlyosabb években püspöki segély mentette meg, a brassói
főgimnázium terheit pedig átvállalta a brassói egyházközség. A kisebbségi évek
alatt oly sokszor hősi módon megnyilatkozó nemzeti-egyházi áldozatvállalás te-
remtette meg művelődési intézményeink további fenntartásának lehetőségét.
Dél-Erdélyben veszéllyel fenyegetett iskoláink felé ezért fordul ma annyi féltő
aggodalommal minden erdélyi magyar, mert ezekbe az iskolákba nemcsak az
elődök alapítványai, hanem a ma élők áldozatvállalása is beleépült. 

A brassói református középiskolákról még hatványozottabb módon mond-
ható el ugyanez. Brassóban a román hatalomátvételkor nem volt református is-
kola. Az állami iskoláknak a románok általi átvétele azonban megmozgatta a
város református társadalmát, s az egyház presbitériuma 1919. augusztus 25-
én kimondta, hogy református elemi iskolát, polgári leányiskolát, fiú és leány
felsőkereskedelmi iskolát és egyéves női kereskedelmi tanfolyamot kíván felál-
lítani. E határozattal indult meg a brassói reformátusság nagyarányú kisebbségi
alkotó munkája, melyben az eltelt két és fél évtized alatt nem állott be szünet
egyetlen pillanatra sem. A meginduláskor nem állott a református egyház ren-
delkezésére más épület az egyházi tanácstermen kívül, csak a református lel-
készek leánygyermekeinek nevelésére szolgáló Szeretetház-internátusi épület.
A kisebbségi sorsról oly sokszor megzengett összetartás, mint valós erő jelent-
kezett azonban ennél az elindulásnál. Az első iskolai években a római katolikus
főgimnázium és a Brassói Magyar Dalárda adták át egyes helyiségeiket az új
református iskoláknak, s a kisebbségi sorsközösség szép példáját mutatva
helyiségeket engedett át a szász Honterus-gimnázium nagy hírű igazgatója,
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A. Meschendörfer is, valamint a szász polgári leányiskola és belvárosi elemi is-
kola. Az új iskolák fenntartása teljesen a brassói egyházra hárult, és sokat igye-
keztek a társadalmi gyűjtés útján is előteremteni. Az első adakozók között a
magyar nevek mellett ott láthattuk a brassói szászság vezetőit is (Czell F.,
Hesshaimer, Scherg, Seewald A. és mások). Brassó természetes hátvédjét al-
kotó háromszéki reformátusság is kivette részét az új iskolák fenntartásának
gondjából, de túl sok volt ennyi terhet egyszerre vállalni, s a sepsi református
egyházmegye ezért 1923-ban, majd 1927-ben azt kérte az egyházkerületi köz-
gyűléstől, hogy vegye át az iskolák közül a kereskedelmi fenntartásának terhét
s gondoskodjék számára megfelelő telekről és épületről. Az egyházkerület azon-
ban, amúgy is nehéz helyzetében, nem tudott e kérésnek eleget tenni. A brassói
iskolaalapító gyülekezet azonban nem hátrált meg s önerejéből gondoskodott
az új intézményekről. 1927-ben elkészült az elemi iskola új épülete s 1935-
ben a püspöki jelentés már arról számolhatott be a kerületi közgyűlésnek, hogy
készen áll a kereskedelmi iskola új hajléka is. 

Ma, amikor pillanatnyilag be van zárva a brassói leányalgimnázium és fiú
felsőkereskedelmi iskola (a leánytagozat a koedukáció megszüntetésével ki sem
épülhetett), ez iskolák alapításának és megépítésének hősi munkájára gondo-
lunk, és annak a hitünknek adunk kifejezést, hogy ilyen társadalmi erővel szem-
ben végső fokon eredménytelen marad minden külső támadás.” 

Az időben egyet ugorva megállapíthatjuk, hogy a román gátlástalanság
napjainkban ezt is megoldotta. Figyeljünk a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium
vagy a marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium, sőt az ottani Orvosi Egyetem
sorsára.

„Nagyszebenben, a másik nagy szász városban, a római katolikus nőne-
velés épített magának erős várat. A régebb óta fennálló német nyelven tanító
Orsolya-zárda iskolája mellett a múlt század második felében jött létre a fe-
rencrendi nővérek vezetése alatt álló római katolikus tan- és nevelőintézet.
Ennek az intézetnek a történetében mélyen megragadó az a gondviselésszerű
vonás, ahogyan felkészült a magyar uralom éveiben a kisebbségi sorsra. Ma-
gánkezdeményezésből született, alapítója Batthyány Júlia grófnő, Muntenuovo
hercegné s az 1864-i alapítási év óta szüntelen nehézségek között, igazán csak
az intézetet s az intézetben tanuló magyar katolikus leányifjúságot szolgáló ve-
zetők, nevelők odaadó buzgóságából, áldozatából és azért vállalt személyi
igénytelenségéből, hogy intézetük a legmagasabb szellemi és lelki igényeket
is kielégíthesse, született meg e gyönyörű intézet, teljes modern felszereléssel.
A román uralom kezdetén óvoda, elemi iskola, polgári leányiskola, felsőkeres-
kedelmi, tanítónőképző és polgári iskolai tanárnőképző intézet működött itt a
ferencrendi nővérek vezetése alatt. A polgári iskolai tanárnőképző kivételével a
többi tagozat meg tudott maradni a román uralom éveiben is, sőt a tagozatok
mindenike megkapta a nyilvánossági jogot. Évente 500–600 tanuló iratkozott
be, s a Státus-jelentésekben évente visszatérő megjegyzés mutatja helyzetét s
azt a Gondviselést, amiről szóltunk: »Hála Istennek az elmúlt években jól fel-
szereltük intézetünket, gyűjteményeinket, könyvtárainkat, mert az újabb évek
erre nem adtak volna lehetőséget«. A bécsi döntés után tovább bővült a szebeni
iskola jelentősége: a nagyenyedi református tanítóképző lett a református és
római katolikus tanítóképzés közös otthona, a nagyszebeni ferences zárda pedig
a római katolikus növendékek mellett neveli a református tanítónőjelölteket is.
A legújabb hírek szerint az intézet egy részét a román katonaság foglalta le, s
a beszállásolás következtében fellépett járvány miatt a román tanügyi hatóságok
elrendelték az egész iskola bezárását.” 

Figyeljünk csak a szellemes „lokális megoldásokra”!
„Mikor végigtekintünk megtámadott délerdélyi középiskoláink, kollégiu-

maink során, tudjuk azt, hogy nem egyedül vívják súlyos harcukat. Népiskoláink
ugyanilyen helyzetben, a románság negyedszázada tartó és egyre erősödő tá-
madásai közepette próbálják betölteni hivatásukat. Az intézmények mögött
pedig ott él és küzd Dél-Erdély félmilliónyi magyarsága, falusi és városi csalá-

dok egyre nehezülő gondok között, egyre fenyegetettebb életben. A megtáma-
dott iskolák kérdése felveti ma a délerdélyi magyarság minden problémáját, s
e kérdésekkel szembe kell néznie az egész magyarság minden felelős vezetőjé-
nek, de magának az egész nemzetnek is. A megoldás útjai és módjai nem tar-
toznak mireánk, de hangsúlyoznunk kell, hogy csak egy megoldás van: az, amely
a délerdélyi magyar életnek nem egyik vagy másik oldalán teremt kompromisz-
szumos életlehetőséget, hanem gyökeres fordulattal mindeniket megoldáshoz
segíti. 

A délerdélyi iskolakérdésnek azonban van mondanivalója nemcsak a ma-
gyarság, hanem a románság számára is. Dél-Erdély magyar iskolái s a
délerdélyi magyar iskolákat létrehozó magyar szellem a múltban és a közel-
múltban is testvéri támogatást nyújtott az erdélyi román iskolázásnak és műve-
lődésnek. Nem érdemként emlegetjük, hiszen ez a magyar nemzeti szellemet
meghatározó és uralma alatt tartó egyetemes keresztyén szellemből következő
természetes szolgálat volt csupán, s a hivatáshoz való hűség nem érdem, leg-
feljebb bizonyságtétel a hivatásban és a szolgálatokban megtestesülő szellem
mellett. E bizonyságtevőket el lehet némítani, meg lehet alázni és be lehet
zárni, de ha él az a szellem, amely létrehozta és fenntartotta őket, annak ha-
talma elől nem lehet kitérni és büntetését nem lehet kikerülni. A legújabb in-
tézkedések betetőzik azt a román irányzatot, mely el kíván törölni mindent,
ami magyar, még akkor is, ha a magyar forma mögött egyetemes tartalom,
örök szellemi hatalom él. E magatartásból következő szellemi és erkölcsi rom-
lásért a jövendő előtt minden felelősség ennek a román irányzatnak a megte-
remtőit, vezetőit terheli. A magyar kulturális misszió múltbeli sok jó szándékú
kezdeményezése, a magyar művelődési intézmények kisebbségi áldozatválla-
lása nem tudott új román szellemet kialakítani, úgy látszik, hogy a történelem
sokkal hatalmasabb bizonyságtevőinek kell eljönniök, hogy megvalósíthassák
a román nép olyan átnevelését, amelyben felismeri a szellem örök hatalmát és
sérthetetlen jogait.”

A fenti sorok talán túlságosan részletezőnek tűnhetnek az olvasó számára,
de az ortodox román szellem által mozgatott xenofób homogenizációs vágy tob-
zódását így remélhetőleg jobban sikerült megérteni. Ha ezzel szembeállítjuk a
Lex Apponyit, és minden elkövetett magyar hibát, a mérleg hatalmas különb-
séget mutat. S különösen nagy ez a különbség, ha figyelembe vesszük az erdélyi
magyar művelődésnek a románság felemelkedése érdekében tett lépéseit és ál-
landó pozitív hatását.

y

Magyar figyelő
Apor Péter az erdélyiek régi nyájasságáról 1943/11.

Az anyaországi neobarokk hatását nem szívesen fogadó erdélyi magyar társa-
dalom tapintatosan figyelmeztető véleményét sugározzák az alábbi sorok.

„Semmi nyájasság ma Erdélyben, ha csak ottan nincsen tubákpixl vagy faif
tubák; nem vala ezeknek híre az régi időben, nem kérik vala akkor elé az
portobákos pixist, sőt ha mostani szokás szerént azt mondottad volna s úgy
kérted volna hogy tubák pixl, az ki deákul értett volna, azt gondolta s magya-
rázta volna, hogy tubák szurkot, vagy szurkos tubákot kérsz. Nem szívja vala
akkor más sem az portubákot, sem az füst tubákot, kivált gyermekkoromban,
hanem kocsis, lovász, darabant, azok is ritkán, hanem az hajdúk és az fejedelem
németjei s peczér s afféle. Akkor mostani mód szerént egy pipa dohányt ha úgy
kértél volna: faif tubák, más azt gondolta volna, fáj valamid a tubák miatt. Az
1687. esztendő előtt olyan emberséges ország vala Erdély, hogy pénz nélkül
keresztül mehettél volna rajta, mégis mind magad mind lovad jóllakhatott volna;
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nem vala híre az vendégfogadónak. Csudálkozva néztünk Kolozsvárott a közép
utczában hogy mondották, hogy vendégfogadó, azon egy nagy szakács vala le-
írva késsel az tűzhely és írott fazakak előtt. Vala egy rongyos ház Miriszlónál
is, az kit hallottam, hogy vendégfogadónak mondottak, de nem láttam, hogy
vendég szállott volna belé. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mind az urak, mind nemesség mind parasztság nagy szeretetben éltenek;
nem vala akkor annyi úr, hogy az kinek apja kereket falazott is, most a fia meg-
haragudnék, ha úrnak hínád. Gyermekkoromban hallottam, hogy egy grófnak
Magyarországban meg volt öt-hatszáz jobbágya, s azt tartották grófnak, mert
Erdélyben, az mint oda felirám, több gróf nem vala gyermekkoromban gróf
Csáki Lászlónál, Erdélyben úrnak azt tartották, az kinek háromszáz, jó fő em-
bernek, az kinek száz ház jobbágya vagy ad minimum hetven vagy hatvan; most
némelyek az kik az úri titulust könnyen felveszik, s ha valaki fel nem adja,
megharagusznak, két-három jobbágya alig vagyon, az egyik biró, az másik
kolcsár, az harmadik szabados, annyival adós az ilyen úr uram, ha megakarnák
venni rajta, bizony az dolmánya sem maradna meg. Az mint más munkámban
is leírtam, régen az tizenkét tanács úr, gróf és nagyságos urakon kivül többnek
úr nem vala neve, úgy azoknak gyermekin kívül úrfi, kisasszony; sem annyi az
asszony nem vala ezeknek az feleségeken kívül, az mely urakot oda felírék,
hanem ha annál nagyobb fő ember volt is, csak úgy mondották: uram, kegyel-
med, asszonyom, kegyelmed, mint vagyon asszonyom; gyermekeknek penig kis
uram, kisasszonyom, vagy Zsófi asszony, Margit asszony. Tanács úr uram is
érte meg az tekintetes, nemzetes titulussal, noha bizony látom, hogy az ifju Rá-
kóczi György fejedelem idejében az tanács uraknak rendszerént nemzetes titu-
lusok volt; nagyságos úr is érte meg az tekintetes nagyságos titulussal. De most
nézd meg, ha egy alábbvaló fő embernek is úgy nem irod: az tekéntetes úrnak,
vagy az legalábbvaló bárónak: az méltóságos úrnak, megharagusznak érette;
holott régente az egy fejedelmen kivül Erdélyben méltóságos titulusa senkinek
nem volt. Régente az tanács urakon és nagyságos urakon kívül azért
haragusznak vala meg ha úrnak mondják vala, ma nézd meg, egy elévaló városi
ember is ha úrnak nem mondod, felhúzza az orrát. Nem híják vala akkor az
emberek egymást az úr, az úr, az asszony, az asszony, úgy hogy már majd az
testvér-atyafiak is szégyenlik egymást atyafiának híni, hanem az úr s az asszony,
az úrfi, az kisasszony. Abban az időben, ha annál távul valóbb atyafi volt is,
annál inkább ha közelebb való atyafiak voltanak, úgy hítták egymást: öcsém,
bátyám, sógor, koma; sőt az ki atyafi sem volt, mégis azokat is atyafinak hittak
sokat; a kik atyafiak nem voltak penig: uram, kegyelmed, asszonyom, kegyel-
med. Sőt olyan szeretet volt, az mind oda fel leírám, hogy az atyafiak elmen-
tek egymáshoz, egy-két hétig elültenek egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak,
kivált az asszonyok egymástól, úgy búcsúztanak el sírva: jaj édes néném asz-
szony, édes öcsém asszony, megbocsásson kegyelmed, még nem is beszél-
gethettünk egymással. Ha valamely újságot kapott valamelyik atyafi, azt maga
meg nem ette, hanem az atyafiának küldötte. Jut eszembe mikor újság volt
csak egy lúdtojás is vagy egy császár madara, tizenöt mélyföldnyire elküldötte
egyik az másiknak.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nem vala inter privatos religionis respectus, az akár catholicus, akár kálvi-
nista, akár unitárius és ha találtatott magyar, csak emberséges ember volt, egy -
aránt szerették magokot, együtt vigadtanak; sőt az házasok között is nem vala
respectus religionis, ugyanis Bethlen Gergelynek catholica felesége vala, Apor
István catholicus, az felesége kálvinista, Gyulaffi László catholicus, az felesége
unitária, Gyerőffi György catholicus, az felesége unitária, Thoroczkai Istvány
catholicus, az felesége kálvinista, sőt mikor Bethlen Gergely meghala, az fele-
ségivel együtt temeték el, benn az háznál kálvinista prédikátor, Csepregi,

predikálla, künn az templomban P. Vizkeleti Zsigmond. Nem vala az házasok
között is az religioból semmi visszavonás; ha egyik házban szent mise volt, az
másikban könyörgés; nézd meg kérlek, ma az religioért is úgy nézik egymást,
mint két ellenség. Az másvallású embernek adjon Isten szent lelket, hogy jö-
hessen az igaz hitre; személyiben miért lehessen ellenségem, nem látom, sőt
az igaz catholica anyaszentegyház azt tartja, hogy mi catholicusok az olyanokhoz
legyünk szeretettel.  Apor Péter Erdély változásairól. (Erdély öröksége, VII. k.
19–21. old.)”

Patriarchális élet, a magyarországitól eltérő gazdasági és gazdagsági viszo-
nyok, a címek és rangok kisebb jelentősége, ökumené és vendégszeretet. Ez
bizony így volt, s korunkhoz illő nyomait még ma is fellelheti a nagyobbik haza
Erdélyben utazgató magyarja.

y

Mikó Imre a transzszilvánizmusról 1943-ban
(szi): Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései
1943/11.

A Magyar Figyelő rovatban szerkesztőségi írás foglalkozik Mikó Imre egyik cik-
kével, mely egy napilapban jelent meg.

„A múltban és a jelenben legtöbbet vitatott és elvitatott kérdésünk a
transzilvánizmus. Amióta Trianon után elmélete és valósága élénkebben előtérbe
került, egyaránt akadtak rajongói és támadói. Rajongói vezérlő csillagul válasz-
tották, ellenzői humbugnak minősítették vagy éppen konkrét politikai célokat
takargató jelszóvá csökkentették. A vita a felszabadulás után sem hagyott alább,
csak a nézősíkok tolódtak el. Az Erdélyhez való hűség és a nagymagyar gon-
dolat látszólagos összeütközésekor meg egyenesen az erdélyiség, az erdélyi
szellem léte vagy nemléte került szóba. Mostanában egyik napilapunk hasábjain
Mikó Imre vállalkozott a kérdésnek nagyobb távlatokba ágyazására s így tisz-
tázására. Cikkei – a sok joggal haszontalannak minősíthető vita után – azért fi-
gyelemre méltóak, mert Mikó nemcsak történeti szempontból vizsgálja a
transzilvánizmust, és jelentőségét, szerepét napjainkban, de behatóan foglal-
kozik a magyarság és erdélyiség viszonylatával. Azonkívül vizsgálja annak szász
és román változatát, s a miniszterelnökségi tárca költségvetési vitájában elmon-
dott beszédében pedig a magyarság és nemzetiség összefüggését. 

A transzilvánizmus Trianon után az erdélyi magyarság lokálpatrióta érzel-
meinek köntösében jelent meg, elsősorban az irodalomban. Az írók Erdélyről
írtak, de Magyarországot értették alatta. Ebből egyre inkább kitisztult az az
erdélyi politikai valóság, amelyet vallani és vállalni kell. A második nemzedék,
az erdélyi fiatalok fogalmazásában pedig az erdélyiség, a fajok találkozása lett
az emberi értékek magaslatán. Ez a felismerés helyes volt, mert ha a megszálló
államhatalom nem sok készséget árult el e találkozásban való részvétel iránt,
mégis az erdélyiség híd volt a szászság felé és csak politikai okokból nem vál-
hatott híddá a románság felé. Az erdélyi szellem mindenképpen valóság volt
és nem szűnt meg a felszabadulás után sem, bár sokan megtagadták. Annak
idején az írók éltek vele és hivatkoztak rá, ma a politikusok csinálnak belőle
nemzetpolitikai programot. Mikó a különféle irányú hivatkozások tömkelegében
tisztázza annak az erdélyi magatartásnak gyökereit, amelyek az elmúlt negyed-
századnál mélyebb történelmi rétegekbe hatolnak be. A kisebbségi évtizedek
transzilvánizmusa csak újra éledt transzilvánizmus volt. Eredete és forrása visz-
szanyúlik abba az Erdélybe, amelyre egykor a magyar államiság megőrzésének
feladata hárult. Az erdélyiség tehát nem szeparatizmus, politikájának lényegéhez
tartozik a Királyhágón túli magyarsággal való egyesülésre törekvés. Ami az er-
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délyiségben az egység gondolata mellett mint többlet jelentkezik, az nem más,
mint sajátos külön szín, amely Erdély természeti viszonyaiból, történelméből,
társadalmi rétegződéséből, közjogi szervezetéből és művelődéséből következik.
Így az erdélyiségnek jellegzetessége, sajátos alkotmánya, egyensúlyozó külpo-
litikája, a vallásszabadság korai megvalósítása és a földbirtok arányosabb el-
osztása következtében a társadalom demokratikusabb berendezkedése.
Mindezekből Mikó levonja azokat a következtetéseket, amelyek az erdélyiségből
feladatként hárulnak napjainkra. Így szükség van Magyarországon a társadalmi
kérdésnek erdélyi szellemben való megoldására, szükség van a vallásszabadság
erdélyi hagyományaira, »s ha valaha, akkor most kell a magyar külpolitikának
az erdélyi, vagyis a XVII. századbeli magyar külpolitika hagyományaiból merí-
tenie.« Az erdélyi szellem tehát nem ellentéte, csak változata a magyar politikai,
s hozzátehetjük: általában a magyar géniusznak. A nemzetiségekkel kapcsolat-
ban pedig nem más, mint a Szent István-i gondolat konkrét és időszerű válto-
zata. Mint ilyen sem szeparatizmusra, ellenkezőleg az ország kiterjesztésére
irányul. 

A németség és erdélyiség kérdését Klein Kurt Károly egyetemi tanár cikke
nyomán vizsgálja Mikó. Eszerint a szászok transzilvánizmusa állandóbb jellegű,
mint annak magyar vagy román változata. Klein Kurt Károly szerint ez az igazi
transzilvánizmus, mert ezt nem kísérti a politikai hatalom egyedüli gyakorlásá-
nak igénye. Éppen a nemzeti szocializmusnak az erdélyi szászság által történt
recipiálása után volt megállapítható, hogy az erdélyi népekben s így a szász-
ságban is a patriotizmus mindig erősebb volt a nacionalizmusnál. »Az erdélyi
szászokból (a birodalomban való) esetleges jobb elhelyezkedés konjunktúrája
sem ölte ki a patriotizmus ősi érzését, s az >itt élned, halnod kell< gondolata
a politikai világnézetek alján mégis elevenen él.« Sőt a szászság a tran szil vá -
niz musban annyira elment, hogy egyik képviselője, Hajek Egon nemcsak erdélyi
szellemről, hanem a népkeveredés folytán kialakult egységes erdélyi fajról ír.
Ez természetesen túlzás, de élénk bizonyság a szászság erős erdélyi öntudatára.
Mindent összevéve Klein szerint »a három erdélyi nép számára az új, igazi
együttélés felé vezető út nyitva áll.« Ha a népi elvnek kölcsönös elismerése meg-
történik, akkor szerinte a német erdélyiség, illetve az erdélyi németség csatla-
kozik az erdélyi életközösséghez. Ezekből következik a németség és erdélyiség
kérdésében Mikó végső megállapítása: »a külpolitikai és nemzetközi helyzet ál-
landó változásain túl a jogoknak és kötelességeknek ez az egyensúlya lehet a
német transzilvánizmus örök tartalma és a magyar–szász együttélés zavarta-
lanságának biztos záloga.« 

A románság és erdélyiség viszonylatának kérdésében megállapítja, hogy:
»az erdélyi szellem nem kizárólagosan magyar sajátosság és az erdélyi szel-
lemnek nemcsak a magyarság körében vannak hívei és ellenségei.« A magyar
erdélyiség ellenpróbáját a szászok transzilvánizmusának vizsgálata után a
román transzilvánizmus vizsgálatával ejti meg. Vezérfonalként Moldován Valér
»Regionalizmus, vagy transzilvánizmus« című cikkét használja fel. A román
megnyilatkozás időben csak Nagy-Románia megszületéséig nyúl vissza, és a
transzilvánizmus lényegét Moldovan a román ókirályság egyes idő előtti és nem
eléggé megfontolt intézkedéseivel szemben megnyilatkozó ellenállás szellemé-
ben látja. Ez a román transzilvánizmus ezek szerint kezdetben valóságos regi-
onalizmus volt, azzal az ókirálysági törekvéssel szemben, amely azt hangoztatta:
akarjuk Erdélyt az erdélyiek nélkül. Tény, hogy az erdélyi románok legjobbjai
erre ezt felelték: »Erdély az erdélyieké«. Az erdélyiség mélyebb rétegeibe be-
hatolva pedig ugyancsak Moldován állapítja meg: »a transzilvánizmus a meg-
nyilatkozások és színek olyan gazdagságát és változatosságát mutatja, mint
amilyen megfejthetetlen és nem is gyanított kincseket a mi népiségünk magában
rejt«... A bécsi döntés után aztán érdekes változás állt be a román transzilvánista
felfogásban. Ez a felfogás ma már legkevésbé sem regionalista, hanem: a jobb
jövő iránti román törekvések és remények kijegesedési pontja. Jelszava nem az,
hogy Erdély az erdélyieké, hanem: Erdély a románoké. Így a román erdélyiség

elvesztette szeparatisztikus színezetét és a nagyromán gondolat kovászává vált.
Ma semmi mást nem jelent, mint az Észak-Erdély visszaszerzésére irányuló
nemzeti összefogást. Számunkra a kérdésnek ebben a vonatkozásában Mikó
Imre megállapítása a döntő: »A nagy nemzeti célkitűzésekben az erdélyi és
ókirályságbeli román egyetért. Ezt pedig senki sem tévesztheti szem elől, ami-
kor erdélyiségről beszél.« 

A magyarság és a nemzetiség kérdésének vizsgálatánál szintén az erdélyiség-
ből indul ki. »A magyar nemzetiségi politikának mindig Erdély volt a próbaköve.
Magyarország nem élhet Erdély nélkül, és Erdély nem élhet Magyarország
nélkül.« Ebből az alaptényből következik, hogy Erdély sohasem volt egyéb,
mint egy szűkített, de a nemzeti értékeket összesűrítő minőségi Magyarország.
Az erdélyiség pedig nem szűkkörű lokálpatriotizmus, hanem magyar világnézet
európai színvonalon. Számolnunk kell a nemzetiségek jelenlétével, s e kérdés
megoldása és rendezése Erdélyre, az erdélyiségre hárul. »A visszatért terület
magyarságának kötelessége a nemzet, a nagy magyar gondolat és a nemzeti-
ségi elv elválaszthatatlanságára figyelmeztetni és eloszlatni azokat az illúziókat,
amelyek szerint nagy Magyarországot a kis magyar felfogás szűk horizontján
lehetséges megvalósítani.« A jelenlegi kiélezett helyzetben – írja Mikó Imre –
csak egy nemzetiségi politikát ismerünk: délerdélyi kisebbségi magyarságunk
megmentését. Bár az eszményi követelmény az volna, ha a nemzetiségek meg-
segítésében kelhetnénk nemes versenyre. Erre fel is vagyunk készülve – nem-
zetiségi jogunk Közép-Európa valamennyi államát megelőzte – »vannak
azonban bizonyos elemi szabályok, amelyeket önmagunk megtagadása nélkül
nem léphetünk át«”

A transzszilvánizmus ezek szerint 1943-ra már minden erdélyi nemzet szá-
mára mást jelentett. Már születésekor is voltak különbségek, de ekkorra már
teljesen ellehetetlenült, s ahelyett, ha megvalósulatlanul is, de szellemével kö-
zelítette volna a három felet, inkább az eltávolodás felé mutatott. Tény, hogy
ebben a román álláspont volt a leginkább megosztó és a leginkább a kizáróla-
gosságot hirdető.

y

A szintézis reményével
Salamon Sándor: A népiség válsága 1943/11.

„Az eszme szakadatlanul termi a gondolatokat s ezeken ugyanaz a törvény tel-
jesedik be, mint a felhalmozott fegyvereken: egyszer meg kell szólalniok. A né-
piség is így termette éveken keresztül a gondolatok seregét, s először a
harmincas évek táján, másodszor pedig napjainkban kezd tetté válni az írás,
cselekvéssé a gondolat. Az eszme átlényegül és minden átlényegülés válsággal
jár. Az első válság átmeneti jellegű volt s arra tanított, hogy meghal az eszme,
mikor világra hozza a mozgalmat. A lényeg égi és földi alakja nem fér meg egy-
mással. A népiség eszméje azonban már akkor sokkal mélyebb valóságréte-
gekben gyökerezett, hogy át ne vészelte volna a kétséges időket. Pár évvel
később, a Magyar Élet megindulásával új korszak kezdődött, s az eszme a győ-
zelem ígéretét hordozta.

A második válság tünetei alig két éve kezdtek mutatkozni. Attól az időtől
számíthatjuk a jelek feltünedezését, amikor először állapítottuk meg a kezdetben
egységes eszme megoszlását, mikor először döbbentünk rá, hogy a közös célt,
a »magyar élet« felé fordulást másképpen valósítja meg Veres Péter, másképpen
értelmezi Tamási és megint másképpen Németh László. Ennek a korai meg-
oszlásnak figyelmeztető tünete az írói marakodások elszaporodása, ennek a fel-
ismerése Kiss Jenő szektaelmélete, Szabédi ráció és világossági vitája az
irracionalistákkal és legutóbbi megnyilvánulása a balatonszárszói kettéválás.
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A megoszlás okai nem pillanatnyiak és nem átmenetiek: biológiai adottságból,
politikai beállítottságból és az idők parancsszavából származnak. 

A népiség mint eszme végső fokon nem más, mint boldogságrendszer (lásd
Makkai János tanulmányát a politikai boldogságrendszerekről a Hitel előző szá-
mában): egyetlen célja a magyarság boldogsága, anyagi és szellemi szabadsága.
Leglényegesebb alapvonásában azonban mélységesen különbözik valamennyi
lejárt vagy divatos boldogságrendszertől: nem politikusok teremtették és nem
ők fogalmazták meg. Az eszme diadalát nem politikai hatalommal próbálták
érvényesíteni. Fensőbbségét az határozza meg, hogy az első modern irodalmi
boldogságrendszer, írók az egyetlen hatalmi tényezői, fegyvere és eszköze
eddig nem az erő volt, hanem a puszta meggyőződés, a hit. Irodalmi szárma-
zása s az a páratlan sajátossága, hogy a legszintetikusabb boldogságrendszer,
mindeddig biztosította magasabbrendűségét a politikai rendszerek felett. Leg-
szintetikusabb, mert három-négy rendszer alapelveit foglalja magában. Az in-
dividualizmus, a kollektivizmus, szocializmus és nemzetiszocializmus egyoldalú
boldogságot ígérő rendszereivel szemben a népiség a magyar fajta boldogságát
ígéri egyik osztálya (a parasztság) kiteljesedésében a közösség számára, az
egyéniség értékeinek megbecsülése mellett. A népiség szintézise az egyéni, kol-
lektív, osztály és faji boldogságrendszereknek. 

A mai válság legmélyebbről eredő okát abban kereshetjük, hogy a népiség
differenciálódott: dualisztikussá vált. Minden elvi ellentétnek végső oka ez a
dualizmus, mely semmiben sem különbözik az örök eldöntetlen materializmus-
idealizmus harctól, az anyag és szellem, a test és lélek ellentététől, az ész és
érzelem párviadalától, a realizmus és romantika versengésétől, legmodernebb
nevén a racionalizmus-irracionalizmus hullámzásától. 

Racionalista és irracionalista népiség megkülönböztetése csak arra jó, hogy
új fogalmakat teremtsünk a változatlan lényegnek. A népiség vallói tulajdon-
képpen már a kezdet kezdetén megoszlottak alkat és hivatás, feladat és világ-
nézet szerint. 

A racionalista népiségben találták meg éltető elemüket a józan, csupán po-
zitív tényeket ismerő népi írók: Veres Péter, Kovács Imre, Erdei Ferenc, a közíró
Móricz, a Földindulás Kodolányija, Nagy István, Darvas József, Asztalos István,
Szabó Pál, Somogyi Imre. A magyarságot biológiai valóságnak fogják fel első-
sorban és ennek az ilyenformán adott magyarnak szükségleteit mérik fel hig-
gadt, céltudatos realizmussal és mindenekelőtt ennek biológiai szükségleteit
igyekeznek megszüntetni, anyagi javakkal ellátni és boldog földi életet biztosí-
tani neki. Fő gondja a racionális népiségnek a szociális és egységes berendez-
kedésű magyar társadalom, anyagi jólét és etnikai tényezővé válás. Az
irracionalista népiség boldogságrendszere a szellem, a lélek számára ígéri a
boldogságot és a teljes felszabadulást az idegen kategóriák alól. Nem több ke-
nyeret, nem földreformot, nem szövetkezeti tömörülést hirdet, hanem magyar
tett-, jog-, jelkép-, nyelv- és logikai rendszert (Karácsony Sándor, Lükő), lelki
boldogságrendszert (Tamási, a Holdvilágvölgye Kodolányija, Sinka, a költő Er-
délyi, a fiatalabb Nyírő, a Csodálatos Élet Szabó Dezsője). 

Ez a dualizmus jellemzi ma minden vonalon a népiség színeváltozását. Maga
a megoszlás még nem jelentene veszedelmet az eszme számára: az elmélet és
a gyakorlat, az absztraktum és a konkrétum hullámzása adta a változások rit-
musát eddig is. A baj és a válság ott kezdődik, hogy ma az idők mindenképpen
a racionalizmusnak kedveznek. Harcikocsik és újabbnál-újabb haditechnikai
csodák zajában a kelleténél kevesebben hallgatnak a lélek szavára. Az eszme
mozgalommá válása már-már elkerülhetetlen s most másodszor is pusztulással
fenyegeti az eszmét a konkretizálódás. Noha nem feltétlen velejárója az eszme
halála, reménységre kevés kilátás van mindaddig, míg a mozgalom fellázad a
szülő eszme ellen és szembefordul vele. A népiségben ez a bomlás ment végbe. 

A mozgalom hívei árulással vádolják az irracionalistákat, akik ha tenni és
merni kell, elhúzódnak a porondról. A kézzelfogható eredmények türelmetlen
sürgetői minden elvi és elméleti vitára szánt percet feleslegesnek és elvesztett

időnek tartanak. A realitásokon túl levő »valóságok« elhívottai viszont múló és
csak ma, vagy holnap igaz igazságokért nem kockáztatják az örökkévalóság és
egyetemesség jegyében megfogamzott hitüket. Félnek, hogy a racionalisták
kezén elsikkad az eszme: a magyarság boldogsága. Ha a mozgalommal és a
harcosokkal tartanak, úgy találnak járni, mint a XVIII. század felvilágosodottjai:
sikerül az intézményeket úgy, ahogy megreformálni, de pár év múlva ott va-
gyunk, ahonnan elindultunk, ha ugyanaz marad az ember. Ha viszont a magyar-
ság irracionális valóságának kiteljesedéséért küzdenek, az ember, a lélek
utópisztikus megújulásáig kiszámíthatatlan sok idő telhetik el, pedig minden
percért kár, amit a mai állapotok közt töltünk. 

Az eszme azonban kiheveri ezt a válságát, éppen a fentebb vázolt értékeinél
fogva. A kérdés csupán az, hogy a dualisztikus népiség melyik véglete győz,
kinek lesz igaza. Akár racionalista módon a magyarság biológiai valóságáért
küzdünk, akár irracionális megújulásáért, egyaránt fogyatékos jövendőért küz-
dünk. Az igazság valahol a kettő között van. Erre a szintézisre azonban eddig
csak a legnagyobbak voltak képesek: Szabó Dezső és Németh László. Az ő
életművük és magatartásuk egyformán lecke mindkét tábor egyoldalúsága ellen.
A népiség megoszlása tulajdonképpen az eszme védekezése a megsemmisülés
ellen. Ez a metamorfózis most újabb időkre biztosítja a népiség életképességét.
Ha nem jön ez a válság, talán végelgyengülésben kellett volna kimúlnia, mint
annyi boldogító eszmének.”

Hogy hol tart most a népiség?  Irodalomkritikusok és irodalomtörténészek
dolga megmondani, de mindenképpen a kettészakadás felszámolására kell tö-
rekedni. A materialista és idealista felfogások a tudományok legmagasabb szint-
jén egymásra találnak. Ha ez ott sikerülhet, akkor miért volna nehezebb az
irodalomban? Mint látjuk, már voltak olyanok, akiknek ez sikerült. Vajon csak
ezekben a magasságokban remélhető a kettősség feloldása?

y

Rácsodálkozás
Szemle: Erdély – újságíró szemmel 1943/11.

„Harminc pesti és vidéki újságíró járta be október közepén Erdélyt Kolozsvártól
Sepsiszentgyörgyig. Megnézték az erdélyi városokat, a változatos erdélyi tájat
és a visszatért részek gazdasági szervezeteit. Ez volt utazásuk legfőbb célja:
meglátni az »aranyló vágykép«, a Tündérkertnek elképzelt Erdély küzdelmes
hétköznapjait, óriási erőfeszítéseit a gazdasági felemelkedésért és meghallani
a Székelyföld népének hangos kiáltását gyárak, ipartelepek, a megélhetés után. 

Senki sem mutogatta nekik, mégis mind a harmincnak akaratlanul az erdélyi
magyarság demokratikus életformáin, önkormányzati szellemén és társadalmi
öntevékenységén akadt meg a szeme. Ez csendül ki az utazás nyomán megjelent
cikkek sokaságából. Hely hiányában keveset közölhetünk belőlük, de talán né-
hány idézetünk is híven ábrázolja, milyennek mutatkozott Erdély 1943 őszén
– újságíró szemmel nézve.” 

VASS LÁSZLÓ: A NÉPPEL A NÉPÉRT
„Ha valahol, itt még klasszikus formájában, a legtisztább értelmezésében él a
szövetkezeti gondolat. Talán azért is van így, mert a székely népben régtől fogva
hagyományos a kalákás szellem. Nem véletlen, hogy a magyar szövetkezeti
mozgalom atyja, gróf Károlyi Sándor, ötven évvel ezelőtt a Székelyföldön kezdte
meg az úttörés nehéz munkáját. Itt volt legégetőbb szükség a segítségre, mert
a szabadságharc után fokozott mértékben nőtt az erdélyi földvándorlás óriási
nemzeti veszedelme. Károlyi a szövetkezéssel, a magyar erők gazdasági össze-
fogásával és megsegítésével igyekezett feltartóztatni a végzetes bomlást. Már
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előtte is a marosvásárhelyi székely polgárok kármentesítő társaságba szövet-
keztek a tűz ellen, a századfordulón aztán az uzsora és az idegen hódítás ellen
fogtak össze a szépen szaporodó szövetkezeti fiókokban. 

A szövetkezeti gondolat ezen a vidéken tehát népmentő és nemzeterősítő
intézménnyé vált s különösképpen azzá lett az elnyomatás éveiben. Itt alulról
indult meg a szövetkezeti szervezkedés, a népből a népért. A háromszor hét
szűk esztendő sorvasztó csapásaival szemben a magyar templomokon kívül a
gazdakörök és a szövetkezetek biztosították az erdélyi magyarság megtartását,
szellemi és anyagi érdekeinek megvédését. Számos egyházi iskolát, papot és
tanítót tartott fenn a szövetkezet, s számos közművelődési ház a szövetkezetek
támogatásából létesült. És volt idő, mikor a szövetkezeteken keresztül alakult
ki Erdély magyar népi egysége, hogy megbirkózzék a reá szakadt pusztulással. 
(Reggeli Magyarország, 1943. október 31.)” 

DARVAS JÓZSEF: ERDÉLYI NAPLÓ...
„Engem mindenekelőtt az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája ér-
dekelt: az erdélyi parasztság hatalmas összefogó szervezetének mindennapi
élete. Bár itt Erdélyben nemigen lehet kimondani a »paraszt« szót kellemetlen
utókövetkezmények nélkül, mert a székely mind nemesember s a többi vidékek
parasztsága... akarom mondani gazdái, földművelői, »földészei« is hamar me-
gorrolnak és csúnyán néznek az emberre a szerintük lealázó névért... Vissza-
térve az EMGE dolgára: az ismertető nem mondja ki, de megérti az ember,
hogy ez a jövőre száz esztendős intézmény egészen az utolsó időkig ugyanaz
volt, mint nálunk az OMGE. Az erdélyi nagy- és középbirtokosok gazdasági
szervezete. Vagy ha tetszik: érdekvédelmi szervezete. Legfeljebb az erdélyi tör-
ténelmi hagyományokból eredően, mindig több volt benne a demokratikus haj-
landóság, s a végvári magyar szorongás, amely már a kisebbségi sors előtt is
égő gyötrődés volt itt, s ez enyhített valamit a feudális ridegségen. Még Trianon
után is másfél évtizedig ilyen intézménynek maradt meg: alig volt ezer tagja s
ezek mind a nagyobb birtokosok sorából kerültek ki. A falu, a nép felé nem
volt semmi reális kapcsolata,  hatása is csak annyi, hogy a saját szűkebb keretei
között végzett s propagált termelési újításokból közvetett úton valami mégis le-
szivárgott a nép közé. 

1936-ban történik a nagy fordulat. Dr. Szász Pál ekkor az elnök. A kisebb-
ségi sorsban felnövekedett első nemzedék már egy új, reálisabb nemzetszem-
lélet igazságait hangoztatja s az összeomlás szörnyű víziója alól kikerülve arról
beszél, hogy gyökereket szaggató viharban, »a zengő ég alatt az erdélyi ma-
gyarság egyetlen útja az időálló, ősi nemzeti és népi forráshoz, a magyar faluhoz
kell, hogy vezessen«. Az EMGE akkori vezetősége is megérti ezt, s széles ka-
pukat tár a falu felé, a népi elemek számára. Kilép egy gazdasági érdekvédelmi
szervezet rezerváltságából és társadalmi szervezetté akar nőni, mégpedig úgy,
hogy a szervezést alul, a népnél kezdi el. Ekkor lesznek az EMGE alapkövei a
falusi gazdakörök s a taglétszám rövidesen megtízszereződik, majd meghúsz-
szorozódik. 

A kérdések, melyekkel szembe kell néznie, igen súlyosak. Erdély földmívelő,
falusi magyarsága nagyon szegény. Az erdélyi résznek alig fele művelhető terü-
let, a lakosságnak túlnyomó többsége, mintegy 80%-a viszont mégis
földmívelésből próbál megélni. A román földreform, amely a szociális jóvátétel
helyett a »nemzeti jóvátétel« hamis jelszavával fog neki az erdélyi földkérdés
megoldásának, a kisajátított három millió holdból csak keveset juttat a magyar-
ságnak, a magyar földmívelő rétegnek. Az erdélyi magyar parasztságnak komoly
terjeszkedési, földszerző lehetősége nincs,  másféle terjeszkedés lehetőségéhez
kell tehát hozzásegíteni. 

Ez pedig legelsősorban a termelés színvonalának emelése. Ezen a téren
igen nagy az elmaradottság. Sok helyütt még mindig faekével szántanak, s kor-
szerű művelés hiányában felét se hozzák ki annak, amit még a sovány erdélyi
földből is ki lehetne hozni. Kalotaszegen, Udvarhely és Csík megyékben még

a hármas vetésforgó és az ugarhagyás ósdi rendszere dívik. A hegyi legelők,
megfelelő kezelés hiányában, sőt az oktalan talajrombolások következtében, ve-
szedelmes arányban romlanak s az elsivatagosodás, elkarsztosodás egész vi-
dékeket fenyeget. A gazdasági terjeszkedés, erősödés egyik útja a korszerű
állattenyésztés lehetne –, de megfelelő tenyészállatok híján s okszerű takar-
mánykezelés nélkül ez is csak elméleti lehetőség. 

Megkezdődik tehát a munka. Felvilágosító füzetek, könyvek, kiadványok ez-
reit küldik falura, szegényes eszközökkel bár, de mégis megrendeznek egy sereg
gazdasági tanfolyamot, gépkölcsönző szövetkezeteket szerveznek s néhány esz-
tendő alatt valósággal gépesítik az erdélyi falut, nagy propaganda-hadjáratot
indítanak a korszerűtlen ugarrendszer ellen – egyszóval a mezőgazdálkodás
majd minden területén történik valamilyen korszerű kezdeményezés... Falusi
papok, tanítók, értelmiségi emberek százai kapcsolódnak be a munkába: egy
új, realista szellem kezdi bontogatni szárnyait, s a honfibúval telt szónoklatok,
a »hon állapotján« való búsulás helyett nagyobb érdem lesz hamarosan egy-egy
tejszövetkezeti fiók összehozása... 

Ilyen szorgalmas munkában találja az EMGÉ-t a fölszabadulás. Feladata
azonban még ekkor sem ér véget: nem csupán lehetőségei, de kötelességei is
megnőnek. (Kis Újság, 1942. október 27.) 

r

Már Kolozsvárt külön előadást hallottunk a székelykérdésről: megint csak
afféle előkészítő, »bemelegítő« tájékoztatást, hogy amit majd látunk, legyen
mihez mérnünk. Mintegy útravalóul adott nekünk Venczel József, ez a kitűnő
fiatal tudós néhány adatot s néhány elgondolkoztató megállapítást, hogy egy
pillanatra se felejtsük el, ha ott járunk a hegyek közé szorult, sovány földű me-
dencében: van külön székelykérdés. Már egész Észak-Erdély szempontjából
is alapvető ellentmondásként könyvelhettük el ezt az adatot, hogy itt, ahol a
földterületnek alig fele művelhető, a lakosság 75–80%-a foglalkozik földmű-
veléssel. Hát még milyen kibékíthetetlen ez az ellentmondás a Székelyföldön,
ahol a kevés és sovány föld mellett a népszaporodás is igen nagy! Legnagyobb
az egész országban. A szűk medencék szinte csordultig vannak emberrel,
drága, okos emberanyaggal, amely – mint a Maros, vagy az Olt – elfolyik innen
a világ minden tája felé. Az utolsó 60 esztendő alatt mintegy 150000 ember
hagyta el a Székelyföldet. 

Pedig a székely kimondhatatlanul szereti a maga világát, ragaszkodik hozzá,
szinte rátapad a soványka szántókra, a havasok szikláira s nem mozdul, ha csak
nem űzi a végképp megenyhítetlen nyomorúság. Semmi sem bizonyítja ezt élén-
kebben, mint az a tudományosan megállapított adat, hogy a Székelyföldnek ma
is 100 000 főnyi álló népfeleslege van. Ami azt jelenti, hogy ennyivel több
ember él itt ma, mint amennyi a mostani gazdasági berendezkedés mellett nor-
málisan meg tudna élni. Óriási szám ez, különösen, ha tudjuk, hogy egész Szé-
kelyföld lakossága 400000 fő: a két szám viszonya nagy-nagy szegénységről
beszél s egyben hatalmas feladatok megoldását sürgeti. 

Mi lehet itt a megoldás? 
Elsőként egy negatívumot kell mondani: azt, hogy mi nem lehet. A székely

sorssal törődő emberekben, szinte védekező mozdulatként, még a konkrét ja-
vaslatok előtt felriad a tiltakozás: egy pillanatig sem szabad gondolni az említett
»népfelesleg« elköltöztetésére vagy áttelepítésére. Hiszen ez valójában nem is
felesleg, kétszer annyi magyar is elkelne itt, a végvárak bástyáiban: csak a mai
gazdasági helyzettel való józan számvetés mondatja ki ezt a rideg szót. A nem-
zeti érdek s a székelység érdeke is azt parancsolná, hogy még a mostani elván-
dorlást is vissza kellene fogni. A székely szabad, szép életre termett fajta, miért
szóródjék szét remek fiatalsága szolgalegénynek, cselédlánynak idegen vagy
nem idegen (nekik mindenképpen az!) városok aszfaltjára? 

A földet, a medencéket nagyobbítani, a hegyeket odébb tolni nem lehet –,
de van egy komoly lehetőség: az iparosítás. Egy felépítendő ipar emberanyagául
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jobbat, mint a mozgékony eszű székelyt, el sem lehet képzelni s a környező
természeti világ is a kiaknázatlan nyersanyagok seregét kínálja egy minél gyor-
sabb és minél erősebb ütemű iparosításra. Egész Erdély kérdése ez, de lent a
Székelyföldön már olyanféle nemzeti üggyé nőtt, mint Kossuth idején a nemzeti
iparfejlesztés ügye. Szinte azt várja az ember, hogy egyszerre Erdély költői és
írói is ihletet kapjanak ettől s szólni kezdjenek róla, mint hajdanában Vörös-
marty és Petőfi. Bennünket mindenesetre a Székelyföld kapujában már olyan
köszöntő fogad, amelyben a költői hang ezt a hangulatot idézi: »folyóink, pa-
takjaink zuhogásában, fenyveseink zúgásában hallják meg, uraim, a Székelyföld
népének vágyait. Gyárakat, ipartelepeket kér ez a nép... « 

Még Budapesten, a tanulmányút programját elolvasva, kicsit csodálkoztam,
hogy az Marosvásárhelytől kezdve Sepsiszentgyörgyig, az egész Székelyföldön
végig egy sereg gyár meglátogatását ígérte. Vajgyár, lenfeldolgozó üzem, hor-
dógyár, keményítőgyár, fafeldolgozó üzem... Ilyenféle gyárak meglátogatására
nem kellene ezer kilométert utaznom, – gondoltam magamban. Itt azonban
látom, hogy egy-egy gyár ezen a tájon sokkal többet jelent egyszerű ipari vál-
lalkozásnál, s megértem az itteni embereket, ha elsősorban ezekre hívják fel fi-
gyelmünket, dicsekvő szeretettel, s nem az agyonunt székely romantikára... 
(Kis Újság, 1943. október 31.)” 

TÓTH LÁSZLÓ: ÖNKORMÁNYZATI SZELLEM
ÉS TÁRSADALMI ÖNTEVÉKENYSÉG
„Való igaz, hogy a székelységben ősi érzés a közösség iránt való kötelesség ma-
radéktalan teljesítése. Az a bizonyos kalákás szellem, az egymáson való segítés,
a kölcsönös támogatás gondolata – a székelységben sohasem halványodott el.
Az idegen megszállás pedig megsokszorozta az egész erdélyi magyarságban azt
a tudatot, hogy szükségük van egymásra, hogy az egyes csak akkor tud fenn-
maradni és boldogulni, ha az egész közösség élete biztosítva van. Abból szár-
mazik az az erős önfegyelmezettség, amely az áldozatot zokszó nélkül tudja
vállalni és a kiválasztott vezetőknek szívesen engedelmeskedik... De nem mint
a nyáj vagy a méhraj, hanem mint az önérzetes és céltudatos ember, aki nem
parancsra, hanem a maga akaratából vállalja a kötelességet és becsületkérdést
csinál abból, hogy azt híven és tökéletesen teljesítse. 

Csak katonás lélek, csak közösségi szellem, csak a saját fajtájának vigyázó
őrzése, csak az ép erkölcsi érzék, csak a természeti erőkkel való küzdelem
edzettsége, – sőt még ezek együttesen sem tudták volna így és ennyire meg-
tartani és összetartani a magyarságot, ha nem lett volna meg benne az önkor-
mányzati szellemnek az a megtörhetetlen ereje, az emberi és a nemzeti
szabadságnak az a hagyományos tudata, amely minden elnyomást visszalökött,
minden idegen befolyást elutasított s amely keményen és egyenesen tudott meg-
állni a maga magyarsága és embersége méltóságának védelmében. 

Az erdélyi katolikus státus, a csíki magánjavak, az egyes községek közbir-
tokosságai az erőszak, a jogtalanság, a csábítás és a befolyásolás annyi vesze-
delmével szemben azért tudtak úgy ellenállni, azért tudták átvészelni a szörnyű
időket, mert az erdélyi emberben az önkormányzathoz való ragaszkodás és a
szabadság szeretete sohasem engedett!

Egészen természetes, hogy amit az idegen uralommal szemben is meg tu-
dott védeni, annak tiszteletét és értékelését megkívánja az egész magyar hazától
is. Annyival inkább, mert hiszen huszonkét év szenvedésével és áldozatával be-
bizonyította, hogy önkormányzatát és szabadságát sohasem egyéni célok,
hanem a magyarság legfelső és legmagasabb céljai érdekében őrizte meg. 

Mostanában megint divat beszélni a demokráciáról. Aki Erdélyben jár,
meg kell érezze, hogy ott a magyarság körében igenis demokrácia van a szó-
nak igaz és tiszta értelmében. Mindenkit érdeme és munkája szerint becsül-
nek meg és sem a születés előjoga, sem a vagyon kedvezése, sem a hivatalos
rang, sem a megkülönböztető címzés nem tesz valakit többé. De igenis van
tekintély és kimagasló tisztség azokkal szemben, akik munkájukkal, példa-

adásukkal, emberségükkel és magyarságukkal különlegesen kitűntek a többi
közül. 

Aki Erdélyben külsőségekkel, rangokkal vagy címekkel, előkelőség vagy va-
gyon fitogtatásával akarná magát a nép fölé helyezni, azt minden rendű és rangú
körben kinevetnék és hamar lehetetlenné tenné magát. Ez azonban egyáltalán
nem jelenti azt, mintha az egyszerű erdélyi népben nem volna meg a magyar-
ságnak tisztességtudása s mintha jelszavakkal és uszításokkal ellene lehetne
fordítani azoknak, akik nagy családi hagyományaik, műveltségük és birtokállo-
mányuk miatt többet kellett, hogy vállaljanak a nemzeti és közösségi köteles-
ségekből s ennek a hivatásnak meg is tudtak felelni... Jövevény politikusok és
agitátorok láthatják, hogy pereg le az erdélyi magyar emberről mindenféle jelszó
és uszítás, hogy törik meg minden pártütési szándék és szétbontási próbálkozás
a magyarság politikai és gazdasági szervezeteinek egységén. 

Ez az egység pedig nemcsak hirdetett szó, hanem valóságos tény... Termé-
szetesen nem mesterséges, nem mechanikus egységről van itt szó, hanem szer-
ves összetartozásról, az élet valóságos együttességéről. Az erdélyi felfogás
ebben határozott és félreismerhetetlen, de egyáltalában nincs ellentétben az or-
szágos közérdekkel s a magyar nemzetnek és a magyar államnak eszméjével.
Ellenkezőleg! Éppen azért, mert e felfogásnak az önkormányzati szellem az
alapja , mert az egyén és a köz egyensúlya a legfőbb szempontja, és mert az
emberi és a nemzeti szabadság légköre veszi körül, – az egész magyar nemzet
számára nemcsak hasznos, hanem nagyon tanulságos is. (Nemzeti Újság,
1943. október 31.)” 

Nem meglepő, hogy az anyaországból érkező erdélyi utazó, koroktól, kor-
szakoktól függetlenül, hasonló tapasztalatokkal tér meg Erdélyből. A családias,
patriarchális közelség, az öntevékenységre való hajlam, az élő közösségi szel-
lem, az a bizonyos „kalákás szellem” meg a nyitottság, mindenkor feltűnt és
feltűnik. S ez mindmáig észlelhető, bár fokozatosan oda is behatol a külvilág
elkerülhetetlen hatása. És mégis.

A kegyetlen román elnyomás éveiben is szerveződött alulról a szövetkezeti
mozgalom, melyről a Hitel egyik alapító szerkesztője, Vita Sándor, mint tevé-
keny résztvevő írt a lap hasábjain. Ez a mozgalom túlterjedt jelentőségében a
gazdasági feladatokon, és kulturális, sőt egyházi téren is próbált segíteni. Ilyen
körülmények között működhetett az EMGE is, az az önszerveződési csoda,
mely 103 éven át élt, s végül már sok százezer erdélyi magyar paraszt életét
határozta meg. S ha már a paraszt szónál vagyunk, hadd említsem meg újra,
hogy apám, aki az EMGE ügyvezető alelnöke volt, engem már kisiskolás ko-
romban megtanított arra, hogy ez a szavunk távolról sem pejoratív, hanem
ellenkezőleg: a nemzet megmaradása szempontjából szent szó. És a Dél-Er-
délybe szakadtak is tovább vitték az EMGE munkáját. Erről nagybátyám, lán-
dori Szász Ferenc mesélt sokat, aki a délerdélyi magyar parasztság védelmében,
mint EMGE-vezető és Szász Pál munkatársa, tucatnyi alkalommal állott a
román hadbíróság előtt.

De beszéljünk Székelyföld nagy gondjáról, a terület eltartóképességét fo-
kozó iparosítás hiányáról. Erre sajnos nem maradt idő. Amikor viszont bekö-
vetkezett, nem ezt a célt szolgálta, hanem a román munkaerő betelepítését.
Ennek durva formáival a Ceauşescu-diktatúra idején volt alkalmunk találkozni,
és a csendben, ravaszul folyó aknamunka ma sem állt meg. S ki tudja, hogy az
elvándorlás kényszerű hullámain az a 150000, mára hány százezerre menő
emberveszteséget jelenthet. 

Aztán újabb aktuális témára térvén: az önkormányzatiság, vagyis nevezzük
mai nevén, az autonómia vágya is a székely szabadság évezredes beidegződése
révén élhet oly erősen a székely-magyarban. De ez tágabb értelmében egész
Erdély magyarságára érvényes. Nem véletlenül kérte 1940 őszén a visszacsatolt
Észak-Erdély vezető értelmisége a Hitel asztalánál készült memorandumban
Teleki Páltól Erdély bizonyos fokú autonómiáját.
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Végül pedig az utazó újságírók észlelik az erdélyi demokratikus gondolko-
dásmód valóságos jelenlétét: a cím és rangkórság nevetségessé válását és a
közösségért végzett munka megbecsülését, a szolgálat szellemének elfogadott-
ságát, ami sajnos a mai magyar társadalomból annyira hiányzik, s szó esik a
„jövevény politikusok és agitátorok” kudarcáról is. Arról, amiről nemzedékem
a szüleitől nem kevés és csalódásokat okozó történetet hallhatott, beárnyékolva
ama négy év egyébként ragyogó emlékét.

Ami sajnos mára a legtöbbet szenvedett az az egység szilárdsága. Ennek
helyreállítása ma is sokkal erősebbé és ellenállóbbá tehetné Erdély magyarsá-
gát. És általában a magyarságot.

y

Beköszöntő
Kereszturi Dezső: Hírünk a világban 1943/12.

„Politikai helyzetünk a történelmi, népi, földrajzi, gazdasági és államhatalmi
erők játékában alakul ki s a fontos döntések idején annál függetlenebb szándé-
kainktól és elhatározásunktól, mennél nagyobb lesz a különbség a kis és nagy
népek erőviszonyai között. De történelmünk nem egy eseménye bizonyítja, hogy
valóságos helyzetünk, a felénk irányuló szándékok s a sorsunkba avatkozó erők
elfogulatlan ismerete megóvhat bennünket olyan katasztrófáktól, amelyeket ön-
hittségünk, vagy illúzióink szükségképp fejünkre idéznek. A népünkről kialakult
reálpolitikai vélemények felmérése nem lehet e vita feladata: néhány alapvető
szempontot – hosszú évek külföldi tapasztalatának tanulságaként – mégis szük-
ségesnek érzek itt röviden ismertetni. 1. Európa tisztában van azzal, hogy kis
nép vagyunk. A »kis nép, nagy nemzet«, néhai Pethő Sándor szép formulája,
legfeljebb itthoni használatra alkalmas; az »ezer éves múlt«, az »Európa védő-
bástyája«, az »államfenntartó guvernamentális képesség«, az »angolokéval egy-
idős fejlett alkotmány« s hasonló igazságok csak nekünk érdekesek, Európa
reálpolitikusait meglehetősen hidegen hagyják. 2. Európa, ha nem is beszél
róla mindig, érzi, hogy magános, rokontalan nép vagyunk, amelyért nem állnak
jót hatalmas testvérei, amelyet az Isten csodálatos kegyelmén kívül csak sze-
rencséje s a maga ereje segít. Tudják, hogy a szomszédos kis népek gyűlölködve
néznek ránk. Mindig együtt emlegetnek bennünket Németországgal, amellyel
való együvé tartozásunkat a Habsburg-monarchia százados hagyománya bevéste
az európai köztudatba s amelyhez a politikai szövetség és kulturális kapcsolatok
erős szálai fűztek bennünket nemzeti önállóságunk évtizedei alatt is. Az ellenünk
irányuló ellenszenv nem kis részben tehát Németország szövetségese ellen irá-
nyul azoknak a népeknek köréből, amelyek a német nép évszázados ellenségei.
3. Európa politikusai jól tudják, hogy veszélyes, vihar járta helyen vagyunk,
nem oly védettségben, mint Svájc s nem oly távol a világ tülekedőhelyétől,
mint a skandináv-népek, hanem ellenséges nagyhatalmak, germánság és
szlávság ütközőterében, mindkettőnek útjában, de mindkettőnek alkalmas
harcieszközként, támaszpontként, ugródeszkaként. Ehhez alkalmazzák tehát
ítéletüket s nem érzelmes rokon- vagy ellenszenveikhez. Ez barátainkra s el-
lenségeinkre egyaránt áll.  Kereszturi Dezső: Hírünk a világban  (Magyar Csil-
lag, III. évf. 23. sz. 639–640. old.)” 

Ha addig nem sikerült, a XX. század, s annál is hatásosabban a XXI. század
eleje győzhetett meg minket arról, hogy érdektől mentes barátságot, szövetsé-
get, támogatást, kiváltképp elismerést teljesen felesleges várnunk, s különösen
nem elvárnunk. Előfordulhatnak az érdekeltségek pillanatnyi átfedései, és akkor
kapóra jön a külvilág egyik vagy másik részének, hogy létezünk, de többnyire
útjában állunk céljaiknak. És ezek a célok soha nem igaz és előremutató, vagy

éppenséggel önzetlen célok. A magyar politikai bölcsesség reávezethet hasonló
oldalvizekre, de az ilyen utazás soha nem biztonságos és nem hosszú távú.

Az igazi hosszú távú és tiszta célok támogatása, vagy az ezekért folyó bátor
küzdelem, csak az esetleges következmények vállalásával történhet, de adott
helyzetben az egyedüli kiút lehet. Ez az a harc, amelyik ezúttal nem egyszerűen
vérrel, hanem mindenünket kockára téve vívható meg. Sikere a Németh László-i
nagy – Európát is megmentő – tett, vagy a Tamási és Albrecht által hangoztatott
„merjünk nagyok lenni” szellemében képzelhető el. Ezt önmagunkon kívül sem-
miféle földi erő megbízhatóan nem támogathatja, csak a transzcendensbe vetett
hit, amely már annyiszor bizonyított.

y

A világ is megrendült?
Csekey István: A százéves „Szózat” és a külföld 1943/12.

Keveset tudtunk arról, hogy a Szózat mekkora hatást gyakorolt a kor európai
költőire. Akkor még nem pusztított a ma ismert közöny, és halló fülekre talált
a szépen zengő és igaz pátosz.

„Most ünnepelték országszerte a »Szózat« megzenésítésének századik év-
fordulóját. Néhány évvel ezelőtt pedig kerek száz esztendeje volt, hogy Vörös-
marty Mihály »Szózat«-ával megajándékozta nemzetét. Nyomai vannak, hogy
néhány versszakát már 1835-ben vetette papírosra, majd 1836-ban kidolgozta,
de a »Szózat« nyomtatásban először 1837-ben jelent meg Bajza József
»Aurorá«-jában. Alig van még egy magyar költemény, melynek fényesebb lett
volna a sorsa, mint a »Szózat«-nak, amely palotától a kunyhóig elterjedve nem-
zeti dalává vált a magyarságnak. Csak Kölcsey »Himnusz«-a és Petőfi »Nemzeti
dal«-a dicsekedhetik hasonló elterjedéssel. Ez a három költemény oly szorosan
nőtt össze az utóbbi évszázad magyar történelmével, hogy valóban a magyar
nemzeti lélek őseredeti megnyilvánulásának tekinthető. Vörösmarty »Szózat«-
a nem viseli ugyan egy himnusz büszke címét, valósággal azonban Kölcsey
»Himnusz«-ával együtt a magyar nép nemzeti himnuszává vált. Hivatalos és nem
hivatalos ünnepélyek alkalmából a két nemzeti dalt együtt vagy váltakozva ének-
lik. Csak a trianoni katasztrófa óta társult még hozzájuk Papp-Váry Elemérné
»Hitvallás« című verse, amely »Magyar hiszekegy« címmel nemzeti imává vál-
tozott. 

Mindennapi imáinknak azonban sajnos az válik közös sorsává, hogy szavuk
folytonos pergetése közben elfakul az értelmük. Gépies monotonsággal mor-
moljuk őket, s közben elvész az, ami bennük mélység és örök, amiben minden
idők magyarja magára találhat. Pedig gyönyörűen figyelmeztet bennünket
Arany: »Oh értsd is a szót és könnyelmű szájon Merő szokássá imád ne váljon!«
(Rendületlenül.) 

Miként »Az ember tragédiája« ízig-vérig politikai természetű költemény, s
Madách megírta azt, amit Goethe »Faust«-jában elmulasztott: akképpen mond-
hatjuk, hogy a »Szózat« elejétől végig a hazáról írt hősköltemény. A hazaszeretet
magasan zengő ódája, az ember és föld kapcsolatának örök mítosza, az egyének
viaskodásának zűrzavarában a nagy magyar sorsközösség világnézetének filo-
zofikus himnusza. »Hazádnak rendületlenül Légy híve, oh magyar!« Lehetne-e
pregnánsabban kifejezni a magyar élet örök programját? Ez a parancs a hűség
parancsa, amely elválhatatlan szimbiózisban egyesíti a magyar földet népével.
Emellett szinte eltörpül a nagy dilemma: a »jobb kor« vagy a »nagyszerű halál«
kérdése, mert »Itt élned, halnod kell.« De nemcsak erkölcsi érzelmek láncolnak
bennünket ehhez a földhöz, hanem a történelmi sorsközösség parancsszerű kö-
vetelménye is. »Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar«. Minden
más föld nekünk idegen, mert »A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely.«
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A múltunkban és történelmi hagyományainkban gyökeredző sorsközösség
avatta e földet hazánkká. 

»Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt.« 

Ez a fényes történelmi múlt, melynek során »küzdtenek a honért hős Ár-
pádnak hadai« s »törtek össze rabigát Hunyadnak karjai« és hordozták a sza-
badság véres zászlóit: ez a hőstettekkel felékesített nemzeti történelmünk
egyben nagy biztatónk a jövőre, mert »Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet
e hazán.«

Vörösmarty Szózat«-a a magyar romantika gazdag nemzeti lírájának ter-
méke. Keletkezésének története a múlt század harmincas évei reformkorsza-
kának történetével van szoros kapcsolatban. Vörösmarty nemzeti ihletettségű
költészetével hasonló szerepet tölt be a magyar irodalomtörténetben, mint »a
legnagyobb magyar« a politikai történelemben. A fiatal Vörösmarty nemzeti
koncepciója még a preromantika keserű alaphangulatában gyökeredzett. Ez a
bécsi kongresszus után bekövetkezett korszak, melyben Magyarország az oszt-
rák monarchiába bekebelezett tartományként az önálló állami lét minden lehe-
tőségétől megfosztva tengődött. E korszak történelemszemlélete volt a
költészetben a passzív álmodozás, a tétlen múltimádat és a sors rendelésében
való rezignált megnyugvás. A klasszikus hősimádatnak és a múlton csüngő pasz-
szív dicsőségvágynak legnagyszerűbb költői kifejezője volt Vörösmarty modern
eposza, a »Zalán futása«. Ez a magyar »Kalevala« volt ama nemzeti eszménynek
a hőskölteménye, amely a magyarságot a rendi állam korában eltöltötte. Egé-
szen figyelemreméltó, hogy a világhódító romantika korában a két testvérnemzet
legnagyobb fiai közül kettőt egy időben fog meg az a gondolat, hogy nemze-
tünknek ősi hagyományait hőskölteményekben egyesítsék. Mennyivel szeren-
csésebb volt azonban a finn Lönnrot, mint a magyar Vörösmarty. A finn nép
ajkán éltek még az ősi runók. Csak össze kellett azokat gyűjtenie és egybefűz-
nie. Mennyivel nehezebb feladata volt Vörösmartynak, akinek a költői képzelet
erejével kellett benépesítenie a magyar Olympost. De mindkettőjüknek közös
volt a céljuk: a nemzeti mitológiával az ősi dicsőséget feltámasztani és segítsé-
gével a nemzeti öntudatot felkelteni. 

Széchenyi új reformnacionalizmusa Vörösmarty filozófiáját és költészetét új
irányba tereli. A legnagyobb magyar hadat izen elavult rendi alkotmányunknak
és meg akarja változtatni gazdasági rendünket. A dicső múltról való ábrándozás
nem elegendő. Csak a tetterős, komoly és előrelátó munka segítheti át a nem-
zetet történelmének holtpontján. A húszas évek rezignált hangulatában rendkívül
nagy hatása van Széchenyi jövendölésének arról a Magyarországról, amely nem
volt, hanem lesz. A múlt helyett tehát a jövő, a régi ápolása helyett a bírálat, a
tépelődés helyett a munka és a halál helyett egy újszerű élet lehetőségei. Vö-
rösmarty világnézetét most már Széchenyi nemzeti koncepciója  hatalmasan
befolyásolja. Eszmevilágát kiemeli a céltalan pesszimizmus birodalmából. Ahe-
lyett, hogy világnézeti harcoknak engedné át magát, Vörösmarty a nagy magyar
nemzeti sorsközösségnek válik felébresztőjévé. Ez volt az az út, amelyen Vö-
rösmarty a »Zalán futásá«-tól a »Szózat«-ig elérkezett. 

Hogy Széchenyi, az egész korszaknak nagy inspirátora, miként befolyá-
solta a »Szózat« keletkezését, érdekesen világítják meg a legújabb kutatások.
Szé chenyi 1835. november 30-án tartotta híres országgyűlési beszédét a
magyar nyelv ügyében. Ebből az évből találtak Vörösmarty hátra hagyott írá-
sai között egy cédulát, amelyen a »Túlvilági kép« című költeményének (1835)
néhány sora után a »Szózat« első két versszaka olvasható. Látszólag ez volt
az első fogalmazvány, amely a végleges szövegezéstől még eltért. Amikor
1836-ban az egész költeményt írta, ezt a fogalmazást megváltoztatta. Ha
most már a »Szózat« bevezető szavait olvassuk, megtaláljuk azokat Széchenyi

említett beszédében. »A magyarnak csak itt van egyedül hazája... A szegény
magyar édes hazánkat kivéve széles e világon se találtatik.« De akármint volt
is, bizonyos, hogy Vörösmarty nemzeti líráját akkor Széchenyi reformnacio-
nalizmusa befolyásolta. 

Hogy Vörösmarty »Szózat«-a rövid idő alatt mily közkedveltté lett, az is bi-
zonyítja, hogy Bartay Ede, a Magyar Nemzeti Színház igazgatója, 1843-ban
húsz arany pályadíjat tűzött ki legjobb dallamára. A versenyben Egressy Béni
lett a győztes. 

Vörösmarty híres költeményét hamarosan tizenegy idegen nyelvre fordították
le. A »Vasárnapi Újság« 1861. évfolyamához külön füzetben csatolt melléklet
közöl is német, francia, angol, olasz, szlovén, tót, oláh, szerb és vend nyelven
kilenc műfordítást. Ámde Vörösmarty nagy életrajzírója és műveinek gyűjtemé-
nyes kiadója, Gyulai Pál nem tudta, hogy a »Szózat« első fordítása svéd nyelven
jelent meg. Még a németet is megelőzte, amely 1846-ban látott napvilágot
Treumund (Steinacker szepességi evangélikus pap-költő álneve) Gusztáv
»Herzensklänge« című kötetében. Vörösmarty »Szózatának« svéd fordítója
Kellgren Herman (1822–1856) volt, a keleti irodalom professzora a helsinki
egyetemen. Ez a magyarul is tudó, svéd anyanyelvű finn költő a magyar erede-
tiből ültette át a »Szózat«-ot. A »Helsingfors Morgonblad« 1845. április 14-i
számában jelent meg a következő címmel: »Ungersk Nationalsang. Af. Vörös-
marty. Öfvers. H. K.« 

Hogy a gyönyörű nemzeti himnuszt Finnországban mennyire becsülték,
mutatja, hogy az 1846. évre szóló »Necken-Kalender«-be ismét fölvették. Ez
1845 karácsonyára jelent meg. Aspelund evangélikus prépost elbeszélése sze-
rint Kellgren saját kezűleg adta át a kalendáriumot Runeberg Johan Ludvignak,
a svéd anyanyelvű nagy finn költőnek, aki egy pillantást vetve annak tartalom-
jegyzékébe, azonnal felütötte a pompás költeményt és miután elolvasta, szép-
ségét és izzó hazafiságát dicsőítette. Kellgren műfordítása azonban bizonyosan
még nyolc hónappal előbbről ismerős volt előtte, mert 1832 és 1837 közt
szerkesztője, később pedig, amikor Porvoo-(Borgå)-ba átköltözött, szorgal-
mas munkatársa volt előbbi újságjának, a »Helsingfors Morgonblad«-nak.
Most, amikor a költeményt a kalendáriumban ismét felfedezte, valószínűleg
csak örömét akarta Kellgrennek kifejezni a szép magyar nemzeti dal fordítása
fölött. 

Nem csoda, hogy az erőteljes nemzeti himnusz Runeberg lelkét oly mélyen
megragadta. A magyar irodalom már korábban is érdekelte. Később Kazinczy
Ferenc és Kisfaludy Sándor költeményeiből fordított. 1846 tavaszán írta aztán
Runeberg Kroksnäsben »Vårt land« (A mi országunk) című költeményét, amely
még ugyanennek az évnek őszén Porvooban ismertté vált. Az óda azonban tel-
jes egészében 1847. április 1-én jelent meg a »Fosterländsket album« 3. fü-
zetében. 1848. május 13-ától fogva a »Vårt land« a finnek nemzeti énekévé
vált, és ugyanez év december 10-én mint bevezető ditirambus jelent meg
»Fänrik Ståls Sägner« (Ståls zászlós elbeszélései) című regénysorozatához,
melyben a finn–orosz háború véres dicsőségét és szomorú szenvedéseit örö-
kítette meg. 

Nem nehéz most már a feltevés, hogy amikor Runeberg Vörösmarty »Szó-
zat«-át a »Helsingfors Morgonblad«-ban olvasta, feltámadt lelkében a testvér-
népre való emlékezés. Önkéntelenül a két nemzet sorsának hasonlóságára
gondolt. Arra, hogy mindketten évszázadok óta idegen iga alatt szenvedtek, de
nem roskadtak össze. Sőt ellenkezőleg, dicsőséges múltjoktól lelkesítve, ren-
dületlenül várnak a jobb korra vagy a nagyszerű halálra. És valóban, ha
Runeberg »Vårt land«-ját behatóan egybevetjük Vörösmarty »Szózat«-ával, ez
utóbbinak hatását nem lehet tagadni. Mind formájában, mind tartalmában ki-
mutatható. 

Első pillanatra feltűnik, hogy Runeberg átvette a »Szózat« versformáját. A kü-
lönbség csak annyi, hogy a négy sor közé még egy jambusi verssorpárt közbe-
iktatott, amely az első sorral rímel. 
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E külső mellett azonban sokkal nagyobb és fontosabb az a hatás, amelyet
a magyar nemzeti dal gondolatmenete Runeberg költeményére gyakorolt. A kü-
lönbség csak az, hogy gonddal, karddal és ekével küzdöttek a honért egykor a
finn apák, ahol azonban minden szikla, minden tó, minden terméketlen rög ara-
nyat ér. A »Szózat«-ban ellenben karddal és vérrel kellett a népnek megvédel-
mezni a termékeny magyar földet a sok ellenség ellen. Ennél az egybevetésnél
nemcsak egyes szavak, hanem egész kifejezések is hasonlóságot mutatnak.
Amikor pl. a »Vårt land« hetedik versszakában olvassuk: »Hur ödet kastar än
vår lott, Ett land, ett fosterland vi fått.« Magyarul: »Bármint vessen a sors, van
még hazánk, szülő hazánk.« Ugyanez a gondolat Vörösmartynál: »Áldjon vagy
verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.« 

A különbség tehát csak a két nemzet alaphangulatában van és abban az al-
kalomban, melyre a két költemény készült. Közös bennük az utalás az ősök
harcaira és a szebb jövendőre. Amellett Vörösmarty hazájának régi dicsőségére
emlékeztet s új küzdelemre hívja fel a nemzetet. Vagy győznie kell, vagy – miként
a népnek jóslatszerűen feltárja a jövőt – végzetének rohan elébe.

»Vagy jőni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű hálál, 
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.« 

Runeberg nem mer nagyszerű halált jósolni, neki feltétlenül vigasztalnia kel-
lett, mert a finn népnek már mögötte volt a végzetes küzdelem. Emellett a »Stål
zászlós elbeszélései«-ben amúgy is vigasztalan, szomorú képet festett, és így
legalább ebben a bevezető költeményben kellett erőt öntenie az olvasóba.
Utolsó verse tehát lelkes fölbátorítást tartalmaz és valóban vigasz az olvasóra.
Vörösmarty ellenben csak két sorban utal a jobb jövőre, amikor így kiált fel:
»Még jönni kell, még jönni fog Egy jobb kor...« 

A finnországi irodalomtörténészek közül már többen rámutattak arra a ha-
tásra, amelyet Vörösmarty »Szózat«-a Runeberg »Vårt land«-jára gyakorolt. Ér-
dekes pl. Cygnaeus finnországi svéd író véleménye. Miután ismerteti az 1848.
évi manifesztumot, amely a »Vårt land«-ot finn nemzeti himnusznak deklarálta,
írja: »Senki sem gondolt arra, hogy a dal ama hangok visszhangjának tekinthető,
amelyek egy rokon nép elégedetlenséggel és gonddal csordultig telt kebléből
törtek elő. A dal ugyanis a mi tulajdonunk volt; a mienk, mint maga a föld,
melynek nevét kapta. A legjobb érzelmeket fejezte ki, melyek szó és név nélkül
mindannyiunk szívében hullámoztak és éltek. Mindaz a vad, rettenetes és vi-
gasztalan, ami Vörösmarty költeményében kifejezésre jutott, a »Vårt land«-ban
békésen, nyugodtan és tisztán jelent meg, miként az esti égbolt.« 

A magyar irodalomban a nemrég meghalt északi kultúr diplomata, Leffler
Béla hívta fel a figyelmet először a két nemzeti dal hasonlóságára. De elmu-
lasztott rámutatni arra a rendkívül érdekes és bennünket igen közelről érdeklő
körülményre, hogy a »Vårt land« finn (és német) fordítása 1851-ben a
»Soumetar« című finn folyóiratban K. K. aláírással finnül is megjelent, és abból
a velünk rokon finn nép nemzeti himnusza, a »Maamme« (Hazánk) keletkezett.
Runeberg, a svéd anyanyelvű finn hazafi ugyanis eredetileg svédül írta meg. 

Ha most már meggondoljuk, hogy az észt nemzeti himnusz alig egyéb, mint
a finn himnusznak nemzeti viszonyaikra való átköltése, a Paciustól szerzett dal-
lamuk pedig teljesen azonos: továbbá, hogy a kis finnugor liv nép nemzeti dala
csak az észt himnusznak egy változata: akkor végeredményében azt állíthatjuk,
hogy a három északi finnugor testvérnép nemzeti himnusza a magyar költői
lángész, Vörösmarty »Szózat«-ának hatása alatt keletkezett. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a magyar nemzeti szellem egyik legragyogóbb
alkotása csak a rokon népek hazafias költészetét ihlette. 1861-ben jelent meg
Prágában egy kötet cseh nyelven a következő címmel: „Szózat.” Társadalmi
cseh daloskönyv. Összeállították Barak, Prerhof és Vilímek. Ennek 58–60. lap-
jain mit olvasunk? »Nemzeti dal«: 

»Hazádhoz, cseh, légy hűséges! 
Ez Isten törvénye. 
Hazád – anyád, aki ápol 
S ölében eltakar. 
Hiába e széles földön 
Más hazát keresni: 
Itt kell élned, itt kell halnod, 
örömben és bánatban!« 

Így megy tovább Vörösmarty „Szózatá”-nak csaknem szó szerinti fordítá-
saként, a magyar hőstettek helyébe a cseh hőstetteket állítva. Ne higgyük azon-
ban, hogy a költemény végén a magyar költő neve olvasható. Róla hallgat az
írás, sőt még a cseh szerzőről, illetőleg a tolvajról is, aki nemzeti imánkat már
1861-ben egyszerűen kisajátította. Ez a szellemi tolvajlás, amely legszentebb
kincsünket orozta el ily álnokul, annál súlyosabb, mert a cseh anyák egy em-
beröltőn át a magyar szellemi kincs hangjai mellett lelkesítették gyermekeiket
és nevelték ellenségeinkké. Ámde az osztrák szomszéd sem akart elmaradni a
cseh kultúrnép mögött. 1928-ban Rungaldier Randolf bécsi tanártól
„Oesterreich” címmel egy kis kötet jelent meg Berlinben. Könyvét a követke-
zőképpen fejezi be a 49. lapon: »Wir sehliessen diese kurze Betrachtung
Oesterreichs ... mit den prophetischen Worten Ulrich von Hutten’s, des edlen
Vorkämpfers deutscher Einheit…«:

»Es kann nicht sein, dass soviel Geist 
Und Kraft und heilig Mut 
Hinwelken soll, weil auf dem Land
Ein schwerer Fluch nun ruht. 
Noch kommen muss und kommen wird 
Ein bessrer Tag, um den 
Viel hunderttausend Lippen, ach, 
Mit heisser Inbrunst fleh’n.« 

Első tekintetre nyilvánvaló, hogy az 1488 és 1523 közt élt Hutten Ulrichnak
tulajdonított vers nem egyéb, mint Vörösmarty »Szózat«-a 8. és 9. versének az
a kitűnő német fordítása, amely Moltke Miksa tollából 1861-ben jelent meg a
»Vasárnapi Újság« már idézett mellékletén. Amikor aztán a Budapesten meg-
jelenő »Literatura« szerkesztősége kérdést intézett Rungaldierhez, hogy hon-
nan vette az idézetet, a kitűnő tanár azt felelte, hogy eredeti jegyzeteit
elvesztette és így nincs módjában az eredeti helyet közölni. 

Íme így hatott Vörösmarty páratlan alkotása nemcsak északi rokonaink ha-
zafias költészetére, de a szomszéd népekére is. E szimfonikus nagy ének hul-
lámrezgései nemcsak a svéd és finn írókat termékenyítették meg, hanem csehek,
tótok és osztrákok is a magyar géniusztól kisajátított lelki kincsekkel lelkesítet-
ték honfitársaikat. 

A »Szózat« azonban mégis csak idebent töltötte be igazi hivatását. Abban a
hazában, melynek földjéhez, népéhez és hősies történetéhez fűződött. Külön-
bözik is minden más nép nemzeti dalától. »Itt a dicsőség reggele!«, énekli büsz-
kén a francia. A »Marseillaise«-zel valóban egy forradalom kitörését lehetne
előidézni. A porosz győzelmi koszorúkról s a németség világelsöprő diadaláról
harsog. Az angol a tengerek uralmát zengi. A lengyelek himnusza a lemondás
éneke, egy haldokló nemzeté. 

A »Szózat«-on is a keserű pesszimizmus az úr. Miként Ady, Vörösmarty is
a »halál rokona«. A magyar romantika korában még a nemzethalál rémsége kí-
sértett. A baljós tényeken kívül az elmékre nehezedett Herder történelemfilo-
zófiai jóslata, mely szerint a magyar el fog tűnni a nemzetek sorából, miután az
európai keresztény kultúra védőbástyájaként betöltötte hivatását. Élete alkonyán
maga Vörösmarty is összeroskad, amikor a szabadságharc szörnyű kimenete -
lében jóslatát beteljesedni érzi. Pedig hol volt még Világostól Trianon! Még
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csak aztán jött »a nagyszerű halál«, »S a sírt, hol nemzet süllyedt el, Népek ve-
szik körül.« Ámde abban a biztatásban van a »Szózat« történelmi hivatása, időt-
len értéke, jelenünk döbbenetes sivársága közt felemelő vigasza, hogy 

» ...annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán.« 

Fenséges múltunk öntudatával várjuk tehát a »népek hazájá«-tól, a nagyvi-
lágtól, hogy revízió alá veszi rólunk elhamarkodott ítéletét, és történelmi joga-
inkat méltányolva, érdemeink szerint fog ítélni a világ nagy areopágja.
Elhivatottságunknak életünket továbbformáló ezzel a benső öntudatával zengjük
Arannyal: 

»Hallottad a szót: »rendületlenül«? 
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, – 
Lenn a sikamló tér, nyomás felül, 
Vész és gyalázat el ne rántsanak. 
Óh, értsd meg a szót: árban és apályon 
– Szirt a habok közt – hűséged megálljon!«”

A szerző még megjegyzi: „1940 könyvnapjára húsz nyelven adtam ki a
„Szózat”-ot a következő kötetben: A Szózat és a nagyvilág. L’Appel Chant
National Hongrois en 20 langues. 120 l. A kötet elején 45 lap bevezetésben
feltártam az érdekes nemzetközi témavándorlást, kikutattam a fordítások tör-
ténetét, mindeniknél jeleztem a fordításvariánsok lelőhelyét és lehetőleg a leg-
jobb fordítást adtam közre. Nem kisebb fordítók is akadtak, mint az idősebb
Dumas (…)”. 

A Szózat a maga korában nem véletlenül gyakorolt ekkora hatást más európai
népek költőire. Más volt ekkor még a világ szellemisége, más volt még a magyar
becsülete, és 1848 után csak tovább emelkedett.

Ebből a magasságból rántotta le aztán a szomszédok hazug és célzott pro-
pagandája, melynek ellensúlyozására nem voltunk felkészülve, azt alábecsültük,
sőt némi gyúanyaggal is szolgáltuk. A nekünk szánt sírt valóban népek vették
körül, de gyászkönnyek hullatása helyett kielégíthetetlen éhségű szemek me-
redtek ránk. De ismét megtörtént a csoda, és nagyon megfogyva, nagyon meg-
törve, de azóta is él nemzet a maradék hazán. Sőt azon kívül is.

Sokáig maradtunk mélyponton, s csak 1956 emelte ismét magasba a ma-
gyar haza becsületét, hogy aztán mára ismét minden megváltozzon. A hazug-
ságra épített új világ – melynek tulajdonképpen már 1956-ban is észlelhettük
jeleit – saját érdekei szerint, az ismert megdöbbentő hazugságokkal manipu-
lálva próbálja megsemmisíteni nemzeti imázsunkat, és ebben a megbünteté-
sünket kérő magyar ellenzék hűséges kiszolgálónak bizonyul. Ez is hun ga-
rikumnak nevezhető, hiszen a pártpolitika sehol sem – szomszédainknál külö-
nösen nem – tör be az ország, a nemzet érdekeit érintő területekre. Ez a
„nagyvilág” azonban – naponta észlelt tervek szerint – már nem a „népek ha-
zája” akar lenni, hanem csak hazátlan, modern rabszolga népek lakótelepe.

y

Imázsépítés és közöny
Hungarus Viator: Spanyolország és Erdély 1943/12.

Történelmünk során, el egészen napjainkig, mindenkor láthattuk, hogy nagy
magányunkban mekkora figyelmet szenteltünk a ránk figyelőkre. Volt idő, mikor
már azért is hálásak voltunk, ha tudomást szereztek létünkről. Pedig Európának

ennél sokkal többet illett volna tudnia a magyarokról, s ezen belül Erdélyről is.
Ha engedek a bennem bujkáló kisördögnek, akkor némi túlzással megjegyez-
hetném: ma viszont jobban járnánk, ha végre elfelejtenének.

„Mikor írja meg már valaki Erdély és Spanyolország kapcsolatainak törté-
netét? Marinescu Constantin egyetemi tanár, akit Kolozsvárt jól ismernek a
megszállás idején ott betöltött katedrájával kapcsolatban, éppúgy járt Spanyol -
országban, mint Iorga, és az Aragóniai Korona Levéltárában érdekes adatokat
talált V. »Nagylelkű« Alfonz aragóniai és nápolyi király kelet-európai diplomá-
ciájára, valamint balkáni expedíciójára vonatkozóan is. Ez a tüneményes
renaissance uralkodó román vajdákkal is levelezésben állott. Tudtommal erdélyi
magyar tudós még nem kutatott a spanyol levéltárakban, Királyhágón inneni
magyar is legfeljebb egy vagy kettő. Pedig a kapcsolatok kutatása aránylag szép
eredménnyel kecsegtet; súlypontjuk mind Spanyolország, mind pedig Erdély
»aranykorára« esik, és ha az erdélyi protestáns túlsúly a hajdanvaló jó transzilván
deákokat inkább az északi országokba és egyetemekre vezette is, a spanyol be-
folyás Bécsen keresztül kincses Kolozsvárig is eljutott, sőt spanyolok is szere-
pelnek Erdély történetében. Ami azonban a kapcsolatoknak külön zamatot ad,
az Erdély felbukkanása a spanyol klasszikus irodalomban: a távoli rejtélyes és
meseszerű »Transilvania« elmaradhatatlan barokk kellék a nagy Lope de Vega
világot jelentő deszkáin, és a példálózó Baltasar Gracián, Schopenhauer ked-
venc filozófusa, erdélyi fejedelmet idéz a szerencse forgandóságáról szóló el-
mefuttatásait illusztrálandó. Egy spanyol jezsuita ugyancsak napjainkban
mutatta ki, hogy Calderón Az élet álom című, híres művének – az egyik dráma,
a másik auto sacramental – ugyancsak köze van Erdélyhez, miután a főhős,
Segismundo, az emberi nem allegorikus megszemélyesítője, minden valószí-
nűség szerint több erdélyi fejedelem Zsigmond keresztnevének köszönheti spa-
nyol füleknek olyan szépen csengő nevét. Calderón, Lope de Vega, Gracián:
e három nagy név nem elegendő-e már önmagában is annak kimutatására,
mennyire nem volt közömbös a spanyolok számára Transilvánia. Túl hossza-
dalmas volna azonban e helyen felsorolni azt a sok poeta minor-t, akinek mű-
veiben Erdély latin–spanyol neve ugyancsak felmerül alkalomadtán, ha másként
nem, legalábbis egy-egy földrajzi jellegű felsorolásban. Magyarország is mese-
szerű táj a klasszikus spanyol képzelet számára, barokk szeszély, irodalmi kel-
lék; de Transzilvánia önálló életet él a spanyol lélekben, az érzelmi hangsúly,
amely a szót kíséri, sajátos jelleggel bír (aminthogy Erdély is sokkal nehezebb
problémája volt az elspanyolosodott osztrák udvarnak Bécsben és Prágában,
mint a sokkal hamarabb és simábban behódolt nyugati végek). Az irodalom-
történészek elsősorban mint romantikus kellékeket tartják számon az
„exotizmust”, a teremtő képzelet játékos expatriálódását és szertelen csapon-
gását távoli tájakon; a Hispániában született barokk szellem csapongott a maga
képére teremtett »forró Etiópia« és »jeges Norvégia« ellentétei között, és ezen
a lovagregényes mappamundin Transilvánia előkelő szerepet játszott.” 

TÖRTÉNELMI KAPCSOLATAINK
„Amikor egy középkori aragón–katalán király »Hungría és Dácia királyairól«
szóló könyveket kér párizsi levelezőjétől, ki tudja, nem Erdély ködös képe
lebeg-e homályosan lelki szemei előtt? (Egy katalán történész szerint ama Dácia
nem Erdély, hanem – Dánia volt; ez a verzió nehezen hihető, miután nyilván
jóval valószínűbb, hogy a Hungría szóhoz mintegy szervesen kapcsolódott a
Magyarországon túl fekvő titokzatos – az Ibériai-félsziget lakói számára titok-
zatos – országrész képe.) Az Erdélyben csatázó Szent László legendája egészen
feltűnő hasonlatosságot mutat a régebbi spanyol Santiago (Szent Jakab) legen-
dával, és könnyen meglehet, hogy – a középkori szokásoknak megfelelően –
annak csupán szándékolt utánköltése. Károly Róbert (vagy ahogy ő maga ne-
vezte magát, Caroberto) erdélyi harcainak híre könnyen eljuthatott Hispániáig,
miután a nápolyi udvar a legélénkebb összeköttetésben állott a félszigettel, és
tudósította az aragóniai udvart a keleti végekre szakadt rokon ügyeinek állásá-
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ról. Károly Róbert húgát a majorkai Ferrando infáns, majd maga II. Jakab ara-
góniai király is feleségül kérte nagybátyjától, Róbert nápolyi királytól. A király
azonban megtagadta unokahúga kezét, arra való hivatkozással, hogy Károly
Róbert testvérhúga kezét valamelyik ellenszegülő nagyúrnak szánja, behódolása
fejében, a magyar korona országaiban. A szóban forgó nagyúr neve azonban
nem maradt fenn, és Clemencia de Hungría X. Lajos francia király hitvese lett.
Ki tudja, azok a homályos házassági tervek nem állottak-e összefüggésben a
keleti végekkel, és a két aragón–katalán kérőt nem valamely erdélyi jelölt érde-
kében kellett-e kikosarazni? 

Nagy Lajos idején Kerekegyházi Lackfi Miklós siet 1356-ban a spanyol
Albornoz kardinális, pápai hadvezér megsegítésére; VI. Ince pápához intézett
szupplikációiból kiderül, hogy Zemplén grófjának Erdélyben voltak birtokai
(terra sua in medio Olachorum). Abban az időben már élénk a kereskedelmi
forgalom a jelentős katalán kereskedő- és kikötőváros: Barcelona és Kelet-
Európa között, és a barcelonai tanács zenggi konzulátusa révén Erdély
hírenevéből is eljutott nyilván valami Herkules oszlopaiig. 

Zsigmond királynak Fernando de Antequera aragóniai királlyal, ennek el-
sőszülött fiával, Alfonso infánssal és Benedek spanyol ellenpápával 1415-ban,
Perpignanban és Narbonneban lefolyt tanácskozásain nyilván az erdélyi urak
és vitézek is részt vettek. Zsigmond ezer magyar testőr kíséretében utazott, és
kíséretének egynémely tagja Kasztiliát és a galiciai Santiago de Compostelát
is megjárta kegyes zarándoklatban, amely egyúttal politikai hírszolgálatot is
célzott. Sajnos, e zarándokok neve az egy Garai grófon kívül nem maradt fenn,
és így nem tudjuk, vajon volt-e közöttük erdélyi nemesúr is. Alfonso infáns
azonban évtizedekkel később Hunyadi Jánossal szövögetett fontos kelet-európai
terveket. Az erdélyi vajdák legnagyobbika tragikus sorsú László fiát kívánta ke-
zesül az akkor már nápolyi király udvarába küldeni, ahol is együtt nevelkedett
volna jegyesével, Aragóniai V. »Nagylelkű« Alfonz Leonor nevű leányával.
(Ugyanebbe az időbe esik Alfonz havasaljai diplomáciai akciója, amely mögött
egy nagy középtengeri és kelet-európai császárság felettébb ambiciózus terve
kísértett, nápolyi központtal és székhellyel. Ez a császárság Aragóniától a Fe-
kete-tengerig terjedt volna, s ha megvalósul, egészen más irányt adhatott volna
Erdély történelmi és kulturális fejlődésének.) 

A középkori Európa egész aranyszükségletét mindössze két ország: His-
pánia és kincses Transilvánia bányái elégítik ki; Trajánus dáciai hódításának
hírét féltékenyen őrzi az ibériai félsziget; számára a Béticából származott római
császár mindmáig »spanyolként« van elkönyvelve. De az óriási távolság, a lassú
és veszélyes közlekedés, a közvetlen tengeri út hiánya szinte lehetetlenné teszik
közvetlen kapcsolatok kialakulását. Ha volt is némi kapcsolat, az mindvégig
szórványos maradt. Mindvégig Buda közvetít, és az út szinte kivétel nélkül
Dél-Olaszországon, Nápolyon keresztül vezet. A moreai és negropontei ké-
részéletű katalán fejedelemségek kapcsolatai Erdéllyel és Havasalfölddel mind-
máig homályosak és feldolgozatlanok; ezekre is Marinescu Constantin hívta
fel a figyelmet. Munkásságára erősen felfigyeltek a katalán tudományos körök,
akárcsak a román filológia olasz művelője, Carlo Tagliavini, volt budapesti egye-
temi tanár is. 

Hunyadi Mátyás új fejezetet nyit a spanyol–magyar kapcsolatok történeté-
ben. Hunyadi János nagyravágyó tervét: az aragóniai királyi házzal lépni frigyre,
ő váltja valóra, amidőn elnyeri Nápolyi Beatrix kezét. Mátyás előszeretettel
használta nagy címerében felesége – vagyis az aragóniai királyi ház – felettébb
komplikált címerét is, és az aragóniai címer Kassától Kolozsvárig számos akkori
építkezés falát díszíti. A spanyol–erdélyi kapcsolatok azonban még ebben az
időben is merő függvényei a magyar–nápolyi relációknak. 

Ebben az időben fejezi be Katolikus Ferdinánd és Izabella az egész ibér fél-
sziget egyesítését egy jogar alatt. A mohamedán veszély megszűnik Nyugat-
Európában a mórok kiűzésével vagy beolvasztásával, de Keleten annál
fenyegetőbb méreteket ölt. A mohácsi csatavesztés visszhangja nagy és hosszan

tartó Spanyolországban is, és csak a napokban akadtam rá Francisco de Rojas
XVII. századbeli drámaíró apró füzetére, amely még egy évszázaddal később
is megemlékezik Lajos király elestéről. Ebben a drámában, amely az El desafío
de Carlos Quinto címet viseli, Zápolya János is fellép Juan Sepusio név alatt,
magas protektora, Szolimán szultán oldalán; V. Károly pedig testvéröccse, Fer-
dinánd király érdekében személyesen is hajlandó kardját összemérni lovagi pár-
viadalban a szultánnal. A darab a szultán harc nélküli megfutamodásával
végződik, és Juan Sepusio aláveti magát a császárnak, aki kegyesen fogadja az
aklába megtért keresztény bárányt. 

Akkoriban »Transilvania« már szinte közhely a spanyol irodalomban; ha
mégis kiemeljük e másodrendű drámaíró munkáját, ez főleg azért történik,
mert jelképesen leegyszerűsített jeleneteiben jellegzetes módon fejezi ki a spa-
nyol politika vágyálmát: a protestáns Erdély visszahódítását a katolikus egyház
számára. Mikor a sors kifürkészhetetlen szeszélyéből a németnek nevelt V. Károly
kerül a spanyol trónra, ahol teljesen megejti a hispániai katolicizmus misztikuma,
Katolikus Ferdinánd legkedvesebb unokája, Ferdinánd kapja osztályrészéül Auszt-
riát és Csehországot, valamint a II. Ulászlóval kötött családi szerződés alapján
a magyar trónt is, a Jagellók magva szakadása következtében. Ferdinándot tel-
jesen spanyolnak nevelték; vele indul meg a spanyol befolyás Közép- és Kelet-
Európában; a bécsi udvar teljesen elspanyolosodik, és még a pénzügyeket
is hosszú időn át a »hispán kamara« intézi. A nemzeti ellenkirály elsősorban
Erdélyre támaszkodik a Habsburgok egyre növekvő befolyása és hatalma
ellen, és a spanyolok által életre hívott ellenreformáció ereje csupán Erdély
bástyáin törik meg, amelyeket már-már megvívhatni vélt. Spanyol jezsuiták
jelennek meg Erdélyben is; Fráter György megöletésében is spanyol szándékok
érvényesülnek. Hamarosan kiadható lesz egy egykorú spanyol magánlevél erről
a nagy horderejű eseményről, amely a honi földeken állomásozó és harcoló
spanyol tercio táborából vitte meg a hírt a félszigeten otthonmaradt rokon-
ságnak. 

Spanyol a híres – mifelénk inkább hírhedt – Carillo atya is: spanyol és je-
zsuita. Ugyancsak az Genga atya is, Báthory Zsigmond tanácsadója és lelki -
atyja, aki erdélyi működését fontos politikai levelezésre is felhasználja, csakúgy
mint korabeli rendtársai mindahányan. (Joaquín de Entrambasagua s spanyol
Lope-specialista szerint Lope de Vega Erdélyre vonatkozó ismereteit Genga
leveleiből meríthette; véleményem szerint erre a nagy színpadi szerzőnek semmi
szüksége sem volt, miután azok pusztára közhely jellegűek). Az ellenreformáció
számára Erdély a nagy tét; eszközei a spanyol szoldateszka és a jezsuiták. De
az erdélyi fejedelmek okos politikáján a legügyesebb intrikák, a legerőszakosabb
tervek is megtörnek: a spanyol befolyás érvényesülhet kulturális téren, az ud-
varias magyar beszédben, az öltözködés terén is bizonyos fokig, de a politika
mezején Erdély a maga útjait járja és az északi protestáns országok felé tájé-
kozódik. A bécsi spanyol udvaron kívül azonban Hollandia egyetemein is talál-
koznak a spanyol szellemmel az erdélyi teológusok; Flandria földjén közvetlen
közelből szemlélik a spanyol uralom jó és rossz emlékeit és megemlékeznek
Oláh Miklósról is, II. Lajos özvegye, Mária özvegy királyné és flandriai helytartó
magyar kancellárjáról, a későbbi esztergomi prímásról, aki erdélyi származású
volt. Az erdélyi kancelláriák érdeklődése egészen a távoli Luzitániáig kiterjed.
Itt emlékezetből idézem egy erdélyi fejedelem – alighanem Rákóczi György –
bécsi magyar levelezőjének kissé rejtélyes sorait: »különb-különb jó híreink foly-
nak Portugáliából...« Vajon ki tudja, milyen erdélyi tervek forrtak emögött a la-
konikus hír mögött? Vajon milyen híreket várhatott Erdély Spanyolországon is
túlról, a nemzeti önállóságra törekvő és a spanyol befolyás által fenyegetett
luzitán ultima Thuleból? 

Az ellenreformáció igyekvései Erdély körül éppoly sikertelenségre voltak
kárhoztatva, mint V. Alfonz nagyravágyó tervei uralmának egészen a Havasal-
földig való kiterjesztése dolgában. A barokk írók fantáziáját azonban élénken
foglalkoztatják, nem is annyira Erdély, mint a furcsa, kétkulacsos erdélyi feje-
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delmek, az erdélyi udvar, ahol Kelet és Nyugat olyan sajátos módon találkoznak.
Azonkívül Lengyelország is foglalkoztatja a spanyol fantáziát, nemkülönben az
erdélyi fejedelmek lengyel trónra emeltetése.” 

SPANYOL–ROMÁN KAPCSOLATOK ÉS A MAGYARSÁG
„A múltakra vetett futó pillantás után azonban térjünk vissza a jelenhez, mert
különösen spanyol–magyar–román vonatkozásban akad említést érdemlő dolog.
A román kultúrpropaganda hispániai munkásai ugyanis kevésbé nemes eszkö-
zökkel igyekeznek meghamisítani Erdély történelmét és a spanyol irodalom er-
délyi vonatkozásait. Kezük messze elér s befolyást gyakorolnak olyan szerzőkre
is, akiket a legnagyobb tudományos tekintély övez. Ebből érthető, hogy mihelyt
ezek a spanyol tudósok erdélyi témához nyúlnak, tárgyilagosságuk rögtön csor-
bát szenved. 

Ilyen szempontból elsősorban a már említett Joaquín de Entrambasaguas
madridi egyetemi tanár egy tárcájára kell utalnunk, amely a madridi Falange-
napilap, az »Abriba« hasábjain jelent meg pár hónappal ezelőtt. A tudós szerző
számos tudományos folyóirat szerkesztője, jeles irodalomtörténész és Lope de
Vega-specialista, akinek minden írására felfigyelnek tudományos körökben, még
akkor is, ha napilapba ír. Cikkének címe: Lope de Vega y Rumania. 

A jeles szerző elhallgatja, hogy Lope számos darabjában foglalkozik
Hungriával és Transilvaniával, és csupán az 1600 körül íródott El prodigioso
príncipe Trasilvano c. drámát említi fel. »Lope de Vega nagyon jól van infor-
málva a román országokról – írja – valamint ezeknek a hitetlenek ellen folytatott
háborúskodásáról.« A dráma a »román történelem egyik legfontosabb pillanatát
választja tárgyául és nagyon pontos arcképet fest Vitéz Mihályról, akinek szigorú
alakja annak idején az egész keresztény világra mély benyomást gyakorolt és
azt lelkes lázba hozta, mivel a keresztény világ a félhold teljes leveretését áhí-
tozta.« Entrambasaguas felpanaszolja azután, hogy Lope Báthory Zsigmondot
teszi meg a Târgoviştenél és Giurgiunál aratott győzelmek hősévé Vitéz Mihály
helyett. Majd mindjárt az oláh vajda Lope által megrajzolt arcképére tér át,
amelyhez szerinte Sadeler Egyed holland rézmetsző képéből merítette az ins-
pirációt a nagy spanyol színműíró. Véleményem szerint a leírás teljesen a ko-
rabeli barokk kaptafára készült és a megszokott keretben mozog. Számos
hasonló portrésablont idézhetnénk akár magától Lopetól is hősei dicséretére:
»Tüzes, széles vállú, fejjel magasb mindeneknél, szeme nagy, széles a homloka,
a haja göndör (ez még ma is így felel meg a spanyol férfi szépségeszménynek),
orra hosszú és éles metszésű, szemöldöke összenőtt, szakálla borzas, arcszíne
sápadt és napégette, jó gyalogos, kiváló lovas, a csatában mindig elöl támad
és legmesszebb hatol az ellenség közé.« Vagy vajon nem közhely-jellegű-e a le-
írás további része is, amelyből megtudjuk, hogy a fejedelem nem használ illat-
szert, borjúbőr cipőt visel, fegyveresen alszik, ruhája gombjai acélból vannak
és kemény fekhelyen alszik? Ehhez a »portré«-hoz bizony semmi szükség nem
volt semmiféle rézmetszetre és pusztán azt a célt szolgálja, hogy a darab hősét
mint jeles vitézt mutassa be. A sablon akkor is sablon marad, ha Báthory Zsig-
mondra vonatkoztatjuk, vagy pedig Vitéz Mihályra, aki Entrambasaguas sze-
rint »első ízben teremtette meg a román nép politikai egységét 1600-ban«.
(Igaz, hogy itt a szerző óvatosan és nyilván az erkölcsi felelősség elhárítására
megjegyzi, hogy adatait »el gran poeta Aron Cotrus y el ilustre profesor
Alejandro Busuioceanu« – a madridi román követség sajtóattaséja – adta meg
neki.) A nagyromán propaganda hagyományos állítása ez, amelyet magyar tu-
dósok és publicisták már elégszer megcáfoltak. Román informátorai persze
azt sem közölték a jóhiszemű spanyol professzorral, hogy Vitéz Mihály mind -
össze tizenegy hónapig (1599 októberétől 1600 szeptemberéig) volt Erdély
birtokában, hogy hitszegően ide-oda ingadozott Bécs, az erdélyi fejedelmek
és a török között, hogy a Lope drámájában is említett călugăreni ütközetet
már elvesztette, és hogy csupán Király Albert székely puskásainak utolsó perc-
ben történt megérkezése mentette meg a csatát, hogy a Lope által megénekelt

Báthory Zsigmond jótevője volt: neki köszönhette életét, miután elődje halálra
ítélte, s Báthory Zsigmond sztambuli ajánlása segítette a trónra. Arról ne is
szóljunk, hogy megtámadta és megölette Báthory Endrét, akinek pedig hűsé-
get esküdött, és hogy »Nagy-Románia« állítólagos első megalapítója nem volt
képes rövid uralkodása alatt megállítani a havasalföldi fejedelemség rohamos
hanyatlását. Azt azonban helyre kell igazítanunk, hogy Báthory Zsigmond
»mindössze másodrendű szövetségese« lett volna Mihálynak, mint azt Entram -
basaguas teljesen tévesen állítja.

Általában, a tanulmány olvasása után azt kellene hinnünk, hogy a szóban
forgó darabban szereplő »Transilvania« román terület, Entrambasaguas dolgo-
zatában az erdélyi fejedelemség magyar jellegéről szó sem esik, és a tájékozat-
lan olvasónak azt kell hinnie, hogy Mihály erdélyi fejedelem volt. Azt, hogy Lope
Magyarországgal jóval többet foglalkozott drámáiban, mint Valaquiával és Mol-
dáviával, ugyancsak kegyesen elhallgatja a szerző, és így azt a hitet kelti olva-
sóiban, mintha Lope érdeklődése az európai Kelet irányában mindössze – Vitéz
Mihályra szorítkozott volna, jóllehet maga említi, hogy a spanyol »főnix« éppen
magyar fejedelmet, Báthoryt tette meg műve hősévé. Felettébb sajnálatos, hogy
ilyen kiváló spanyol irodalomtörténész válik, akaratlanul is, a nagyromán poli-
tikai propaganda nyilván jóhiszemű áldozatává. 

Az idézett cikkből megtudjuk különben azt is, hogy a románok milyen szor-
gosan ápolják a Lope de Vega-kultuszt. Megalapították az Asociación Trajano-t,
mint spanyol–román kultúregyesületet: Entrambasaguas megemlíti, hogy
Giuglea, »catedrático de la Universidad de Cluj« – hol volt már a cikk meg-
írásakor a román egyetem! – lefordította a nagy spanyol író Sevilla csillaga
című drámáját, amelyet a román Nemzeti Színház be is mutatott, valamint más
román hispanológusok, elsősorban Popescu-Telega munkásságát is részletesen
ismerteti.”

UZ BENCE SPANYOLUL
„Sajnálatos, hogy magyar részről nem hangzott el semmiféle válasz Entram -
basaguas cikkére. De nemcsak tudományos vitába nem bocsátkoztunk, hanem
saját propagandamunkánkat sem végezzük elég körültekintően. Az 1943 júni-
usában megtartott barcelonai árumintavásáron a magyar »pavillon«-ban egy
gyatra spanyolsággal megírt kis »Hungría« című füzetet osztogattak a közön-
ségnek, amelyben mint az »első magyarra fordított spanyol könyv« egy 1570-
ben, Kolozsvárt megjelent politikai pamflet szerepelt: Heltai Gáspár fordította
latinból és nyomtatta ki az unitárius János Zsigmond felszólítására. Magyar
címe: Az hispániai vadasságról (és nem »vadászságról«, ahogy odahaza néha
tévesen idézik!) »avagy Háló, mellyel a Pápa antikrisztus Hispániában az egy-
ügyű keresztyéneket megfogja«. 

Mennyivel helyesebb lett volna azzal dicsekednünk, hogy a klasszikus spa-
nyol irodalom, ha nagyobbrészt csak német közvetítéssel jutott is el hozzánk –
Kisfaludy Károly könyvtárában három Calderón-kötet eredetiben is megvolt! –
a XIX. században nagyszámú közönséget vonzott a színházba. A spanyol drá-
mairodalomnak magyarra való átültetése terén Erdélyt illeti a dicsőség. Calde-
rón Csupa zűrzavar c. darabját 1804. október 28-án mutatták be Kolozsvárt;
1823. március 12-én ugyancsak játszották ezt a darabot. Az élet álom 1820.
november 29-én került színre, és az előadást a következő esztendőkben is gyak-
ran megismételték ugyanott. Kolozsvár ezen a téren Pestet is megelőzte, és az
ottani Nemzeti Színház még számos más esetben mutatott be klasszikus spa-
nyol darabot. És vajon a portugálok előtt ismeretes-e, hogy egyik legnagyobb
erdélyi írónk, báró Kemény Zsigmond, egész regényt, az Élet és Ábránd címűt
szentelte Camoens, a luzitán nemzeti költő életének? A Luziádák magyarra
fordításával is első ízben erdélyi magyar író, Aranyosrákosi Székely Sándor tett
kísérletet, A székelyek Erdélyben jeles szerzője.

És az erdélyi irodalom spanyol nyelven? Eddig – semmi, vagy majdnem
semmi! A spanyol polgárháború megakadályozta, hogy a félszigeten is elter-
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jedjen az erdélyi írók »divatja«, Tamási Áronnal és Nyírő Józseffel az élen. Mint
örvendetes eseményt említhetem fel azonban, hogy december elején megjelent
az Uz Bence spanyolul dr. Brachfeld Olivér gondos fordításában és előszavával.
Az Uz Bence spanyol kiadásának nagy sikert jósolnak; ebben az esetben egy
csapásra megnyílna az út az erdélyi tárgyú művek előtt a spanyol közvélemény
és Spanyolországon át hamarosan egész Dél-Amerika értelmisége felé. 

A klasszikus spanyol dráma egészen különleges atmoszférát teremtett a
»Transilvania« szó köré. Ez a kissé titokzatos hangulat erkölcsi tőkét jelent; a
többé-kevésbé üres Erdély-képet és -fogalmat élő, lüktető tartalommal kell
megtöltenünk.” 

Apró részletei ezek a történelemnek és a történetírás történetének, vagy az
irodalomtörténetnek, s mégis mennyire tanulságosak. Mennyire széles körű és
mindenre kiterjedő figyelemmel dolgozott a román propaganda, és milyen szo-
morú a magyar közönyt észlelni, azt a közönyt, mely máig változatlan, hiszen
míg a szomszédos nemzetek továbbra is bármilyen áldozatra képesek imázsuk
minél szebbé varázsolása érdekében, addig erre a magyar propaganda nem
fordít kellő szellemi, s különösen nem anyagi erőt. Legalább a hamisítások ese-
tében látnánk reakciót magyar részről. 

y

Kisebbségpolitikánk a nemzettudat előtti
időkben
Guoth Károly: A nem-magyar népelemek helyzete
középkori társadalmunkban 1943/12.

Sok olyan fejtegetés és vélemény, sőt vita került megbeszélésre eddig a Hitel
lapjain, de azon kívül is, melyeknek pontos értelmezéséhez az alábbi tanulmány
alapvető információkkal szolgál.

„A XVIII. században egész Európában egyszerre fellángoló nemzeti érzés
egészen új helyzetet teremtett az egyes nemzetek egymáshoz való viszonyá-
ban. Nem csoda tehát, ha mindazok, akik e viszonyt vizsgálták, egészen a
legutolsó évtizedekig alig-alig nyúltak vissza régebbi időkbe; természetesnek
tartották, hogy a nemzeti öntudat és érzés kialakulása előtt a népek közti vi-
szony sem igen lehetett kérdés tárgya. Főként a középkorban nem: hiszen
akkor egész Európát a keresztény univerzalismus gondolata fogta egységbe,
s ez már eleve útját állta annak – gondolták –, hogy a népi, nemzetiségi tudat
nagyobb mértékben befolyásolhatta légyen az egyes népek egymáshoz való
viszonyát. 

Az újabb kutatások azonban ezt az eleve feltételezett, különben sok tekin-
tetben valószínűnek látszó álláspontot a mesék világába utalták: az európai szá-
razföld népei bizony meglehetősen ellenséges érzülettel viseltettek egymás iránt
már a középkorban is; félelemmel és így gyűlölettel, vagy pedig lenézéssel és
fitymálással tekintettek egymásra aszerint, hogy milyen volt köztük a hatalmi
helyzet. Ott pedig, ahol két, vagy több nép arra volt kényszerítve, hogy szorosan
egymás mellett, egy államban élje életét, ez a kölcsönös gyűlölet és megvetés
sokszor tettlegességben is kifejezésre jutott. Így pl. a germán–szláv néphatáron
cseh–lengyel–német viszonylatban már a középkor folyamán egészen »modern«
állapotok uralkodtak: egy-egy terület politikai hovatartozását nemegyszer asze-
rint ítélték meg, hogy milyen nyelvet beszélt a rajta élő lakosság; a gneseni egy-
ház XIII. századi statútumai szerint egyházi iskolákban németek csak akkor
taníthattak, ha tökéletesen beszéltek lengyelül; egy 1326-i zsinati határozat
pedig minden egyházi javadalomból kizárta az idegeneket. A felsorolást tovább
folytathatnók: ehelyett csak utalunk arra, hogy a kölcsönös gyűlölet az orrcson-
kítástól, nyelvkitépéstől sem riadt vissza – szomorú bizonyságául annak, hogy

a keresztény univerzalismus gondolata korántsem tudott irányító tényezővé válni
a mindennapi élet ügyesbajos kérdéseiben.

Vajon milyen volt a magyarság és a betelepült nem magyar népelemek vi-
szonya ezekben az évszázadokban? A kérdést Szekfű Gyula vetette fel 1935-
ben. Abból a kétségtelen tényből indult ki, hogy a magyarság finn-ugor és türk
törzsek egyesüléséből keletkezett, s műveltség, politikai vezetés tekintetében
ez utóbbiak jutottak irányító szerephez; ha tehát azt akarjuk megtudni: milyen
magatartást tanúsított a magyarság a közéje települt idegen néptöredékekkel
szemben, azt kell megvizsgálnunk: hogyan kezelték e türk népek a hatalmuk
alá került népeket? 

E lovas-nomád népek életformájához – mondja Szekfű – szinte elválasztha-
tatlanul hozzá tartozott az örökös mozgás, helyváltoztatás, és ezzel együtt ter-
mészetesen a hódítás. Ez a hódítás azonban rendszerint igen laza jellegű volt:
a meghódított nép csak a legfőbb politikai vezetés útján került kapcsolatba a
hódítóval – amint ezt éppen a magyarság honfoglalás előtti életéből tudjuk.
Sem a bolgárok, sem a kazárok nem érintették a magyarság törzseinek belső
életberendezését, nem keveredtek össze velük, tehát nem akarták őket beol-
vasztani; csatlakozást, hódolást csupán katonai téren követeltek tőle; ez azt je-
lentette, hogy békében a magyar szállások őrizték és védték külső támadások
ellen a hódítók szállásterületét, háborúban pedig a legveszélyesebb pontokon,
támadásnál az első sorban kellett harcolniok. 

Csak természetes – folytatja Szekfű –, hogy a magyarság ezt a századokon
át beidegzett bánásmódot alkalmazta új hazájában is a közéje került idegenekkel
szemben. Ugyanúgy a határszéleken helyezte el a később csatlakozott népeket –
mit sem változtatva belső életükön, népi egyéniségükön –, mint ahogyan egykor
vele tették a bolgárok, kazárok is. Amikor pedig felvette a keresztény vallást,
ez a nomádkori örökség még jobban megerősödött a keresztény monarchia
népek és nemzetek felett álló univerzalismusával. 

Ez az eszmei háttér, mondhatni elvi alap magyarázza meg, hogy a magyarság
szívesen látta azokat a kisebb-nagyobb népcsoportokat, melyek az általa bir-
tokolt földön, az ő államának kereteiben akarták folytatni életüket. De ez ma-
gyarázza meg azt is, hogy nem akarta megsemmisíteni a betelepülők népi
egyéniségét: nyelvét, belső társadalmi berendezését, azaz – mai szóhasználattal
– nem akarta asszimilálni őket. Világos bizonysága ennek az, hogy nagy tö-
megben telepítette le a szászokat, nyilván védelmi szempontból, az ország keleti
szélein: Erdélyben és a Szepességben, a kunokat pedig – pusztai életmódjuknak
megfelelően – az Alföldön; s nem csak, hogy nem bontotta meg soraikat, hanem
egyenesen elősegítette autonómiájuk kialakulását, s ami ezzel egyet jelentett:
népi különállások megtartását. Csak ilyen körülmények között történhetett meg,
hogy Liége-ből a XII. század folyamán Heves megyébe bevándorolt franciák
még a XV. század közepén is saját nyelvükön beszéltek, pedig kétségtelenül kis
szigetet alkottak a magyarság tengerében. A magyarral rokon besenyők is meg-
őrizték különállásukat, pedig vagy 30 vármegye területén szétszórtan éltek;
Fejér megyében, az ország kellős közepén még a XV. században is saját »be-
senyő comes«-ük volt, s 1435-ben Zsigmond király az ő »besenyő jogaik alap-
ján« biztosította törvénykezési kiváltságukat. 

Szekfű válasznak szánta tanulmányát mindazoknak, akik a propaganda silány
eszközeivel – az igazsággal mit sem törődve – a magyarságot »született népel-
nyomó«-nak igyekeztek és igyekeznek feltüntetni. Érvelése világos, meggyőző
és mindenekelőtt tárgyilagos. 

Mégis, azt kell mondanunk: célkitűzése – ha nem is tette elfogulttá – nem
maradt hatás nélkül szemléletére; a magyarsággal szemben elhangzott vádak
késztették bizonyára arra, hogy a kérdést így fogalmazza meg: igaz-e, hogy a
magyarság elnyomta nemzeti kisebbségeit? A kérdés természetének megfelelő
válasza is: a magyarság nem nyomta el a betelepített idegeneket, meghagyta
szokásaikat, jogaikat s elősegítette autonómiájuk kifejlődését. Mindez kétség-
telenül igaz, de csupán negatív oldala a kérdésnek. Mutatja ezt az is, hogy

yy
752

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 752



Szekfű nem tért ki azokra a hatalmas átalakulásokra, amelyek idők folyamán a
»kisebbségek« helyzetében végbementek, s arra sem adott természetesen vá-
laszt: miért történtek ezek a változások. 

Hol van tehát a kérdés »pozitív« oldala? 
Királyainkat nyilván bizonyos célok, szempontok vezérelték e betelepülőkkel

szemben, s ehhez képest szabták meg és változtatták ezek jogait, kötelességeit.
Azaz: a nem magyar népelemekkel való bánásmódot betelepítésük célja hatá-
rozta meg. Végső fokon tehát az a kérdés: miért telepítették be királyaink a
nemzeti »kisebbségeket«? 

Történetpolitikai irodalmunk első, mindmáig legszebb alkotásának, az In-
telmeknek az írója külön részt szentelt ennek a kérdésnek: munkája VI. fejeze-
tét. Tette pedig ezt azért, mert – mint írja – az idegen telepesekből igen nagy
haszna van az országnak. Miért? Azért, mert különféle nyelveket, szokásokat,
mesterségeket, fegyvereket hoznak magukkal. Ugyancsak a hasznosságot
hangsúlyozzák az oklevelek is lépten-nyomon éppen abban a részben – az
arengában –, mely az elvi indoklást szokta tartalmazni.  

Mindezekből pedig kétségtelen: királyaink hadi, gazdasági célzattal hívták
be e hospeseket hazánkba; azzal, ami e hasznossági szempontokon kívül esett,
nemigen törődtek; így a népi egyéniség szinte magától értetődően kívül esett
politikai célkitűzéseiken; az e téren bekövetkezett fejlődés tehát nem célja,
hanem csupán természetes velejárója lehetett az eredeti cél: a hadi- és gazda-
sági hasznosság érvényesülésének. 

Nem szorul ezek után bővebb bizonyításra, hogy királyaink a beköltözött
hospesekben nem a nemzeti kisebbségeket látták, hanem a társadalom hasznos
elemeit. Ebből pedig egyenesen következik: a nem magyar népelemek életének,
sorsának változásai nem a nemzetiségi kérdés síkján, hanem a társadalmi fej-
lődésből érthetők meg maradéktalanul. 

Ebben az irányban a kezdeményező lépéseket Deér József tette meg. Annak
ellenére ti., hogy céljául észrevehetően a Szekfű által adott elvi keretek kitöltését
tűzte ki, éppen a döntő ponton túlment Szekfűn: rámutatott arra, hogy a »nem-
zetiségek« életében az idők folyamán igen nagy változások történtek, s e válto-
zások a magyar társadalom általános fejlődésével állottak összefüggésben. 

A problémát azonban gyökerében Mályusz Elemér ragadta meg. Abból az
alapvető fontosságú felismerésből indult ki, hogy az »állam jellegének változásai
kapcsolatban vannak a társadalmi fejlődéssel, sőt annak függvényei«. Ebből
pedig szinte önként következik, hogy a »nemzetiségek« kezelésében beállott
módosulások is végső fokon a társadalmi fejlődésben lelik magyarázatukat. 

A XI–XII. századra vonatkozóan egészen új anyagot hozott Mályusz a kérdés
vizsgálatába: meggyőzően mutatott rá arra, hogy a népnevekből i képzővel kép-
zett falunevek – mint pl. Csehi, Horváti, Németi, Tóti stb. – a XIII. század előtt
keletkeztek. E településtörténeti módszerrel 17 cseh, 12 horvát, 35 német, 8
vallon, 17 rutén és 13 tót faluról mutatta ki, hogy lakóit a XI–XII. században
telepítették le királyaink. Már most – folytatja Mályusz – a nemzetiségi politika
szempontjából döntő fontosságú, hogy e falvak szét voltak szórva a magyarság
tengerében – világos bizonyságául annak, hogy az államhatalom be akarta őket
olvasztani. 

Ugyanezt a módszert: a szétszórást alkalmazták királyaink a többnyire
rokon, keleti eredetű betelepülőkkel: böszörményekkel vagy izmaelitákkal, szé-
kelyekkel szemben is. A mohamedán vallású böszörményekkel szemben pl.
Szent László elrendelte: »ha megkeresztelésük után visszatérnek régi hitükre,
lakóhelyükről elűzetve más falvakba helyeztessenek át; akik ártatlanoknak bi-
zonyulnak, maradjanak lakóhelyükön«. Kálmán pedig egyenesen jutalommal
kecsegtette azokat, akik a titkos mohamedánokat feljelentik. Megparancsolta
továbbá, hogy minden izmaelita falu építsen templomot; ha a templom elkészült,
a lakosság fele költözzék el, és máshol telepedjék le; izmaelita ne merje leányát
a maga nemzetségéből származónak adni feleségül, hanem csak kereszténynek.
Ezen intézkedések – folytatja Mályusz – elsősorban vallási célokat szolgáltak;

világos azonban, hogy a vallási csere magával hozta beolvadásukat is: »... a ke-
reszténnyé válás magyarosodást jelent«. 

A cél az asszimiláció lévén, természetes, hogy királyaink nem adtak auto-
nómiát a legkisebb idegen településeknek – így az ugyancsak szétszórtan élő
besenyőknek sem. Minden besenyő közvetlenül a nádor hatásköre alá tartozott,
ami függetlenséget jelentett a megyétől, s ennek következtében kétségtelenül
megkülönböztetett állapotot. A nádor azonban az egyes csoportok élére ispá-
nokat állított, s ezek, illetőleg helyetteseik ítélkeztek a besenyők felett. Auto-
nómiáról tehát, mivel bíráikat sem maguk választották, nem lehet beszélni a
besenyőknél, amint hogy a székelyeknél sem. 

Ha ez utóbbiaknak autonómiájuk lett volna, érthetetlen lenne: a zárt egy-
ségben maradó nép, amelyet ősi szervezete is összetartott, hogyan lett nyelvé-
ben, jellegében magyar, miért nem őrizte meg esetleges török nyelvét? De
érthetetlen az is: ha a székelység zárt egységben a magyarsághoz csatlakozott
török nép volt, hogyan lehetséges, hogy a nemzetségnevek »általában, határo-
zottan magyar eredetűek«? Mályusz magyarázata így hangzik: a székely név je-
lentése – herceg törzse; a törzs pedig mesterséges alakulat, a fejedelmi akarat
hozza létre. Így tehát az a fejedelem – akár Árpád, akár más –, aki e törzset
megalkotta, különböző török–magyar népelemekből rakhatta össze; később
pedig, az esetleges vérveszteségek miatt támadt hézagokat magyarokkal töl-
tötték föl. Így válhatott az eredetileg rokon, de nem magyar székelység ma-
gyarrá. 

Mindezek alapján önként adódik a végső következtetés: a XI–XII. században
a magyar politika tudatosan asszimilálni akarta a betelepült »nemzetiségeket«.
Kétségtelenné teszi ezt az is – mondja Mályusz –, hogy míg a fentiek szerint
minden »nemzetiséget« szétszórt az államhatalom, egy népet, a zsidóságot
egyenesen elzárta még az asszimiláció lehetőségétől is. 

»A XIII. század nagy, kihatásaiban egyenesen döntő fordulatot hozott a nem-
zetiségi politikában: a szétszórás helyébe a tömörítést állította. Az új elvet II.
Endre ritka határozottsággal fogalmazta meg: >Az egész nép egy nép legyen<
– mondotta« a Szeben-vidéki szászok részére adott kiváltságlevélben, az ún.
Andreanumban. E célból kitelepítette a szászok között élő magyarokat, széke-
lyeket, besenyőket, oláhokat, s így az eddig szakadozott szász települést egy-
ségessé tette: ami természetesen együtt járt az eddigi asszimilációs politika
elejtésével. 

Hasonló kiváltságokat kaptak 1271-ben V. Istvántól a XIII. század elejétől
betelepült szepesi szászok is – a közöttük élő magyarok nagy száma miatt te-
rületi különállás nélkül. 

Ugyancsak ez az elv, a tömörítés magyarázza meg azt is, hogy a kunokat
egy tömegben telepítette le IV. Béla a tatárjárás után. 

III. Endrének ama törekvése mögött, hogy az összes oláhokat Székes nevű
birtokára telepítse össze, ugyancsak ez az új elvi alap húzódik meg. 

Kétségtelen, hogy ez az óriási átalakulás az államhatalom akaratából, az ő
beleegyezésével történt, s nem a »nemzetiségek« kényszerítették ki. Ha ti. a
»nemzetiségek« olyan követeléseket támasztottak volna a királlyal szemben, me-
lyeket nem helyeselt, a király bizonyára éppen úgy kitessékelte volna őket or-
szágából, mint pl. a fegyveres erő tekintetében legerősebb idegen csoportot: a
német lovagrendet. 

Mi késztette vajon királyainkat eddigi politikájuk megváltoztatására?
Mályusz remekül fejti fel az okokat: a XIII. század elejétől a királyi birtokok
egyre gyorsuló ütemben kerültek magánosok kezére. Ezzel párhuzamosan a ki-
rály hatalma is egyre jobban összezsugorodott; ennek a folyamatnak akartak
királyaink gátat vetni, s megakadályozni »az alattvalók egész tömegének, főleg
a szabadoknak, libereknek magánföldesúri joghatóság alá kerülését«. Ezért fog-
lalták az idegen származású népelemeket jogi egységbe. Végeredményben tehát
a magyar társadalom fejlődésében beállott átalakulás hozta létre a nemzetiségek
helyzetében bekövetkezett változásokat. 
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Mindazok a kiváltságok azonban – folytatja Mályusz –, melyeket a nemze-
tiségek élveztek új helyzetükben, korántsem jelentettek még autonómiát. Leg-
felső fokon a királytól függött az egész közigazgatás, bíráskodás, aki ezt a jogát
valamelyik főtisztviselője – a kunok felett a nádor, a székelyek felett az erdélyi
vajda, a szászok felett a szebeni ispán – útján gyakorolta. A hűbéri állam jelle-
gének megfelelően tehát a hűbériség láncolatán fűzte őket magához; különbsé-
geket az egyes nemzetiségeken belül a hadi érdemek szerint tett, a rétegződés
ennek alapján jött létre; az asszimilációt nem erőszakolta, az önkéntes beolva-
dásnak azonban nem volt ellensége. Ez az önkéntes asszimiláció természetesen
társadalmi síkon zajlott le: az egyes nemzetiségek törekvő, kiemelkedő elemei
felkerülve a nemesség soraiba, minden külső, hatalmi beavatkozás nélkül, szinte
észrevétlenül váltak magyarokká. 

Újabb döntő fordulat a XV. század folyamán következett be a nemzetiségek
életében akkor, mikor a hűbéri magyar társadalom, s vele együtt az állam rendi
jellegűvé vált. Szinte azt lehetne mondani: a köznemesség megyei autonómiá-
jával párhuzamosan alakult ki a nemzetiségek önkormányzata. Miért? Nyilván
azért, »mivel a nemzetiségek nem izolált sejtek, hanem a magyar társadalom
részei«, s így természetesen osztoznak annak sorsában, berendezésének válto-
zásaiban. 

A kezdeményező, mint azt pl. az erdélyi szászok esetében láthatjuk, ismét
az államhatalom volt. Mátyás saját elhatározásából adta meg a szebenieknek
a királybíró, a comes választásának jogát 1464-ben; ő forrasztotta egységbe
a szebeniekkel az eddig különálló szász települési területeket: Besztercét,
Medgyest, Selyket és a Barcaságot. Neki köszönheti a szászság bíráskodási,
közigazgatási, kulturális és gazdasági önkormányzatát. S hogy mindez királyi
kegyből hullott a szászok ölébe, nem pedig ők vívták ki a királlyal szemben,
mutatják a következmények: Mátyás halála után sokkal gyengébb uralkodóval
szemben sem tudták megvédelmezni autonómiájukat a támadások ellen. 

A szepesi szászok nem jutottak el az autonómiának erre a teljes fokára.
Ennek oka az volt, hogy itt a magyarság erősebb lévén, a szász település nem
válhatott zárttá; a Szepesség nemesi megyévé alakult, s így a szepesi főispán
kezében maradt a közigazgatás és a magasabb fokú bíráskodás is. 

Egészen másként alakult a kunok sorsa: a XIV. században még a nádor
officiálisai ítélkeztek felettük – a nemeseknek számító jászkunok által válasz-
tott bíróval együtt. Helyzetük tehát sok tekintetben hasonló volt a szebe ni
szászokéhoz. 1456-tól kezdve azonban a székek kapitányai és közkunjai vá-
lasztottak maguk közül egy-egy esküdt kapitányt, a közkunok pedig maguk
közül 12 esküdtet, s ezek 14-en határoztak, ítélkeztek a kunok minden ügyé-
ben. 

Szemmel láthatóan mindent megtett a királyság a románok egységbe fo-
gására, önkormányzatuk kialakítására is. A XV. század előtt ezek szervezke-
dése egyes királyi várak – így Déva, Jófő, Hunyad, Haczak, Fogaras, Karán,
Komját – körül indult meg. Egységgé először Hunyadi János fogta őket össze
1451-ben; ekkor, mint kormányzó, a hét román szék szolgabíráihoz intézte
parancsát, akik ezután a nemesekkel együtt Sebes városába, a hét román ke-
rület székhelyére jöttek össze közgyűlésre. Ezt az egységet V. László 1457-
ben még tovább fejlesztette: élükön ettől kezdve a király által kinevezett ispán
állt, aki mellé ellenőrökké a románok bírái rendeltettek. Területüket a király
egységesnek és zártnak nyilvánította. Ezeket a nagyfokú lehetőségeket azon-
ban a románság nem tudta kiaknázni, autonómiája így nem forrott ki teljesen.
Nem azért, mintha az államhatalom nem tett volna meg mindent ebben az
irányban, hanem azért, mert belső szervezetük nem volt még érett az önkor-
mányzatra. 

Pontosan ez volt a helyzet a munkácsi uradalom kereteiben, s a Bereg me-
gyében élő rutének esetében is: alsóbb fokon még csak a maguk választotta
vajda ítélt felettük: fontosabb ügyekben azonban a főispán, illetőleg a várnagy
volt és maradt illetékes. 

Végül arra mutat még rá Mályusz: miért nem alakult ki az önkormányzat a
tótoknál, holott erre minden lehetőségük megvolt? Azért – mondja –, mert
akkor, mikor ez az átalakulás megindult, a tótok már teljesen hozzásimultak a
magyar életformához. Viszont, hogy a magyarság nem nyomta el őket, azt bi-
zonyítja, hogy népi állagukat maradéktalanul át tudták menteni az újkor szá-
zadaiba. 

Mint ebből a vázlatos, futólagos áttekintésből is világosan látható, Mályusz
egészen más oldalról igyekezett megközelíteni a kérdés lényegét, mint Szekfű.
Eredményeik mégis csak egy kérdésben – igaz, hogy ott annál élesebben – áll-
nak egymással szemben. 

Szekfű szerint a magyarság sohasem akarta asszimilálni »kisebbségeit«,
Mályusz szerint pedig – legalábbis a XI–XII. században – igen. Természetes
tehát, hogy ezen – és csak ezen! – a ponton vitára került a sor. A vita azonban
nem vezetett eredményre. 

Szerény véleményünk szerint azért nem, mert mindketten – tanulmányának
e részében Mályusz is – a nemzeti kérdés síkján nézték a problémát: az »asszi-
miláció«–»nemzetiségi tolerancia« ellentétpárral, mint létrehozó okkal akartak
magyarázni olyan jelenségeket, melyeket hadi, gazdasági célkitűzések eredmé-
nyeztek. 

Ez pedig annál feltűnőbb, mert hiszen – mint láttuk – Mályusz törekvése
éppen az volt – egész tanulmányának ez a vezérmotívuma –, hogy a »nemzeti-
ségek« sorsában beállott változásokra a társadalmi fejlődésben keressen ma-
gyarázatot. Ez az ösztönös felismerés vezette el a XIII. század elején végbement
»döntő fordulat« felismeréséhez, és helyes értelmezéséhez; ez az alapgondolata
segítette hozzá, hogy a XIII–XV. század látszólag kusza tényei között és mögött
meg tudja fogni azokat a célkitűzéseket, melyek e jelenségeket létrehozták. 

A XI–XII. század vizsgálatánál azonban – mindezek ellenére – letért erről
az alapról; e kor »nemzetiségi politikai« jelenségeit nem a társadalmi fejlődésből
magyarázza, hanem az ettől mintegy függetlenül dolgozó államhatalom tudatos
és tervszerű eljárásának eredményeit látja bennük. 

Mi késztette Mályuszt erre az alapvető fontosságú módosításra? Ha azokat
a térképeket nézzük, melyeket új anyagának illusztrálására, a Csehi, Németi
stb. falvak elhelyezésére vonatkozóan felhoz, önkéntelenül is az a gondolat
támad az emberben: ilyen nagymérvű szétszórás tényleg csak tudatos, tervszerű
politika eredménye lehetett; még jobban megerősíti ezt az a tény, hogy királyaink
valóban nem telepítették együvé a magyarral rokon »nemzetiségeket«: böször-
ményeket, besenyőket sem. 

Egyedül az erdélyi szászok nagyobb mérvű együvé telepítése nem támogatja
kimondottan ezt az álláspontot. Mályusz szerint azonban legalábbis nem áll el-
lentétben a fentiekkel; azt írja ezzel kapcsolatban: a XII. században »a szász
telepeket nemcsak a különböző királyi ispánok hatásköre választotta el egy-
mástól, hanem a közéjük ékelődő régi magyar falvak, meg a sebesi székelyek
földje is. Ily szétszórtan, megbontott népi területtel a szászság beolvadásra volt
ítélve. Ettől a sorstól szabadította meg őt II. Endre 1224-ben, amikor a szé-
kelyeket s bizonyára a királyi megye népeit is kivonta köréből, területét egysé-
gessé tette, a különböző királyi ispánok hatáskörét megszüntetve a szebeniét
terjesztette ki föléje, s egyetlen népelemmé fogva össze, terheit és kiváltságait
egyetemlegesen állapította meg«. Ezek szerint tehát, ha 1224-ben nem követ-
kezik be a nagy fordulat, a szászok beolvadtak volna a magyarságba. 

Ha azonban tekintetbe vesszük azt, hogy a Csehi, Németi stb. falvak lakói
a XIII. század elején bekövetkezett változások ellenére is feloldódtak a magyar-
ság tengerében, világos, hogy az esetleges beolvadás szempontjából döntő súly-
lyal esett latba: mennyire volt egységes és összefüggő a Szeben-vidéki szász
település? 

Erre vonatkozóan Mályusz ezt írja: »...a teljes asszimilációra törekvő politika
alapfeltétele már az Andreanum előtt megsemmisült. A Szeben-vidéki, erede-
tileg széttagolt szász telepek ugyanis akkor olvadtak volna be a közéjük ékelődő
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magyarságba, ha ez náluknál nagyobb számú. Lehetséges, hogy már kezdetben
sem volt a magyarság döntő fölényben, mivel Erdélynek ezt a táját a Dunántúl-
hoz viszonyítva aránylag későn és gyéren szállotta meg a magyarság, más vi-
dékek népszaporulatára pedig exponáltabb helyen, mint pl. a Székelyföldön volt
szükség. De bármi volt is az ok, elmaradt a túlsúlyt biztosító népi utánpótlás,
s így a magyar falvak, amelyek szerepe a széttagolás lett volna, II. Endre korára
közbe ékelődő nyúlványokká és szigetekké váltak. A király 1224-ben számot
vethetett helyzetükkel, s mert jól tudta, hogy most még kevésbé van módjában
magyar rajok betelepítésével erősíteni őket, mint elődeinek, a XII. században,
kivonta lakosságukat a szászok gyűrűjéből. Ezzel megmentette őket az elné-
metesedéstől.« Ezek szerint tehát, ha 1224-ben nem következik be a nagy for-
dulat, a magyarok olvadtak volna be a szászságba. 

A két idézett rész láthatóan ellentétben áll egymással; s ez nem csak a
szerző, Mályusz figyemét kerülte ki: elsiklott felette bírálójának, Szekfűnek a
tekintete is. Pedig az ellentmondás nem egyszerű tollhiba: Mályusz XI–XII.
századi koncepcióját alapjaiban érinti – s világosan mutatja egyszersmind azt
is: hol van a »punctum saliens«? Nyilvánvalóan a szász kérdésnél. 

A II. Géza idejétől kezdve több hullámban betelepülő szászok egymás után
szállták meg Nagyszeben, Újegyház, Nagysink, továbbá – nagyobbrészt még
az Andreanum kiadása előtt – Kőhalom, Szerdahely, Szászváros vidékét, s ami
döntő fontosságú: többé-kevésbé összefüggő település formájában. III. Béla
már 1191-ben külön szebeni prépostságot létesített, ennek hatásköre alá került
a szebeni dékánságon kívül – legalább részben – az újegyházi és a nagysinki
is. II. András pedig 1212 körül külön szebeni – nyilván szász jellegű – püs-
pökséget akart felállítani. Mindez pedig akkor történt, amikor Mályusz szerint
a magyar politika asszimilálni akarta a nemzetiségeket. Márpedig: ha valóban
a beolvasztás lett volna a magyar politika célja, nem tűrte volna, hogy a szász
település egyre masszívabb tömbbé váljék; nem nyújtott volna segédkezet az
egyházi egység és különállás kialakulásához sem: hiszen ez mindennél jobban
gátolta volna a cél: az asszimiláció megvalósulását. Még kevésbé engedte volna
meg azt, hogy az itt lévő magyar falvak »közbe ékelődő nyúlványokká és szige-
tekké« váljanak a német településben olyannyira, hogy meg kelljen menteni őket
az elnémetesedéstől. 

Nem kétséges, hogy a XII. századi királyi hatalom meg tudta volna akadá-
lyozni ezt a folyamatot – ha akarja. Hogy nem tette meg ezt, az nyilvánvaló bi-
zonysága annak: nem a beolvasztás szempontja vezérelte a »nemzetiségek«
elhelyezésében, hanem mint fentebb utaltunk rá – hadi és gazdasági célkitűzé-
sek; bennük tehát a társadalom hasznos elemeit látta az államhatalom: erre
mutat az is, hogy a társadalom akkori szervezetében a várispánságok kereteiben
helyezte el a betelepülőket – nem szétszórás céljából, hanem a hadi és gazda-
sági szempontoknak megfelelően. Ahol az ország védelme azt szükségessé
tette, s a ritkább népességi viszonyok megengedték, nagyobb számban telepí-
tettek le királyaink ilyen jövevény telepeseket. Másutt azonban – mint pl. a vi-
szonylag nagy népsűrűségű Dunántúlon – magától értetődően szórványba
kerültek a települők. 

Az a nagy változás tehát, melyet Mályusz kitűnő történeti érzékkel vett észre,
szükségszerűen következett be e nem magyar elemek helyzetében a XIII. század
elején. A királyi várszervezet felbomlásával új kereteket kellett adni életüknek:
egyrészt ti. a megye fejlődése olyan irányba indult, amelybe nem illettek bele
jogilag sem a telepesek, másrészt pedig a királyi hatalomnak is érdeke volt,
hogy megtarthassa őket; erre pedig valóban csak egy mód volt: ha egységesen
kapcsolja őket magához. 

Mi volt a helyzet a besenyőkkel és böszörményekkel? Mint a törvényekből
világosan látható, a böszörmények szétszórása vallási szempontok miatt történt,
azért, mert az immár keresztény magyar királyság nem tűrhette, hogy határai
között pogányok, illetve nem keresztények éljenek; ugyanaz a missziós tudat
érvényesült irányukban, mint pl. a XII. század végétől kezdve a balkáni bogu-

milokkal szemben. Világosan mutatja ezt Szent Lászlónak a böszörményekre
vonatkozó, Mályusz által is idézett törvénye: »ha megkeresztelésük után vissza-
térnek régi hitükre, lakóhelyükről elűzve más falvakba helyeztessenek át; akik
ártatlanoknak bizonyulnak, maradjanak lakóhelyükön.« A király tehát csak a
kereszténység felvételére akarta őket bírni; akik ezt megtették, azok együtt ma-
radhattak, s megtarthatták népi egyéniségüket – bizonyságául annak, hogy a
király nem törekedett népi beolvasztásukra. Kálmán – törvényei fogalmazásából
is látszik – azért nyúlt velük szemben a szétszórás eszközéhez, mert nem tettek
eleget a törvénynek: nem tértek át a keresztény vallásra; e szétszórással azon-
ban természetesen együtt járt a népi asszimiláció is, mert az idegen vallás és
népiség hordozói ugyanazon személyek voltak. A törvények tehát csupán a »val-
lási asszimilációt« célozták: a népi asszimiláció ennek természetes velejárója
volt, nem pedig tudatos nemzetiségi politika eredménye.

Ugyancsak vallási okok miatt esik el Mályusz negatív érve is: az ti., hogy a
zsidóság asszimilációját egyenesen meggátolták királyaink. A zsidóságról az
egész középkornak különvéleménye volt, ami a meg-megújuló zsidóüldözések-
ben is kifejezésre jutott. Ez azonban tisztán vallási és erkölcsi célzatú volt, nem
pedig faji vagy nemzetiségi, amint az a törvények szövegezéséből is látható.

A székely kérdésben Györffy György kitűnő tanulmánya oszlatja el
Mályusznak az eddigi felfogással szemben emelt, kétségtelenül jogos észrevé-
teleit. Györffy meggyőzően mutatott rá arra, hogy a székelyek nagy többsé-
gükben tulajdonképpen az ország belsejéből kitelepült és összetelepült
magyarok; így sem a nyelv, sem a nemzetségek magyar nevei nem okoznak
többé nehézséget. Következésképpen: asszimilációjukra sem kellett királyaink-
nak gondolniok, mert a székely törzs eredetileg is túlnyomóan magyar népele-
mekből tevődhetett össze. 

Mindezek előrebocsájtása után azt a végső következtetést vonhatjuk le: ki-
rályaink a XI–XII. században sem akarták asszimilálni a betelepült nem magyar
népelemeket: társadalmi elemekként kezelték őket akkor is éppen úgy, mint a
későbbi századokban. S ezzel Mályusz koncepciója teljessé válik: a nem magyar
népelemek helyzete mindig a társadalmi fejlődés függvénye volt, jogaik, köte-
lességeik ennek alapján módosultak; a XI–XII. században ők is a várszervezet-
ben nyertek elhelyezést, éppen úgy, mint a magyarság megfelelő rétegei; a XIII.
századtól kezdve hasonlóan egységesen kapcsolta őket magához az államhata-
lom, mint pl. az Aranybullában a későbbi köznemesség ősét; a rendi korszak
beköszöntésével ők is ugyanúgy megkapták; vagy legalábbis elérhették az ön-
kormányzati jogot, mint a megyei keretek között élő nemesség. 

E különböző társadalmi berendezésekben természetesen különböző lehe-
tőségek adódtak a népi egyéniség fennmaradására: a XI–XII. századi várszer-
vezet jellegénél fogva sokkal kevésbé volt alkalmas erre, mint pl. a rendiség
kora. Tudatos nemzetiségi türelemről, asszimilációról és nem-asszimilációról
azonban egyik fejlődési fokon sem beszélhetünk; mindezek mai szemléletünk
jellegzetes elemei, éppen úgy, mint a nemzeti »kisebbség«, a »nemzetiség«,
»nemzetiségi politika« stb. kifejezések. Ha az egykori történeti valóságban véljük
felbukkanni tartalmukat, az csupán látszat: korunk horizontján való virtuális
tükröződése ama változásoknak, melyek egykor a társadalmi fejlődés síkján
mentek végbe. 

Mindezekből pedig világosan következik: a magyarság nem csak hogy nem
nyomta el a közéje települt nem magyar néptöredékeket, mai szóhasználattal
nemzetiségeket, hanem teljes jogú részekként illesztette őket bele társadalmi
szervezetébe. 

Az az éles ellentét tehát, mely Szekfű és Mályusz felfogása között van, és
első pillanatra áthidalhatatlannak látszik, csupán látszólagos: eredményeik va-
lójában kölcsönösen kiegészítik egymást. 

Az összeegyeztetés már meg is történt. Szabó István végezte el »A ma-
gyarság életrajza« című szép könyvében. Afelé a szemléleti mód felé, hogy a
nem magyar népelemek helyzetét mindig a magyar társadalom fejlődése hatá-
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rozta meg, melynek első nyomai Deérnél figyelhetők meg, alapjait pedig
Mályusz rakta le, Szabó tette meg az utolsó lépéseket: tények hosszú sorával
bizonyítja, hogy a magyar politika a nem magyar népelemekben nem a nemze-
tiségeket látta, hanem a társadalom tagjait.« Ebből pedig egyenesen következik,
hogy valóban nem volt hazánkban nemzetiségi elnyomás – amint ezt már a
problémát felvető Szekfű megállapította.”

Magyarország történetének legsötétebb napjáig, 1920. június 4-ig, de azóta
is folyamatosan hallhatták-olvashatták a kortársak, s olvashatjuk máig az örök
vádat: Magyarország a nemzetiségek elnyomója volt! Vagy más kifejezéssel: a
népek börtöne. A józan történetszemlélet szerint viszont éppen ellenkezőleg
történt. Magyarország – a Szent Korona országa – ugyanis a népek bölcsője
volt. Ehhez elég, ha megismerjük a körülöttünk ma már saját országukban élő
népek igaz történetét. Azok a vádpontok, melyeket ezer esztendőre vetítenek
vissza, csupán egy rövid történelmi periódusból tudnak némi bizonyítékot me-
ríteni. Részben elkövetett baklövéseket, de többnyire túlzásokat. Ez a periódus
pedig a nemzeti öntudatok megjelenésének korszaka, tehát a XVIII. század
utáni két évszázad története, annak is inkább egy része. Nem lehetett nemzeti
elnyomás akkor, amikor még nem volt nemzeti öntudat, mondja a korszerű tör-
ténettudomány. A felületesen tájékozódók, vagy tudatosan ferdíteni akarók ese-
tében ennek mondhatna ellent a magyarországi nemzetiségekkel történtek fent
leírt összefoglalója.

A tévedésre egyetlen alapvető tényező ad alkalmat. Ezekben az időkben lé-
teztek ugyan nyelvileg meghatározható nemzetiségek, azonban ezeknek nem
volt nemzettudatuk, és ezzel kapcsolatos igényeik sem. Az ezzel összetéveszt-
hető igények, szükségletek pedig kielégítést nyertek. A szerző arra is figyel-
meztet, hogy a biztosított önállóság nem nevezhető mai értelemben
autonómiának. A velük kapcsolatos változások és változtatások a társadalom-
fejlődés, a királyi hatalom, vagyis az állam érdekei, főleg védelmi szempontok
szerint zajlottak, s ezekben bizonyíthatóan sehol sem található nyoma a nem-
zetiségi elnyomás vagy asszimilációs igény jelenlétének. Ilyen egyedül vallási
vonatkozásban fordulhatott elő.

Ha elfogultság nélkül tekinti át egy történész a magyar múltat, arról győ-
ződhet meg, hogy a honfoglalás előtti korokból magunkkal hozott szellemiség,
a Szent István által európai megtelepülésünk érdekeivel egyeztetett formában
folyamatosan élt és végig jellemzője maradt a hospesekkel, a vendégekkel kap-
csolatban gyakorolt befogadó politika. Elnyomásról szó sem lehetett. Feladatot
kaptak, és ezért cserébe a Szent Korona védelme alá kerültek, annak minden
gyakorlati hasznával.

y

Diadalút
Lakatos István: Liszt Ferenc Erdélyben 1943/12.

Lakatos István, a Hitel kitűnő munkatársa és a szellemi kör aktív tagja, beszá-
molójában egy nagy zenetörténeti eseményről ír. Olvassuk végig, és utána pró-
báljunk elgondolkodni a zenetörténetit is meghaladó tanulságokról, s az idő
múlásának romboló erejéről.

„Liszt Ferenc első ízben akkor járt Erdélyben, amikor Bukaresten és Jaşin
keresztül Oroszországba utazott. Harmincöt esztendős volt és művészete leg-
teljesebb pompájában ragyogott. Úgy várta őt a Bánság és Erdély, ahogy feje-
delmeket szokás ünnepelni. Mindenütt viharos ünneplés kísérte útját,
diadalkapukkal fogadták, hangversenyei után fáklyásmenettel kísérték szállá-
sára. A romantikus zenei titánt ünnepelték benne és a művészt, aki a magyarság
világhírének a legnagyobb szolgálatot tette.” 

DIADALÚT TEMESVÁRON ÉS ARADON KERESZTÜL
„Diadalútját Liszt 1846. november 1-jén, egy szerdai napon kezdte meg Te-
mesváron. A Bánság fővárosa lelkes hangulatban készült fogadtatására. Más,
kényelmesebb jármű híján Lisztnek kocsin kellett érkeznie s emiatt nem lehetett
pontosan előre tudni, mikor fog Liszt delizsánsza Temesvárra berobogni. A város
már a kora reggeli órákban díszbe öltözött, az ablakokat virággal és gyertyákkal
ékesítették. A dóm téren kivilágított diadalkapu állott, rajta ez a felírás: »Üdvöz
légy Liszt Ferenc!« Az egykori krónikás szerint olyan idegenforgalom, mint Liszt
érkezésekor, soha azelőtt nem volt Temesvárt. Vidékről is rengetegen sereglet-
tek össze a városban, hogy láthassák és hallhassák a zongora nagy magyar fe-
jedelmét. Az emberek azonban kifáradtak az egész napi feszült várakozásban,
és minthogy a kocsik csak délután 6-kor érkeztek meg a magas vendéggel, a
közönség nagy része időközben szétszéledt, s így sokkal kevesebben vártak rá,
mint ahogyan azt tervezték. A várakozó tömegnek csak a legelszántabb része
ünnepelhette érkezését. 

Liszt Ferenc a temesvári vármegyeházán szállott meg. Még aznap este el-
ment a színházba, ott a közönség felismerte és szűnni nem akaró éljenzéssel
ünnepelte. A színielőadás után Lisztet nagy tömeg kísérte szállására, s ablaka
alatt egy férfikar szerenádot adott. Limmer Ferenc temesvári székesegyházi
karnagy erre az alkalomra megzenésítette Helvey Antal alkalmi költeményét.
Ezt énekelte a férfikar, melynek tagjai között sok temesvári előkelőség is sze-
repelt. Limmer neve nem volt ismeretlen Liszt előtt, s a világjáró nagy művész
nagy elismeréssel nyilatkozott az előadott szerzeményről. Az énekszámok után
Liszt hosszan elbeszélgetett a dalosokkal. 

Első temesvári hangversenyét 1846. november 2-án, csütörtökön adta Liszt
a vármegyeháza dísztermében. A hangverseny napjának reggelén már alig le-
hetett jegyhez jutni, mert a vidékről Temesvárra tódulók már Liszt érkezése
napján csaknem valamennyit elkapkodták. Az első hangversenyén Liszt egyedül
szerepelt. Műsorán a következő művek állottak: Andante a Lammermoori Lucia
c. dalműből, Norma-Fantázia, Beethoventől Andante változatokkal, Schuberttől
az Ave Maria és az Erlkönig, Magyar fantázia magától Liszttől és befejezésül
a Rákóczi-induló. A hangversenyről Dr. Feldinger Gottfried írt beszámolót a
Temesvarer Wochenblatt hasábjain. Elmondja, hogy a közönség ragyogott a
boldogságtól, mert Liszt a csodálatos Lammermoori Lucia-fantáziával kezdte
műsorát. Példaként állítja Lisztnek ezt a szerzeményét minden zeneszerző elé,
bár szívesen elismeri, hogy Kullak is írt egyet-mást ebben a műfajban. Nem
képes azt a hatást leírni – mondja – melyet Liszt utolérhetetlen művészete a
hallgatóságra gyakorolt. A közönség minden műsorszám előtt és után szűnni
nem akaró ovációban részesítette a nagy művészt. 

Mivel az első hangverseny iránt ilyen nagy volt az érdeklődés, Liszt egy másik
zongoraestre is vállalkozik, de ezt már Temesvár legnagyobb befogadó képes-
ségű termében, a színházban tartja meg november 4-én, szombaton. A színház
is roskadásig megtelt. A műsor: Rossinitól a Tell Vilmos-nyitány, Schuberttől
A pisztráng, Liszttől a Hexameron és Bravúrváltozatok a Puritánok c. dalmű
egyik dallamára, Chopintől Mazurka és Polonaise, Liszttől Magyar dallamok és
végül a Rákóczi-induló. Tisztelői elhalmozták ajándékokkal: kapott arany ba-
bérkoszorút, rengeteg virágcsokrot, költeményeket írtak hozzá és a férfikar is
énekelt a tiszteletére néhány számot. A hangverseny után mintegy ezer főnyi
tömeg kísérte fáklyákkal a megyeházára, ahol Liszt ünnepi lakomán vett részt.
Beszédek hangzottak el, melyekre Liszt szellemesen válaszolt, miként a német
krónikás, a Dr. Fdgr. betűk mögé bújt Dr. Feldinger, a Temesvarer Wochenblatt
szerkesztője, írja: »Den auf ihn gebrachten schönen Toast erwiederte er voll
Geist, Empfindung mit Gesinnungen, die den Künstler, wie den edlen
Vaterlandsfreund in ihm auf das ehrenvollste neuerdings zu erkennen gaben.«
Temesvári német lap 1846-ban Liszt magyar érzelmeit hangsúlyozza! ...

Liszt közkívánatra harmadszor is játszott Temesváron éspedig jótékony
célra, 1846. november 17-én, pénteken. E hangversenyének a műsorából ki-
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emelik az Alvajáró-fantáziát és Weber Aufforderung zum Tanz c. művét. A hang-
versenyen közreműködött humoros előadásával a Honderű szerkesztője,
Petrichevich Horváth Lázár és a dóm szólóhegedűse, Jáborszky Mihály. 

Liszt temesvári hangversenyeinek jövedelméből tekintélyes összeget juttatott
jótékony célra. Gabriel József egyesületi elnök november 17-i kelettel nyugtázza
az összeget. E szerint Liszt, a zongora ünnepelt hérosza, a jótékony emberba-
rát, 300 forintot juttatott Lonovich József csanádi püspökhöz jótékony célra.
Ugyancsak a temesvári hangverseny jövedelméből a Musikverein 200 forintot,
az alapítandó protestáns iskola 100 forintot kapott, a város szegényei között
pedig 100 forintot osztatott szét Liszt. 

Valószínűleg a második és harmadik temesvári hangversenye között játszott
Liszt Aradon. Hogy ott is járt, az bizonyos. A Temesvarer Wochenblatt azt írja,
hogy Temesvár udvariasságot tanulhatna Aradtól, ami Liszt fogadtatását illeti,
mert Aradon nemcsak diadalkapuval, dalárdával és terített asztalokkal várták
Lisztet (er wurde nicht nur angesungen und fest-gegessen...), hanem kivonult
tiszteletére az egyenruhás polgárőrség is egészen Orczifalváig, és eléje vitték a
díszpolgárrá választásról szóló gyönyörű okmányt. Ironikusan jegyzi meg a tu-
dósító, hogy elfelejtettek térden állva, párnán átadni neki a város kulcsait, bár
ez még megbocsájtható, de teljesen érthetetlen, hogy miért akartak a nagy zon-
gorahérosznak a fejére virágcsokrot erőszakolni?...Az aradi hangversenyén Liszt
Heilinger gyártmányú zongorán játszott. A hangszert ereklyeként őrzi az Aradi
zenede. 

Aradon kívül még Lugoson is fellépett Liszt Ferenc harmadik temesvári
hangversenye előtt. S közben vendég volt gróf Karácsonyi Guidónak is bánlaki
birtokán. November 10-én újból Temesváron kellett időznie, erről tanúskodik
egy levele, melyet ezzel a kelettel barátjának, báró Augusz Antalnak írt Szek-
szárdra. A levél Csillag Béla Márton váli nagybirtokos tulajdonában volt még
1938-ban. Az ő jóvoltából közölte a levelet Braun Dezső, »Bánáti Rapszódia«
című könyvének függelékében. Minthogy az említett könyv nehezen hozzáfér-
hető, könyvárusi forgalomban nem kapható és miután Lisztnek ez a francia
nyelvű levele igen érdekes, teljes egészében közöljük: 
Temesvár, 1846. nov. 10. 

Kedves Augusz! 
Amióta elváltunk egymástól, azóta gyakran érzem, hogy Ön hiányzik nekem,

mégpedig minden tekintetben. Mindenekelőtt szemrehányást szeretnék tenni
magamnak, hogy nem maradtam több ideig pompás szekszárdi otthonában,
ahol olyan kényelmes és előkelő szállást adott nekem. Hiányzott nekem Temes-
váron, Aradon és Lugoson is, ahol, ha ez lehetséges, az irántam tanúsított jóság
és hazafias rokonszenv tekintetében túltettek volna Szekszárdon és Székesfe-
hérváron is. Lonovich püspök rendkívüli jósággal és kegyességgel van irántam,
de Ambrózyék és Majláthék is vetélkedtek e tekintetben egymással. Karácsonyi
Guido (kivel, hiszem, Pesten találkozott) fejedelmi pompájú fogadtatásban ré-
szesített Bánlakon, de ezen túl rendelkezésemre bocsájtotta egyik állomástól a
másikig ménesének legpompásabb lovait; nem is szólva a kivilágításokról és
tűzijátékokról, melyekkel bámulatba ejtettek Bánlakán, Temesváron és Aradon.
Olyan fantasztikusan diadalmas ez az utazásom, amilyenről művész valaha is
álmodhatott, méghozzá mindez úgy történt, hogy az egészből semmit nem sej-
tettem előre, úgy jártam valahogy, mint a »Bourgeois Gentilhomme«, aki prózát
használt, anélkül, hogy sejtelme lett volna róla. 

Valamennyi élő művész közül (írtam nemrég egyik bécsi barátomnak) egye-
dül én hivatkozhatom büszkén hazámra... Amíg a többiek a szűkmarkú közön-
ség sekélyes vizein vesződnek, addig én egy nemzetnek nyílt tengerén gáttalanul
evezek előre. Sarkcsillagom folyton azt mutatja, hogy Magyarország valamikor
büszkén fog rám hivatkozni. 

Temesváron rendezett második hangversenyem után mintegy húsz főnyi elő-
kelőségtől kapott arany borostyánkoszorúm nagyszerűen sikerült, és igazán

méltóan foglal helyet az öt-hat tárgy között, melyek pályafutásom főbb állomá-
sainak helyét jelzik. 

E soraimhoz csatolom Sárossynak nehány mély és finomult érzésről tanús-
kodó versét. Ha már költeményekről van szó, kérem, legyen szíves keressen
alkalmat arra, hogy kifejezhesse hálás köszönetemet Madame Salamonnal (bo-
csássa meg, ha elferdítem nevét, de Ön tudja, hogy kinek szól hálám), aki olyan
kedves volt és elküldötte néhány bájos versét Szekszárdra, sajnos, ezeket csak
indulásom pillanatában kaptam kézhez. Kérem, közölje vele végtelen hálámat
a költeményekért és azt, hogy nagy örömömre szolgálna, ha személyesen tud-
nám neki hálás tiszteletemet kifejezni... Haslinger el fogja Önnek küldeni a Ma-
gyar rapszódiákat, a Madame Augusznak ígért dedikáció sem fog sokáig késni.
Addig is biztosítsa őt hódolatteljes tiszteletemről... Most jut eszembe, nem ad-
hatna egy jó ötletet nekem, hogyan tudnék kis örömet szerezni Tóth úrnak?
Kedves levelet írt nemrég születésem napjára és nem szeretnék a válasszal so-
káig adósa maradni. 

Három nap múlva indulok Szebenbe és Brassóba Karácsonyi Guidóval,
Salopekkel és talán »Honderüvel«, aki (ez maradjon köztünk) mindig Petro-
vicsnak firkantja alá magát, de gyakran használja aláírásként a Kubinczky nevet
is. Mivel az erdélyi országgyűlést elhalasztották, arrafelé vezető utamban nem
dugom be orromat Kolozsvárra, de oda is elmegyek valószínűleg visszatértem-
kor, a tél vége felé. Ha lesz ideje, írjon poste restante néhány sort Brassóba
vagy Bukarestbe és szóljon pesti előkészítő gyűlésüknek általános eredményé-
ről. Ha alkalomadtán Teleki Lacival és Eötvös Pepivel találkozik, idézzen sze-
retettel emlékezetükbe. Mozgassa meg Ürményit, talán kamarazenészeim
érdekében meg tudja rántani Apponyit a frakkjánál. Ez ügyben számítok jóaka-
ratára, különben hagyom, hogy az egész ügy természetes útját fussa, anélkül,
hogy törődném a dolgokkal... akárcsak Maykäfernek összehasonlító anatómi-
ájával vagy a házasságommal. 

Isten Önnel, kedves kitűnő Barátom, őrizze meg irányomban ragaszkodását,
aminthogy teljes mértékben számíthat az enyémre is. 
Liszt Ferenc 

Liszt Ferenc bánáti hangversenykörútjának meleg hangulatára ez a levél sok-
kal jellemzőbb az egykorú sajtó szóvirágos beszámolóinál.” 

Az eddig felsorolt városok már akkor is vegyes lakosságúak, hiszen a török
kiűzését követő nagy betelepítések után vagyunk 100–150 esztendővel, de a
magyar jelenlét számban és szellemben igen erőteljes volt. Ezek a mára 5-6
százaléknyi magyar ajkú lakossal számoló települések a régmúlt eredményeiről
már úgy beszélnek, mintha azokhoz a korabeli Magyarországnak nem is lett
volna köze. Románia Temesvárról, Európa első villanyvilágítással büszkélkedő
városáról, mint román csodáról beszél. A történelmileg tájékozatlan utazó mit
sem sejt a valóságról. Ugyanakkor nem tudom elhallgatni ennek ellenkezőjét
sem. Ugyanis, néhány évvel ezelőtt az ott dúló hatalmas árvíz idején a helyi
román sajtó, a Trianon előtt jóval épített s azóta elhanyagolt gátakat kárhoztatta,
és a felelősséget az Osztrák–Magyar Monarchiára próbálta hárítani, a kárt
szenvedett magyarokat pedig arra biztatta, hogy ott keressenek kárpótlást. Mi
nem jut  Trianon nyomán magyarnak eszébe, egy XIX. századi koncertkörút
kapcsán! De olvassuk csak tovább:

BOTRÁNY NAGYSZEBENBEN
„A Bánságból Liszt Ferenc Nagyszebenbe utazott. Itt a mestert a magyar ifjúság
fogadta zeneszóval és fáklyásmenettel. Hangversenyét Liszt 1846. november
20-án tartotta. Szebeni hangversenyével a bonyodalmak egész sorozatának
központjába került. Átböngészve Brassai Vasárnapi Újságját valamint a
Siebenbürger Bote és az Erdélyi Hiradó egykori számait, a »nagyszebeni bot-
rány« így rajzolódik elénk: Lisztet Szebenben úgy körülvette a magyarság, hogy
a szászok minden fáradalma »szükség felettivé« vált, a hangversenyre Liszt ma-
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gyar nyelven nyomatta a belépőjegyeket, műsorán sok magyar szerzemény sze-
repelt, s a hangverseny végén ráadásul nem az Erlköniget játszotta, amit a szá-
szok követeltek, hanem a Rákóczi-indulót. Erre a közönség egy része pisszegni,
majd fütyülni kezdett. Liszt tehát megbukott Szebenben, a szászok kifütyülték! 

A szebeni német lapok erősen bírálták Liszt játékát. Egyik azt írta róla,
hogy európai híre Szebenben hajótörést szenvedett, a másik csak ennyit mon-
dott játékáról: »nichts besonderes«. A szebeni tudósítások különösen Kolozsvárt
nagyon fölzaklatták a kedélyeket. Az Erdélyi Hiradó »Liszt és a Siebenbürger
Bote« című tárcájában foglalkozik a szebeni eseményekkel. A cikk szerzője el-
mondja, a baj abból származott, hogy Liszt a Rákóczi-indulót játszotta, majd
így elmélkedik az eset fölött: »A Rákóczi-induló egy érdekes muzsikai hagyo-
mány s ennek sem meghallgatása senki loyalitását kétségbe nem hozza, sem a
tőle való iszonyodás alattvalói hűséget nem bizonyít!... Ugyan édes Collega (a
Siebenbürger Botetól), nem tanácsosabb lett volna-é azon úri, szerény, igazi
nemes (gentleman) módból, mely őtet fejedelmi udvarokból akármely polgári
házig mindenütt óhajtott, kedves vendéggé teszi, példát venni... Ez-e a germán
fajta cultura iránti fogékonysága?« Az Erdélyi Hiradó később még többször
visszatér az ügyre, s végül »Lisztnek több tisztelője« aláírással a következő nyi-
latkozat lát hasábjain napvilágot: »Bizony, bizony mondom atyámfiai, ha soha
is eddig nem volt, most alapja lett a magyar gúnyszónak, mivel titeket illetni
szoktak, mert ilyen bakot egy közel Európában nem lőttek, mint minden
bölcsességtek mellett is ti!« A szebeniek szerint Liszt Thalberggel nem is ha-
sonlítható, Szebenben a magyarokon kívül mástól alig hallhatni kedvező véle-
ményt játékáról, gúnyiratot is írtak Lisztről. Nemsokára Liszt után egy Bohrer
nevű kisasszony játszta a Norma-fantáziát Liszt átiratában. Liszttől nem tetszett
a mű, de Bohrer kisasszonyt három-négyszer kihívták és nagyon megtapsolták.
Mindez miért? Mert Liszt magyar belépőjegyeket nyomatott, mert a szászokat
nem látogatta meg, mert nagyobbára magyar darabokat játszott, mert mikor
kitapsolták, nem az Erlköniget, hanem a Rákóczi-indulót játszta, a hangverseny
szünetében magyarokkal társalgott, és mert ami magyar, az Szebenben gyűlölet
tárgya. Végül így zárják a nyilatkozatot: »Szánnunk kell önöket, ha hiszik, hogy
ez a kis bizonytalan földdarab önök lábai alatt, mit önök hálátlanul tapodnak,
meg az a füttyintés béárnyékolni képes a nagy művész fényes dicsőségcsillagát!« 

A szebeni eseményeket Brassai Sámuel sem hagyja szó nélkül, őt is felhá-
borítják a Szebenben történtek. Lapjában a következőket írja: »...ha szája nem
beszél is magyarul, beszél ám művészi tíz ujja. És ez ujjak magyar beszéde nem
tetszett a szebeni Botenak, midőn Liszt a Szebenbe sereglett magyarság kívá-
natára Rákóczit játsszá, nem a szászoktól kívánt német Erlköniget. >Tán nem
tudta a művész< – úgymond a Bote, – hogy német földön van.« Nem biz ő,
édes jó földi, semmit sem tudott Németországnak ily fiókjáról: ő, mint a hangok
harmóniájának embere, csak egy, bár szaggatott magyar földről tud, s kegyed
se erőlködjék többről álmodni. Éppen bizony kendre bízták az ország dolgát.”

Aki a Hitel előbbi számaiban a szászság és a magyarság ekkoriban már ártó
gyümölcsöket termő viszonyáról olvasott, ebből a zenetörténeti ritkaságból job-
ban megismerheti, mint sok magyarázkodás útján. Azok a szászok, akik nem
hazudhattak maguknak magyarok előtti erdélyi jelenlétet, s akik korai
hospesként ekkor már háromnegyed évezred óta élvezték gyakorlatilag és alap-
jaiban csorbítatlan jogaikat, így voltak hálásak a Szent Korona országának. Ér-
dekes kérdésfelvetés lehetne, hogy Liszt naivitásból avagy csakazértisből
játszotta a szászok által gyűlölt Rákóczi-indulót.

A KOLOZSVÁRI NAPOK
„Hetekkel érkezése előtt izgatott hangon tárgyalják a lapok: vajon jön-e Liszt
Kolozsvárra? Az Erdélyi Hiradó a Hírfűzér rovatban jelzi, hogy Liszt Temes-
várra és Aradra megy, s csak december elején, mikor »országgyűlésünk
beálland«, fogja Kolozsvárt meglátogatni. Egészen modern újságíró teljesít-
ményre vall az Erdélyi Hiradó 1846. november 15-i közleménye: Liszt utazási

terveit nyomozva, a lap munkatársa a kolozsvári postahivatalban is megkísérli
értesülések szerzését, s kiderül, hogy Liszt titkára kérte: a művész címére ér-
kező leveleket továbbítsák Szebenbe, mert „a zongorahős oda szándékszik mi-
előbb átjönni”. A lap szomorúan teszi hozzá a hírhez: „Liszt Szebenbe! Ily közel
Kolozsvárhoz! És mi későbbre élvezhessük a mennyei gyönyört a szebenieknél,
vagy talán soha? Mert hiszen Liszt a hírlapok szerint Bukarestbe szándékozik.
És ha útját egyenesbe véve minket kikerülne? De nem! Ez nem lehet! Hiszen
Liszt Ferenc magyar honfi, magyar táblabíró és meg van írva, hogy valahol
három magyar kebel óhajtani fogja, Liszt varázs szelleme ott terem. Jövel áldott
országgyűlés, hogy múljék el e pohár mitőlünk!” 

Liszt Szebenből 1846. november 23-án indult el és 24-én érkezett Ko-
lozsvárra. Megérkezéséről ezeket olvassuk az Erdélyi Hiradóban: »Liszt Fe-
renc Kolozsvárt van. Évek óta hű, testvéri érzések között várt kedves
hazánkfia, a világhírű zongorász, nemes szívű ember, lelkes magyar, magas
szellemi műveltségű egyéniség, vidám kedélyes társalgó. Liszt – néhány, elébe
egész – N. Szebenig ment lelkes hazafi kíséretében, tömérdek úri rendű nép
várakozó jelenlétében, folyó hó 24-én öt óra körül óhajtott kedv és egészség-
ben városunkba megérkezett, s szállását ezúttal a Biasini vendéglőjében fő-
helyzetűektől kényelmi tekintetben mindennel pompásan ellátott termekben
vevé. Az utca rakva volt néppel...« A városban mindenki ujjongott. Aznap este
6–7 óra között a katonazenekar Liszt híres indulóját játszva, száz fáklyás kí-
séretében szállása elé vonult és ott ablaka alatt magyar nótákat játszott. Lak-
osztályán Ruzitska György igazgató vezetésével a legrégibb magyar zeneiskola
küldöttsége tisztelgett. A város ifjúsága is üdvözölte a mestert. Liszt megjelent
lakosztálya ablakában és a torka szakadtából éljenző tömegnek megköszönte
az ünneplést. 

Első kolozsvári hangversenyét Liszt Ferenc 1846. november 26-án tar-
totta a város tánctermében, a Redoutban. A teremben mintegy 500 főnyi hall-
gatóság fért el, a jegyeket 1–3 pengő forintért árulták, s mind elkeltek jó
előre, a hangverseny napján már nem lehetett jegyet kapni. Az Erdélyi Hiradó
beszámolójában azt olvassuk, hogy a közönség jóval a hangverseny megkez-
dése előtt elfoglalta helyét a teremben, Liszt zajos éljenzés között lépett a
dobogóra. Nagyjából ugyanazt játszotta, mint Temesváron: híres átiratait a
Lammermoori Luciából, a Normából, a bravúrváltozatokat a Puritánok című
daljátékból, az Ave Mariat, a Magyar dallamokat, végül a Rákóczi-indulót.
Liszt játékáról röviden, de a legnagyobb elragadtatás hangján ír a kolozsvári
sajtó: »Mit hallottunk s éreztünk, miért leírni akarni? – olvassuk a Keletben. –
Ezt ember tehetni nem fogja. Legyen elég, miszerint az egész közönség tet-
szése, öröme és megelégedése az elragadtatottságig magasztos, élénk és ih-
letett volt mindvégig.« Brassai Sámuel a Vasárnapi Ujságban csak ennyit ír
Lisztről: »Nálunk a zongora bájos hatalmú királya... Liszt Ferenc oly sokat
képes feledtetni velünk a rideg jelenből s viszont oly sokat támaszt fel emlé-
keink sírjából. Csak az a híja, hogy kurucok legyünk, midőn hatalmas Rá-
kócziján elandalgunk.« 

Az első hangverseny után a Kolozsvári Házi Zenekör, a későbbi Kolozsvári
Zenetársaság őse, látta vendégül Liszt Ferencet s tiszteletbeli tagsági oklevéllel
lepte meg. Hazamenet az utcát, ahol kocsija elvonult, hatvan fáklyával világí-
tották meg. 

Második hangversenyére is, amelyet 1846. november 29-én adott, minden
jegy előre elkelt. Ugyancsak a Redoutban játszott tüntetően lelkes közönség
előtt. A harmadik hangversenyt december 3-án adta Liszt jótékony célra, az
ezer főnyi közönséget befogadó Farkas utcai színházban. »Hál’Istennek, hogy
inkább helyet és bémeneti jegyet, mint közönséget kell kívánnunk« – írják a
lapok. Magáról a hangversenyről az Erdélyi Hiradó így számol be: »Kolozs-
várnak ilyen élvezetes östéi nagy idők óta nem voltak s hihetően nem is lesznek.
Amint megjelent, jókedv és mosoly ült minden arcon, taps és éljen viharozza át
a termet. Minden szám után két-háromszor visszatapsolják... A nagy művész,
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mint világhírű egyetlen zongorász, ki különösen a magyar szívéhez eddig nem
ismert bűvös hatalommal szól, nemzeti fájdalmát és örömét soha nem hallott
bensőséggel, hűséggel és lánggal tudja festeni.« Magyar változatait és végül
Rákócziját zongorázta, mert »ezt közönségünk mindig kívánni s ő mindig kész -
séggel játszani szokta.« A hangverseny után 150 fáklyás ifjú és több magas ál-
lású főtisztviselő a Rákóczi-induló hangjai mellett kísérte szállására. Az ifjúság
a fáklyákat máglyaként halomra rakta és úgy égette tovább. A krónikás lelkesen
írja le, hogy »bár minél több fia hazánknak hozzon annyi dicsőséget a magyar
névre, mint Liszt Ferenc.« A jótékony célra adott hangverseny bevételéből Liszt
700 forintot osztott szét közcélra. 

1846. december 5-én meglátogatta a Conservatóriumot. Tiszteletére ta-
nárok és növendékek eljátszottak egy Beethoven-nyitányt és egy szimfóniát,
majd elénekeltek egy kettőst és egy karművet. 

Búcsúhangversenyét Liszt Ferenc 1846. december 6-án tartotta meg. Ma-
gyar műveket, változatokat játszott s végül a Rákóczi-indulót, ahogy az egykori
sajtóból értesülünk. Mintegy 300 fáklyás kísérte haza a hangverseny után la-
kására. Tisztelgő versekkel búcsúztatták. 1846. december 8-án reggel 9-kor
távozott a városból több mágnás kíséretében. 

Liszt Kolozsvárról Szebenbe utazott, december 11-én érkezett oda s más-
nap folytatta útját Bukarestbe és Jaşiba, kikerülve Brassót, pedig ott is türel-
metlenül és nagy készülődéssel várták, sőt hódolatuk jeléül bársony párnán át
akarták neki nyújtani a város kulcsait. 

Kolozsvárt írta Liszt Ferenc első magyar rapszódiáját. Ennek a történetét
meghitt barátja, gróf Teleki Sándor, évtizedek múltán a kolozsvári Hölgyfutárban
beszéli el. Mikor Liszt 1846-ban itt hangversenyzett, szeretett volna jó cigány-
muzsikát hallani. Érdeklődött felőle, hogy ki itt a legjobb cigány. Teleki a debre-
ceni Boka Károlyt és a mármarosszigeti Pócsi Lacit említette. Liszt csodálkozva
kérdezte: hát Kolozsváron nincs jó cigány? Van – mondta Teleki, – de ezek már
ismerik a kottát és ő olyannal szeretne játszatni Lisztnek, aki »vadon« húzza. El
is küldte azonnal szekéren barátját, Haray Viktort Szigetre, hogy hozza el kocsin
a Pócsi bandáját. Pár nap múlva nagy mulatás folyt Teleki grófnál, és Pócsi haj-
nalig húzta az akkor divatos, ún. »koltóit«, melynek ez a szövege:

Gróf Teleki Jankó, Jankó, Jankó 
Elfogyott a bankó, bankó, bankó. 
Gróf Teleki Gergely, Gergely, Gergely 
Eredj haza nyergelj, nyergelj, nyergelj. 

»Lisztnek szemei kigyulladtak, ujjaival pattogtatott, s belekiáltott a nótába
– írta Teleki Sándor – mi pedig aprózni kezdtük s hajtattuk reggelig. A nagy
mester zongorája mellé ült, mi apróztuk, s a meddig mi hajtattuk, ő megírta
Első magyar ábrándját.« 

A történet hitelességét maga Liszt igazolja, gróf Teleki Sándorhoz intézett,
francia nyelvű levelében, melyet Pestről írt, miután olvasta Teleki visszaemlé-
kezését. A levél (dr. Gyalui Farkas fordításában) így hangzik: 

Igen kedves barátom! 
Ön bámulatos szépen világította meg a mi magyar rhapszódiánkat. Leírása,

a Hölgyfutár február 1-i számában végtelen örömre ragadott, s teljes szívből
köszönöm önnek e rendkívül rokonszenves emléket. Haray Viktor él-e még?
És Pócsy Laci ad-e még mindég kardvágásokat nyirettyűjével? És ön, igen ked-
ves barátom, mikor jő már Pestre? Én március 10-ig maradok itt, apró nyo-
morúságokban és fáradságban végezve az öregedést. Nagyon vágyom reá, hogy
a huszadik és utolsó rhapszódiát önnél, Koltón írjam meg, s főleg, hogy ismé-
telhessem önnek nyugalmasan az én régi nagyon odaadó barátságomat. 

Pest, február 10-én 1877.
Liszt F. 

Liszt Ferencet Kolozsvárról Bukarestbe utaztában elkísérte bizalmas barátja,
gróf Teleki Sándor is. Velük ment még gróf Bethlen Gábor, Haray Viktor és
Liszt magántitkára, Beloni Kajetan. Négy kocsijuk mindegyike elé nyolc ló volt
fogva és az úton órák hosszat tarokkoztak; Lisztet ez a kártyajáték kitűnően
szórakoztatta. Bukarestben Ghica herceg vendége volt. A nyolc napig tartó
útról azt írja Jaşiból, 1847. január 4-én Seidlitz György báróhoz írott levelében,
hogy élete legszebb emlékei közé tartozik.” 

LISZT MÁSODSZOR KOLOZSVÁRT
„Harminchárom év múltán, 1879-ban járt Liszt Ferenc másodszor Kolozsvárt.
Eredetileg gróf Zichy Gézát hívták meg egy hangversenyre, de közben szóba
került, hogy esetleg Liszt is ellátogat Zichyvel együtt Kolozsvárra. A lapok he-
tekkel előbb latolgatták: vajon játszik-e Liszt is a Zichy-koncerten? Liszttel nem
történt semmiféle megállapodás. Bösendorfer, a híres gyáros azonban megér-
kezett, Kolozsvárra szállítva egy zongorát, hogy kéznél legyen, amennyiben
szükség volna rá. Mikor híre terjedt, hogy Zichy Gézával Liszt is Kolozsvárra
érkezik, pillanatok alatt elfogytak a hangverseny jegyei, messze vidékről táv-
iratilag foglalták le őket. A nagy zenei eseményre Erdély fővárosába vendégek
sereglettek össze Nagyszebenből, Marosvásárhelyről, Désről, Szamosújvárról,
Tordáról, Bánffyhunyadról, Enyedről és Gyulafehérvárról. Voltak, akik tízszeres
árat ígértek egy-egy jegyért, de még így sem juthattak hozzá, mert minden
pénzbeli ajánlatnál csábítóbb volt: látni Lisztet, a nagy mestert, a férfiút, akit
öt világrészen senki sem tudott felülmúlni s még csak megközelíteni sem. 

Liszt Ferenc és Zichy Géza gróf 1879. március 10-én délután, vonaton ér-
kezett Kolozsvárra. A fogadtatás méltó volt a mesterhez. Kolozsvár összes zene-
és dalegyesületei, valamint a színház tagjai lobogók alatt már déltájban gyüle-
keztek a városházán. A menet kivonult a vasútállomásra, az út két szélét pedig
megszállotta a közönség. A befutó vonatot harsány éljenzés fogadta, s míg Liszt
lelépett a vasúti kocsiból, az egyesített kórusok rázendítettek Liszt egyik szer-
zeményére. Azután Eszterházy Kálmán gróf főispán üdvözölte meleg szavakkal
a nemzet nagy büszkeségét. Liszt megköszönte pár szóval a szép fogadtatást,
társaságával kocsira ült és Belmonostor utcai szállására hajtatott. Délután gróf
Teleki Sándor és gróf Eszterházy Kálmán kíséretében megtekintette a várost
és sétát tett a főtéren. A kolozsváriakra tett benyomást így tükrözi az egyik lap:
»A zongora-királyt hosszan leomló fehér ősz haja és kifejező arcéle folytán azon-
nal megismerte mindenki. Az ősz művész sokkal erőteljesebbnek, egészsége-
sebbnek, testesebbnek néz ki, mint fényképeiről lehetne következtetni. 68
évével is egész fiatalosan rugalmas a teste.« 

Este a színházban Helvey Laura búcsúzott Kolozsvártól, Freytag Valentine
című darabjában. A színház zsúfolásig megtelt. Gróf Zichy Géza és gróf Teleki
Sándor társaságában Liszt Ferenc is megjelent az egyik középső páholyban.
A közönség felismerte és hatalmas éljenzésben tört ki. Az előadás után a kö-
zönség egy része Liszt szállása elé vonult, Teleki Sándor házához. Másik része
a városháza előtt gyülekezett s onnan nemzeti színű lampionokkal, sűrű éljenzés
közben indult el a Rákóczi-induló hangjaira, amelyet Pongrácz Lajos cigány-
zenekara játszott az emberáradat élén haladva. A menet két oldalán a tűzoltók
petróleum fáklyákat vittek. Amint Liszt kilépett a ház erkélyére, újult erővel tört
ki az éljenzés, s míg a 120 tagú énekkar elhelyezkedett az erkély alatt, népes
küldöttség kereste fel az ünnepeltet. Kolozsvár nevében Szász Domokos erdélyi
református püspök üdvözölte Liszt Ferencet. A püspök részben franciául el-
mondott beszédére Liszt meghatottan válaszolt. A beszédek után hol Pongrácz
Lajos cigánybandája zendített rá, hol a kórusok hangja csendült föl, s Liszt az
erkélyről hallgatta Zichy és Teleki társaságában a szerenádot. A közönség éjfél
után oszlott szét. 

Másnap a kolozsvári sajtó tele volt Liszt életrajzával és nagyságát magasz-
taló cikkekkel. Este pedig a Redoutban olyan közönség gyűlt össze, amelynél
fényesebbet és előkelőbbet sosem láttak a Redout falai. Megilletődött csendben
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foglalta el mindenki helyét s öt órakor megjelent a közönség soraiban Liszt Fe-
renc is, oldalán gróf Teleki Sándorral. A közönség éljenzését Liszt meghajlással
fogadta. A teremben a fele sem fért el azoknak, akik be akartak jutni a hang-
versenyre. 

A műsort a kolozsvári Nagy Gábor–Vajda Emil–Szita Sándor-Dobokay Kál-
mán vonósnégyes nyitotta meg Volkmann quartetjével, majd gróf Bethlen Sa-
rolta és gróf Lázár Vince Mendelsohn »Őszi dal« című duettjét énekelte
Zsigmond Elma zongorakíséretével (a Kelet megjegyzi »horribile dictu német
szöveggel«). Ezután Zichy Géza gróf, a félkarú zongoraművész lépett föl. Saját
művein kívül Beethovennek egy szerzeményét is játszotta Liszt átiratában.
A gróf egyik ujja sérült volt s így négy ujjal kellett nehéz műsorát végigjátszania.
Liszt odaadó figyelemmel hallgatta Zichy játékát s szívből tapsolt nagy tehet-
ségű barátjának. Ferenczi Zoltán tanárjelölt (a kolozsvári Egyetemi Könyvtár
későbbi igazgatója) Arany János Hídavatás című versét szavalta, utána ismét
gróf Bethlen Sarolta énekelt, majd gróf Lázár Vince és Zichy Gézának kellett
volna a hangversenyt befejeznie. Ekkor azonban megjelent a dobogón gróf Esz-
terházy Kálmán főispán és bejelentette, hogy Zichy Géza betegsége miatt Liszt
Ferenc fogja a hangversenyt bezárni. Megjelenésekor a közönség egy emberként
fölállva üdvözölte a nagy mestert. A terem elcsendesedett, és Liszt eljátszotta
Schubert Divertissement hongroise-át és egy Schubert-indulóra írt változatait.
Másnap a Farkas utcai színházban Zichy kétfelvonásos vígjátéka, a Phrenolog
került színre telt ház előtt. Megjelent Liszt is Zichyvel és élénken tapsolta az
előadást. Utána báró Bánffy Albert Liszt Ferenc tiszteletére estélyt adott főtéri
palotájában. Fölvitették Bánffyék a Bösendorfer által Kolozsvárra szállított
hangszert is, hátha Lisztnek kedve kerekedik a zongorázáshoz. Az estélyről a
kolozsvári főrangúak közül csak a betegek és mély gyászt viselők hiányoztak.
Mintegy 85-ön jelentek meg. Vacsora után Liszt whistpartie-hoz ült, s azalatt
Zichy Géza zongorázott, majd gróf Bethlen Sarolta Bánffy György zongorakí-
séretével magyar dalokat énekelt. Egyszer csak a szomszéd szobából váratlanul
előlépett Liszt, és arra kérte Zichyt, engedje meg, hogy ő is játszhasson. Le-
írhatatlan volt a jelenlévők öröme annak láttán, hogy Liszt felszólítás nélkül
zongorázni fog. Úgy látszik, Liszt rögtönzött, mert a Magyar Polgár ezt írta
róla: »Chopintól való alapeszmén játszott úgy, mint azt a perc szent ihlete, kö-
zönségének áhítatos hallgatása sugallta, bejárva néhány perc alatt a nagy ze-
neirodalom minden tartományát, a közönséges ember előtt ismeretlen, oly
hangokat csalva ki a boldog zongorából, melyekkel az csakis Liszt Ferenc érin-
tésére felelhet.« 

A kolozsvári Liszt-ünnepségek csúcspontját az a hangverseny jelentette, me-
lyet Liszt és Zichy közreműködésével a Farkas utcai színházban rendeztek a
szegedi árvízkárosultak javára. A Magyar Polgár és a Kelet tudósításaiból ki-
derül, hogy mióta az első magyar kőszínház a kolozsvári Farkas utcában meg-
épült, nem látott olyan hatalmas közönséget falai között, mint 1879. március
14-én, amikor Liszt Ferenc játszott benne. A hangverseny napján sokan húsz-
szoros árat is fizettek volna egy-egy jegyért, de még így sem kaphattak. A kö-
zönség körében nagy izgalmat váltott ki az a hír, hogy az előjegyzéseket nem
veszik tekintetbe. A színház pénztárát és igazgatóságát valósággal megostro-
molták. Kolozsváriak és vidékről érkezettek már reggel 7 órakor ott tolongtak
a színház előtt. A pénztáros 9 órakor alig tudott a tömegen átvergődni, s aztán
megkezdődött az esdeklés, könyörgés, rimánkodás és a jegy nélkül maradtak
szitkozódása. A pénztár korlátját eltörték, s a jegyeket egy óra leforgása alatt
szétkapkodták. 

Este a nézőteret teljesen ellepte a közönség. A színpadon, a kulisszák mö-
gött is minden talpalatnyi helyet elfoglaltak. Ember ember hátán szorongott,
és a széksorok közt vezető utakat is megszállotta a kíváncsi hallgatóság. Aki
egyszer a helyére ült, onnan az előadás végéig nem mozdulhatott. A páholyok-
ban hatan-nyolcan, de némelyikben tizen-tizenketten zsúfolodtak össze. Viharos
tapsban és éljenzésben tört ki a közönség, amikor Liszt az egyik páholyban

megjelent. Az ősz mester könnyek közt, mosolygó arccal fogadta az ünneplést.
»Fényesebb, ragyogóbb s nagyobb közönség bizonyára fejezte ki tiszteletét és
hódolatát a zongorakirálynak – írta a Kelet – a tiszteletére rendezett ünnepélynél
is lehettek s bizonyára voltak is nagyszerűbbek, impozánsabbak a Mester fél-
százados hódító, művészi pályája alatt, de a világvárosok közönségének ovációi
lelkesültebbek, melegebbek bizonyára nem voltak, mint a kolozsváriéi. Látszott
magán a nagy Mesteren is, hogy fényes, ragyogó pályáján aligha találkozott a
rajongó tisztelet ily egyszerű, de éppen az egyszerűségében megható, komoly
könnyekig megindító kitörésével.« 

A sajtó általában azon a véleményen volt, hogy vakmerő tiszteletlenség a
műsor többi számáról szólani, amikor Liszt zongorázott. Nekünk azonban be
kell számolnunk róla, hogy a hangversenyen Schubert C-dúr szimfóniájának
zárótételét a konzervatórium, a színház és a katonaság egyesített zenekara adta
elő. Liszttől a Harcos imáját a kolozsvári dalkarokból kiválogatott férfikórus
énekelte. Sorra került Liszt Szent Erzsébet legendájának egyik részlete is, balul
sikerült előadásban. Blau Gyula hegedűn Wieniawsky Legendáját és Paganini
Boszorkánytáncát játszotta, azután gróf Zichy Géza zongorázott, majd Hunyadi
Margit gróf Zichy Géza Liszt Ferenchez írt versét szavalta, s csak ezután került
sor Liszt Ferenc föllépésére: a Rákóczi-indulót játszotta Zichyvel három kézre. 

Liszt és Zichy zongorajátékáról ilyeneket olvashatunk az egykorú sajtóban:
»Játszottak, játszottak, úgy, ahogy azt ember nem képzelheti, ész nem gondol-
hatja, képzelet nem sejtheti. Profanálás lenne, ha csak meg is kísérelnők sza-
vakkal ecsetelni azt a játékot. Ide igazán illik az, hogy hallani kell azt a határtalan
művészetet s akkor is csak élvezni, csodálni, rajongani, frenesisbe jönni tudunk
anélkül, hogy tulajdonképpen kibeszélhetnők, megmagyarázhatnók azt a kibe-
szélhetetlen, megmagyarázhatatlan valamit, amit egy félszázad óta Liszt művé-
szetének nevez a civilizált világ osztatlan rajongó bámulata.« A közönség annyira
ünnepelte Lisztet és Zichyt, hogy ismételten külön-külön is játszaniok kellett.
Liszt »egy magyar ábrándot adott elő néhány ismeretes szép magyar búsongó
népdal fölött, melyből, mintha a világ hírhedett művésze egészen felolvadt volna
a hazafiban... mintha a legtörzsökösebb magyar város végzetes sorsa fölött bo-
rongó hazafi kétségbeesése szállotta volna meg a mestert, úgy jajongtak, úgy
sírtak a billentyűk kezei alatt.«”

A LISZT-ÜNNEPSÉG EPILÓGUSA
„Szomorú részlete volt a nagy izgalommal várt hangversenynek, hogy Liszt
Szent Erzsébet legendájának előadása botrányba fúlt. Az akkori újságírás be-
csületességére és őszinte hangjára jó fényt vet, hogy ezt nem titkolta el, hanem
keményen megírta. A Kelet nevek említése nélkül, meglehetős tapintattal
mondja el a történteket, a Magyar Polgár azonban név szerint is felsorolja és
támadja a bűnösöket: »A karmester botrányos tapintatlansága alaposan elron-
totta az egészet – írja a Magyar Polgár. – A kisasszony (nevét a lap udvariasan
elhallgatja), aki Szent Erzsébetet énekelte, szerepét a hangverseny előtt egy
nappal vállalta el, s szegény nem tehetett róla, hogy a Gondviselés énekhanggal
nem áldotta meg. De arról tehet Jacoby Jakab úr (a színház akkori karmestere),
hogy egy hangversenyen, mely voltaképp Liszt tiszteletére van rendezve, ily
botrányos kísérlettel ne hozzon szégyent színházunkra s a kolozsvári közön-
ségre. Mert valóban szégyenpír szökhetett minden hallgató arcába, midőn ta-
núja volt annak a kínos jelenetnek, melyet a mester is éppen saját darabjánál
keresztül kellett szenvedjen; általános volt a felháborodás, hogy Jacoby úr, mikor
több jó énekesnőnk van, privát passióból egy ilyen gyöngénél is gyöngébb di-
lettánssal compromittálja Kolozsvárt Liszt Ferenc és a többi vendégeink előtt.
A közönség alig tudta végét várni Szent Erzsébet gyötrelmes előadásának.
Mikor a függöny legördült, odafordult Liszt páholyához és a mester megkapta
életében az első részvétóvációt, melyet éppen Kolozsvártt kellett, hogy meg-
szerezzenek neki. A kisasszonyt nem ítéli el senki. Jakoby karnagy úr oka a
botránynak, mellyel lehetetlenné tette magát. És csupán a vendégeink iránti te-
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kintet bírta rá a közönséget, hogy tüntetőleg vissza ne utasítsa az arculütést,
melyet Jacoby úr reputátiónkra mért... Minden más alkalommal kíméletesebben
szóltunk volna ilyen esetről, csak most nem, Liszt nem érdemelte, hogy szíves
előzékenységét, mellyel idejött és játszott nekünk, akként háláljuk meg, hogy
csuffá tegyük előtte legkedvencebb compositiói egyikét...« A cikk végén még
azt írja a krónikás: »Még csak annyit akarunk megjegyezni, hogy a mester nem
kevesebb izgalommal hallgatta végig a program e számát, mint a közönség...«

A történtekhez Brassai Sámuel is hozzászólt a maga bölcs és humoros mód-
ján »Apróságok a nagy napokról« című karcolatában. A cikket »C-s«-él jegyezte,
de az írás hangjából, stílusából akkor is félreismerhetetlenül megállapíthatnók,
hogy Brassai írta, ha nem tudnók, hogy a nagy erdélyi tudós gyakran bújt a
Canus álnév mögé. Ezt az álnevet azért választotta, mert haja már fiatal korában
őszülni kezdett. 

A nagy Liszt-hangversenyek alkalmából a helybeli lapok keveset írtak a mes-
ter játékáról. A közönség ezt kifogásolta. Brassai így felelt a kifogásra: »Liszt
játéka olyan valami, melyről senkinek sincs joga ösmertetést írni, senkinek nincs
merészsége azt boncolgatni... A jó öreg Homerus is mikor Helénának a szép-
ségéről kellett volna írni, egyszerűen csakis azt a hatást vázolta, mit Heléna
szépsége a trójaiakon művelt. A sajtó pedig most Homért utánozta«. Elég lett
volna – mondja Brassai –, ha csak annyit írnak: »És Liszt játszott.« Liszt játékát
ötven év óta ismeri a világ. Kolozsvár hálás lehet a sorsnak, hogy egy hétig
hangversenyek tekintetében nagyobb volt bármelyik világvárosnál. 

Az oratórium előadásának csúfos botrányáról ezeket írja: Liszt eszményi
Szent Erzsébetét Kolozsváron keresztre feszítették, kínpadra vonták, és neki e
kínszenvedést végig kellett nézni és a halálhörgéseket végig kellett hallgatnia
mégpedig kétszer, egyszer a főpróbán, másodszor az előadáson. A főpróbán
Liszt jókedvű és humoros volt, még meg is dicsérte a zenekar összjátékát. Úgy
látszik, a maga világfiás modorában megértéssel, könnyedén fogta fel művének
ezt a vidéki bemutatóját. Az énekkar egyik tévedését helyre is igazította. A kar
ugyanis az egyik résznél D-dúr helyett d-mollban énekelt. Mire Liszt megállást
intve, közbekiáltott: »Mit mehr Auflösung«. 

Brassaitól tudjuk különben azt is, hogy Szent Erzsébet szólamát Blau Gyula
úr »énekelte« végig – mégpedig hegedűn. Brassai szellemes modorában meg-
jegyzi, hogy legközelebb a Traviata haldoklási jelenetében jó érces fúvóhangszer
fog énekelni, a Tannhäuser nyitányában a kürtök, puzonok és bombardonok
csak színleg fognak szerepelni, helyettük Nagy Gábor vonósnégyese fog hang-
fogókkal muzsikálni, a zenekar nagydobosa a pikkoló-szólamból, az első he-
gedűsök a nagybőgősök hangjegyéből fognak játszani. Szigligetiné szerepet fog
cserélni Jacoby karmesterrel, vagyis előbbi fog dirigálni és utóbbi énekelni. 

Brassai végül így zárja le a kényelmetlen eseményt: »Mi pedig ígérjük ün-
nepélyesen, hogy ha még egyszer valamikor nagy művészhez lesz szerencsénk,
nem fogjuk az ő darabját saját füle hallatára előadatni. Mert bizony néha a ne-
vetségtől: il n’y a qu’un pas.” 

Az eredeti s már alapjában elhibázott terv az volt, hogy a Szent Erzsébet
legenda betanítását a három helybeli karmester: Jacoby, Oberti és Gunesch kö-
zött osztják meg. Oberti, a konzervatórium igazgatója azonban óvatos ember
volt: megnézte a vezérkönyvet és azt mondta, hogy az a nagy dicsőség, mely a
Szent Erzsébet oratórium vezénylésével járna, neki túl sok lenne, ezért lemon-
dott a vezénylésről Jacoby javára. (Önfeláldozó szerénységéért utólag jegyző-
könyvi köszönetet mondott neki a konzervatórium vezetősége.) Így a dicsőség,
illetve az egész keserves ügy ódiuma Jacoby Jakab színházi karmester nyakába
szakadt. 

Liszt tündöklően szép zongorajátéka persze feledtette a Szent Erzsébet le-
genda disszonáns hangjait s a hangverseny után a mester a Casinóban vacso-
rázva pihente ki izgalmait. Liszt másnap vagy harmadnap utazott el
Kolozsvárról. Azt, hogy pontosan melyik napon, ma már nem állapíthatjuk meg.
A Kelet úgy tudja, hogy március 15-én reggel indult Pestre Zichy Géza társa-

ságában, ellenben a Magyar Polgár úgy értesült, hogy március 16-án reggel
utazott el, gróf Teleki Sándor és gróf Eszterházy Kálmán kísérte ki az állomásra;
Kolozsvárról Hosszú-Pályiba ment gróf Zichy Ernőhöz és magával vitte Bö-
sendorfert is. 

Bármint is történt, az bizonyos, hogy 1879 márciusában járt Liszt Ferenc
utoljára Kolozsvárt s 1886-ban bekövetkezett haláláig már nem lépett többé
Erdély földjére. A romantikus zene lángeszű mesterének szelleme azonban itt
él közöttünk, gyakran szólal meg művein keresztül s hangversenyeinken mindig
hódolattal idézzük.” 

A Biasini szálló falán, ahol Liszt első kolozsvári látogatása alkalmával szállt
meg, s ahol Petőfi is megpihent, ma egy hatalmas, kétnyelvű, román és angol
szöveggel ellátott tábla hirdeti a korszak történetének egyik legnagyobb hazug-
ságát. Véletlenül éppen a két Liszt-látogatás közti időszakról, az 1848-as for-
radalomról van szó. A tábla szövege alapján 40 000 román meggyilkolásával
és 230 román falu felégetésével vádolják a magyar forradalmat, s ismét a mit
sem sejtő látogatót vezetik félre a  valóság fordítottjának hirdetésével. Az ese-
mények egyik színhelyét, az első magyar kőszínházat, a Farkas utca magyar
szentélyeinek egyikét 1936-ban lebontották. Liszt Ferencnek pedig azóta is –
és saját tanúságtételeinek sokasága ellenére – vitatják nemzetiségét. Újabban
éppen a szlovákok mondanák magukénak. De most inkább annak örvendjünk,
amit Lakatos István oly pontosan és szépen gyűjtött össze a nemzet közös em-
lékezete számára.

y

A Ház belülről erdélyi szemmel
Mikó Imre: A magyar országgyűlés 1943/12.

„Az 1939-ben megválasztott magyar országgyűlés a háború ötödik évében a
költségvetési és felhatalmazási törvényjavaslat letárgyalására ült össze és a
kö zelmúltban fejezte be ez évi tárgyalásait. Amikor a mai magyar képviselőház
tagjait megválasztották, Európa legtöbb államában még a parlamenti demok-
rácia törvényei szerint folyt a kormányzás. Azóta kényszerű külső körülmények
hatása alatt vagy pedig a belső rend megmentése érdekében a legtöbb or-
szágban szétoszlatták az országgyűlést, s a kormányzást többé nem a parla-
mentnek felelős kormány, hanem a megszálló hatalom katonai közigazgatása,
vagy pedig az illető állam végrehajtó hatalma, consensus populi kikérése nélkül
vagy annak ellenére végzi. Miközben máshol a fegyverek között elnémulnak a
nemzet választott fiai, Magyarországon a háború ötödik esztendjében az or-
szággyűlés még mindig együtt van és tanácskozik. A háború nem rendítette
meg a magyar alkotmányosságban való hitet, s amíg szomszédaink rögtönzött
demokráciáit az első szélfúvás elsodorta, a magyar országgyűlés még ma is
dacol a viharral, mert gyökerei évszázadok magyar történelmének talajába ka-
paszkodnak.”

Nagyon szükséges lenne ennek a ténynek a hangsúlyozása akkor, amikor
a korabeli magyar politika kerül tárgyalásra. Azt pedig nem szabad elfelejteni,
hogy abban a parlamentben mely pártok működhettek zavartalanul utolsó
percig.

De olvassunk csak többet is  ama történelmi gyökerekről:      
„Teleki Pál mondotta, hogy nekünk már akkor volt országgyűlésünk, amikor

még nem voltak székeink, mert őseink nyeregben ülve tanácskoztak. A honfog-
lalók utódai a lovakról leszállva a király körül foglalnak helyet, s az egyházi és
világi főméltóságok viselőiből alakul ki a királyi tanács, amelynek véleményét
az Árpád-házi királyok kikérték és meghallgatták. A székesfehérvári törvény-
napokon már a nemesség is részt vesz, hogy a király vagy a nádor elnöklete
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alatt a törvénykezési ügyek intézésébe bekapcsolódjék. A XIII. század második
felétől kezdve a törvénynapok szabályalkotó gyűlésekké növik ki magukat és
valóságos országgyűlés jellegét öltik. Ezeken a királyi tanács tagjai is megje-
lennek, mint a nemesi rend szerves része s ott megkülönböztetett helyet fog-
lalnak el. Az abszolutista hajlamú Anjou királyok alatt az országgyűlés háttérbe
szorul, s helyette a királyi tanács kerül előtérbe, ennek pedig kialakul az egyházi
és világi főemberekből egy kisebb, de állandó tagozata, míg a nagyobb tanács-
ban rajtuk kívül az előkelőbb nemesek is helyet kapnak. A XV. század elején
válik az országgyűlés a törvényhozó hatalom állandó tényezőjévé, Werbőczynél
pedig már alkotmányunk egyik alaptétele, hogy a király és az országgyűlés a
törvényhozó hatalmat együtt gyakorolja. Bár a nemesek közti jogegyenlőség,
az una eademque nobilitas elve a Hármaskönyvben a magyar nemesi társada-
lom belső demokráciájáról tesz kétségtelen bizonyságot, a nemesek közötti va-
gyoni különbségek alkotmányjogi megkülönböztetésekhez is vezetnek, s mivel
a szegényebb nemesek nem tudnak személyesen megjelenni az országgyűlésen,
kialakul a képviseleti rendszer; a nemesek egy része követeket küld és utasí-
tással látja el őket. Az országgyűlés ennek megfelelően kettéválik, s míg a sze-
mélyesen megjelenő főméltóságok és főnemesek, az egykori tágabb királyi
tanács tagjai együttesen a felső táblát alkotják, addig az alsó tábla a képviseleti
rendszer elvei szerint ül össze. Az országgyűlés kettéválását az 1608: I. tc.
szankcionálta. 

1848 előtt az alsó táblán a főszerepet a megyei követek játszották, mert a
megyéknek 1-1 szavazatuk volt, míg az összes szabad királyi városokat, a sza-
bad kerületeket és az egyházi rendet csak 1-1 szavazat illette meg. A felső táb-
lán a Habsburg-uralkodók alatt a grófok és bárók jutottak fontos szerephez,
akiket a királyok azért emeltek erre a rangra, és ruháztak fel örökös főrendi
jelleggel, hogy saját befolyásukat a törvényhozásra biztosíthassák. Az 1848:
V. tc. az alsóházat a népképviselet elvei szerint alakította át. Az új képviselő-
házból a hivatalbeli tagok kimaradnak, s helyüket is a választott képviselők fog-
lalják el, akik többé nem kapnak utasítást és nem a választókerületet, hanem
az egész országot képviselik s a házban egyenlő szavazattal bírnak. Most tör-
ténik meg Magyarország és Erdély első uniója s ezzel a különleges hagyomá-
nyokra visszatekintő erdélyi országgyűlés működése is véget ér. 

Az erdélyi országgyűlés egyetlen kamarából állott, amelyben a fejedelmek
idején a három egyesült nemzet, a magyar, székely és szász kúriánként szava-
zott, s így legalább két nemzet egyetértésére volt szükség valamely törvény
megalkotásához. A kuriális szavazás helyét az 1791: XI. tc. óta az egyénenkénti
szavazás foglalta el, de ennek is volt egy a kisebbség védelmét szolgáló
korrektivuma, a pecsétkiadási jogban. Az erdélyi törvények ugyanis az 1659:
III. tc. értelmében csak akkor léphettek életbe, ha mind a három nemzet pe-
csétjével látta el azokat. Bármelyik nemzetnek jogában állott megtagadni pe-
csétje kiadását s így közvetve meggátolhatta a törvény életbe léptetését. Ezzel
a nemzetiségi nye poz volimmal a szászok még az 1841/43. évi erdélyi or-
szággyűlésen is éltek, amikor a rendek az erdélyi múzeum felállítását határozták
el, s e célból országos rovatalt rendeltek. 

A nyeregben tanácskozó magyaroktól az egyesült két magyar haza közös
népképviseleti országgyűléséig ezer év telt el, ami alatt az ország ügyeinek ta-
nácskozás útján való intézése a nemzet egyik jellemvonásává, Pusztaszer és
Rákos pedig politikai szimbólummá vált. Ezért tudott olyan szenvedélyeket ki-
váltani a kiegyezési korban a főrendiház átalakítása az 1885: VII. tc.-kel, a vá-
lasztójogosultságot értelmi és vagyoni cenzushoz kötő 1874: XXXIII. tc., az
ennek reformjára irányuló sokféle tervezet Kristóffy József általános titkos vá-
lasztójogától ifj. Andrássy Gyula plurális szavazaton nyugvó törvényjavaslatáig
és a Trianon előtti utolsó évtizedben megszavazott két választójogi törvényig,
amelyek közül a gyakorlatban egyiknek az alkalmazására sem volt már idő.

Trianon után az általános és titkos választójog alapján összeülő nemzetgyű-
lés az 1920: I. tc.-ben az állami szuverenitás egyedüli letéteményesének nyil-

vánította magát és a lemondott király helyett kormányzót választott, akit azon-
ban nem ruházott fel a királyt megillető törvényszentesítési joggal, hanem csak
a törvények kihirdetési záradékkal való ellátásával biztosította befolyását a tör-
vényalkotás menetére. Az 1925: XXVI. tc. visszaállította az országgyűlés kép-
viselőházát, az 1938: XIX. tc. pedig a képviselői választójogot mindenütt
titkossá tette. Az 1926: XXII. tc. a főrendiházat felsőház formájában újította
fel és a modern hivatásrendi képviseletet is bevezette, amit az 1942: XXI. tc.
fejlesztett tovább. Ezekkel a törvényekkel a több mint 300 éves múltra vissza-
tekintő kétkamarás magyar országgyűlés folytonossága állott helyre. 

A magyar parlamentarizmusnak voltak ragyogó fejezetei, mint a reformkor,
a jobbágy- felszabadítás és a szabadságharc parlamentje és voltak sötét lapjai,
mint az obstrukció üres szalmacséplése, vagy az 1918-ban önmagát feloszlató
képviselőház tanácstalansága. De erényeivel és hibáival együtt a magyar or-
szággyűlés alkotmányos szabadságunk egyik legszilárdabb biztosítékává lett.
Keret, amelyben a nép széles rétegei beleszólást nyernek saját ügyeik intézé-
sébe és fundamentum, melyen a nemzet önfennhatósága felépül. Sajátos jelen-
ség, hogy a második világháború ötödik évében, amikor még a nyugati
demokráciákban is a kormányelnök, vagy államfő diktatórikus hatalommal ren-
delkezik, Magyarországon a kormányzói jogkör többszörös kiterjesztése után
is az állami szuverenitást egy 721 tagból álló testület, a magyar országgyűlés
gyakorolja. 

Az országgyűlés képviselőházának mai arculata 1939. június 10-én tartott
első ülése óta sok változáson ment keresztül. Az 1938: XIX. tc. értelmében az
ország arra jogosult választópolgárai egyéni választókerületekben 135, lajst-
romos kerületekben 125, összesen 260 országgyűlési képviselőt választanak.
Az 1939-ban megválasztott képviselőház már elődjétől örökölt 16 felvidéki be-
hívott képviselőt, akiknek a számát később 26-ra egészítették ki, és fokozatosan
kibővült 10 kárpátaljai, 51 erdélyi és 26 délvidéki képviselővel, akik szintén
behívás útján lettek a képviselőház tagjai. A felszabadult területeken ugyanis a
választói névjegyzékek hiányában és a visszacsatolással járó átmeneti nehézsé-
gek miatt nem lehetett képviselő-választásokat tartani, s ezért az országgyűlés
két háza a Felvidékre vonatkozó 1939: V., a Kárpátaljára vonatkozó 1939: VI.,
a keleti és erdélyi országrészek visszacsatolásáról szóló 1940: XXVI. és a Dél-
vidéket érintő 1941: XX. tc.-ben a miniszterelnöknek adott felhatalmazás alap-
ján az általa javaslatba hozott személyeket a képviselőház tagjainak meghívta.
A mai képviselőházban tehát 260 választott képviselő mellett 125 behívott kép-
viselő számára van hely, és így a képviselőház részben népképviseleti alapon
megválasztott és részben külön törvények alapján behívott képviselőkből áll.
Míg azonban a felvidéki, kárpátaljai és délvidéki képviselőknél teljesen betöl-
tötték a rendelkezésre álló keretet, ha időközben egy-egy mandátum meg is
üresedett, addig a visszatért keleti és erdélyi részek számára biztosított 63
helyre csak 51 képviselőt hívtak be, abból is egy hely halálozás folytán megürült,
és a többit fenntartották a politikai okok miatt még be nem hívható román kép-
viselők számára. 

A behívott képviselőket szeretik úgy tekinteni, mint akik mandátumukat a
kormánytól kapják és ezért parlamenti működésük során a kormányt kell
kiszolgálniok. Ezzel szemben áll az, hogy a behívás rendszerint valamely ki-
sebbségi sorsban elnyert mandátum, vagy bizalmi állás alapján történik, és a
behívást a miniszterelnök előterjesztésére az országgyűlés két háza eszközli.
A behívottakat megillető 125 helyből jelenleg 109 van betöltve és 16 mandá-
tum üres. A behívott képviselők közül 53 belépett a kormánypártba, 36 külön
pártot, 6 külön parlamenti csoportot alakított, 7 pártonkívüli és 7 ellenzéki
pártokba lépett be. A behívottak közül leginkább a felvidékiek szóródtak szét
a felvidéki párt megszűnése után. A Felvidék mai 25 képviselőjéből 17 a kor-
mánypárt tagja, 1 a kárpátaljai csoportba lépett be, 2 pártonkívüli és 5 jobb-
oldali ellenzéki. A 10 kárpátaljai képviselő közül 5 rutén nemzeti alapon álló
külön csoportot szervezett, 5 pedig a kormánypártba lépett be. A 24 délvidéki
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képviselő már a képviselőházba történt bevonulásakor a kormánypárt tagja volt
és ott is maradt. A keleti és erdélyi részek 50 képviselője közül 36 az Erdélyi
Párt tagja, mely ma a visszatért területek egyetlen önálló magyar pártja, 7 a
kormánypártba lépett be, köztük 2 német nemzetiségi képviselő, 5 pártonkívüli,
1 jobb és 1 baloldali ellenzéki. 

A mai magyar képviselőházat a Magyar Élet Pártjának döntő túlsúlya jel-
lemzi. A magyar parlamenti életben sohasem alakult ki a pártok közötti váltó-
gazdálkodás rendszere, aminek a kiegyezési korban talán az volt az oka, hogy
az ellenzék közjogi alapon verődött össze és nem fogadta el a kiegyezés alap-
vető tételeit, tehát olyan elveket vallott, amelyek az uralkodóval való őszinte
együttműködést kizárták. Ezért a szabadelvű párt különböző nevek alatt szál-
lította a kormányzás szilárdságát biztosító parlamenti többséget, s a közjogi
ellenzék csak négy évig volt kormányon a koalíció idején, ami alatt sikerült be-
bizonyítania a kormányzásra való teljes alkalmatlanságát. A helyzet Trianon után
sem ment lényeges változáson keresztül. A közjogi kérdés, ami felett fél évszá-
zadon át annyit vitáztak, tárgytalanná vált ugyan, de sem társadalmi, sem elvi
alapon nem alakult ki olyan ellenzék, amely a kormányzás időnkénti átvételére
alkalmas lett volna, hanem ahelyett a mindenkori kormánypárt felszívta a kis
pártokat és állandó többséget biztosított a változó kormányok számára. A Ma-
gyar Élet Pártja már az 1939. évi választásokon nagy többségre tett szert, s
ha Észak-Erdély visszacsatolása után egy 20 tagból álló csoport ki is vált be-
lőle, és vitéz Imrédy Béla vezetésével megalapította a Magyar Megújulás Párt-
ját, a kormánypárt a behívott képviselőkkel annyira megnövekedett, hogy a
képviselőház mostani 369 tagja közül 221 a MÉP-hez tartozik. Ha ehhez
még hozzászámítjuk azt, hogy a képviselőház második legnagyobb pártja, a
képviselőházban 36 taggal szereplő Erdélyi Párt, a Magyar Élet Pártjával párt-
szövetségre lépett, a 7 tagú Keresztény Párt, vagy új nevével Néppárt és a 6
tagú Kárpátaljai Képviselők csoportja pedig szintén támogatja a kormányt,
akkor azt mondhatjuk, hogy a háború idejére a képviselőházban nagymértékben
megvalósult a nemzeti egység, mert a kormány mögött 369 közül 270 képviselő
sorakozik fel. 

A képviselőház üléstermének két baloldali mezőjében elhelyezett ellenzéki
képviselők élesen szemben állanak egymással. A jobboldali ellenzék részéről a
Magyar Megújulás Pártja a hangadó 25 képviselővel, akikhez a disszidens nyi-
lasokból álló, Baky László-féle Magyar Nemzetiszocialista Párt 13 képviselője
a pártszövetség keretében csatlakozik. A választásokon mintegy 50 szélsőjobb-
oldali programmal megválasztott képviselő egy része mandátumát veszítette,
sokan mérsékeltebb pártba léptek be, úgy, hogy jelenleg a Nyilaskeresztes Párt
Szöllősi Jenő vezetése alatt álló képviselői csoportjának csak 19 képviselője
van. A baloldalon a 14 képviselőből álló Tildy Zoltán-féle Független Kisgazda
Párt s a Peyer Károly és 4 képviselőtársának vezetése alatt szereplő Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt együttműködése a legjelentősebb. Öt képvise-
lője van a Rassay Károly-féle Polgári Szabadság Pártnak. Három – egy-egy
képviselőből álló és – bizonytalan irányú  párt és tizenöt pártonkívüli képviselő
egészíti ki a tarka együttest.” 

A továbbiakban érdemes figyelni a behívott erdélyi képviselők álláspontjára.
Közülük 36 alkotta az Erdélyi Pártot, melyet Teleki Pál ösztönzésére hoztak
létre és az ő külpolitikájának támogatását képviselték a parlamentben. E párt
programja nagymértékben hasonlított a Hitel programjához, és tagjai közt több
jeles Hiteles volt. „Az erdélyi képviselők az idén vettek részt harmadik ízben a
költségvetési és felhatalmazási vitában. A költségvetési vita a mai magyar or-
szággyűlésen a külföldi parlamentek válaszfelirati vitáihoz hasonló. Mivel par-
lamentünk egyes ülésszakai nem az államfő leiratával és az arra adott válasz
megvitatásával indulnak, a költségvetés megszavazása és az annak végrehajtá-
sára a kormánynak szükséges felhatalmazás megadása nyújt alkalmat a tör-
vényhozóknak arra, hogy az egyes tárcák keretébe tartozó szakkérdéseken
túlmenően, a kormány általános politikájáról bírálatot mondjanak. Az őszi nagy

politikai kirakodó vásárban a vita tulajdonképpen nem is a kormánypárt és az
ellenzék, hanem a jobb- és baloldali ellenzék között zajlott le. A parlamenta-
rizmus nyelvén a jobboldal a kormánypártot, a baloldal az ellenzéket jelentette.
Ma a jobb- és baloldal már világnézeteket jelent, mindkettőnek vannak hívei a
kormány mögött álló pártokban, az ellenzék pedig aszerint különül el, hogy
mennyire jobb vagy baloldali. A kormánypárt ennélfogva inkább a kiegyensú-
lyozó szerepét játssza a két szélsőség között, amelyeknek a vitája gyakran a vi-
harcsengő megszólalását is indokolttá tette. 

Az Erdélyi Pártba tömörült képviselők három év alatt sem illeszkedtek bele
abba a parlamenti dialektikába, mely a kormánypárt és ellenzék, vagy a jobb-
oldal és balodal között szükségképpen kialakul és azzal jár, hogy amit az egyik
állít, azt a másik tagadásba veszi. Ehelyett minden törekvésük arra irányult,
hogy az erdélyi kérdéseket kiemeljék a pártok közötti küzdelmek légköréből és
egyetemes nemzeti üggyé tegyék s azokra a nagy nemzeti feladatokra mutas-
sanak állandóan reá, amelyeknek a szolgálatában az ország minden alkotó po-
litikai ereje egyesülhet. Ez a gondolat vörös fonálként húzódik végig az erdélyi
képviselők beszédein. 

Az erdélyiek az idén hangoztatták először, hogy politikájukat nem csupán a
kisebbségi sorsban szerzett tapasztalatok irányítják (jó értelemben véve a ki-
sebbségben kialakított, emelkedettebb szellemiség, rossz értelemben a múlt
szenvedéseinek unos-untalan való emlegetése), hanem a mai történelmi időkben
a történelmi erdélyi szellem. »Amikor mi erdélyi szellemről beszélünk, ezalatt
sohasem a magyar szellem ellentétét, hanem annak egyik változatát értjük. (He-
lyeslés!) Ez a szellem sohasem jelentett valami szűkkörű lokálpatriotizmust,
hanem magyar világnézetet, európai színvonalon. (Úgy van! Úgy van!) Nem
végződött a Királyhágónál, hanem szétáradt az egész országban, és erdélyivé
avatja mindazokat, akik Erdéllyel és annak szellemével sorsukat véglegesen
összekötötték.« Ez a szellemiség vegyes nemzetiségű területen, népek ütköző-
pontjában alakult ki, s ezért a legtöbbet a nemzetiségi politika tekintetében tud
nyújtani a magyar hazának. »Az utódállamok jogcíme a bitorolt területre szá-
muk, illetve számbeli túlsúlyuk volt. Arra törekedtek tehát, hogy ezt a jogcímü-
ket minél jobban megerősítsék...politikájuk tehát szükségszerűen soviniszta és
mindenáron terjeszkedő volt. A mi jogcímünk a geopolitikai adottságokon kívül
a történelem: az, hogy mi tudtunk itt egyedül idegen nemzetiségű népeket egy-
ségbe fogni és kormányozni. (Úgy van!) Ez feltételez egy konszenzust a másik
oldalról is, így a kormányzás ténye önmagában gátat szab a sovinizmusnak.
Politikánk tehát nacionalista, de egy szublimáltabb, a kormányzat feladatát elő-
térbe helyező nacionalizmus megnyilvánulása.« Ebből következik, hogy »a szám-
beli túlsúlyt csak a jobb minőséggel lehet egyensúlyban tartani. Magyarország
vagy minőségi állam lesz, vagy megszűnik államnak lenni! Amilyen mértékben
szaporábbak a szomszéd népek, olyan mértékben kell a magyarságot kultúrá-
jában elmélyíteni, amennyivel jobban terjeszkednek, annál belterjesebbé kell
tenni a földet és ipart a magyar ember számára, és amennyivel többen vannak
ők, annál szociálisabb berendezkedést kell megvalósítani Magyarországon.
(Élénk helyeslés és taps.) ... A jövő Európájában csak az a Magyarország juthat
múltjához méltó szerephez, amelynek társadalmi összetétele demokratikusabb,
államvezetése szilárdabb, nemzetiségi politikája emberségesebb, közélete tisz-
tább, műveltsége mélyebb és magasabb, hadereje töretlenebb valamennyi szom-
szédjánál. (Helyeslés.)« 

Ezért a legjobb nemzetiségi és külpolitika a magyar reform, de egyben ez a
leginkább célravezető mód, az egyedül helyes politika a magyarság megerősí-
tésének munkálásához. A haladáshoz vezető három út, a forradalom, a reform
és nemzetnevelés közül az erdélyiek a nemzetnevelés lassú átalakító folyamata
mellett a reformot tartják a leginkább járhatónak. »Aki nem áll a reform olda-
lára, az a forradalmat segíti elő. (Úgy van! Úgy van!) A forradalmak okai között
nemcsak egyesek féktelen izgatása, hanem bizonyos társadalmi rétegek konok
önzése is szerepel. (Úgy van! Úgy van!) A reform ellenségei közösen viselik a
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felelősséget azokért a következményekért, amelyek a külső és belső ellenségtől
veszélyeztetett Magyarország létét és függetlenségét egy forradalom esetén fe-
nyegetik. (Úgy van! Úgy van! a középen.)« A magyar reform kérdése pártok
felett álló egyetemes nemzeti ügy, s a reformot nem lehet a háború utánra ha-
lasztani, mert éppen a háború alatti kötött gazdálkodás idején van az államnak
messzemenő beavatkozási joga a gazdasági életbe, amit a reformok előkészí-
tésére kell felhasználnia, bizonyos reformokat pedig éppen a háború megnye-
rése érdekében kell keresztülvinni. »A nemzetet a jövő Európájába nemcsak
katonáinak hősiessége, hanem vezető rétegeinek olyan mértékű áldozatkészsége
mentheti át, (Úgy van! Úgy van! a Ház minden oldalán) amit a jobbágyfelsza-
badítás óta nem láttunk, de követelünk! (Úgy van! Úgy van! taps a jobboldalon
és a balközépen.)« 

A reform során tisztázásra vár elsősorban az állam és társadalom viszo-
nyának kérdése. »Az államhatalom, amint nevében is kifejezésre jut, hatalom,
kényszerítő erő. Feladata a rend biztosítása és az anarchia megakadályozása.
A társadalom az állammal szemben nem egy rendben felépülő hierarhikus kép-
ződmény, hanem közösség, amelynek közösségi élete és fejlődése csak a sza-
badság légkörében van biztosítva... Azon kell tehát lennünk, hogy a társa-
dalomnak minden egyes csoportja át legyen hatva a feladattól, hogy az állam
az ő állama, annak rendje az ő rendje, és így hatalmi szempontok helyett belső
meggyőződésből, lelki odaadásból álljon készen ennek a rendnek a védelmére.
Vagyis a rendnek a társadalmi rétegek, politikai, gazdasági és társadalmi egyen-
súlyozásán és küzdelmeinek kiegyenlített voltán kell nyugodnia.« A kisebbségi
élet az állam nélküli, társadalmilag szervezett magyar életet jelentette s a ma-
gyar államnak is érdeke, hogy az akkor bevált társadalmi tömörüléseket, mint
Felvidéken a SZEMKE, vagy Erdélyben az EMGE, továbbra is megbízza azok-
nak a feladatoknak a teljesítésével, amelyeket a megszállás alatt kitűnően ellát-
tak. »A közigazgatás maradjon meg a maga hűvös szentistváni tárgyilago-
sságában, viszont a magyar nép felemelésének, érdekvédelmének, térhódítá-
sának megszervezését vegye kézbe egy nagy, minden magyart magába foglaló
társadalmi szervezet. (Helyeslés a balközépen.) Mert minél tárgyilagosabb,
minél szentistvánibb a közigazgatás, annál erősebbnek, hatalmasabbnak kell
lennie a magyar összefogásnak, ha azt akarjuk, hogy ne csak országunk legyen,
hanem legyen benne virágzó, fejlődő, hódító magyar népünk is. (Élénk taps a
balközépen és a jobbközépen.)«

Magyar reform csak alulról jöhet s ezért »a jövendőben a mostaninál jóval
nagyobb helyet és szerepet kell biztosítani a magyar nemzet két legnagyobb
társadalmi rétegének: a munkásságnak és a földműveseknek (Úgy van! Úgy
van! a jobb oldalon és a középen.) ...Végzetes katasztrófa származik abból,
ha a magyar munkás- és szegényebb földműves réteg gyermekeiből nem támad
új, szociális felelősséggel megáldott orvos, tanár, lelkipásztor, ügyvéd és hiva-
talnok (Úgy van! Úgy van! a jobb és baloldalon). A mai értelmiséget csakis a
munkás- és földműves rétegből lehet egészségesen és a nemzet javára gyü-
mölcsöző módon megújítani (Igaz! Úgy van!).« A népi utánpótlás elsősorban
a kultúrpolitikának a gondja. Míg a honvédség a haza védelmét látja el, a mű-
velődéspolitikának a jövő honvédelméről kell gondoskodnia. A magyar mű-
velődéspolitikának három általános érvényű irányelve vezet ahhoz a célhoz:
»a minden nemzetköziséggel szemben álló magyar nemzeti szellem, öntudat és
hivatás, másodszor: az emberi mivoltunkból következő társadalmi felelősségünk
és szolgálatunk, végül a keresztyén egyházak által szolgált tiszta keresztyén
szellem. (Úgy van! Úgy van a jobboldalon és a középen!)« 

A népi politikába az erdélyiek a magyarság eddig kellőképpen fel nem hasz-
nált törzsökét, a székelységet kívánják elsősorban bekapcsolni. Székely kérdés
azért van »mert a székelység nincsen olyan életkörülmények és adottságok kö-
zött, hogy szabadon fejleszthesse ki népi erőit és szabadon terjeszthesse ki
annak határait... Nem tekinthető a Székelyföld egy félmilliónyi magyarság par-
tikuláris kérdésének... hanem ez az egyetemes magyarság kérdésének egyik

fontos fejezete.« A székelységgel szemben az államhatalomnak kettős feladata
van: »lehet növelni a Székelyföld felvevőképességét, és ki kell terjeszteni a Szé-
kelyföld határait. Ez a székely kérdés megoldása. A Székelyföld felvevőképes-
ségének a növelését elsősorban iparosítás útján lehet elérni, (Úgy van! Úgy
van! jobbfelől és a balközépen) a Székelyföld határainak növelését pedig tele-
pítéssel lehet megvalósítani. (Úgy van! jobbfelől és a balközépen.)« A székely-
ség legfontosabb feladata a vegyes lakosságú Erdélyben »hogy szaporasága és
nagy adottságai folytán ezen a területen a magyarság etnikai határait tágítva, a
magyarság népi erőit mindinkább kiterjessze és így új magyar honfoglalást vé-
gezzen ezen a területen.« 

Az átfogó magyar népi és reformpolitika nem feledkezik meg a határon kívül
élő magyarokról sem, gondol a Kárpátokon túl élő csángókra, akiknek a haza-
telepítését sürgeti és minden lépésénél figyelemmel van a délerdélyi magyarság
rohamosan nehezedő helyzetére. A délerdélyi magyar sorsot az erdélyi képvi-
selők állították az országgyűlés külügyi és felhatalmazási vitájának homlokte-
rébe. Ettől a kérdéstől az északerdélyi románsággal szemben alkalmazott
bánásmód sem választható el. »Az erdélyi magyarság, bár elegendő oka volna
rá, nem helyezkedik a bosszú álláspontjára. (Úgy van! Úgy van! taps a jobbol-
dalon és középen.) A rajtunk esett sérelmeket elfelejtjük, de nem tudunk szó
nélkül elmenni délerdélyi testvéreink még ma is tartó, sőt egyre fokozódó em-
bertelen elnyomatása mellett. (Úgy van! Úgy van! taps a ház minden oldalán.)
Mivel a románokhoz való viszonyunkat a kölcsönösség alapjára helyeztük, a há-
ború alatt egyetlen nemzetiségi politikát ismerünk: Kisebbségi magyarságunk
megmentését! (Úgy van! Úgy van! taps a Ház minden oldalán.)«” (…)

Ha az erdélyi képviselők felszólalásaiból vett fenti részleteket áttekintjük,
pontos képet kaphatunk arról, amit az erdélyi képviselők jelentettek az ország-
gyűlésben. Valóban a kovász szerepét töltötték be, s ez az utóbbi századok fo-
lyamán mind a mai napig fellelhető vonal a parlamenten kívüli életben is. Az
erdélyi lét másként nevelte gyermekeit, közelebb kerültek a küzdelmet jelentő
valóságos élethez, abba mélyesztették gyökereiket, onnan merítették tapaszta-
lataikat, s ennek alapján alkották meg véleményüket, ez vezette őket cseleke-
deteikben.

„Két ízben állott fel Kállay miniszterelnök beszéde alatt a Ház minden tagja
a helyéről, s osztatlan egységben tapsolt és tüntetett a minden képviselőt össze-
fogó nemzeti célok mellett. Először, amikor a honvédségről volt szó. Másodszor,
amikor Erdélyről. A magyar országgyűlés legszentebb gondjai között Erdély
sorsa az első helyen szerepel. Erdély pedig az országgyűlésen kovász, amely a
belső reform, a nemzetiségi együttélés, a nagy létkérdésekben való nemzeti
összefogás gondolatait éleszti és tartja felszínen. Nemcsak területi, hanem esz-
mei értelemben is érvényes tehát az unió korának jelszava: Erdély nem élhet
Magyarország nélkül, de Magyarország sem élhet Erdély nélkül”!

2004. december 5-e aztán egészen másról szól. Parlamenten belül és azon
kívül. Erdély nevére nem áll fel a parlament. Nem is várja ezt senki. De emlé-
kezzünk és figyeljünk arra, hogy alig néhány esztendeje, Románia parlamentje
–  már az Európai Unió tagjaként – állva tapsolt akkor, amikor a szélsőséges
nacionalista Nagy-Románia Párt újra kimondta a régi jelszót: „A Dnyesztertől
a Tiszáig!”. De a nem régen még elnök Băşescu, néhány hete fenyegetőzött
blogjában – egyebek mellett – a tiszai határral.

Három esztendőnél alig több állott az Erdélyi Párt képviselőinek rendelke-
zésére, hogy a fentiekben olvasható módon behozzák az országház és az ország
életébe az erdélyi szellemet, az erdélyi tapasztalatot. Ha ők ezt a belső elnyo-
matás éveiben érlelték ki magukban, akkor a ránk nehezedő mai külső nyomás
is kiérlelhet bennünk ilyen tapasztalatokat. S ha ez így van, akkor azt haszno-
sítani kellene. Elgondolkodtató, hogy a mai parlament munkája milyen mérték-
ben hasonlít olykor az obstrukciós idők vészjósló magatartására.

y
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Egy elfelejtett győzelem
Gyulai Pál: Hogyan vívta meg Báthory István
Velikie Luki várát 1580-ban? 1943/12.

Gyakran bosszankodom, mikor a magyar történelemre visszapillantó írások,
beszédek vagy éppenséggel a közbeszéd azon siránkozik, hogy Mátyás óta nem
fűződik nevünkhöz egyetlen győzelem sem. Ezzel gyakorlatilag lemondtunk Ma-
gyarország történelmének egy jelentős részéről. Az alábbi események leírása
ennek fényes cáfolata.

„A király, miután előre gondoskodott élelemről, lövő és minden hadi eszkö-
zökről, előre küldvén hajóit, bár országa távolabbi részeiből csapatjai még nem
gyűltek volt össze, mindazáltal gondolván, hogy elkészültségének hírére gyorsan
fogják követni, június 16-án Vilnából elindul és innen 50 000 lépésre megáll.
Azután úgy intézvén útját, hogy őtet lassan haladásában mind a lovasság, mind
a gyalogság mindenfelől követhesse, július 27-én Vitebskbe érkezik. E város
Vilnától 400 000 lépésre van, két várral, a hely fekvésével, a mellette haladó
hajókázható Dwina folyóval igen megerősítve. 

Ekkor a király seregeit számba vévén, haditanács elejibe terjeszti, hogy mely
vidékre fogja vezetni seregét és az ellenséges föld mely részein kezdi meg a há-
borút. Két igen nagy és népes város: Smolensk és Velikie Luki volt működése
középpontjában, melyek közül ez utolsó a Lovat folyó mellett, amaz a
Boristhenes (Dnyeper) mellett feküdt. De minthogy az út Smolenskhez puszta
helyeken át vezetett, és a vidéket a mieink gyakori kiütéseik által tűzzel-vassal
elpusztították s a határszéltől is távol feküdt, attól tartott, hogy ha serege erejét
odafordítja, a rossz közlekedés és az eleséghiány miatt bajba jut, s az ellen-
ségnek megnyílik az út Livoniába (Livland), holott pedig épp az volt a célja e
hadi vállalatnak. Az sem volt remélhető, hogy a muszka azon városért, mely az
ő országától távol a Boristhenes mellett feküdt, erejét kockáztatni fogja. 

Ezek figyelmes megfontolása után arra határozta magát, hogy Velikie Lukiba
vonul, ahová bár erdős helyeken vezetett az út, mégis, minthogy a vidéket pusz-
títás nem érte s a Dwina és Uswiat folyókon a hadi és élelmiszerek kényelmesen
szállíttathattak, úgy látszott, hogy itt a seregvezetésben kisebb akadály, nehéz -
ség fog előfordulni. Ezek mellett Velikie Luki annyira közel van Livoniához,
hogyha azon várost a király hatalmába keríti: mind eleséget nyerhet Livoniából,
mind az utat elzárja Muszkaországból Livoniába, mind végre nagy tartományá-
tól fosztja meg az ellenséget. Végre szeme előtt lebegett a királynak az a lehe-
tőség is, hogy ha elvesztvén a béke reményét, látná a muszka azon város
megtámadását, mely mindig az ő hatalma alatt volt, és mindenfelé erős őrsége
van, az övének segélyére jönne, s így valami alkalom nyílnék nyílt harcban meg-
mérkőzni, amire nagyon vágyott a király. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Velikie Luki vára kissé emelkedett helyen van s mindenfelől szép, terjedel-
mes és termékeny síkságra néz le. A város palánkkal és keskeny árokban álló
vízzel, vagy tócsával volt körülvéve s a vár keleti oldala felől feküdt, észak felé
igen hosszan elnyúlva; a király megérkezése előtt négy nappal az ellenség el-
égette, a várba bevivén minden házi bútort, minden korú embereket is nagy
részben. 

...Miután a magyarokkal szemben álló bástyatöltésből annyi föld kiesett,
hogy a katona addig felvergődhetik, ahonnét a fal felső részét hosszú dárdájával
elérheti, mind a gyalogok, mind a lovasok közül gyors ifjakat szemel ki, tapasz-
talt vitéz vezetőkkel a gyújtásra. Ezek szurokkal, faggyúval s más tüzet fogó
anyaggal bekent fenyőágakat fejök fölött tartva, a mellökig érő álló vízen át-
mentek és a nagy töltésen egymással versenyezve a dárdájok hegyére tűzött
fáklyákat a fal párkányához közelebb viszik. A muszkák a felmászókra iszonyú
köveket dobnak, gerendákat hánynak, forró vizet öntenek fejökre vízcsövekből,

s mindennemű fegyverrel igyekszenek őket elborítani. A muszkák elszántsága
és halálmegvetése akkora volt, hogy midőn a mieink biztos lövései a tűz eloltá-
sára összeverődött muszkákat szánandó módon leterítették, a levertek helyét
azonnal más újak foglalták el, bár kétségkívül tudták, hogy ott lesz vége
életöknek... A király látván, hogy ha a fal felső része egészen le is ég, ostrom-
löveggel a töltést nem lehet úgy leverni, hogy a mieink berohanására út nyíljon,
tanácsot tart azonnal s elrendeli, hogy a katonák bőrből készített védfedél alatt
a falhoz menjenek s kapákkal a töltés legalsó részét ássák alá s innen ezután a
belső falgerendákhoz és fundamentumhoz bejutva, amint a körülmény kívánja,
vagy fáklyákkal gyújtsák meg a töltéstől megfosztott falat, vagy, ha a mieink ve-
szélye nélkül lehetséges, porral vettessék fel a bástyákat. Hogy mi módon te-
gyék ezt, utasítást ad a vezetőknek s Zamoyskival is közölvén tervét,
megparancsolja, hogy mindkét felől egyszerre kezdjenek hozzá. A kitűzött ju-
talommal biztatott katonák gyorsan teljesítik a rendeletet s a töltés kivájása
után bemenve, az ellenségre végpusztulást hozó munkán működnek. Egyfelől
a magyarok kivájván a töltést, porral aláaknázzák, másfelől a lengyelek a belső
gerendák fölgyújtására föltúrják a földet, s apróra megvizsgálják. A mieink közül
némelyek azon a nézeten voltak, hogy az ellenség átellenben aknát ás és mű-
ködésüknek elejét veszi, de ettől az aggodalomtól megmenti egy muszka, ki a
romokon át sebesen a mieinkhez fut s jelenti, hogy az ellenség észrevette ugyan
a földásást, de az aknázásból semmit sem gyanítván, csak a tetők öntözésére
határozta el magát, ha a gerendák meggyúlnának. 

Zamoyski, jóllehet hírnök által azelőtt is gyakran megadásra intette az el-
lenséget, a király parancsából, ki a várat és az őrséget megtartani kívánta, a
szökevényt díszesen felöltöztetve a muszka nyelvben jártasokkal együtt a falhoz
küldi s az ellenségnek izeni, hogy a megintésökre és megtartásokra alkalmas
utolsó időpont itt van; ha balgaságokban inkább akarják a király erejét, mint
kegyelmét tapasztalni, haragtól dühös katonáinktól a legnagyobb rosszat vár-
hatják. 

Az ellenség, vagy helyzetében bízva, vagy a végzettől hajtva, kegyetlen ve-
szekedéssel felel, hogy előbb fogják őket keresztre vonva látni, mintsem az áruló
tanácsának engednének. Zamoyski, látva ezek megátalkodottságát, elmegy
mind a magyar, mind a lengyel ostromlókhoz s utasítja, hogy a gyújtással és a
porral egyszerre tegyenek kísérletet. 

A magyaroktól alátett por a szemben lévő bástyát annyira megfosztotta min-
den földtöltéstől, hogy az égésnek könnyen martalékul válhatott. Ezt látván a
magyarok, a láng élesztésére készített fáklyákat hoznak s a muszkák kemény
oltalmazása dacára is a bástyára hányják. Ezen égés a felső emeletbe kapván,
a másik erődig terjedett, a Caurus szél is segítvén. 

A lengyelek is hasonló buzgalommal elhagyván a töltést, a fal legalsó részei -
hez jutottak. Bekövetkezvén a sötétség: az éjszaka nagy része a katonák mo-
rajával telik el, fenyegetvén az ellenséget, hogy betörnek s felkoncolják. Másnap
reggeli 3 óra körül, mind azt hitték, hogy a lengyelektől támasztott tűz már el
van oltva, keményebben fújván az északi szél, egyszerre megújul s határtalanul
növekszik. 

Ekkor az ellenség, vélve, hogy a dühöngő lángot lehetetlen megállítani,
végre a végveszély félelmétől kényszerítve, napfeljöttekor megígéri, hogy a
vá rost feladja. 

Ez volt a velikie lukii vár sorsa.  Gyulai Pál emlékiratából. (Erdély öröksége.
II. köt. 47–54 . old.)”

Báthory Istvánt a lengyelek legnagyobb történelmi hősei között tartják szá-
mon. A lengyel király egyben Erdély fejedelme is volt, és seregeinek jelentős
része székely, hajdú és egyéb magyar elemekből állott, ennek ellenére hadi si-
kereit nem akarjuk a magunkénak is tekinteni. Ez nem egyedüli eset az erdélyi
fejedelemség történetében. A magyar államiságot és a magyar nyelvet átmentő
fejedelemség dicsőséges történelmétől nem kellene elhatárolódnunk. Elég baj,
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ha ellenségeink el akarják azt választani a magyar történelemtől, sőt még sa-
játjukban sem szívesen beszélnek róla. Mintha Erdélynek nem is lenne törté-
nelme? Bár a sok vihart kavart három kötetes Erdély Története óta az
Erdély-kutatásban sok változást élhettünk meg, a köztudatban mégsem nyert
elég teret.

y

Egy maradék kisebbségünkről
Bálint Béla: Vendek a Mura-vidéken 1943/12.

A magyar spontán asszimiláló képességnek, de ugyanakkor, az erőltetett asszi-
miláció vádja elleni példának is felhozható a vendek története.

„Az ország délnyugati szögletében, Vas és Zala vármegyék Mura-menti já-
rásaiban él a ma mindössze kereken 70000 lelket számláló vendség. A vend
nyelvterület kiterjed az egész muraszombati járásra, folytatólagosan belenyúlik
a szentgotthárdi járás Rába-menti csücskébe és ide tartozik az alsólendvai já-
rásból a Murarév–Bagonya–Murahely háromszög. Ezen a 960 km2 nagyságú
területen rendkívül sűrű a lakosság, mert négyzetkilométerenként 100–120
embernek ad otthont. Összesen 170 község terül el itt, egymástól 2–5 km tá-
volságra a Mura folyó mentén, a Lendva patak völgysíkján, a nedves völgytalpak
kaszálóin, a gabonatáblás dombhátakon és a vidék erdős, vadon belsejében,
vagy az irtásokon szórványos településekké szétfoszolva. A vendek mellett él
ezen a területen 20 000 magyar és 2000 német és újtelepes szlovén is. Az
utóbbiak a jugoszláv megszállás ideje alatt telepedtek be Stájerországból és
Karinthiából. A magyarok részint a honfoglaló Bulcsú népének maradványai,
részint pedig az Alsó-Őrség, Hetés és Göcsej magyar népi területeinek nyúl-
ványai. 

A vendek eredetkérdését még nem tudta tisztázni a tudomány. Régente a
vandálok maradványainak, legújabban az illírek töredékeinek is hitték őket. Két
elméletnek van csak valószínűségi értéke. Az egyik elmélet szerint a vendek
azoknak a keltáknak a maradványai, akiket Közép-Európa térségein már görög
és római írók is említenek Veneti, Venedi és Venedae néven a Kr. e. V. századtól
kezdve. Az antropológiai leletek ennek nem mondanak ellent, de Ptolemaus
alexandriai geográfus a Kr. u. II. században térképén a Venedi ~ Venetoi népek
őshazáját a Visztulától keletre helyezi, tehát arra a területre, ahol a szlávok ős-
hazája terült el. Ezen és a vendség mai szláv nyelvén alapszik a másik feltevés,
mely szerint a mai muravendek a pannóniai szlovének maradványai. 

A vend nyelv azonban mégis elüt a szlovéntől. Nagyon sűrűn fordul elő a
vend nyelvben a délszláv nyelvekből általában hiányzó ő és ű hangzó, s ez azokat
a nyelveket jellemzi, amelyek az ősi kelta nyelv elemeit megőrizték. Egyéb hang-
változások is arra vallanak, hogy a mai muravendek ősei később vették fel a
szláv nyelvet, mert bőséges hangváltozás egy nyelvben akkor fordul elő, ha ide-
gen fajú és nyelvű nép új nyelvet vesz fel. Schachmatov orosz nyelvész helytör-
téneti nevek nyelvészeti összehasonlításai alapján mutatta ki, hogy az ókorban
szereplő vend nevű népek eredetileg kelta nyelven beszéltek. 

E nép nevéből alakították a németek a windisch szót, amellyel a kelták he-
lyébe települt szlávokat jelölték, éppúgy, mint ahogy a csehek mai Böhmen neve
is a korábban ott lakó kelta bójok nevéből származik. Valószínű továbbá az,
hogy a Veneti, Venedi, Venedae név már az ókorban is a szlávok neveként sze-
repel. De még ez sem bizonyíthatja a mai vendek szláv eredetét, mert ők a né-
metektől a windisch nevet már elszlávosodásuk után is kaphatták. 

Bármennyire is tisztázatlan a vendség eredetkérdése, helytelen lenne őket
egyszerűen »hazai szlovén«-nek nevezni, mert a vend elnevezés már nagyon
rég óta begyökeresedett, első használata magyar részről a XVI. századból szár-

mazik. Korabinszky híres atlasza, az 1805-ben megjelent Atlas Regni Hunga-
riae portalis is Wenden néven említi őket, de ezt a szót használja Csaplovits is
nyelvészeti munkáiban. (lásd Croaten und Wenden. 1829.) 

Kétségtelen és köztudomású az is, hogy Pribina és Kocelj pannóniai szlovén
tartománya a honfoglaláskor felbomlott, kevés számú népe pedig felszívódott a
honfoglaló törzsekbe. A vendek azonban népi egyéniségüket máig is megtar-
tották. Anyagi és szellemi életüket azonban egész történetük folyamán a ma-
gyarság alakította, nemzeti küzdelmeinkből pedig mindig kivették részüket,
úgyhogy a leghűségesebb nemzetiségünknek tartjuk őket. 

A magyar–vend sorsközösség szép bizonyítékai néprajzi téren is megmu-
tatkoznak. A vendség ránk gyakorolt hatása néprajzi téren tárgyi jellegű. Ez
látható az alsó-őrségi és göcseji szeres településekben, épületekkel körülkerített
udvarokban, hasáb alakú konyhakemencékben és különböző használati eszkö-
zökben, főleg a hajdinatermesztéssel kapcsolatban. A magyar népi műveltség-
nek a vendekre gyakorolt hatása magasabb rendű, legnagyobb részben szellemi
jelenség. Mondakincsük Mátyás királlyal és a török világgal kapcsolatos, mert
az alsólendvai végvár védelmében a vendség is kivette a részét. Oly nagyméretű
ez a magyar hatás, hogy belejutott Mátyás alakja a gyermekek játékaiba és
mondókáiba is. (pl. Krisz, krász, kráo Matjás, daj mi gros, Sza, szi küpim nos;
luka, luka, vrta, vrta pocs.) 

A vendség középkori művészete is logikus része a magyar művészetnek.
Legrégibb templomai a XIII–XIV. századból valók, a román stílusú nagytótlaki
temetőkápolna és a bántornyai ótemplom. A XIV–XV. századból pedig annyi
gótikus falusi temploma maradt fenn, hogy ennyi egy korszakra vonatkozó mű-
vészeti emlék csak Itáliában található. Az előbb említett két román templom,
valamint a gótikus mártonhelyi, veleméri, muraszombati és vízlendvai templo-
mok falfestményein nagyon gyakran szerepelnek a magyar szentek, főként Szent
László. A bántornyai, XIV. század végéről származó Szent László falképsorozat
pl. 12 jelenetet elevenít meg a nagy király életéből. Ide, az ország délnyugati
szögletébe is eljutott tehát Budának, a királyi udvar világának stílusa és hatása.
A péterhegyi, borházai, csendlaki és a fent említett templomok alaprajza pedig
a tipikus középkori magyar falusi templomok alaprajzával egyezik meg. Ugyanez
a forma jellemzi pl. a csíkdelnei templomot a Székelyföldön. A vidék főúri kas-
télyai, melyek közül legszebb a muraszombati Szapáry-kastély, szintén magyar
építészeti forma.

Bár a vend nyelvnek kétségtelenül legközelebbi rokona a szlovén, attól mégis
eltér nagyon sok hangváltozással, egészen magyaros hangsúllyal és hangejtés-
sel, sőt egészen magyar helyesírással. A modern szókincs legnagyobb része a
vendben magyar eredetű, s főként az állami élettel, hadsereggel, lótenyésztés-
sel, öltözködéssel, mértékegységekkel kapcsolatos. (pl. gyűlés, ország, bírov,
tanács, sereg, katona, sisak, opróda, kocsi, hám, rudas, gomb, bársun, mertük,
mázsa stb.) De egyéb kifejezéseket, főként igéket és mellékneveket is gyakran
vettek át a magyar nyelvből. 

A vend irodalmat is a magyarság indította meg és pártfogolta a mai napig.
Ez az irodalom főként iskolai és egyházi jellegű, ábécés-, ima- és énekesköny-
vekből áll. Az első vend nyelvemlék 1643-ból származik és mártonhelyi oklevél
nevet visel. Temlin és Szever Szentírásból való fordításai után Küzmics István
és Küzmics Miklós a vend irodalom igazi megalapítói. De a vend irodalom mű-
velői között magyarokkal is találkozunk; Bakos és Szíjgyártó mellett a vendség
legnagyobb írója, a vend irodalom egyetlen igazi költői tehetsége éppen Kardos
János, a XIX. században. Leghíresebb munkája Arany János Toldijának fordí-
tása. Korán, 1875-ben jelent meg az első vend nyelvű újság Budapesten, a
Prijátel, Augusztich Imre szerkesztésében. A vend irodalom a magyar hagyo-
mányokat, főként a magyar helyesírást a legújabb időkig megőrizte. 

A vendség nagyon korán elsajátította a magyar nyelvet is. A reformáció ide-
jén pl. már tiszta magyar hithirdetőik voltak. A reformáció eredményeként ma
a vendség 2/3 része katolikus, 1/3 része pedig evangélikus. A Somogyba,
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1659-ben áttelepedett, 11 falut benépesítő vendség két emberöltő alatt úgy
elmagyarosodott, hogy nyelvét is elfelejtette. A magyar függetlenségi gondolat
számára Kossuth láng lelke őket is megnyerte, s elűzték a bécsi udvar agitáto-
rát, a szláv Hurbánt. A világháborút követő összeomlás idején, 1919. jan. 2-
án önkéntes vend csapat kiverte a megszálló jugoszláv csapatokat, a határok
lezárása után pedig Magyarországra szöktek át katonának. 

Különös figyelmet érdemel az Amerikába, főként Bethlehembe kitelepült
vendség erős magyar érzése. A béketárgyalások idején több ízben diplomáciai
lépéseket tettek a Mura-vidék magyar fennhatóság alatt való maradása érde-
kében. Egyesületeik ma is magyar zászlókat szentelnek, s napilapjuk, az
Amerikanszki Szlovencov Glász büszkén hirdeti a magyar–vend sorsközösség
gondolatát. Az itthon maradott vendség nagyon nehezen tűrte a jugoszláv ural-
mat, úgy, hogy magyarérzelműségük (az ún. mazaronstvo) nagyon gyűlöletes
volt a megszállók szemében. Nem csoda ez, hiszen a vendséget a gazdasági
érdek is Magyarországhoz köti. Főképpen a hegyesebb vidék népének nagyon
sovány a földje, s századok óta a Dunántúlra és Bácskába szegődtek el arató-
munkásnak. A télire magukkal hozott gabonával még állatokat is tudtak hizlalni.
A vend szorgalmas nép, úgyszólván ezermester, igaz, hogy nagyon anyagias is.
Munkájuk révén a vendség központjában, a mindössze 4500 lakosú Muraszom-
batban, ma modern húsgyár, két fehérneműgyár és bádogárugyár működik.
Igen erős az érzékük a kereskedelem iránt is, közöttük nehezen él meg a zsidó.
Kár, hogy nagyon kocsmaszeretők. Sehol az országban nem találni annyi kis-
kocsmát, mint éppen a Mura-vidéken. Ezekben tölti a vend férfi az estéjét víg
magyar nótázás mellett, mert eredeti dalkincsük nagyon szegényes. 

A jugoszláv megszállást, amely a Mura-vidéken 26 színmagyar községet is
elcsatolt, csak azok fogadták szívesen, akiket megmételyezett a szlovén propa-
ganda. Ez az irány irodalmi téren kezdte meg a működését úgy, hogy a világ-
háború elején megindítottak egy Novine című újságot, amely szakítva a vend
irodalom hagyományaival, áttért a Gáj-féle szlovén helyesírásra, szellemében
pedig a délszláv egység harcosává vált. A mozgalom lelke, idősebb Klekl József,
még vend autonómiatervet is dolgozott ki, amely híd akart lenni a megalaku-
landó Jugoszlávia felé. Ez az irány az elcsatoltatás évei alatt harcos szlovén if-
júságot nevelt ki az egyszerű vend nép fiai közül, akik már mind a vendség
szlovén jellegére esküdtek. 

A széles tömegek meghódítása azonban nem sikerült. Ékes tanúsága ennek
az 1941. évi magyar népszámlálás. Eszerint a Mura-vidéken anyanyelv szerint
69 586, nemzetiség szerint azonban csak 20 336 vend él. A vendség túlnyomó
része tehát magyar nemzetiségűnek vallja magát. 

Magyar és vend között nincs is semmiféle elütő faji jelleg. Bartucz antropo-
lógiai mérései is azt bizonyítják, hogy egyes antropológiai bélyegeket véve vizs-
gálat alá (pl. testmagasság, színezet), a vendek nagyon közel állnak a
magyarsághoz. Az összeházasodás pedig oly nagymérvű, hogy ma már alig van
vend család, amelyben pl. magyar nevű apa, anya vagy nagyszülő ne fordulna elő. 

A vendség tehát megőrizte régi vonzódását a magyarsághoz. Nagy érdemei
vannak e tekintetben Mikola Sándor felsőházi tagnak, a vendség legnagyobb
szülöttének, akinek vend nyelvű újságja, a Domovina, éppen 1920–22-ben
erősítette a vend lelket az elnyomatás elviselésére. 

Aki a vendség fiai közül a középosztályba került, egy-két kivétellel mindig a
magyar szellem hordozójává vált. A kivételek leginkább egyházi férfiak. Ők vol-
tak mindig a vend irodalom ápolói, de sajnos, éppen közülük került ki mindig
a szlovén irányzat mellett szító népvezér is. Mint annyi kis népnél, a  vendeknél
is a papok a politikai vezetők.” 

Egy elnyomó Magyarországon ez a kis népcsoport ezer esztendő alatt sem-
mivé vált volna. De a szlovénosítás sikerei is felfedezhetők legújabb történe-
tükben. Íme, a délnyugati végeken egy másik gens fidelissima!

y

Te mondád
Ciorogariu Roman ortodox püspök írása Szőcs Lajos fordításában:
Az osztrák „divide et impera”-politika román
megvilágításban 1943/12.

„Úgy tűnhetik, hogy nem időszerű ma az egykori osztrák »divide et impera«-
politikával foglalkozni, megítélésünk szerint azonban egyrészt erős fényt vet a
román politikai gondolkodásra, másrészt a szomszédos kis népek számára is
rejt magában némi tanulságot az a meglepően világos és őszinte politikai meg-
nyilatkozás, amely Ciorogariu Roman volt nagyváradi görög keleti püspök tol-
lából került ki és az Almanahul Presei Române pe 1926 c. kiadványban látott
napvilágot. Alább fordításban közöljük Ciorogariu püspök érdekes cikkét.”

„A »könyörületes császár« azonban habsburgi meghallgató sátrát folyton
költöztette, hol a magyarokhoz, hol hozzánk. A magyarokhoz akkor, amikor há-
borús költségvetést préselt ki, a románokhoz pedig, amikor háborúba vitte fiai -
kat vagy a könyörületes császárnak szóló egyéb áldozati adót kért. 

Amikor a magyarokra volt szüksége, egy-egy kiáltványt intézett a »nemzethez«,
mert ők voltak a politikai nemzet, amikor a nemzetiségek összességére volt szük-
sége, »népeimhez« fordult. Az első esetben a magyarok pengették sarkantyújukat,
a másodikban pedig mi ugrottunk a tűzbe a »könyörületes császárért«. Más szóval
minket a magyarokkal fogatott üstökön s a magyarokat pedig velünk. 

Így erjedt a habsburgi politika kovásza, amelyet a divide et impera-tételben
kotyvasztottak egybe. Fel voltunk osztva főhercegi – káplárságokra. A magya-
roknak pl. József volt a főhercegük, a mienk Reiner –, hogy legyen, aki a derék
románok vállát is megveregesse. Végül Ferdinánd főherceg kényeztetett minket
»Gross-Österreich« alapon. 

Az uralkodóház iránti hűségünk azonban nap-nap után lanyhult. Főként azu-
tán, hogy visszautasították Memorandumunkat, és a császárhű nemzeti comité
tagjaival a szegedi és váci börtönöket tömték. Végül is Budapest lett a dinasztia
politikai központja, és minket kiszolgáltattak a magyaroknak »auf Gnade und
Ungnade«. 

Politikánk felszíne azonban továbbra is hagyományosan császárhű maradt.
Öreg, politikai-börtönt járt újságírók a »császárba« vetett reményben tengődtek,
mert az volt a bukaresti utasítás is – ez pedig számunkra parancs volt. Ioan
Russu-Şireanu, akit annyiszor elítéltek őfelsége I. Ferenc József király nevében,
hangsúlyozottan az ún. hagyományos politika képviselője volt. 

Miután Ferenc József király 1909-ben szentesítette az Apponyi-féle törvényt,
az aradi Tribunában megjelent egy cikk, amely kb. a következőket tartalmazta:
»És ha Ferenc József kitépné a szánkból a nyelvünket, mi úgyis dinasztiahűek
maradnánk, mert tudjuk, hogy lélekben velünk tart és csak a körülmények kény-
szerítő hatására engedett.« 

Feldühödve a hagyományos politikai eszme ilyen elcsuszamlásán, felmentem
a szerkesztőségbe. 

Russu írta a cikket – közölték –, de most mit csináljunk? Russu aznap a
szerkesztőség felé sem nézett, de vesztegetni való időnk sem volt, s a helyre-
igazításnak meg kellett jelennie a következő számban. Írtam egy szűkszavú köz-
leményt, kimondva, hogy a tegnapi cikk nem fedi az újság álláspontját. Ez a
közlemény erősen megbántotta szegény Russut, aki különben is beteges volt,
s szememre vetette, miért nem vártam, hogy ő vonja vissza és magyarázza meg
cikkét, mert ő maga beismerte, hogy túllépte a hagyományos politika megen-
gedhető határát. Sok fáradságomba került, amíg sikerült megnyugtatnom: ki-
magyarázkodással nem lehet elintézni egy ilyen végzetes tévedést, hogy mi a
nyelvünket is odaadnók bármilyen kizárólagos hatalomnak –, legyen az akár a
dinasztia is. 

Barátom lehiggadt, de sohasem feledte el, hogy dezavuáltam, s mindig sze-
memre vetette, hogy milyen kíméletlenül jártam el vele szemben. Pontosan olyan
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kíméletlen voltál te is, amikor ki akartad tépetni nyelvünket a »könyörületes-
sel« – vágtam vissza baráti szeretettel. 

Két év eltelte után megjelenik a »Tribuna« a császár nevenapján, anélkül,
hogy bár csak meg is említették volna a »könyörületes« névnapját. A magyar
újságok ditirambusokkal dicsőítették és az ágyúk üdvlövéseket adtak le. Megint
felmegyek a szerkesztőségbe. »Hol maradt a nap jelentősége – kérdem, – tün-
tetés színezete van a dolognak.« 

A fiúk elégtétellel mosolyognak, hogy senki sem akadt a szerkesztőségben,
aki a császárról írt volna. »Jól van, fiúk, jól van, de mégis úgy hiszem, jó lett
volna, ha Russu itthon van.« A sztrájk híre átszivárgott magyar újságíró-kö-
rökbe is, akik élvezték az ügyet. »Üdv a ti uralkodói hűségeteknek!« mondták
a mieink. Az újságírók megértik egymást... Lám, így vált hajdani őszinte di-
nasztia-hűségünk taktikai léggömbbé, amíg meg nem csináltuk az uralkodói
családcserét...” 

A jóságos vagy könyörületes császár képe erősen beivódott a román köztu-
datba. Már a fejedelemséget váltó gubernátori kor is arra terelte az erdélyi ro-
mánságot, hogy Bécsre nézzen legelőször, s ne törődjön a magyar politikai és
kulturális hegemóniával. A Supplex Libellus Valachorum-ot Bécs sem fogadja
be. De csak a magyarokra haragszanak. Aztán az emelkedő nemzettudat korá-
ban egyre inkább fokozódik ez a szembefordulás. Még a Horea-Cloşca-Crişan
parasztlázadás idején is a földesurat – akár ha osztrák volt – magyarnak tekin-
tették, s magyarként gyilkolták. Ennek írott bizonyítéka van a román történet-
írásban, ahol cél gyanánt a magyarok kiirtásáról olvashatunk, hogy utána
átvegyék az uralmat Erdély felett. Aztán amikor az udvar – nem kizárhatóan
tudatos kivárás után (a magyarság megtizedelése nem volt ellenükre) – meg-
elégelte, mert nemesi felkeléstől tartott, a jóságos és könyörületes leverette a
felkelést és jött a megtorlás.

S mégis! 1848-ban ismét működik a divide et impera. Axente Sever
Csombordon állomásozó hordáját, a nagyenyedi Bethlen Kollégiumba beszál-
lásolt osztrákok onnan kivonulóban nem akadályozzák a gyilkolásban. Sőt ők
szabadítják a magyarokra ezt a terrort.  Aztán a hálás, kegyelemteljes és jóságos
császártól, mint mondani szokás: azt kapják jutalmul, amit a magyarok bünte-
tésül. A csalódott vezér, a hegyek királya, Avram Iancu megtébolyodik. A ma-
gyar politikáját a nemzetiségek uszítására alapozó Habsburg-dinasztia rosszul
kalkulál. Ezzel is hozzájárul végóráinak eljöttéhez.

y

Beköszöntő
Szabédi László: Népi térfoglalás 1944/1.

„Györffy István jegyzi meg egyik könyvében, hogy az alföldi parasztság nem az
őt támogatni hívatott állami adminisztráció segítségével, hanem annak sokszor
jószándékú és mégis ellenséges nyomása ellenére alkotta meg modern életfor-
máját. Ez némi túlzással az egész iskolán kívül rekedt magyarságra áll. Ez az
iskolán kívül rekedt magyarság megszállotta, gyakran hihetetlen nehézségek
árán, nem is titkolt ellenséges nyomás ellenére, az ország minden megszállható
területét, elsősorban az Alföldön, majd megülte a városokat. E pillanatban a
munkahelyeket túlnyomó többségben a magyar nép fiai tartják megszállva. Az
idegen származásúak mindinkább a vezető állásokba szorulnak és/vagy idege-
sen vagy megértéssel fogadják az ostromot. Hogy van-e közöttük érdekszövet-
ség vagy nincs, azt nem tudom, de ez tökéletesen mindegy is; a magyar elem
ostromának már nem tudnak ellenállni. A polgárságba egyre növekvő mérték-
ben ömlik a magyar vér, s a magyar elem itt is főleg a perifériákon foglal helyet.
Aki emiatt panaszkodik, az nem lát világosan. Kétségtelen, hogy ez a helyzet

járhat – s jár is – pillanatnyi kellemetlenségekkel; a jövő szempontjából azonban
mégis a helyzet ilyetén alakulása a megnyugtató. Megnyugtató, hogy polgársá-
gunknak éppen magyarabb részét – mely leginkább érzi, mert legkénytelenebb
érezni a törvényt, hogy »itt élned, halnod kell« – nemcsak vérségi, hanem tár-
sadalmi szolidaritás is kapcsolja a legszélesebb tömegekhez. 

Valóban a XIX. század legnagyobb súlyú művelődéstörténeti eseménye az,
hogy a kor és helyzet követelte munkahelyek megszállása, a magyar társadalom
modern munkakereteinek magyar vérségű elemmel való feltöltése, elindította
természetszerűen a magyar nép differenciálódását és így megteremtette a
korszerű magyar műveltség kialakulásának a társadalmi feltételeit. Ez a kor-
szerű magyar műveltség a differenciálódott nép egyes rétegeinek kölcsönös
egymásra hatásából fog megszületni, illetve szemeink előtt alakul ki. Kétség-
telen, hogy régi hagyományaihoz ma már egyetlen réteg sem ragaszkodik
programszerűen, sőt egyik-másik réteg mintha mohón, dühösen törne meg-
tagadásukra. Aki messzebb néz, nem ijed meg ettől, mert tudja, hogy egy
egész nép még akkor sem bújhat ki a bőréből, ha akarja – vagy ha vezetői
akarják. De legyünk tisztában azzal is, hogy az életben való boldogulás nem
jutalomkönyv, melyet vizsga alkalmával oszt ki az iskola. Ugyanazt a társa-
dalmi csoportot, pl. az ipari munkásságot, melyet intellektueljeink népi moz-
galma népi műveltségből vizsgáztat, a magyar társadalom egésze is vizs-
gáztatja, ha nem is olyan feltűnően és nem is olyan hangosan, mint ezek.
Lehet, hogy a magyar nép szemre-látszatra hűtlen lesz népi hagyományaihoz,
de ez csekélység ahhoz a herkulesi munkához képest, mellyel a csendben
vizsgáztató magyar társadalom egészét teszi napról napra növekvő mértékben
magáévá és ezzel mind magyarabbá.  Szabédi László: Népi írástudók vagy
írástudó nép? (Termés, 1943. őszi kötet, 115–116. old.)” 

A feudális állapotokból a XIX. században beinduló magyar társadalomfej-
lődés sajátsága volt, hogy a magyar – tehát gyakorlatilag népi – elem sokáig
nem lehetett nyertes részese annak. Ezt követően a folyamat az elszakított
részeken egészen más fordulatot vett, a csonka országban viszont Trianon
után fokozatosan elkezdődött a hiányzó társadalmi rétegek feltöltődése alul-
ról. A vákuum és a hajszálcsövesség jelensége egyszerre hatott. Itt aztán a há-
borút követő diktatúra akasztotta meg, terelte maga választotta kényszerpályára
és torzította el ezt a fejlődést. A torzulások hatása kinn és benn egyaránt máig
érezhető.

y

Sajátos és egyetemes
László Dezső: A képviselőház és Erdély 1944/1.

„A magyar állam 1944. évi költségvetésének képviselőházi vitájában annak el-
lenére, hogy az erdélyi képviselők ez alkalommal nyilatkoztak meg a legegye-
temesebb magyar szempontok szerint, Erdély sokkal észrevehetőbben
szerepelt, mint bármelyik más, megelőző költségvetési tárgyalás alkalmával. Az
erdélyi képviselők három éves múlt után a többi pártok szónokaihoz hasonlóan
az egész ország összes kérdéseiben a legszélesebb magyar szempontokat ér-
vényesítették, s beszédeikből mégis élesebben bontakoztak ki a nagy erdélyi
kérdések, mint a megelőző években. 

Erdély az őszi költségvetési vitában két formában szerepelt a képviselőház
előtt: egyfelől, mint az egyetemes magyar életnek egyik legfontosabb kérdése,
másfelől, mint a magyar politikai életnek határozottan felismerhető sajátos szel-
leme. Erdély mint tárgy és mint szellem mutatkozott nemcsak a képviselőház,
hanem a sajtón keresztül a legszélesebb nemzeti közvélemény előtt is.” 
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I.
„Erdéllyel mint tárggyal kapcsolatban öt fontos erdélyi kérdés került megvitatás
alá: a délerdélyi magyarság helyzete, a nemzetiségi kérdés, a Székelyföld újjá-
építése, szórványaink és el nem intézett erdélyi kérdések. Ez öt részletkérdés
tárgyalása kapcsán sem csupán az erdélyi helyzet és feladat világosodott meg,
hanem egyetemes magyar kérdések és feladatok bontakoztak ki. 

A közvélemény általában kevesli azt, amit a felszabadult északerdélyi ma-
gyarság tesz a Dél-Erdélyben maradt magyarokért. Az őszi képviselőházi vita
során azonban a délerdélyi magyarság két legfontosabb kérdésével az erdélyi
képviselők felszólalásai nyomán részletesen foglalkozott a képviselőház. A be-
zárt délerdélyi református középiskolák érdekében és az igazságtalan állatrek-
virálások jóvátétele ügyében határozott fellépést követeltek az erdélyi
képviselők. S rég nem kísérte az egész ház osztatlan helyeslése annyira vala-
melyik képviselő fölszólalását, amint az Teleki Bélának, a délerdélyiek érdeké-
ben történt interpellációjánál megnyilvánult. 

Az a bátor hang, amelyet ebben a kérdésben az erdélyi képviselők használ-
tak és a kormány megtorlásokat is kilátásba helyező válasza nemcsak az or-
szágban, hanem a megszállt területeken is jótékony hatást gyakorolt. Magyar
erő és méltóságtudat nyilvánult meg bennök. Azóta a magyar sajtó is sokkal
többet és sokkal szabadabban foglalkozik a délerdélyi magyarság elnyomatá-
sának kérdéseivel, mint azt megelőzően tette. Észak-Erdély és a Székelyföld
visszacsatolása óta a magyar revízió hangja meglehetősen elhalkult, mintha az
országban mindenki beletörődött volna abba a helyzetbe, amely a második bécsi
döntés és a Délvidék egy részének visszafoglalása után kialakult. A képviselő-
házi vita ismét belevitte a magyar közvéleménybe a gondolatot: a revízió ügye
nincs befejezve mindaddig, amíg magyar emberek az ősi magyar földön a leg-
súlyosabb elnyomatásnak vannak kitéve. 

Az erdélyi képviselők parlamenti működése előtt jóformán nem is lehetett a
nemzetiségi kérdésről hallani. Erdély visszacsatolása megnövelte az ország
nemzetiségeinek számát s ezzel együtt szőnyegre dobta a nemzetiségi kérdést
is. Évről évre erdélyi képviselők voltak azok, akik az országot figyelmeztették
a nemzetiségi kérdés döntő jelentőségére. Ezenfelül ahhoz is hozzájárultak,
hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a helyes és egészséges magyar válasz ki-
alakuljon. A nemzetiségi kérdés nem lehet pártpolitikai kérdés. A kérdés meg-
oldásában pártpolitikai szempontoktól függetlenül a legegészségesebb
nemzetpolitikai elveknek kell érvényesülniük. Ezek közül a legelső az, hogy
magát a magyarságot erősítsük úgy, hogy az egész magyar nemzetet és ne csak
annak a nemzetiségi területeken élő részeit vonjuk bele a kérdés megoldásán
való fáradozásba, és magát a nemzetiségi vidéken élő magyarságot gazdasági-
lag, társadalmilag, művelődésileg és egyházilag tegyük minden tekintetben ver-
senyképessé. A nemzetiségekkel szemben viszont sem az elnyomó, sem az
asszimilációt elősegítő, dédelgető politika nem vezet eredményre. Az előbbi
még elevenebbé teszi a nemzeti érzést, a második pedig egyre kielégíthetetle-
nebb igényeknek ad tápot. A nemzetiség végső célja mindenképp a saját nem-
zeti államába való beletagolódás marad. Egyetlen kibékítő megoldás: olyan
szociális berendezkedést adni az országnak, hogy a keretei között folyó élet ne
csak a magyar nép, hanem nemzetiségeink számára is kívánatos legyen. 

Nemcsak a miniszterelnök, hanem több szakminiszter vitazáró szavaiban is
egyre erőteljesebben visszhangzottak azok a megállapítások, amelyeket az er-
délyi képviselők a nemzetiségi kérdés tekintetében kifejeztek. 

A Székelyföldet az egész nemzet valójában a bécsi döntés után fedezte fel.
Be kellett következnie Erdély és a Székelyföld megcsonkításának, hogy észre-
vegyük azt a mérhetetlen nemzeti kincset, amelyet a Székelyföld magában rejt.
A Székelyföldnek, mint az ország egyik leginkább magyaroktól lakott területé-
nek az érdeklődés homlokterébe való kerülése nemcsak a székelyföldi, hanem
az országos kérdések összefüggésének a meglátására segíti az országot. A Szé-
kelyfölddel való élénk foglalkozás, amint ez a mostani képviselőházi vitában is

történt, megmutatja, hogy a nemzeti élet gazdasági, társadalmi, egészségügyi
és művelődési viszonyai mennyire összefüggenek egymással. Ezenfelül rádöb-
benünk arra, hogy ha az országos élet egyik vonatkozása, Székelyföldön első-
sorban a közlekedés, kedvezőtlen körülményekkel küzd, ennek a nemzeti élet
minden területére milyen káros hatása van. Ma a Székelyföld a magyar nemzeti
élet kérdéseinek legvilágosabb tükre s a megoldások keresésének legkönnyeb-
ben áttekinthető kísérleti telepe. A Székelyföld mai állapota rádöbbent a múlt
és a közelmúlt számos mulasztására. Ezek a mulasztások azonban nemcsak a
Székelyföldön, hanem az egész országban is hasonló hátrányokat szültek. 

Erdély visszacsatolása előtt a szórványkérdés mint a Dunántúl egyik
nehéz sége jelentkezett a magyar közvéleményben. Erdély egy részének vissza-
csatolása ezt a kérdéskört is kiszélesítette és egyetemes vonatkozásúvá tette.
Amióta az erdélyi képviselők egyre elevenebben vesznek részt a képviselőház
munkájában, kitűnt, hogy a szórványkérdés megoldásán a magyar élet minden
tényezőjének egyaránt munkálkodnia kell. Alig volt olyan erdélyi szónoka az
őszi költségvetési vitának, aki a szórványkérdés egyik vagy másik vonatkozá-
sára ne mutatott volna rá. Ezek a figyelmeztetések áthatották az egész par-
lamentet és a nemzetiségi kérdéshez hasonlóan miniszteri fölszólalásokban
is helyet találtak. 

Különleges erdélyi panasz ebben a költségvetési vitában került elő legkeve-
sebb. Ennek egyik oka az, hogy az elmúlt három év alatt az erdélyi kérdések
nagy vonásokban rendezést nyertek. Másfelől a még függőben lévő kérdések
rendezése nem annyira a politikusokra, mint az egyes intézmények és közületek
vezetőire tartozik. A parlamenti képviselők fölszólalásaiban a nyugdíjasok ügyé-
nek rendezése, bizonyos fizetési csoportok fizetésének újramegállapítása, ipa-
ros- és kereskedő-tanoncotthonok intézményes támogatása, iskolák építése,
tanítók, tanárok és lelkészek fizetésének rendezése szerepeltek, mint sürgősen
elintézendő erdélyi kérdések. 

Az erdélyi kérdéseknek egyetemes magyar kérdésekként való kezelése azzal
a haszonnal jár, hogy azok tükrében az egész ország leglényegesebb kérdései
nyernek éles beállítást. Így lesz a partikularizmus látszatából egyetemes magyar
kérdésföltárás. Azt az öt erdélyi kérdést, amelyre az erdélyi képviselők a leg-
nagyobb hangsúlyt vetették, az egész képviselőház pártkülönbség nélkül a leg-
nagyobb figyelemre méltatta. A kérdések tárgyalása és azok a szempontok,
amelyeket az erdélyi szónokok képviseltek, szellemi közösséget, sőt néha egye-
nesen ünnepi egységet teremtettek a magyar parlamentben. Így fogja egybe az
égető kérdéseknek a nemzet iránti felelősséggel való kezelése az egymással
szemben álló pártokba tömörült képviselőházat. Szükség van tehát arra, hogy
az erdélyi kérdések a nemzeti közvélemény elé táruljanak.” 

Érdekes követni az akkori anyaország és Erdély újraformálódó viszonyát.
Ismét felfedezik Erdélyt. Gondjait magukévá teszik. A háború közepette elkép-
zelni sem remélt megvalósítások születnek. Elég, ha csak a székely körvasútra
gondolunk. Ugyanakkor érdekes megállapítást olvashatunk a nemzetiségi kér-
dés ügyében. Mert az a megfigyelés, hogy a kisebbség beolvadását leginkább
egy virágzó és vonzó anyaország képe tudja megállítani, fordítva is igaz. Az a
kisebbség, amely szeretne anyaországával egyesülni, nem fogja ezt annyira szor-
galmazni, ha egyenlő jogokat élvezve, egy olyan országban él, amely jobb életet
biztosít számára, mint az anyaország. Vagyis sem a nyomás, sem a pozitív
diszkrimináció „dédelgetése” nem lehet olyan hatásos, mint a fejlődő és pers-
pektívát biztosító ország vonzása.

II.
„Nemcsak az erdélyi kérdéseken, hanem az erdélyi felszólalók beszédein ke-
resztül is előtérbe került Erdély. Erdély nemcsak tárgy, hanem sajátos szellem
is. Ez a szellem az egyetemes magyar lélek megnyilatkozása. Az erdélyi szó-
nokok közül többen foglalkoztak a magyarság külpolitikai helyzetével és szere-
pével. Ezeket a fölszólalásokat az a meggyőződés hevítette, hogy az erős,
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független, gazdaságilag és társadalmilag jól szervezett, katonailag erős Magyar -
országra nemcsak a magyarságnak, hanem az ország területén élő nemzetisé-
geknek, a szomszédos államoknak és egész Európának feltétlenül szüksége van.
Magyarország nemcsak kulturális, hanem gazdasági és politikai missziót is telje-
sített a Duna-medencében. Jórészt rajta keresztül bonyolódott le Kelet és Nyugat
árucseréje, az ő politikai érettsége és nemzeti léte volt a szomszédos népek nem-
zetté és állammá szervezkedésének leghatalmasabb serkentője. Ha Magyaror-
szág minden tekintetben erős volt, ez nemzetiségeinek és szomszédainak is
védelmet biztosított. Mátyás király óta – eltekintve az önálló erdélyi fejedelemség
korától –, Magyarország sohasem tudott minden tekintetben önálló maradni. Tri-
anon meghozta teljes függetlenségét, de megfosztotta a belső fejlődés és erősödés
legfontosabb feltételeitől. Most kell módot és lehetőséget adni arra, hogy régi hi-
vatását új viszonyok között be tudja tölteni. Ma a legfontosabb magyar külpolitikai
feladat annak igazolása, hogy Magyarországra, mint Duna-medencei rendező
elvre múlhatatlanul szükség van, egész Európa békéje szempontjából. Magyaror-
szágnak nagyobb méretek között ugyanaz a szerepe, mint egykor az önálló erdélyi
fejedelemségé volt: világhatalmak ütközőpontjában vízválasztónak kell lennie és
részt kell vennie a kisnépek tömörítésében és kölcsönös támogatásában. 

A társadalompolitikai kérdésekkel kapcsolatban az erdélyi fölszólalók vezető
szempontja az volt, hogy az egészséges új társadalmak felépítésénél érvényt kell
szerezni mind az individualizmus, mind a kollektivizmus legértékesebb figyelmez-
tetéseinek. Mindabban segíteni kell az egyént, amiben a közösséget szolgálhatja
és mindabban meg kell kötni, amiben árthat annak. Az új társadalmi berendez-
kedésben érvényt kell szerezni az egyéni szabadságnak, szakképzettségnek, szak-
mai érdekeltségnek és a mindezeket összefoglaló és rendező állami hatalomnak.
Magyar viszonylatban a társadalom esedékes belső átrendezésének útja nem lehet
más, mint a forradalmat megelőző és feleslegessé tévő reform. A magyar politi-
kában most a háború alatt ki kell tűzni a társadalmi reform végső céljait, ezek
mellett a hatalmon lévőknek magukat el kell kötelezniök és a reformból meg kell
valósítaniok mindazt, ami már most keresztülvihető. 

Közművelődési téren egyfelől a szellemi elit képzésének és gondozásának je-
lentősége, másfelől a nemzet legszélesebb rétegei nevelésének szüksége dombo-
rodott ki az erdélyi beszédekből. A nemzet szellemi elitjét nemzeti szellemmel,
szociális felelősséggel kell áthatni. Létének gazdasági alapjairól az államnak kell
gondoskodnia. A széles rétegek nevelésében egyfelől a szaknevelésnek, másfelől
az általános nemzeti és társadalmi nevelésnek kell érvényt szerezni. Új magyar
vezető rétegre van szükség, ez a réteg azonban a középosztály, az iparos-keres-
kedő társadalom és a földműves nép legértékesebb elemeiből toborzódik. Mihelyt
egy ilyen három körből egységes vezérkarrá szerveződő vezető réteg veszi át a
nemzet életének vezetését, az ország belső egyensúlya azonnal örvendetesen
megjavul. A közművelődési politika már most azon fárad, hogy a jövő Magyaror-
szág szellemi képét a nemzet egyeteme elé vetítse.

A gazdaságpolitika területén különösen a szaknevelés érdekében szólaltak
fel az erdélyiek. Többen rámutattak arra, hogy az egész ország iparos-keres-
kedő utánpótlása milyen gyenge, és a földműves réteg tanulni vágyása mennyire
nem találja meg a legmegfelelőbb kereteket. A mai kormányzatnak sürgősen
gondoskodnia kell megfelelő ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági szakisko-
lákról, ha nem akarjuk azt, hogy a feltörekvő falusi rétegek elproletarizálódja-
nak. Többen hangsúlyozták az induló magyar iparos- és kereskedő társadalom
gazdasági megerősítését és a szövetkezetek igazi szövetkezeti alapelvek szerint
való kezelését és támogatását. Az erdélyi egyházakat és nemzeti szolgálatot
végző közületeket gazdaságilag úgy meg kell erősíteni, hogy azok az állami
gyámkodás alól minél hamarább fölszabadulhassanak. 

Az ország kormányzásával és közigazgatásával kapcsolatban néhány igen
értékes erdélyi megnyilatkozás történt. Mindenekelőtt fenn kell tartani a
parlamentális elvet, biztosítani kell a törvényhozók teljes érdekmentességét, de
ez nem jelentheti a törvényhozásnak a nemzet valóságos életétől való elszaka-

dását. Vissza kell állítani a törvényhozói tekintélyt, és a képviselőket meg kell
szabadítani az ügyintézések és kijárások egyre több időt igénybe vevő terheitől.
A törvényhozó legyen valóban törvényhozó és a nemzet igazi érdekeinek vé-
delmezője. Ehhez azonban szükség van arra, hogy az állami közigazgatás egész -
séges decentralizációja tovább folyjék. A minisztériumoknak megnövekedett
hatásköréből sok mindent vissza lehet utalni a törvényhatóságok ügykezelésébe.
A közigazgatás gyakorlatában is be kell bizonyítani, hogy annak minden tény-
kedése az emberért van és nem fordítva. A szociális szempontoknak egyre na-
gyobb teret kell biztosítani az államigazgatás minden területén. 

Az erdélyi képviselők beszédeiben megnyilatkozó szellemnek egyik lényeges
meghatározója a történelmi analógiákra való hivatkozás. A magyar múlt erőit
akarták ezek a beszédek ma is ható tényezővé tenni. Másfelől határozott, szin-
tetikus látás, a nemzeti élet egyes vonatkozásai között mutatkozó szerves össze-
függések fölmutatása jellemezte az erdélyi szónokokat. Arra akartak rámutatni,
hogy mialatt a szomszédos népek és Európa nagy nemzetei egyre sugallóbb
erővel akarják a maguk igazát irányunkban érvényesíteni, nekünk minden ala-
punk megvan egy sugalló erejű magyar bizonyságtételnek a megfogalmazására
és érvényesítésére. Ez a bizonyságtétel független lehet minden általános poli-
tikai világnézettől. Az emberiesség szelleme nyilvánul meg a nemzetiségi kér-
désben és a szomszéd népekkel való együttműködés biztosíthatása tekintetében.
A magyar politika csak reformpolitika lehet, a reform azonban nem lehet ürügy
a legfontosabb kérdések megoldásának elodázására. 

Az a visszhang, amely az erdélyi fölszólalásokat a sajtóban kísérte és az az
érdeklődés, amely a sajtó olvasásában megnyilvánul, jele annak, hogy az erdélyi
képviselők beszédei széles érdeklődést váltottak ki és hozzájárultak ahhoz, hogy
a mostani világnézeti káosz idején az egészséges magyar gondolatok minél szi-
lárdabban kijegecesedjenek.” 

Világos és érthető, hogy a társadalmi reform elkerülhetetlen, és annak már
a háború közben el kellene kezdődnie. Az e téren fennálló feszültségek nagy
kockázatokat jelentenek, különösen az 1944-ben már kimondatlanul is közelgő
bolsevik veszélyt felismerve. A beszédekben megjelenik a Hitel egyik alapvető
gondolata is arról, hogy az új magyar vezető rétegnek miként és miből táplál-
kozva kell létrejönnie. „Mihelyt egy ilyen három körből egységes vezérkarrá
szerveződő vezető réteg veszi át a nemzet életének vezetését, az ország belső
egyensúlya azonnal örvendetesen megjavul.” Lényeges a falusi rétegek „elpro-
letarizálódásával” kapcsolatos figyelmeztetés. Sajnos ez később, az új világ ke-
retei között be is következett. Az egyik legaktuálisabb megállapítást érdemes
megismételni. Így hangzik: „Európa nagy nemzetei egyre sugallóbb erővel akar-
ják a maguk igazát irányunkban érvényesíteni, nekünk minden alapunk megvan
egy sugalló erejű magyar bizonyságtételnek a megfogalmazására és érvényesí-
tésére.” 

Ha a rövid összefoglalót áttekintettük, csupa ma is aktuális megfigyelés, ál-
lásfoglalás és tanács olvasható ki belőle. Az erdélyi képviselők valóban új levegőt
hozhattak az akkori parlamentbe. Úgy, ahogyan azt Teleki Pál az Erdélyi Párt
létrejöttekor elképzelte.

y

Mások szemével
Ifj. Takács Miklós: Külföldi könyvek a románokról 1944/1.

Ezeknek a ma már réginek nevezhető, Európa különböző országaiban megjelent
írásoknak az áttekintése nem érdektelen. Megtudhatjuk belőlük, hogy Trianon
után a világ nem volt vak. Akkor is éltek és írtak a világosan látók. De a világ
vak akart lenni!
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„Ma már általános az a vélemény – nemcsak nálunk, hanem a legtöbb nyu-
gati államban is –, hogy a Párizs-környéki békeszerződések olyan helyzetet te-
remtettek Délkelet-Európában, mely semmiképpen sem volt alkalmas arra,
hogy az itt élő népek békés együttműködését és ezzel az európai rend fenntar-
tását biztosítsa. Azok a politikusok, akik Délkelet-Európa sorsa felett döntöttek,
nem ismerték sem geopolitikai adottságait, sem népesedési viszonyait, sem az
egyes népek történelmi szerepét. A békét követő években a Párizs-környéki
döntőbírák nem is igyekeztek mulasztásukat pótolni és a délkelet-európai rea-
litásokat megismerni, hiszen meg voltak győződve arról, hogy döntésükkel min-
den problémát megoldottak – nem néhány évre, hanem »minden időkre«. Azok
a jelek, melyek az ellenkezőjét bizonyították, csak nehezen jutottak a nyugati
államok közvéleménye elé, mégis lassan felkeltették az érdeklődést Délkelet-
Európa iránt. Ennek folytán mind több tájékoztató jellegű munka jelent meg
Délkelet-Európáról. Mikor pedig az európai válság csúcspontja felé közeledett,
már a nyugati államok is tisztán látták – nagyrészt éppen ezeknek az ismerte-
téseknek az alapján –, hogy Délkelet-Európa problémáinak helytelen megoldása
is egyik oka az európai rend küszöbön álló felborulásának.”

Az elkövetett hibák felismerése minden bizonnyal igaz megállapítás. Annak
idején, akik ezt észlelték, jogosan vélhették hibáknak. De minden jel arra mutat,
hogy maguk az elkövetők ezeket tudatosan – és az érintettekre váró következ-
ményeikkel nem törődve – követték el, egészen más, és általuk megvalósulni
remélt célok érdekében.

„A Délkelet-Európára vonatkozó külföldi irodalom keretén belül számos
munkát találunk, amely Nagy-Romániával foglalkozik, különös tekintettel Er-
délyre és a magyar–román viszonyra. Természetesen nem olyan ismertetésekről
van szó, melyeket román szerzők propagandisztikus céllal adtak ki idegen nyel-
ven, hanem olyanokról, melyeket külföldiek írtak a nyugati államok közvéle-
ményének tájékoztatása céljából. Ezeknek egy része tudományos jellegű,
forrásmunkák alapján tárgyalja a magyar–román történelmi és művelődési kap-
csolatokat, Nagy-Románia kialakulását, valamint Erdély történelmi szerepét és
részletesen foglalkozik a román nemzetiségi politikával. Másik része személyes
tapasztalatok alapján igyekszik tárgyilagos képet nyújtani a világháború utáni
Romániáról, tehát egyszerűen tényeket állít elénk, anélkül, hogy tudományos
vizsgálatokba bocsátkoznék. 

Ezek a munkák azért érdemelnek figyelmet, mert választ adnak arra a kér-
désre, hogy a külföldi szemlélő hogyan látja Romániát és Erdélyt, és ennek
alapján, hogyan alakul a románság és a magyarság képe a nyugati államok köz-
véleményében. 

Az angol politikai közvéleményre nagy hatást gyakorolt Sir Robert Gower
»The Hungarian minorities in the Succession States« című tanulmánya, melyben
külön fejezet szól az erdélyi magyarság helyzetéről. Sir Gower azzal indokolja
munkáját, hogy tájékoztatást akar adni angol képviselőtársainak az utódálla -
mok ban élő magyarság elnyomatásáról, mert Angliát felelősség terheli ebben
a kérdésben is, hiszen »Anglia nemcsak egyszerű tagja a Nemzetek Szövetsé-
gének, hanem elsősorban erkölcsi támasza.« Figyelmezteti az angol politiku-
sokat arra, hogy a nemzetközi béke veszélyben forog, amíg a Párizs-környéki
békeszerződések által teremtett tarthatatlan helyzetet a Nemzetek Szövetségé-
nek Egyezségokmányában lefektetett törvényes eszközökkel meg nem változ-
tatják. S rátapint a délkelet-európai kérdés megoldásának egyik kényes
pontjára: a nagyhatalmak nem akarják tévedésüket beismerni és mesterséges
eszközökkel igyekeznek egy olyan állapotot fenntartani, mely sohasem jelentette
a Duna-medence végleges rendjét. 

»Igazságosság a kormányzás lényege, és igazságosság nélkül bármilyen kor-
mányforma, demokratikus vagy monarchikus, egyenlő a zsarnoksággal«, ezzel
a jelmondattal fejezi ki Sir Gower a Romániában élő magyarság kisebbségi sor-
sát; Románia a demokrácia leple alatt a legelemibb jogoktól fosztotta meg a
magyarságot s ezzel teljesen kiszolgáltatta a hatalom önkényének. »Mikor Ro-

mánia 1919. december 9-én aláírta a Kisebbségi Szerződést, garanciát vállalt,
hogy határozatait a román királyság alaptörvényei közé fogja beiktatni. Garan-
ciáját megerősítette 1920. augusztus 30-án a szerződés végleges ratifikálásá-
val. A román kormány mégsem cikkelyezte be a szerződést az 1923-as
alkotmányba, mely ma is érvényben van, sőt az alkotmány első mondata kije-
lenti, hogy Románia egységes nemzeti állam és egyáltalán nem ismer kisebb-
ségeket. Csak azt ismeri el, hogy vannak különböző etnikai származású, nyelvű
és vallású románok.« A gyulafehérvári határozatok és a Kisebbségi Szerződés
biztosították ugyan a nemzetiségek jogait, sőt bizonyos fokú autonómiáját is, a
román alkotmányban való kodifikálásukra azonban sohasem került sor. Így a
Nemzetek Szövetsége maradt az egyetlen fórum, ahová a romániai magyarság
sérelmeivel fordulhatott. 

Sir Gower ezek után felsorolja a magyarság sérelmeit a kiutasításoktól és
a tisztviselők elbocsátásától kezdve a magyar újságírók zaklatásáig. Az angol
gondolkozásra jellemző az a tárgyilagosság, mellyel a sérelmeket leírja. »A nem-
zeti munka védelméről szóló törvény, melyet 1934. július havában tárgyalt a
román törvényhozás, kifejezetten utal a >román állam idegen alattvalóira<.
Az a szigor, mellyel ezt a törvényt végrehajtották, világosan mutatja, hogy igazi
célja a kisebbségek büntetése. Az a helyzet állt elő, hogy magyar tőkével dol-
gozó magánvállalatok nem alkalmazhatnak többé magyar munkaerőt.« Vagy:
»A fenti áttekintés, bármilyen rövid, mégis szemlélteti, hogy Románia, mely a
magyar kisebbséggel állandóan a Kisebbségi Szerződés szellemével és szöve-
gével ellenkező módon bánt, nem tartotta tiszteletben azokat az egyéni és po-
litikai jogokat, melyeknek biztosítására őt a szerződés aláírása kötelezte.« 

Tanulmánya végén Sir Gower felveti a kérdést: »Hogyan lehet egy ilyen sú-
lyos problémát megoldani? Úgy látszik, hogy a megoldást két dologban kell
keresnünk. 1. A Nemzetek Szövetségének ellenőriznie kell azokat az államo-
kat, melyeknek határain belül kisebbségek élnek, mégpedig minden kisebbségi
ügyben. Ha ezek az államok ismételten és súlyosan megsértik a szerződés lé-
nyeges pontjait, nem szabad engedni, hogy akadálytalanul uralkodjanak a véd-
telen kisebbségek felett. E célból ajánlatos volna Genfben egy állandó
bizottságot felállítani. Ennek a feladata abban állna, hogy kijelöl és irányít egy
olyan szervet, mely igazságosan és gyorsan foglalkozik a kisebbségeket ért
sérelmekkel. Ennek a szervnek az eljárását pártatlanság és körültekintés jel-
lemezze. 2. A Nemzetek Szövetségének az Egyezségokmány XIX. cikkére kell
a figyelmét fordítania, amely gondoskodik arról, hogy azokat a szerződéseket,
melyek a megváltozott körülmények folytán alkalmazhatatlanná váltak és a
nemzetközi békét veszélyeztetik, újabb megvizsgálás tárgyává tegyék.« »A szer-
ződések revíziója nyújtja, szerény véleményem szerint, a magyar kisebbségek
problémájának lényeges megoldását; ezeknek ugyanis az a legfőbb óhajuk,
hogy békében éljenek, mérsékelt és emberi uralom alatt. Minden más megol-
dás csak részleges és ideiglenes volna és nem jelentene biztosítékot újabb el-
nyomó kísérletekkel szemben.« 

Míg a harmincas évek folyamán – többek között éppen Sir Gower tanulmá-
nyainak a hatására – az angol politikai közvélemény mindinkább kezdte felis-
merni a Duna-medence problémájának súlyosságát és megoldásának
szükségességét, addig Franciaországban, ahol fokozott erővel dolgozott a
román propaganda, még mindig úgy látták Délkelet-Európát, mint 1919-ben,
azzal a különbséggel, hogy a románságról alkotott hamis képüket az állandóan
megjelenő propagandairatok még jobban kiszínezték. Érthető ezért, hogy P. J.
Thomasnak 1939-ben kiadott alapos munkája nagy feltűnést keltett – már cí-
mével is – a francia politikai irodalomban. A könyv mottója, melyet Averescu
marsall háborús naplójából idéz a szerző, így szól: »Egy nép, amely vezetősé-
gében tűri a korrupciót és a butaságot, nehezen tud nagy tetteket megvalósítani.
Mielőtt egy nép arra gondolhat, hogy más államokon műtétet hajtson végre a
maga javára, arra kell gondolnia, hogy hogyan tudja saját testéből kivágni azt,
amit a rothadás kikezdett.« A bevezetőben olvassuk, hogy a szerző tizenöt évig
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élt Romániában (a kolozsvári egyetemen a biokémia professzora volt) és őszin-
tén akarja leírni azt, amit ez idő alatt tapasztalt. Munkájának célját a francia
közvélemény felvilágosításában jelöli meg: »Remélem, hogy a francia közvéle-
mény meg fogja érteni ennek az ismertetésnek a célját, miután belőle felvilágo-
sítást nyer. Ügyes propaganda túl hosszú időn keresztül tudott Franciaország
diplomáciai segítségével visszaélni, a francia közgazdaságot kihasználni, minden
ellenszolgáltatás nélkül... A francia közvélemény ne hagyja magát többé félre-
vezettetni, és ne higgyen egy nem létező szövetség értékében, egy összetartás
és anyag nélküli hadseregben, hamar kimerülő olajforrásokban, egy ország
tönkrement és ingadozó közgazdaságában. Az ember nem támaszkodik korhadt
botra. És másrészt: ismerjük fel azt a kárt, amit országunk növekvő balkanizá-
lódása okozott és lépjünk fel vele szemben kellő eréllyel; óvakodjunk a balkáni
szellemtől, mely minket megfertőzni készül; tegyünk ellene, amíg van rá időnk.« 

Az első fejezetben Thomas Pierre Románia földrajzi helyzetét és történelmi
alakulását tárgyalja egészen a mai időkig. Helyesen látja azt, hogy maga a ro-
mánság nem tudja azokat a problémákat megoldani, melyek Nagy-Románia lét-
rejöttével felmerültek. »Az ember – írja Thomas – elképzelheti egy ilyen
meggyarapodásnak a hatását egy balkáni országra, mely egyáltalán nincs arra
felkészülve, hogy ilyen nagy terület közigazgatását ellássa, és amely, ahelyett,
hogy a hozzácsatolt népek együttműködését felhasználni igyekezne, nem gondol
másra, mint őket kizsákmányolni, vagyonuktól és jogaiktól megfosztani, vala-
mint velük szemben teljes bizalmatlanságot és határtalan gyűlöletet tanúsítani.«
Ami a románok eredetét illeti, Thomas is azt a nézetet vallja – érvek és ellen-
érvek beható tanulmányozása alapján – hogy a dákó-román kontinuitás elmé-
letének nincsen komoly történelmi alapja. Éppen ezért »megbotránkoztató, hogy
a hivatalos francia oktatás, először Quinet hatására, majd az 1919-es felhábo-
rító szerződések igazolása céljából, a románok eredetéről teljesen hamis elmélet
tanítását vezette be az iskolákba.« 

A nagyromán politika egyik sarkpontját alkotja a kisebbségi kérdés. A szerző,
mielőtt rátérne a román kisebbségi politikára, megmagyarázza a kisebbség fo-
galmát. »A keleti és délkeleti államokban azt az állampolgárt nevezik >kisebb-
ségi<-nek, aki etnikai származásánál, vallásánál, nyelvénél fogva különbözik
a hatalom birtokában lévő néptől, ki van zárva az uralomból, többé-kevésbé
teljesen, mint pl. a köztisztviselői pályáról is, és alá van vetve egy sokszor ki-
bírhatatlan önkényuralomnak. Zaklatásnak van kitéve anyanyelvének használa-
tában, iskoláinak látogatásában, néha még vallásának gyakorlásában is, és
valóban a másodrendű állampolgárok kategóriájába tartozik. Elvben a versail-
les-i, saint-germain-i, neuilly-i és a trianoni szerződések előírták, hogy a ki-
sebbségeket is ugyanolyan jogok és kötelességek illetik meg, mint a többséget
alkotó népet, ez azonban csak ígéret maradt, és a kormányok állandóan meg-
sértik a szerződéseket, melyekből előnyöket húztak.« A románok kisebbségi
politikáját így jellemzi: »tönkreteszik a kisebbségek iskoláit azzal, hogy önké-
nyesen bezárják őket, vagyonukat elkobozzák, megsokszorozzák a kínzást ta-
nítóikon, bebörtönözik felekezeteik papjait elképzelhetetlen ürügyekkel!
Gyűjtőtáborral, sőt legyilkolással fenyegetik őket... A franciák, akik mindezt
nem látták közelről, el sem tudják képzelni és ha leírják nekik, nem hiszik, hogy
ilyesmi egyáltalán lehetséges.«

Hogy a demokratikus államforma egy politikailag éretlen, alacsony műve-
lődési fokon álló népnek mit jelent, azt már a háború utáni években tapasztal-
hatta a románság. Külsőleg nyugatnak is imponáló volt a román demokrácia,
belsőleg még a román népnek is gyűlöletes. Thomas is megállapítja róla:
»Semmi sem változott azóta (a háború előtti idők óta), kivéve, hogy a nagybir-
tokosok oligarchiája helyet kellett, hogy adjon az állam terhére megvagyono-
sodott nagypolitikusok oligarchiájának.« »A valóságban – folytatja – a háború
óta a román kormányzat mindig diktatórikus volt, és a parlament nem volt
egyéb, mint a diktatúra álcázása. A parlamentnek csak annyi joga van, amennyit
neki a kormány engedélyez, hiszen a kormány csak a királynak felelős.«  És mit

jelent a román demokrácia a kisebbségek számára? »Demokratikusnak nevez-
hetünk egy olyan országot – kérdi – ahol az állampolgároknak egy csoportja,
melyet kisebbségnek hívnak és az egész népesség több mint egynegyedét teszi,
nem lehet köztisztviselő és melyet az a veszély fenyeget, hogy nemsokára ma-
gántisztviselő sem lehet?« »Azt hiszem, egy becsületes ember sem engedheti
meg, hogy az ilyen rendszert a valóban demokratikus rendszerhez hasonlítsák.
Hogyha a nyomtatott szöveghez tartjuk magunkat, akkor lehet, hogy >egész
Európában a mai Romániának van a legdemokratikusabb és legmodernebb al-
kotmánya<, de mit számít ez, ha a népnek nincsen politikai műveltsége, és ha
mindent megront a korrupció, az erkölcstelenség és a hazugság?« 

A francia–román viszonyról szóló fejezet Thomas könyvének kétségtelenül
egyik legérdekesebb része. A legtöbb francia csak a román propagandán ke-
resztül ismeri a »latin testvéreket«, akik pedig Romániába utaznak, azok az
ügyes idegenvezetés folytán nem tudnak maguknak reális képet alkotni sem
magáról a románságról, sem a francia–román barátságról, illetve a románoknak
a franciák iránti rokonszenvéről. Mi ennek a rokonszenvnek az alapja? Thomas
szerint az, hogy Romániának szüksége van Franciaország gazdasági, katonai
és erkölcsi támogatására és Franciaország megadja ezt a támogatást. A Ro-
mániának nyújtott kölcsönök alapján így alakul a francia–román barátság: »Saj-
nos, az ilyen nagy összegek érkezése (10 millió dolláros hitelről van szó)
elbódította a jámbor románokat és a kölcsön első részét hamar eltékozolták:
egy közismert politikus kifizetteti az állammal elég szép összegű adósságát, sőt
az unokaöcséét is, ezenkívül még egy feltáratlan aranybányát is vesz neki néhány
millióért; a kormány arra gondol, hogy rendbe hozatja a közutakat és e célból
hathónapos külföldi tanulmányútra küld egy bankárt a fiával együtt, ami megint
tekintélyes összeget emészt fel; mezőgazdasági kongresszust tartanak, ennek
a rendezése »csak« 130 millió lejbe kerül; hasonló összeget fordítanak egy
görög keleti templom, illetve katedrális felépítésére Kolozsvárt, ahol csak az ó-
királyságból behozott tisztviselők görögkeletiek; pénzt osztanak bizonyos em-
bereknek: azt mondják, a kormánypárt >szervezkedik<. Ezekután egyáltalán
nem lehet azon csodálkozni, hogy amikor a francia hitelezők kezében lévő szel-
vények lejárnak, Románia nem fizet: a pénztárak újra üresek. Mivel azonban a
vállalt kötelezettségek ellenében a francia iparnak és kereskedelemnek semmi-
féle reális előnyt nem biztosítottak, a hitelezők kezdenek nyugtalankodni és ga-
ranciát követelnek az adósoktól. Azonnal megváltozik a hangnem, az újságok
keserű szemrehányásokat tesznek Franciaországnak, nemsokára jönnek a szi-
dalmak is, és a franciákat ezzel a kifejezéssel illetik: >nyugati uzsorások<.
Meg kell őket leckéztetni – szemtelenül hátat fordítanak Franciaországnak, és
egy kis kölcsönt kérnek... Németországtól! Majd megmutatjuk mi ezeknek a
piszkos franciáknak! Azonban szerencsétlenségükre éppen akkor Németország
nincs abban a helyzetben, hogy kölcsönöket folyósíthasson (kétségtelenül nem
is akar) és ezt udvariasan tudomásukra hozza. Milyen bosszantó! Mégis arra
kell menni, amerre a franciák akarják? Lehajtott fővel újra tárgyalásokba bo-
csátkoznak a franciákkal, minden követelésüket elfogadják, természetesen azzal
a hátsó gondolattal, hogy egy ígéretüket sem fogják betartani. A barátság újra
létrejön s az a néhány francia, aki Romániában él, ezt hamar észre is veszi.«
Így alakul a francia–román barátság, a kölcsönök folyósításával párhuzamosan.
És mi hasznát látja ennek Franciaország? »Talán – kérdi Thomas – erős politikai
befolyást gyakorolunk Romániára? Az 1938 eleje óta lezajlott események meg-
engedik, hogy így válaszoljunk: nem. De legalább fel van-e kellőképpen szerelve
>esetleges< szövetségesünk hadserege? Nem, nincsen felszerelve, legalábbis
a befektetett összeghez képest nincsen, és ki merné állítani, hogy Románia a
mi oldalunkra áll, ha Franciaország veszélybe kerül? És ha tényleg Franciaor-
szág mellé állna, milyen szerepe volna a háborúban? Egy európai háború esetén
még a saját területén sem tudna ellenállni.«

A román lelkiség fejlődésében új állomást jelent Nagy-Románia megalaku-
lása. Thomas összehasonlítja a háború előtti román lelkiséget a háború utánival.
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1919 előtt a románság tudatában volt annak, hogy balkáni nép és történelmi
fejlődésében évszázadokkal Nyugat-Európa mögött maradt, éppen ezért cso-
dálattal nézett a művelt nyugat felé, és fiai illő szerénységgel képviselték nem-
zetüket a nyugati egyetemeken, Nagy-Románia azonban egyszerre
megszédítette őket; beleélték magukat az illúzióba, hogy államukat a saját ere-
jükből teremtették meg és államalkotó képességeikben bízva, nem vették ko-
molyan azokat a problémákat, melyek most már teljes súllyal nehezedtek a
román nép vállaira. A román lelkiség is ennek megfelelően alakult, hiányzott
belőle az őszinteség és az alázat. A románok szégyellték a »balkáni« jelzőt és
»nyugati műveltségükkel« hivalkodtak. Európa politikai és szellemi életében
pedig a Nemzetek Szövetségén keresztül olyan szerephez jutottak, melynek tör-
ténelmi éretlenségük folytán nem tudtak megfelelni. »Románia – írja Thomas
Pierre – tagja lett a Nemzetek Szövetségének, s ott képviselőjének ugyanolyan
súlya volt, mint Libéria delegátusának, ami igazságos is, de egyúttal ugyanolyan,
mint Anglia képviselőjének, ami nyilván komikus. És a Nemzetek Szövetségében
nem voltak jelen olyan nagy országok, mint az Amerikai Egyesült Államok és
olyan műveltek, mint Németország és Magyarország! A románoknak volt tehát
okuk a gőgre. A nacionalizmus pedig, amely az utóbbi években fokozatosan
egész Európát meghódította, Romániában is termékeny talajra talált. A román
parasztság azonban, melyet vezetői évszázadokon keresztül kihasználtak, az
adók megnyomorítottak, a csendőrök és a tolvajok egyrészt, a pópák másrészt
kifosztottak, minden bizonnyal nem látta rózsaszínben a világot. De ők is vá-
lasztópolgárok lettek és ezen a címen a politikusok játékszerei, akik teletömték
őket... szóval, pénz hiányában. Minden politikai párt megtöltötte a választók
agyát szólamokkal az ország nagyságáról, gazdagságáról, jövőjéről, a világ
előtti tekintélyéről, politikai győzelmeiről. Ez ugyan nem olyan koszt, amelytől
jól lehetne lakni, de legalább kielégíti a nyomorultak étvágyát – egy időre. Az
iskolákban hasonló sovinizmus szellemében folyik az oktatás, kitörölhetetlen
nyomokat hagyva a gyermekek lelkében; később, felnőtt korukban, eszükbe
sem jut, hogy a beléjük nevelt dogmákat megvitassák. Ez könnyen észrevehető,
ha összehasonlítjuk a fiatal nemzedéket a 40–50 évesek generációjával« 

»Ami a vezetőket illeti, bár látták országuk valóságos helyzetét, mégis úgy
jártak, mint akiknek hivatásuk a hazudozás: lassan elhitték azt, amit a tömegnek
állandóan ismételtek. Amit először meggyőződés nélkül mondtak el, sőt szé-
gyenkezve is, amikor idegenek rajtakapták őket (ezt én is többször megfigyel-
tem), azt később mégis állandóan szajkózták, a naivak azért, mert jólesett
beleélniök magukat, hogy ilyen nagy nemzet fiai, a cinikusak, mert előnyösnek
látták a többieket erről meggyőzni.« 

Thomas élethű képet ad a román közigazgatásról, igazságszolgáltatásról,
katonaságról, közoktatásról, a kisebbségek sorsáról stb. A valóságot írja le,
azt, amit az egyes intézményekkel és az emberekkel való találkozása közben,
évek hosszú során át tapasztalt. 

A román katonaságról megállapítja, hogy nem fejlődött lényegesen – lega-
lábbis erkölcsi és szellemi téren – 1916 óta. »Akkor a román tábornoki kar
nagy része német katonaiskolákban végezte tanulmányait, amelyek bizonyosan
nem állnak alacsonyabb színvonalon, mint a franciák, ahol a román tisztek ma
tanulnak. Nem ez a lényeges. Van valami Romániában, ami sohasem változik
és ez a bizantinizmus s az irigység, valamint a büntetőszankciók s az áldozat-
vállalás hiánya. Mindaz, amit Averescu tábornagy könyvében említ. (Olvasását
ajánlom katonai vezetőinknek.) Ebből megtudhatjuk, hogy amikor kinevezték
őt a II. román hadsereg parancsnokává, a katonák éppen a legnagyobb rendet-
lenségben vonultak visszafelé. Averescu ezt írja: »A helyzet nagyon rossz. A pa-
rancsnokok szó szerint félnek. Az ellenség legkisebb nyomására készek
visszavonulni. Azt hiszik: háborúban lenni nem annyit jelent, mint harcolni«. 

»A román pópa általában modortalan és műveletlen – írja az ortodox pap-
ságról szóló fejezetben –, az Ó-Királyságban gyakran látni rongyos, piszkos
ruhában, lompos hajjal, szennyes és néha tetves szakállal, szemtelen vagy buta

arckifejezéssel. Bár a románok ezt néha el is ismerik, amikor >a tetves és mű-
veletlen papjaink<-ról beszélnek, mégis akadnak olyanok is közöttük, akik
igyekeznek ezt az elterjedt véleményt megváltoztatni; így pl. Iorga felvilágosí-
totta Morandt, hogy >a legenda ugyan azt állítja papjainkról, hogy bárgyúk és
lusták, én azonban biztosítom önt, hogy rendesek és nyílt eszűek...<... Ezzel
szemben – folytatja Thomas – a katolikus papok és a református lelkészek élete
tiszta és csendes; ez azonban nem akadályozza a románokat abban, hogy elrá-
galmazzák őket«.

Behatóan foglalkozik Thomas Románia szociális kérdéseivel is. Megemlíti,
hogy az Ó-Királyságban a háború előtt óriási szociális különbségek voltak a
nagyrészt idegen származású (görög, szláv) bojárok és a román parasztság kö-
zött. Ezen nem változtatott sokat a háború utáni földreform sem, mely elsősor-
ban a kisebbségeket akarta kirabolni. A román parasztság ma is ugyanazt az
életet éli, mint 1921 előtt. Thomas így jellemzi a parasztság mai helyzetét: »Fi-
zetik az adót, kiszipolyozva és kizsarolva a csendőrök által, utolsó fillérüket
odaadják a pópának, aki rettegésben tartja és a korcsmárosnak, aki megmérgezi
őket. A szerencsétlen parasztság a politikusok célba vett és sorsába – majdnem
mindig – beletörődő áldozata. A politikusok összetoborozzák, azután csopor-
tokba terelik és elindítják őket, hogy >spontán< tüntessenek, bár semmit sem
értenek az egészből.« 

Thomas megállapítja, hogy a Nagy-Románia területén élő magyar és német
kisebbség mindenütt magasabb műveltségi fokon áll, mint a románság; ez töb-
bek közt a mezőgazdaság terén is megnyilvánul. »Erdélyben és a Bánságban –
írja – a magyar és német parasztokkal való érintkezés hozzájárult ahhoz, hogy
a román parasztság látóköre kibővült; sokkal több lakható házat lehet itt találni,
több román hord jobb ruhát és mindenekelőtt cipőt vagy csizmát.« 

A kisebbségek helyzetéről részletes tanulmányozás alapján számol be. Ti-
zenöt éves romániai tartózkodása alatt alkalma nyílt a kisebbségi sorsot alapo-
san megismerni. Többek között éppen abban rejlik munkájának jelentősége,
hogy nemcsak ismertetések, tanulmányok, újságcikkek nyomán ítéli meg a ki-
sebbségek helyzetét, hanem elsősorban személyes tapasztalatai alapján. Hogy
milyen helyesen látja a kisebbségi kérdést, az néhány sorból is kitűnik. »Nem,
határozottan ki kell jelentenünk, hogy a háború előtt semmi olyan nem fordul-
hatott elő Erdélyben, amire hivatkozva, a mai helyzetet menteni lehetne. Kü-
lönben is, ha valóban elnyomatásról lett volna szó, az sem igazolná a háború
utáni román módszereket, melyek méltatlanok egy olyan néphez, amely önma-
gáról azt állítja, hogy civilizált.« 

»Sok francia – írja Thomas a román külpolitikáról szóló fejezetben – aki
Romániával szemben inkább ösztönös, mint megfontolt rokonszenvet érez, azt
gondolja, hogy Franciaország európai politikáját nem alapíthatja másra, mint a
Romániával kötött szerződésére. Ezek egész ártatlanul azt képzelik, hogy a kü-
lönböző román kormányok csak olyan politikát folytathatnak, amely francia ér-
dekeket szolgál. Ugyanígy hitték, hogy Beneš Csehszlovákiában csak olyan
célokat követ, melyek Franciaországra nézve hasznosak. Mint hogyha egy cseh
mindenekelőtt nem a saját érdekét nézte volna, éppen úgy, mintha egy román
nem gondolkoznék úgy, hogy saját országát részesítse előnyben, még ha ezzel
Franciaországnak kárt is okoz!... Ha az ember Románia különben rövid törté-
nelmét tanulmányozza – folytatja Thomas –, azt látja, hogy külpolitikáját min-
dig a legnagyobb fokú opportunizmus jellemezte. A világháború előtt az öreg
Brătianu francia irányzatot képviselt, de Carp és mások németet. 1914-től
kezdve Ion Brătianu Oroszországgal intrikált, elhitette azonban a központi ha-
talmakkal, hogy Románia semleges marad, sőt még alkudozásokba is bocsát-
kozott velük, közben okosan és nagyon drágán eladta Franciaországnak és
Angliának a román hadsereget, melyet, bár gyenge volt, még az igazi értékénél
is kevesebbre becsült.« 

A Franciaország felé folytatott külpolitikát a következőkben foglalja össze:
»A franciaországi román propaganda szemmel láthatóan rá akar bírni minket
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arra, hogy szálljunk síkra az 1919. évi román határok sérthetetlenségéért.
Azért, amit az 1919-es szerződések megalkotói – vakon vagy megvesztegetve
– elkövettek, nekünk kell – az állapot fenntartása érdekében – teljes diplomáciai
és katonai súlyunkat latba vetnünk.« A francia újságok különböző véleményen
vannak, egyesek hibáztatják Franciaországot, hogy miért nem támogatja erő-
teljesebben Romániát, mások sürgetik, hogy Franciaország közvetítsen Magya-
rország és Románia között, mert »az erdélyi probléma hatalmas fegyver lesz
Németország kezében, ha Franciaország nem kezdeményezi idejében a megol-
dását«. Thomas elképzelhetetlennek tartja, hogy Romániát meg lehessen erről
győzni. 

Milyen kilátásai vannak Romániának a jövőre nézve? Erre a kérdésre igyek-
szik Thomas Pierre az utolsó fejezetben válaszolni: »Láttuk a román erkölcsö-
ket, szokásokat és intézményeket a mai időkig; biztos, hogy a kép aligha
hízelgő, de lelkiismeretes. Tudom, hogy ellenvetéseket fognak tenni és ezekre
akarok rögtön válaszolni. Azt fogják mondani, hogy egy letűnt, régi Romániának
a vonásait rajzoltam meg, mielőtt a király a politikai pártok által szétdarabolt
és kizsákmányolt országban átvette volna a hatalmat; de most egy felvilágosult
uralkodó biztos kezű vezetése alatt minden meg fog változni. Korrupció, sik-
kasztás, henyélés, pazarlás mindez hirtelen el fog tűnni, a szokások és az er-
kölcsök meg fognak tisztulni... Nem, semmiféle gyökeres változás eddig nem
történt és nem is mutatkozik. Ez nem is lehet másképpen. Mindez nem azt je-
lenti, hogy nem kerülhetett volna sor egy egészséges tisztulási folyamatra,
hogyha nem tettek volna intézkedéseket éppen ennek az elfojtására. Arról a
mozgalomról akarok szólni, melyet Codreanu indított el, hogy megtisztítsa a
román társadalmat és a román államot és olyan rendszert teremtsen, melyben
az erkölcs nem marad puszta szólam... Nem állítom azt – folytatja Thomas –,
hogy a román állam úgy megmerevült volna, hogy a közeljövőben ne tudna meg-
változni. Azt hiszem, s ez egyúttal az európai béke megszilárdítása érdekében
kívánatos, hogy nem is olyan távoli napon tanúi leszünk a területi újjárendezés-
nek, melynek Romániát éppúgy el kell érnie, mint ahogy az 1938-as Cseh -
szlovákiát elérte.« 

Azt a megoldást ajánlja, hogy csatolják Magyarországhoz a magyar határ
mellett fekvő sávot, mintegy 500 000 lakossal és – egy keskeny folyosóval ösz-
szekötve – az egész Székelyföldet. Az ezen a területen élő román parasztság,
miután elég alkalma volt kárpátokontúli »fajtestvéreinek« uralmát kitapasztalni,
szívesen kerülne a magyar közigazgatás keze alá, amely kétségtelenül szigorú,
de igazságos és becsületes. Néhány politikus azt javasolja, hogy adjanak Er-
délynek teljes autonómiát. »A legtöbb erdélyi román – írja Thomas erre vonat-
kozólag – örömmel üdvözölné az autonómiát, miután már kellőképpen
megismerte ókirályságbeli testvéreit«.

Milyen következtetéseket vonjon le ebből a francia olvasó? »Nincsenek latin
testvérek egy szláv-balkáni országban, melynek latinsága legnagyobb részben
mesterséges; nincsen testvériség egy olyan nemzettel, mely elárult minket
1916-ban azzal, hogy megkötötte a bukaresti békét és melynek kétszínű poli-
tikája több mint gyanús; nem lehet szó érzelmekről akkor, amikor csak a támo-
gatásunkat akarják kihasználni és a pénzünket igénybe venni«. Az első konkrét
következtetés az, hogy Franciaország semmit sem veszít, ha eltávolodik Romá-
niától. Akik arra hivatkoznak, hogy Franciaországot katonai és gazdasági ér-
dekek fűzik Romániához, azoknak azt válaszolja, hogy egyrészt a Romániának
folyósított kölcsönt nem fizetik vissza, másrészt pedig a román olaj drágább
más országok olajánál, és Románia olajforrásai – szakértők szerint – 15–20
év múlva ki fognak merülni. Ami a katonai érdekeket illeti, a román hadsereg
nem képes a franciákat támogatni, s ezért »jobb volna, ha háború esetén csak
önmagunkra számítanánk és nem ilyen szövetségesekre«. »De akkor mit csi-
náljunk? – veti fel a kérdést. Egészen egyszerű: tartsuk magunkat távol attól a
Romániától, mely sem segítséget, sem támasztékot nem jelent nekünk, de terhet
és veszélyt; vessünk véget felesleges és költséges idealizmusunknak, vagyis ne

folyósítsunk több kölcsönt kézzelfogható zálog nélkül, ne biztosítsunk előnyöket
reális ellenszolgáltatás nélkül.« 

Így látta Thomas Pierre Romániát közvetlenül a második világháború kitö-
rése előtt. A nyugat-európai ember szemével nézte Románia műveltségét és
szociális viszonyait; politikáját és erőviszonyait sajátosan francia szemmel. Ro-
mánia pedig nem tudta eltakarni igazi arcát még a legügyesebb potem ki niz -
mussal sem.”

A franciák nagyot csalódhattak, hiszen bukaresti megbízottjuk a Trianonban
folyó tárgyalások idején arra biztatta Clemenceau-t, hogy minél nagyobb terü-
letet adjanak Romániának, mert azzal aztán azt tehetnek, amit akarnak, való-
ságos francia gyarmatnak lesz tekinthető. S bár a nagy területi adomány célja
csak másodlagosan volt ez, mert tévhit, hogy minden a franciákon múlott, az
elsődleges szándék az volt, hogy Magyarországtól elvegyék, így azt ellehetet-
lenítsék. A francia csalódás elég hamar bekövetkezett. A bizánci gondolkodás-
mód túljárt a nyugati észjáráson. De ez sem elég. A román propaganda
túlharsogja ezt a tárgyilagos összefoglalót, pedig ennél pontosabb leírása a va-
lóságnak aligha születhetett. Hatása azonban nem volt. 

Ennek ellenére érdekes minden bekezdése, amint szeletről szeletre taglalja
a román élet egyes szegmenseit s a minket leginkább érdeklő kisebbségpoliti-
káját. Érdemes figyelni, milyen pontosan leírja a mindent átható „bizantiniz-
must”, megnevezve azt. A román propaganda „potemkinizmusa” szintén találó
definíció. Mikor a román parasztokról ezt olvassuk: „(…) összetoborozzák,
azután csoportokba terelik és elindítják őket, hogy »spontán« tüntessenek, bár
semmit sem értenek az egészből (…)” akaratlanul is Marosvásárhely „fekete
márciusa” és a bukaresti „bányászjárások” juthatnak eszünkbe a közelmúltból.
Vagyis, mit változott Románia közel 100 esztendő alatt?

„Jellegzetes német írás Heinz Scheibenpflug Romániáról szóló könyve.
Olyan ember írja, akit vonz a kelet-európai egzotikum, hívnak a keletre vándo-
rolt testvérek és aki kíváncsian figyeli az új, ismeretlen világot. Sohasem mond
többet, mint amennyit lát, sohasem akar általánosítani és »következtetéseket«
levonni. Ő csak egyszerű megfigyelő. Útleírása sok vonatkozásban tanulságo-
sabb, mint bármilyen tudományos munka, talán éppen azért, mert közvetlenebb
és egyszerűbb. Megfigyelései tehát igen értékesek, csak ott tér le erről az ön-
magának szabott útról, amikor bécsi hivatástudatot akar sugalmazni. Egy helyt
ezt írja: »Így néztünk mi, bécsiek, mindig délkelet felé és éreztük, hogy ott nagy
feladatok várnak reánk, melyek persze csak akkor váltak időszerűvé, amikor az
egységes Német Birodalom megvalósulása a szükséges feltételeket megterem-
tette.« Ez a motívum újra és újra visszatér a könyvben: Bécs hivatása, hogy
Délkelet-Európa sorsát irányítsa. Ez a hivatástudat végigkíséri délkelet-európai
útján. De amit itt lát, teljesen idegen neki; más az életforma, más a nyelv, mások
az emberek. Délkelet-Európa csak tetszik neki, de a délkelet-európai sorsot
nem érti meg. 

Az első kérdés, amivel elméleti síkon foglalkozik, a dákó-román kontinu-
itás elmélete és annak hatása. »A románok eredetét és néppé válását – írja
az elején – mély homály fedi és ezt egy mítosszal hidalják át, amely a római –
tehát latin – vér zavartalan kontinuitásáról szól.« Később így folytatja: »Most
már megvolt a gondolat (a dákó-román kontinuitás gondolata); ennek alapján
követelték Nagy-Romániát és hogy megszerezzék, azokhoz a hatalmakhoz csat-
lakoztak, melyek mindig, minden téridegen (>raumfremd<) konstellációt tá-
mogattak, ha politikai érdekeik azt kívánták. Így született meg a háború utáni
Románia, melynek azért nem lehetett állandósága, mert az alapja, a nép nem
volt még abban a helyzetben, hogy a hirtelen ránehezedő súlyt elbírja. Nem
saját győzelmei tették Romániát naggyá, hanem szerencsés politikai körülmé-
nyek fújták fel. Nem azért csatolták Erdélyt és Dél-Dobrudzsát Romániához,
mintha a szövetséges hatalmak meg lettek volna győződve a román követelések
jogosságáról, hanem azért, mert egyszerűen el akarták venni ezeket a terüle-
teket jogos tulajdonosaiktól. Húsz éven keresztül az volt a baja Romániának,
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hogy jelentős számú nem román lakosság élt a határain belül és ezeket sem
beolvasztani, sem pedig igazságos elbánásban részesíteni nem tudta.«  

Scheibenpflug látja Nagy-Románia életképtelenségét és kutatja az okát. »A
megnövekedett országnak a különböző újonnan szerzett területeken nagyszámú
román tisztviselőre volt szüksége, hiszen a németeket, magyarokat, bolgárokat
és oroszokat a lehetőségig minden állami állásból kizárta és az olyan sok ki-
sebbségi elemet magába foglaló állam fennmaradását csak úgy vélte biztosít-
hatónak, ha minden állásba >igazi< románokat tesz és a közigazgatást az ő
kezükben központosítja. Amikor Nagy-Románia az ölébe hullott, maga a ro-
mánság sem politikailag, sem szellemileg nem volt eléggé érett, hogy egy ilyen
terhet elbírjon. Évszázadokon keresztül éppen a többi népcsoportok képviselték
a műveltséget és az ő soraikból kerültek ki újra meg újra vezetésre alkalmas
emberek. Most egy parasztnépből, mely eddig többnyire még az iskolát sem
ismerte, hirtelen egész hadseregnyi tisztviselőt kellett előteremteni és ennek
nem lehettek más következményei, mint amelyeket fennebb elmondottunk.« 

Erdélyben minduntalan találkozik a kisebbségi kérdéssel és a román kisebb-
ségi politikával. Megállapítja, hogy a románság azért alkalmaz kisebbségi po-
litikájában ilyen »balkáni« eszközöket, mert mesterségesen le akarja süllyeszteni
a kisebbségeket saját gazdasági és művelődési színvonalára. Pedig az
ókirályságbeli románok még az erdélyieknél is sokkal alacsonyabb színvonalon
állnak. Bukarestben alkalma nyílt az ókirályságbeli románságot tanulmányozni:
»Kávéházakban és mulatóhelyeken – írja – találkozik a főváros >krémje< s
arról álmodik, hogy Párizsban van, és észre sem akarja venni, hogy Romániában
él és e város körül egy tízmilliós parasztnép nyomorog.«

»Egy nép a tegnap és holnap között« – ezzel a mondattal jellemzi a román-
ságot. Úgy látja, hogy mindaz, ami korhadt a román életben, lassan eltűnik és
helyébe majd friss erők lépnek. A friss erőt – szerinte – a román parasztság
jelenti. Scheibenpflug diagnózisa tehát sokkal kedvezőbb a románságra nézve,
mint Thomas-é. De vajon alaposabb is? Milyen konkrét tényekben látja a román
megújhodás zálogát? Egyetlen egyet említ: azt, hogy a románság a német néptől
akar példát venni és hogy külpolitikájában a német irányzat érvényesül. Vajon
hisz-e ő maga abban, hogy elsősorban a külpolitikai irányváltoztatásban nyil-
vánul meg egy nép megújhodási szándéka?” 

Scheibenpflug tanulmánya is valósághű képet festett az akkori helyzetről,
de a jövőt pozitívan ítélte meg. És ebben igaza is lett. Csakhogy mindaz, ami
a bizantin világot jellemzi, mindaz, ami a kisebbségek helyzetével kapcsolatos,
változatlanul megmaradt, s csupán korszerűbb – e pillanatban éppen európai
– köntösben működik tovább.

„A svájci könyvpiacon nemrég látott napvilágot egy ismert svájci publicis-
tának, Herbert van Leisennek »Az erdélyi kérdés« című tanulmánya. »Bár az
erdélyi kérdés – írja bevezetésül – még mindig első vonalban áll a nemzetközi
aktualitások között, az európai közvélemény mégis kevéssé van róla tájékoz-
tatva.« Tanulmányával elsősorban ezt a hiányt szeretné pótolni. Erdély törté-
nelmét páratlan szakértelemmel ismerteti. Így pl. a dákó-román kontinui-
tás-elmélet minden érvét és ellenérvét felhozza és a legnagyobb tárgyilagos-
sággal mérlegeli. Érdemes belőle idézni: »Miután Trajanus legyőzte Decebalt
és Dáciából római provinciát csinált, 107-ben hozzáfogott e terület benépesí-
téséhez. Azok a telepesek, akiket e célból behozott, nagyrészt nem latin nyelvű
népekből kerültek ki. Trajanus, ahogyan Eutropius írja, >victa Dacia ex toto
orbe Romano infinitas eo copias transtulerat ad agros et urbes colendas.< Más
szavakkal, a dáciai telepesek a római birodalom legkülönbözőbb tartományaiból
összeszedett emberek voltak. Ezt a tényt különben régészeti leletek is bizonyí-
tották. A régi Dácia területén folytatott – és még a mi napjainkban is folyó –
kutatások görög, szír, héber feliratokat hoztak felszínre, sőt az ásatások folya-
mán még a Mithra-kultusz nyomai is előkerültek. A talált pénzdarabok külön-
böző eredete is sokat mond. Ami a >legionáriusok<, a Dáciában szolgáló
római katonák származását illeti, ez többé nem vita tárgya. Ebben az időben a

>római legionárius< valóban nem jelentett többé szükségképpen latiumbelit
vagy itáliait. Körülbelül hetvenöt év óta, vagyis Vespaniustól kezdve, a légiókat
nem sorozták többé Itáliában és Hadrianus óta már az illető tartomány legyőzött
népéből egészítették ki őket. Másrészt pedig, bár Trajanus elfoglalta ugyan Dá-
ciát, mégis a Duna maradt a római birodalom védővonala, >limes<-e.« 

»Ha a románok valóban Erdély őslakói lennének, akkor, hogy nem őrizték
meg az erdélyi városok – éppen az állítólagos dákó-román kontinuitás tényéből
kifolyólag – latin nevüket?« »E betörések (gót, hun, avar, szláv stb.) közül –
folytatja van Leisen – mindegyikről maradt valamilyen bizonyíték, történelmi
feljegyzések, régészeti leletek, földrajzi nevek, helynevek stb., de a rómaiakról
sem történeti feljegyzéseket, sem régészeti leleteket, sem helyneveket, sem bár-
milyen más nyomot nem találunk 270-től 1200-ig, sőt még ennél később sem.
Milyen következtetést kell mármost ezekből a megállapításokból levonnunk? A
dákó-román kontinuitáselmélet sántít egy óriási szakadék, egy évezredes tör-
ténelmi hiány folytán.« 

Van Leisen a nyelvészet terén is otthonosan mozog. Attól a feladattól sem
riad vissza, hogy Puşcariu nyelvatlaszát megbírálja: »Mit csinál ez a tudós pro-
fesszor? Vesz pl. egy latin eredetű szót, amelyet a bihari románok ma is hasz-
nálnak, másutt azonban már feledésbe ment, ráragasztja a régi Dácia római
településeinek a térképére, s azt hiszi: ezzel bebizonyította, hogy a bihari ro-
mánok a dákok kora óta Bihar megyében laknak. Más szóval, tudomást sem
vesz arról, hogy ezen a területen mi ment végbe etnográfiai és történelmi szem-
pontból. Az nem érdekli őt, hogy a bihari románok bevándorlásukkor hozták
magukkal az illető latin szót.« A továbbiakban kimutatja van Leisen, hogy
Gamillscheg Puşcariu alapján még hihetetlenebb eredményekhez jutott el, az
ő elmélete szerint ugyanis a románság három különálló latin szigetből fejlődött
ki. Az albán és a román nyelv összehasonlításából származó eredményeket így
foglalja össze: »Mivel az albán nép ahhoz a kevés néphez tartozik, mely nem
cserélt lakóhelyet, a mai Albánia területén kell az oláh nyelv kialakulásának a
helyét és ennek folytán a román nép kezdeti történelmének kiindulópontját ke-
resnünk.« 

A fentiekből láthatjuk, hogy van Leisen milyen alapos felkészültséggel fogott
ehhez az annyit vitatott kérdéshez. De ugyanilyen tudományos alapon foglal-
kozik az erdélyi művelődés történelmével is. Többek között megvilágítja, hogy
milyen fontos szerepet játszott Erdély a nyugati műveltség történelmében. »Húz-
zuk még egyszer alá – írja ebben a fejezetben – hogy az erdélyi probléma eu-
rópai vonatkozásban Nyugat és Kelet ellentéte körül forog.« A magyarság a
nyugati keresztény műveltség képviselőjeként jelentkezik már egy évszázaddal
a honfoglalás után, míg a románság ma is a keleti, bizánci kultúra reprezen-
tánsa. 

Külön fejezetben foglalkozik az erdélyi művészettel (»A gyulafehérvári szé-
kesegyháztól az első erdélyi bizánci stílusú templomig«) s rámutat arra, hogy
ezen a téren is a magyarság vitte a döntő szerepet Erdélyben. »Tagadhatatlan,
hogy sok erdélyi várost a németek alapítottak, akik II. Géza idejében vándorol-
tak be és a mai >szászok< ősei, de Gyulafehérvárt, Erdély legrégibb városát
a magyarok építették, s magyarok alapították Kolozsvárt is, az újabb kor magyar
szellemi központját, melyet csak később és csak bizonyos mértékig ért német
hatás.« »Az időrend szempontjából – folytatja – amelyre itt nagy súlyt fektetünk,
egy igen fontos tényt kell megállapítanunk, nevezetesen azt, hogy az első bizánci
stílusú román templomokat, a demsusit és a vajdahunyadit akkor építették, ami-
kor az erdélyi magyar egyházi művészet, mely igen magas színvonalú, már teljes
virágzásban volt, azaz közel öt évszázaddal az első magyar emlékmű felállítása
után, a XIV. és XV. században. Az elsőbbség és ennek következtében a
kultúrhatás kérdése tehát el van döntve.« 

Tömören és pontos adatokkal szemlélteti van Leisen az erdélyi magyar iro-
dalmi műveltség fejlődését és annak hatását a románságra. »Ezekután – írja–
nyilvánvaló, hogy a magyarság Erdélyben, sőt közvetve a Kárpátokon túl is mű-
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veltségteremtő és műveltségközvetítő hivatást töltött be; olyan hivatást, mely
jogot ad az elsőbbségre.« 

Erdély mai képe is bizonyítja, hogy mindig a magyar volt itten az alkotó
nép. »Tagadhatatlan – írja erre vonatkozólag – hogy Erdélyben a románok bi-
zonyos többséget képviselnek, de Erdély arca, Erdély légköre egészen sajátos
– egyáltalán nem román. A renaissance és a barokk stílusú várkastélyok, a szé-
kely falvak régi vártemplomai, a szász városok komor házai, minden egyetlen
egységbe olvad, melyet bevon a történelmi patina s ezt nem lehet más szóval
kifejezni, mint: >az erdélyi jelleg<. Az erdélyi jelleg kialakításában a román-
ságnak nem volt szerepe, mert elzárkózott az európai kultúráramlatok elől.
»Maguk a románok is érezték ezt a hiányt és 22 éves uralmuk alatt – amit a
trianoni békeszerződésnek köszönhettek – igyekeztek ezen segíteni. Legelőször
is, azon a címen, hogy >román< (bizánci) stílusú templomokat akarnak épí-
teni, minden városban valóságos betonszörnyeket emeltek, ami még erősebben
kidomborította a történelmi környezet és a mesterséges hozzátoldások össze-
férhetetlenségét.« 

A románok beszivárgása és térhódítása, mint Erdély egyik legvitatottabb
kérdése, szintén foglalkoztatja van Leisent. Felsorolja azokat az okiratokat, me-
lyekben az első feljegyzéseket találjuk az Erdélybe szivárgott románokról. Vé-
gigkíséri történelmi források alapján a románok térhódítását a trianoni
szerződésig. Ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy a magyarságot azzal szokták
vádolni, hogy az erdélyi románokat elnyomta és erőszakos magyarosító politikát
folytatott. Ezt megcáfolja az 1850 és 1900 között lefolyt román térhódításról
szóló statisztika, melyet egy 1906-ban Bukarestben rendezett kiállításon mu-
tattak be. Ezen 309 elrománosított erdélyi község szerepel 42 elmagyarosított
községgel szemben. 

Van Leisen ezután pontos adatok tükrében mutatja be az erdélyi magyarság
életét a legújabb időkig, az ítéletmondástól azonban tartózkodik, ezt az olvasóra
bízza. 

Mi is reá bízzuk.”
És valóban, mindegyik ismertetett írás egy irányba mutat. Részletei egyen-

ként és együtt igazolják azt az egy igazságot: a történelmi jog igazságát. Más-
részt sorra szemléltetik a politikai szerencse révén szerzett ország elnyomó
kisebbségpolitikáját, integrációs képességének hiányát, történelemhamisító
törekvéseit, bizantinizmusát. Az idő azóta eljárt, ám a leírtak tekintetében
nem történt lényegi változás. A demográfia azonban eldöntötte a kérdést. De
csak a határok vonatkozásában. Valamilyen megoldás szükségessége továbbra
is elkerülhetetlen, miközben a történelem még nagyobb kihívások felé tereli
mindkét felet.

y

Egyed István könyvéről
Csizmadia Andor: A mi alkotmányunk 1944/1.

Napjainkban az új, vagy nevezzük úgy, hogy a helyreállított magyar alaptörvény
kapcsán dúló belső és külső viharok elcsitulóban vannak, de azért most is gyak-
ran kerül terítékre alkotmányunk, amikor liberális ellenzékiek próbálnak sarat
dobálni rá és megalkotóira, vagy illetéktelen külföldi politikusok szólnak bele,
mint olyanok, akik hivatásuknak érzik minket ezzel kapcsolatban is kioktatni.

„Eszmeáramlatok egymást követő gyors változásai, az egyre jobban lüktető
élet, az életviszonyok bonyolódása s nem utolsó sorban a váratlan eseményeket
hozó háborús idők éreztetik hatásukat az egyes nemzetek, államok rendjét
szabályozó alkotmányokban. Az említett változások különösen az írott, egysé-
ges törvénybe foglalt alkotmányokat kezdik ki s a chartalis alkotmánnyal ren-

delkező államok egyike sem kerülte el, hogy az utolsó két évtized alatt legalább
egyszer, néhol – mint a szomszédos Romániában – jelentékenyen többször is
ne változtassák az állami élet rendjét biztosító szabályokat, igen sokszor az
államformát is. 

A demokratikus és a tekintélyuralmi, sőt diktatórikus államok alkotmányai
számos változatban szabályozzák az állam szerkezetét, az államhatalom gya-
korlásának módját, az állampolgárok jogait és kötelességeit, s a ma érvényesnek
ismert jogszabályokat egy-egy politikai fordulat vagy külső erők játéka könnyen
és gyakran váltogatja. Uralkodó pártok és irányzatok buknak fel vagy tűnnek
el a feledés homályában, s nyomukban csak a változott alkotmányok maradnak
jogtörténeti dokumentumként, melyek alkotásukkor nem fejezték ki hűségesen
a nemzet közmeggyőződését, mert ha ilyenek lettek volna, nem lennének köny-
nyen kitéve az idők szeszélyes forgásának. 

Magyarország alkotmánya nem hangulatok, pillanatnyi irányzatok, gyorsan
múló percek jogi kodifikációja. Talán az avatatlanok számára nem ismerhetők
fel olyan könnyen az egyes rendelkezések, nincsenek is egyetlen hivatalos tör-
vénykönyvbe foglalva, nincsenek szabályos sorrendben következő részei, feje-
zetei, címei és szakaszai, de ezt az alkotmányt a magyar nemzet élete írta abba
a könyvbe, amit mi Magyarország történelmének hívunk. 

Alkotmányunk mindig a nemzet közmeggyőződését fejezte ki, egyes szabá-
lyait a reá nézve megállapított törvényes keretek között a nemzeti szellem ter-
melte ki, s ha az idők, a körülmények és a különböző eszmeáramlatok
alkotmányunkat nem is hagyták érintetlenül, csak annyira tudtak érvényesülni,
amennyire hatással tudtak lenni a magyar gondolkodásra, politikai és gazdasági
felfogásra. Az alkotmány, mikor egyes tételeit a nemzeti akarat paragrafusokba
öntötte, sajátságosan magyar lett, s magyar is maradt a vérszerződésnek a
mithológiába vesző közösségi szabályalkotása, s Szent Istvánnak az európai
rendbe való beilleszkedést biztosító s éppen ezért az itteni rendet figyelembe
vevő, de mégis sajátosan magyar szellemű törvényhozása óta. 

Napjaink közfelfogása szerint egy nemzetnek akkor van jogosultsága szabadon
kifejteni erőit a történelem további folyamán, ha eredeti értéket képvisel és külön
színt jelent a népek tarka palettáján, s ezért mikor a művelődés minden területén
népi és nemzeti sajátosságaink felszínre hozásán fáradozik tudományos életünk,
a közjogásznak különösen kötelessége, hogy rámutasson azokra a sajátos érté-
kekre, melyeket életviszonyaink szabályozásában, állami életünk rendjének meg-
állapításában a magyar szellem történelmünk folyamán kitermelt, s amelyik ma
is állja az idők változását, készen arra, hogy az elkövetkező újabb évszázadok fo-
lyamán biztosítsa a magyar nemzet életlehetőségeit a Kárpát-medencében. Ez a
kötelességérzés hozta létre legutóbb Csekey Istvánnak 1943 könyvnapján meg-
jelent »Magyarország alkotmánya« című kitűnő munkáját és Egyed Istvánnak
most megjelent hatalmas kötetét, melynek címe: »A mi alkotmányunk«.

Egyed István e kötetével, mely eddigi irodalmi munkásságának legjelentő-
sebb állomása, nem alkotmányjogi tankönyvet ad az olvasó kezébe, de a tételes
jog rendszeres ismertetését sem. Könyve elüt alkotmányunknak az eddig isme-
retes ilyen irányú összefoglalásaitól. Bár az alkotmányjog általában ismert és
kialakult rendszerét követi, »új feladat betöltésére« érez hivatottságot. Ennek
megfelelően az alkotmányt nem annyira tételes rendelkezéseiben, mint szelle-
mében, jelentőségének és jellegzetes vonásainak feltárásával mutatja be, első-
sorban nem joganyagot ad, hanem az alkotmány rendelkezéseiben a nemzet
lelkét keresi, a nemzeti szellemet vizsgálja. Azt kívánja kimutatni, hogy ez az
alkotmány »több tekintetben különálló történeti fejlődés eredménye, a magyar
nemzeti lélek hatalmas alkotása, a nemzeti kultúra értékes bizonyítéka«, s hogy
ez az alkotmány különleges helyet foglal el az alkotmányok rendszerében. 

A kitűzött célnak megfelelően a magyar föld és a magyar nemzet fogalmát
tisztázza elsősorban, mert e két tényező együtt hatása, életük alakulása jelentős
hatással van a magyar alkotmányra. A nemzetfogalom körül sok vita van, s nem-
csak a szomszédos államok irodalma tartalmaz sok homályt a nemzetfogalom
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körül, amelyet a korok is állandóan módosítanak, de nálunk idebenn is vannak,
akik a nemzetfogalmat csak faji vagy nyelvi alapon tudják meghatározni. E né-
zetet vallók elfelejtik, hogy a magyar nemzetfogalom az Árpádok óta politikai,
illetőleg jogi alapon kapott meghatározást, mert a történetkutatás már az Ár-
pádok magyar államát is kevert fajú és nyelvű államnak ismerte meg, ha az ak-
kori keveredés sokkal előnyösebb is volt a magyarságra, mint a későbbi
századok vérkeveredése. A nemzetfogalom jogi értelmezése került be törvény-
tárunkba is a – részben Deák Ferenc által szövegezett – 1868. évi nemzetiségi
törvénybe, melynek bevezetése ennek világos meghatározása: »Magyarország
összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy
nemzetet képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon
minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.« Az ősi
magyar nemzetfogalom azonban a pusztán politikai meghatározáson is túlmegy,
s azt, csak mint egyik fogalomalkotó tényezőt ismerheti el. Az ősi magyar nem-
zetfogalom legfontosabb eleme a nemzeti lélek, mely az összetartozás tudatában
s az önként vállalt sorsközösségben testesül meg. Ez a nemzetfogalom nyilvánul
meg a Szent Korona tanában s köti össze az ország politikai határán kívül élő
fajtestvéreinket is a magyarsággal.”

Ajánlatos itt egy néhány gondolat erejéig elidőzni. Már a nemzetfogalomnál
kiderül, hogy mennyire más a magyar felfogás, mint pl. az újra meg újra – ma-
kacsul – francia típusúnak megfogalmazott román alkotmány által képviselt.
Míg utóbbiban megváltoztathatatlanul ott van a hozzáállást eldöntő mondat az
egységes nemzetállamról, mely egy és oszthatatlan, a magyar – úgyszintén hoz-
záállást jelentő – értelmezést olvassuk csak el újra: »Magyarország összes hon-
polgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet
képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden
polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja«. A másik, a nem-
zeti lélek fogalma. Ennek a szintén annyit támadott és félremagyarázott Szent
Korona-tanhoz kötődő fogalomnak Trianon óta különösen nagy a jelentősége,
hiszen hozzákapcsolja az elszakított magyarokat is a nemzet testéhez.

„A magyar alkotmány kialakulásában a föld és a nemzet alakító erején kívül
nem kevésbé jelentős hatóerő a magyarság politikai jelleme. A nemzeti jellem
a legkülönbözőbb irányú vonásokból tevődik össze és számos tényező alakítja.
Az alkotmány szempontjából a nemzeti jellemnek csak a politikai oldala bír fon-
tossággal, de éppen ez a politikai jellem az, ami nálunk magyaroknál talán »leg-
érdekesebb, legszínesebb, legkülönlegesebb«, s ez irányította nemzetünk sorsát,
biztosította nemzetünk elhelyezkedését és tükröződik vissza alkotmányunkban.
A nemzet politikai jellemét a következő tényezők alakították: a vitézség, a sza-
badságszeretet, a közügyek iránt való érdeklődés, a hagyományok mélységes
tisztelete, bizonyos konzervatív életfelfogás s ezzel kapcsolatban idegen beha-
tásokkal szemben bizalmatlanság, legalábbis óvatosság. Erős vonása a magyar
politikai jellemnek a tekintélytisztelet. Ezzel kapcsolatos a jog szerepe a nemzet
gondolatvilágában s ez vezeti a magyar fajt a nemzetiségek iránt való megér-
tésben. Nem kevésbé jelentős – sőt külön hangsúlyozást érdemel – a nemzet
keresztény szelleme. Ezeknek az együtthatóknak az összjátéka olyan ún. »úri
életformát« alakított ki, melynek lehettek s vannak is hátrányos következményei,
de az kétségtelen, hogy nagy vonzó ereje volt a nem magyar fajúakra.” 

A Hitel előző évfolyamainak oldalain ennek számos bizonyítékát láthatjuk.
Anakronisztikus módon csak elítélően beszélünk a rendi Magyarországról, de
azt is tudni kellene, hogy az annak idején hatalmas vonzóerőt jelentett, és a
spontán asszimiláció egyik fő magyarázatát adta. 

Erdélyi lapot olvasva, elsősorban az erdélyi példát hozhatjuk fel. A Kárpá-
tokon kívüli románság pl. évszázadokon keresztül szerette volna a rendi Ma-
gyarországot utánozni. S ha külső és belső okok miatt ez nem sikerült, akkor
sok esetben (sajnos) az átvándorlást választotta. Az az „úri életforma” nem azt
jelenti, amit a szocializmusban elterjesztett  pejoratív mázzal ellátott kifejezés
esetében megszoktunk. Kolozsváron a pszichiátriai klinikán, nehéz időkben,

egy nagy műveltségű, vezető beosztású, romános nevű, más kisebbséghez tar-
tozó kolléga – zárt ajtók mögött – a magyar kultúráról és Magyarországról be-
szélve kifejezte csodálatát. Összefoglalásul jegyezte meg: „Az ön nemzete
arisztokratikus.” Jellemző, hogy nem bírta elviselni a romániai diktatúra ször-
nyűségeit, az antiszemita megnyilvánulásokat, és nem sokkal később öngyil-
kosságba menekült. 

„Az állami megnyilvánulások jogi rendje a magyar alkotmányban alakult ki,
melyet történelmi jelleg, ebben a jogszokás nagy jelentősége, közjogi szellem,
erős nemzeti vonás, keresztény jelleg, királysági államforma, önkormányzati
szellem, a jogok tisztelete s – hozzátehetjük – a szociális igazságosság jelle-
meztek. A magyar jogfejlődés természetszerűleg szintén nem zárkózhatott el
idegen befolyásoktól, »de azokat sohasem engedte nyersen érvényesülni, s az
átvett intézményeket hozzáalakította és hozzáépítette az alkotmány ismertetett
alapelveihez; a külföldről átvett kereteket a magyar nemzet alkotmányos érzéke
és jogalkotó géniusza töltötte meg nemzeti tartalommal«. 

Az alkotmány történelmi jellege egyedülálló a kontinensen, ahol az államok
az alkotmányra vonatkozó szabályokat egységes alkotmánytörvénybe foglalják
össze, de éppen ezért nem tudják olyan híven kifejezni a nemzeti akaratot, és
minden más államformára vagy államrendszerre való áttérés vagy egyéb meg-
rázkódtatás is okul szolgál új alkotmány készítésére vagy legalábbis lényeges át-
alakítására. Ezzel szemben a magyar állam történelmi alkotmányának egyes
tételei sohasem voltak egységes, áttekinthető alkotmánytörvénybe foglalva, de
nem is egyes emberek, hanem megszámlálhatatlan nemzedékek alkották, a nem-
zet építette fel századok során. Nagy szerepe van kialakításában a szokásjognak,
s éppen ez jelenti, hogy az alkotmány a nemzet közmeggyőződését tükrözi. 

Ennek az összhangnak a következménye, hogy a nemzet annyira ragaszkodik
hozzá és annyira hű alkotmányához. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az
alkotmány betűihez, hanem annak szelleméhez ragaszkodik. Amikor szükség
van az alkotmány módosítására, fejlesztésére, a nemzet e szükségletet ki is elé-
gíti, de olyképpen, hogy a fejlesztést törvényes szervek törvényes keretek között
végzik, s így biztosítják alkotmányunkban az alaki jogfolytonosságot. Ha a jog-
folytonosság megszakad, a hivatott tényezők az állami élet helyreállításánál ennek
folytatására is gondolnak. Ilyenkor a szokás törvényrontó ereje hidalja át az űrt
az időközi fejlődésen, mint 1848 és 1867, vagy 1918 és 1919 között. Az alaki
jogfolytonosság azonban egymagában nem elégséges, mert a törvényes út formai
betartása idegen szabályokat is átültethet jogrendszerünkbe, hanem szükségünk
van az anyagi jogfolytonosságra is, mely az alkotmányban századokon keresztül
felhalmozott értékekhez való ragaszkodást jelenti. Történelmünk folyamán min-
dig tanújelét adtuk ragaszkodásunknak a királysági államformához, az alkotmá-
nyos kormányzathoz, az országgyűlés intézményéhez, a kétkamarás rendszerhez,
az önkormányzathoz, az állampolgári szabadságjogokhoz, a nemzetiségek jo-
gának elismeréséhez, a független bíráskodáshoz, az alaki jogfolytonossághoz,
alkotmányunk biztosítékaihoz s véleményünk szerint hozzá kell tenni: hogy a
családiasság elvéhez. Az utóbbi elv nemcsak a magánjogban érvényesül, hanem
a magyarság közjogias gondolkodásának megfelelően a családvédelem gondolata
közjogunknak is egyik alapprincípiuma. Ezzel némiképp összefügg a munka
megbecsülése és tisztelete is.” 

Leszögezhetjük, hogy az említett módon, nem a betűhöz, hanem a szellemhez
ragaszkodva állítja helyre az új magyar alaptörvény a megszakított jogfolytonos-
ságot. Mindaz, ami megőrizendő hagyomány, és ami az időközben megváltozott
történelmi körülményekkel összeegyeztethető, benne foglaltatik. Bel- és külföldi
jeles szakértők méltatták és nevezték példaértékűnek. Egyed István múltból ér-
kező üzenete is megerősíthet abban a meggyőződésünkben, hogy a bírálóknak
nincs igaza. S mennyire mai a családvédelem és a munka tisztelete. 

„A magyar alkotmány szabályait a jogforrásokból ismerhetjük fel, melyek
között rendkívül nagy jelentősége van a szokásnak. Verbőczi Tripartituma is
azért örvendett századokon keresztül olyan tekintélynek és megbecsülésnek,
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mert a nemzet szokásjogát foglalta egységes rendszerbe. Nálunk a szokásjog
nemcsak a törvények hézagait tölti ki, nemcsak törvényt magyaráz, de törvény-
rontó ereje is van. A szokásjoggal egyenlő jogforrás a törvény. Sok államban
különbség van a törvények ereje között s egyes, különösen alkotmányjogot tar-
talmazó törvényeket csak különleges alakiságok mellett lehet alkotni vagy meg-
változtatni. Nálunk az ilyen értelemben vett alaptörvények ismeretlenek, az
alkotmányjogi törvények nagyobb állandóságának oka csupán abban rejlik, hogy
a nemzet »alkotmányának történeti jellegére tekintettel alkotmányos alapintéz-
ményeihez lehetőleg ragaszkodott«. 

Alkotmányjogunknak a szokáson és törvényen kívül más szoros értelemben
vett jogforrása nincs, a rendeleti jogalkotásnak alkotmányjogunkban nincsen
helye, sőt a nemzetközi szerződések is csak akkor érvényesek, ha a törvény-
hozás tárgyait érintő szerződéseket a törvényhozásra hivatott szervek szabály-
szerűen becikkelyezik. 

Egész történelmünk folyamán alkotmányunkat végigkíséri a magyar politikai
szellem közjogi vonásának érvényesülése. Alkotmányos alapintézményeink alap-
jait Szent István király államalkotó bölcsessége a királyság intézményében és a
vármegyei szervezetben rakta le, s ezek az intézmények kibírták ezer esztendő
minden viharát. Szent István óta ragaszkodunk a királyság életformájához, de
ebben az intézményben is érvényesül az alkotmányos gondolat. »A keresztény
eszme, az ősi jog ereje, koronázásánál az egyház és nép közreműködése, a ki-
rályi tanács részvétele a törvényhozásban és koronázásban, valamint sok más
körülmény igazolja, hogy a nemzeti akarat ellenére a királyi hatalom nem volt
gyakorolható, és az Intelmeknek a zsarnokságról szóló megjegyzései mutatják,
hogy az ellenállási jognak a későbbi magyar alkotmányban oly nagy szerepet
játszó elve már a királyság bölcsőjénél megtalálható.« Szent István a magyar
közvéleményben a magyar alkotmányosság megteremtője lett, s már az »Arany-
bulla ismételten hivatkozik a szent királytól engedélyezett szabadságra és csu-
pán ennek teljes biztosítását tűzi ki célul«. 

A magyar alkotmány fejlődésében István király óta végigvonul a közjogias
felfogás. Amíg ugyanis Európa államaiban mindenütt a hűbériség virágzott, a
nemzeti öntudat fejlődését ez a magánjogias hatású széttagozódás csak a leg-
utolsó században engedte érvényesülni, nálunk a nemzet az őshazából hozza a
nemzeti összetartás erejét, s bár nem tudtunk kitérni az európai szellem érvé-
nyesülése elől, a hűbériség nyomai csak igen kis mértékben jelentkeznek, vagy
ha jelentkeznek is, semmi esetre sem voltak döntő befolyással alkotmányunkra.
A magyar állami főhatalom »közhatalmi jellege fennmaradt«, s nemzeti szelle-
münk a hűbériséggel szemben egész különleges magyar közjogi rendszert ala-
kított ki a Szent Korona tanában. Szent István Koronája már kezdettől fogva
különös tiszteletnek örvendett, és ez a tisztelet a koronázás jelentősége folytán
odavezetett, hogy a Szent Koronában a nemzet az államhatalom megtestesítőjét
látta. Ehhez járul a szintén keresztény eredetű organikus államfejlődés tana,
mely a Koronával összekapcsolja az országtest gondolatát olyképpen, hogy a
Koronát testnek tekintik, a nemzetet pedig a test tagjainak. Verbőczi jogászi
szelleme kapcsolja össze Tripartitumában a korona eszmét az organikus ál-
lamszemlélettel s alakítja ki a Szent Korona tanát, mely utána a magyar gon-
dolkodásnak napjainkig állandó vezető eszméje lesz. E tan szerint a nemzet az
államhatalmakat koronázással ruházza a királyra. A Szent Korona fogalmában
tehát a király és a nemzet úgy egyesül, hogy a király a feje a Szent Koronának
(caput sacrae Regni Coronae), a nemzet pedig ennek tagjait alkotja (membra
sacrae Regni Coronae). Régebben a nemesség alkotta a nemzetet, ez azonban
ugyanazokkal a jogokkal bírt (una eademque nobilitas), az újabb közjogi felfo-
gás szerint azonban a nemesi előjogok kiterjesztésével minden magyar állam-
polgár tagja lett a Szent Koronának. Ahol a király és a nemzet együtt van, ott
van a Szent Korona egész teste (totum corpus Sacrae Regni Coronae). A Szent
Korona eszméje lett az élő magyar corpus, az egész nemzeti lét jelképe, mely-
ben sajátosan szövődött össze az isteni kegyelemre támaszkodó államszemlélet

az elsősorban honvédelmi szempontból kifejlődő rendiség szellemével s az egye-
temes kereszténység eszmeáramlatainak hatása Verbőczi megfogalmazásában
mégis sajátosan magyar intézményt hívott életre. 

A Szent Korona tan nyomta rá bélyegét a Verbőczi utáni alkotmányjogi fej-
lődésre, és nem törték meg a jogfejlődést a negyvennyolcas átalakulások sem.
A negyvennyolcas reformokról ugyan többféle vélemény van forgalomban. Kü-
lönösen napjainkban az egykori osztrák bírálók érveivel egyesek akképp tá-
madják a negyvennyolcas törvényeket, hogy azok hevenyészett alkotások, s
jórészben külföldi, nevezetesen belga törvények utánzásai. Egyed István e bí-
rálókkal szemben kimutatja, hogy a negyvennyolcas reformok nagy része »any-
nyira a különleges magyar viszonyokra vonatkozik, hogy azok nem is lehetnek
külföldi törvények utánzásai; legfeljebb a miniszteri felelősséget és népképvi-
seletet megvalósító törvényeknél szerepelhettek külföldi minták«. Ha a negy-
vennyolcas törvények külföldi mintára alakítottak is egyes jogintézményeket,
mint a miniszteri felelősség intézményét, ezeknek – Egyed István szerint – meg-
volt a gyökerük Magyarországon, s csak a hosszú Habsburg-uralom akadályozta
meg, hogy a jogfejlődés a gyökerekből természetes legyen. A negyvennyolcas
reformok, ha a szövegezésre rövid idő állott is rendelkezésre, a nemzeti lélekben
már 1790 óta, mint reformgondolatok benne éltek. Az 1790–91. évi ország-
gyűlés már a reformok kidolgozására küldött ki regnicolaris deputaciót s hogy
e munkálatok a napóleoni háborúk, valamint Ferenc és kormánya reakciós fel-
fogása következtében nem juthattak a parlament elé, az 1825–27. évi ország-
gyűlés újabb országgyűlési bizottságot küldött ki a reformok kidolgozására.
A reformkérdések jó része állandóan napirenden van, a nemzeti közvélemény-
nek a követi utasításokból kitűnő meggyőződése hatással van a reformok al-
kotására, s csupán a gyors szövegezésnél használják a külföldi mintákat.
Kétség- kívül a negyvennyolcas reformok jó részében, mint ahogy a reformokat
elindító liberális-demokratikus szellemben, külföldi eszmeáramlatok hatása
nyilatkozik meg, de ezek megjelentkezési formáit mégis magyar alkotásoknak
kell tekinteni és alkotmányfejlődésünk anyagi jogfolytonosságában sem jelen-
tenek törést. 

A későbbi idő, így a proletárdiktatúra után az alkotmány visszaállítása, ha-
sonlóképpen a jogfolytonosságot szolgálja. Egyed István külön fejezetet szentel
e kérdés tárgyalásának, és kimutatja, hogy nem lehet Magyarországon 1918 után
új alkotmány keletkezéséről beszélni, mert ma is az ősi alkotmány van érvényben,
amely Szent Istvántól kezdve az Aranybullán, Verbőczi Hármaskönyvén és az
alkotmánytörvények hosszú során keresztül fejlődött napjainkig.” 

Ma, amikor a Szent Korona liberális ízléstelenkedések tárgya lehet, amikor
a Szent Korona-tan értetlenkedők tendenciózus félremagyarázása nyomán idejét
múlta és könyvtárakba száműzendő valamit jelent sokak számára, érdemes eze-
ket a sorokat alaposan megjegyezni. Az ősi hagyományokat tisztelve már Szent
István lerakta az alapokat. Mint Egyed István írja, az »Aranybulla ismételten
hivatkozik a szent királytól engedélyezett szabadságra«. A Szent Korona nem
egy ósdi múzeumi tárgy, hanem abban a nemzet, az államhatalom megtestesí-
tőjét kell látnunk. Míg régen, a rendi világban szabályok határozták meg, ki
lehet annak tagja, Egyed István jelzi, hogy ekkor már: „az újabb közjogi felfogás
szerint (…) a nemesi előjogok kiterjesztésével minden magyar állampolgár
tagja lett a Szent Koronának.”

„Nem követhetjük Egyed István gondolatmenetét az állami függetlenségünkről,
nemzetközi jogalanyiságunkról, nemkülönben az Ausztriához való kapcsolatunk,
területi egységünk és épségünk, a magyar állampolgárság ismertetésében, de
szükségesnek véljük kitérni a rendiség szerepére alkotmányunkban. Egyed a
rendiségben az állami életnek olyan berendezését látja, amely szerint a nemzet
tagjai rendekre tagolva vesznek részt a közügyek intézésében, s az egyes ren-
deknek egymástól eltérő közjogi helyzetük van. Ez a rendiség a középkori tár-
sadalomnak és államnak volt jellegzetes berendezése és jelentősége a
negyvennyolcas átalakulások folyamán megszűnt. A mai értelemben vett rendi-

yy
778

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 778



ség alapja nem a születés, hanem a foglalkozás, a hivatás, éppen azért, mikor
ma rendiségről beszélünk, a hivatásrendekre gondolunk. Ám mi e rendiségben
nem látunk osztálytagozódást, még az osztálytagozódás modern formáját sem,
mert míg a társadalomnak osztályokra való tagozódása mindig vertikális alapon
történik, vagyis az egyes osztályok egymás felett állnak, s az osztályokba való
tartozást csak úgy, mint a középkori rendiséget, majdnem mindig a születés
determinálja, a hivatásrendek horizontális, vagyis egymás mellé rendelt tago-
zódásai a társadalomnak, a hozzájuk való tartozást kizárólag a hivatás állapítja
meg. A hivatásrend tehát nem puszta érdekképviselet, bár a hivatásrendi ala-
kulatoknak érdekképviseleti feladatkörük is van, a hivatásrend ennél jóval több,
olyan önkormányzati elven nyugvó természetes társadalomszervezési forma,
mely a családfőket foglalkozási életterüknek megfelelően csoportosítva, nem-
csak a hivatásokba tömörültek érdekképviseletét látja el, hanem a gazdasági
életnek olyan mértékű szabályozását, amely a közigazgatás tehermentesítését
is jelenti, természetesen anélkül, hogy az állam irányító akaratának és felügyeleti
jogának érvényesülését megrövidítené. A hivatásrendiségnek nyomai már a régi
magyar alkotmányban: a rendiségben is megvoltak, ahol a céhek egyúttal hiva-
tásrendi képviseletet is jelentettek, újabban pedig a kamarai intézmények je-
lentenek közeledést ehhez a gondolathoz. Felújításuk és kiépítésük a területi
alapon szervezett önkormányzatok (vármegyék, városok, községek) mellett s
részvételük az állami életben jelentené tehát azt a megnyugtató és biztos meg-
oldást, melyre a magyar alkotmányfejlődésben a gazdasági élet rendjének biz-
tosítását reá ruházni lehet.

Nagyon jól látja Egyed professzor, hogy helytelen az a törekvés, amely par-
lamentáris rendszerünket vagy önkormányzati rendszerünket kizárólag hivatás-
rendi alapra akarja helyezni. Aki ilyen alapokra szeretné alkotmányos életünket
átépíteni, nem számol azzal az igazsággal, hogy minden ember két élettérben
éli le életét: családjában, vagyis szűkebb környezetében és hivatásában. A hi-
vatás nem töltheti ki az egész életkeretet, az embernek a gazdasági javakon
kívül más szükségletei is vannak, melyeket hivatási alapon elérni nem lehet.
Ezenkívül a csak hivatási alapra helyezett államélet más, intézményesen bizto-
sított mérséklő tényezők nélkül a hivatások érdekeit állítaná merőben egymással
szembe, így nem vezethetne megnyugtató megoldásra. Ezzel szemben az állami
– s ugyanígy a helyi önkormányzati – életben a területi és testületi önkormány-
zatokban szervezett társadalom egyenlő arányú érvényre juttatása nemcsak ki-
egyenlítő megoldást nyújt, de az emberi élet minden megnyilvánulásának
megfelelő érvényesülést biztosít, az értékeket és szakértelmet kellően kihasz-
nálja s éppen ezért a legtöbb eredményt mutathatja fel. (…) 

A magyar alkotmányt alakító elvek között jelentős helyet foglal el az állam-
polgári jogegyenlőség, a nemzetiségi szabadság gondolata, erősen domborodik
ki a magyar állam keresztény jellege, a vallásszabadság gondolata, melynek
legjellegzetesebb klasszikus megnyilatkozását Erdély földje valósította meg.
Szabadság, alkotmányosság jellemzik ezt az államot, mely féltőn őrzi a jogállam
tisztaságát. Magyarország jogállam, mert benne nem az államfő, sem az egyes
osztályok vagy hatóságok önkénye vagy szeszélye irányítja az állam és közegei
magatartását, hanem »kizárólag a törvényekben és más törvényes jogszabályok -
ban kifejezett államakarat«. (…) 

A jogállam fenntartása és további kiépítésének szükségessége mellett azon-
ban szeretnénk arra is rámutatni, hogy a XX. század magyar felfogása a liberális
gazdasági önzés túlkapásaival szemben – minden idegen behatás nélkül is –
szükségesnek látja kidomborítani a szociális állam feladatkörét is, amely elv kü-
lönben Magyarország alkotmányából sosem hiányzott s csupán az egyéniség
szabad érvényesülését kidomborító negyvennyolcas törvényhozás homályosította
el. E szociális állam feladatai a munka és a munkát végző munkás, nemkülönben
a család jogainak megbecsülésében és tiszteletben tartásában nyilvánulnak meg,
s az állam segítő kezének erejét érezteti a gazdaságilag gyengébb, különösen a
nemzet fennmaradása szempontjából értékes családokkal szemben.

Még arra szeretnénk rámutatni, hogy véleményünk szerint a jogállam esz-
méjének érvényesülése egyáltalán nincs ellentétben a közigazgatás gazdasá-
gosságának és eredményességének kérdésével. (…) Ezek azonban kevéssé
alkotmányjogi kérdések, inkább a tisztviselői képzésnek és nevelésnek, nem-
különben az ügyintézés és számvitel technikájának kérdései, s ha mégis alkot-
mányjogi kérdéseket érintenek, megvalósíthatók oly módon, hogy az
alkotmánynak oly fontos feltételét alkotó alaki és anyagi jogfolytonosságban
törés ne álljon be és az sajátságos magyar módszerekkel történjék, a magyar
szellem terméke legyen.” 

Lényeges és érdekes fejtegetés, különösen a hivatásrendiség kérdése nagyon
aktuális ma is. A jogállamiság, a nemzetiségi szabadság, a keresztény jelleg
mindmáig alapvetően fontos eleme alkotmányos életünknek. De a szociális
állam szükségessége, a munka védelme és a családvédelem is megjelenik. Ez
utóbbi éppen napjainkban került első helyre, mint egyedüli megoldás a demog-
ráfiai veszély kezelésére. 

„Nem áll módunkban, hogy Egyed István kitűnő munkája második részének
taglalásába is belebocsátkozzunk, melyben az egyes alkotmányjogi intézménye-
ket mutatja be, s természetszerűleg több szerepet juttat a tételes jognak is, bár
itt is elegendő helyet kap az alkotmány szelleme. Nagyon értékes azonban a
magyar alkotmány helyének kijelölése az alkotmányok rendszerében. A háború
után keletkezett a weimari alkotmány, és nyomában sok állam kapott új alkot-
mányt, melyek a liberális-demokrata világnézetnek voltak a megnyilatkozásai.
A legutolsó másfél évtized újra az alkotmányok előkészítésének és alkotásának
az ideje, de e kor már szakít az előbbi világszemlélettel, s az olasz fasiszta al-
kotmány hatása alatt, majd a nemzeti szocializmus uralomra jutása következ-
tében a tekintélyi vagy a totális rendszerek nyomát mutatják. A magyar
alkotmány egyik szemléletnek sem áll szolgai módon a hatása alatt. A magyar
gondolat kidomborítja a szociális állam követelményeit, de ez nem új alkotmá-
nyunk rendszerében, hanem ezer éven át számos nyomát találjuk. Halad egy
erősebb központi kormányzat felé, széles hatáskört biztosít kormányának, meg-
erősíti a kormányzónak, mint ideiglenes államfőnek a jogállását is, de mindezt
az alkotmányosság szellemében teszi s a kormány kivételes hatalmát is csupán
meghatározott időre és feltételek mellett biztosítja. A magyarság magyar
módon, a magyar szellem megnyilvánulásának megfelelően alakítja állami életét,
fogja végrehajtani a kétségkívül még szükséges reformokat, mert alkotmányunk
nemzetünknek olyan hatalmas erkölcsi értéke, amelyet komoly szükség nélkül
feláldoznunk nem szabad. Egyed István, a közjogász is erre tanítja nemzetét.” 

Ami napjainkban történt és történik minden bizonnyal megfelel ennek a ta-
nításnak. Bár az új magyar alaptörvény sok vihart kavart, szeretném remélni,
hogy a nagy többség véleménye szerint ez is a magyar közmeggyőződést fejezi
ki. Pontosabban, szeretném hinni, hogy a magyar közmeggyőződés nem süly-
lyedt a kritikus hangok hallatóinak színvonalára, s így olyan, mint amit „a nem-
zeti akarat öntött paragrafusokba”, és megfelel annak a folytonosságnak,
melynek gyökerei Szent Istvánig, sőt még régebbre nyúlnak vissza. 

y

Utolsó percben is
Kiss Jenő: Forrongás katolikus szellemi életünkben
1944/1.

A lap bemutatása során már 1944-et írunk. Mikor e sorokat olvassuk, ezt nem
lehet elfelejteni. Hatalmas zűrzavara az eszméknek, rettentő morális kihívások,
óriási társadalmi feszültségek és az immár jól látható módon közelgő, minden
józan gondolkodó számára bizonnyal elkerülhetetlen veszedelem, melyről még
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nem szokás nyilatkozni, hiszen: „csapataink harcban állnak”. Ilyenkor nem mel-
lékes tényező a társadalmi igény transzcendens felé fordulása. De mint látni
fogjuk, a katolikus sajtó is keresi az utat. Viták borzolják a közös cél felé haladni
próbálkozók idegeit.

„Nemrég érdekes szellemi párviadalnak lehettünk szemtanúi, mely katolikus
publicisták között zajlott le egyrészt a Nemzeti Újság, másrészt a Magyar
Nemzet hasábjain. (…) 

Aki tisztában van a magyar katolicizmusnak, mint nemzeti életünk egyik leg-
számottevőbb erkölcsi és anyagi tényezőjének egész jövő fejlődésünkre kiható
fontosságával, az kétségkívül csak örvendhet e dús gyöngyözésű belső forrás-
nak, mely éppen korunk »forró köve« körül, a szociális kérdés körül buzgott
fel. De ugyanakkor bizonyos szorongással is tekinthet reá, mert (…) amennyire
szükségesek az ilyen forrongások a fejlődés szempontjából, éppen olyan veszé-
lyesek is. Mert, ahogy hoznak néha egészséges elvi tisztázódást, éppúgy hoz-
hatják a fogalmak még nagyobb zűrzavarát, ahogy megújítanak, egységesebbé
és korszerűbbé tesznek egyes esetekben, éppúgy eredményezhetnek végzetes,
minden kibontakozást már csírájában elfojtó megkülönbözéseket is. Katolikus
szellemi életünknek ez a belső zajlás a szintén e kettős kimenetel lehetőségével
indul, épp azért igen fontos, hogy jó szó, őszinte megvilágítás, pártatlan hoz-
zászólás a dolgok további alakulását olyan irányba terelje, ami nem szétzüllesztő
meghasonlások felé vezet, hanem a másik lehetőség: a lelki és szellemi meg-
újulás felé visz közelebb. 

Ez annál sürgősebbnek látszik, mert a vitázók minden kétségtelen
jószándéka s megújulást kereső embersége ellenére máris létrejött – igaz, már
egy korábbi folyamat eredményeképpen – bizonyos megoszlás, bizonyos pola-
rizálódás; a katolikus szellemi életen belül máris kialakult az a társadalmi küz-
delmek tágabb területéről jól ismert »két oldal«, mely valami végzetes
kancsalságból kifolyólag, amikor ugyanazt a célt veszi szemügyre, homlokegye-
nest más irányba tekint. Szerencsére azonban ez a szembenállás – egyazon hit-
közösségben élő emberekről lévén szó – nem lehet annyira teljes és
kiegyenlíthetetlen, mint a szociális törekvések szélesebb mezején. Az élet alap-
kérdéseiben megmutatkozó nyilvánvaló egyelvűség, a közös hitbeli célok és esz-
mények, az örök dolgok megítélésének azonos szempontjai, mindezek olyan
eltéphetetlen szövedéket alkotnak, amit meglazítani igen, de teljesen és tartósan
feloldani alig lehet. Tekintsünk el azonban a vallási eszmények összefűző szá-
laitól, s ítéljük meg tisztán mozgalmi szempontból a helyzetet: akkor is meg-
nyugtathat az a tény, hogy a két szemben álló tábor között ott látunk egy másik
erőcsoportot is, a fiatal katolikusok szabad harci csoportját, mely a szociális
igények és katolikus hitelvek bátor egyeztetésével máris építi azt a biztos »kö-
zéputat«, amelyen mindannyian elindulhatnak majd a katolikus megújulás, a ka-
tolikusságra is érvényes természetes fejlődés és korszerű feladatvállalás felé. 

De nézzük meg közelebbről az ügyet. A mostani forrongás első buborékai
kétségtelenül a Jelenkor című, kéthetenként megjelenő katolikus orgánum tűz-
gyújtásának az eredménye. Ezt az orgánumot és szerkesztőjét már korábbról
is mint a mai divatos jobboldali áramlatok ellenzőjét, sőt ellenségét ismertük
meg. Merev eréllyel fordult el mindig a nyugatról beszivárgó újabb keletű esz-
méktől és inkább a demokrácia szabadabb szelleméhez mutatott vonzódást. Ez
a vonzalma – az okokat nem kutatjuk – az utóbbi időben mintha még élénkebbé
vált volna: a folyóirat demokrata-liberális és katolizált zsidó munkatársai között
újabban ott láthatunk egy-két hithű izraelitát is. Külön feltűnő az a szeretet,
hogy egyes zsidó írókról, illetőleg azok könyveiről megemlékeznek. 

Ez a folyóirat nemrégiben keményen megbírálta Mihalovics Zsigmondot, a
Katolikus Akció igazgatóját, egyik beszéde miatt, amelyben a liberalizmusról
szólva, könyörtelenül elmarasztalta ezt a szellemi irányzatot. A folyóirat gúnyo-
san olvasta Mihalovics Zsigmond fejére, hogy olyan ellenség ellen hadakozik,
aki már rég halott, s ugyanakkor egy szava sincs a mai divatos s nemzeti éle-
tünkre annyira veszélyes áramlatokkal szemben. 

Ez a hozzászólás is jól mutatja a fenti folyóirat már érintett magatartását és
azt az érzékenységet, amellyel a demokráciával többé-kevésbé összenőtt libe-
ralizmus említésére azonnal felfigyelt. A vihart azonban tulajdonképpen nem ez
a közlemény korbácsolta fel, hanem egy másik megnyilatkozás, ami a lap no-
vember 1-i számában látott napvilágot. A cikket, amely P. Varga »Keresztény
felelősség« című kétkötetes tanulmánygyűjteményével foglalkozik, Gogolák Lajos
ismert demokrata-liberális publicista írta, a Magyar Nemzet belső munkatársa
s benne »elsöprő« bírálatban részesíti P. Vargának a hivatásrendiség eszmekö -
rében fogant fejtegetéseit. A lap és a cikkíró állásfoglalásának érzékeltetésére
nem árt néhány részletet idézni e bírálatból, annál is inkább, mert az említett
hírlapi párviadal éppen ennek a cikknek a nyomán indult el. A cikk bevezető-
jében ezeket mondja nem csekély gúnnyal Gogolák: 

»Varga László S. J. érdekes és figyelemre méltó jelenség; nem annyira mon-
danivalói eredetiségének köszönheté az egy időben néki osztályrészül jutott ér-
deklődést, mint inkább a modornak és magatartásnak, ahogy egy időben
fellépett. Nála lendületesebben senki sem propagálta az ún. keresztény rendiség
gondolatát, s újabb időben kevesen támadták hevesebben a liberalizmust és a
szocializmust. Ez utóbbihoz nyilván nagy bátorságra volt szüksége: támadásai
ugyanis éppen a legkorszerűbb áramlatok idején hangzottak el, s tudjuk, mily
merészség kellett akkoriban a XIX. század elleni fenyegetésekhez... Ami pedig
a keresztény rendiséget illeti, Varga László S. J. szintén elmésen választotta
meg ehhez az időpontot: akkoriban propagálta ezt a gondolatot, (azt egészen
sajátos módon, kizárólagosan autorizált katolikus politikai formának sejtetvén),
midőn a dolgozó rétegek szabad szervezkedése és független megnyilatkozásai
elé a legnagyobb akadályok gördültek. Varga László S. J. tehát minden esetben
ritka közéleti bátorságról és merészségről tett tanúságot.« 

Valamivel odébb: 
»Ez a bátorság, mely a stílus lángolásával egyesül Vargánál, csak akkor lesz

igazán szembetűnő, midőn észrevesszük, hirtelen: a különben rendkívüli hang-
súlyozottsággal katolikus-keresztény Varga szinte egyetlen szót sem ejt a kor-
szerűség uralkodó irányai ellen. Egy helyütt ugyan a mai tekintélykorszakot és
rendszereket a liberalizmus örökségének tünteti fel... Egyetlen szót sem szólt
róla, az utóbbi két nagy pápa, XI. és XII. Pius micsoda szent lelkesedéssel küz-
dött ez ellen az aktuális korszerűség ellen. A pápai enciklikák, levelek, meg-
nyilatkozások, beszédek erre a küzdelemre vonatkozólag teljes egészükben
rendelkezésünkre állanak, de nálunk szerfelett keveset akarnak tudni róluk egye-
sek. Varga bőségesen ismerteti a szocializmus elleni pápai nyilatkozatokat, de
hogy más pólusokról is nyilatkoztak a pápák, arról már különleges bölcsesség-
gel hallgat.« 

Majd egy másik helyen: 
»Nem örök eszmények hajtják, nem a >keresztény felelősség< hatja át

buzgó propagandistánkat, hanem igenis, az aktuálpolitikai érdeklődés. Holott
mennyi nemes szándék és indítás volna benne –, ezt jóhiszeműen és tisztessé-
gesen el kell ismernünk. Megindítóan ír az alföldi földműves szegénységről, va-
lóban meghatnak a szegények sorsát, a megélhetési nehézségeket, az
agrárszegénység kétségbeejtő helyzetét elmondó oldalai... De ennyi elég neki...
Attól már szemmel láthatóan irtózik, hogy meglássa, miért is állanak így a dol-
gok. A társadalmi dolgokban tehát ködös, misztikus és romantikus. Ám annál
világosabban gondolkozik az aktuálpolitikai kérdésekben. Az egész szociális
elégedetlenséget szívesen terelné bizonyos divatos formációk ölére.« 

Végül még egy idézet: 
»Mit tagadjuk: Varga reakciós politikus. A reakciósoknak abból a fajtájából,

akik tetszetős népmozgalmakkal és jelszavakkal harcolnak a nép igényei ellen,
tömeget hoznak a tömegek ellen.«

Az idézetek elég beszédesen bizonyítják, hogy amikor a »két oldal« jelenlé-
téről beszéltünk, nem estünk a legcsekélyebb túlzásba sem. Ez a cikk nemcsak
felfogásában, de frazeológiájában is egy jól ismert irányzat szellemi jegyeit viseli
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magán, s egy pillanatig sem hagy kétséget afelől, hogy íróját és a közlő folyó-
iratot a mai egyensúlyi küzdelmek mérlegén melyik serpenyőben kell elhelyez-
nünk. De nemcsak a maga helyét jelöli ki ez a megnyilatkozás, hanem
ugyanakkor teljes határozottsággal rámutat ellenfele hovatartozására is. Nem
mi vagyunk hivatva eldönteni, hogy P. Varga és rajta keresztül a hivatásrendiség
eszmekörében élő katolikus vezető férfiak ellen felhozott vádakból mennyi az
igaz, s mennyi írandó a látszatok és tévedések számlájára. Annyi azonban két-
ségtelen, hogy e cikket követő, már említett vita során a hivatásrendiséget védők
feltűnő egyöntetűséggel ragadták meg az alkalmat, hogy védekezzenek az ellen
a széles körökben elterjedt vélemény ellen, mintha mozgalmuk annak idején a
parancsuralmi törekvések diadalra jutását segítette volna elő. Maga a hivatás-
rendiség kérdéskomplexuma is mintha csak éppen ürügy lett volna eme védő-
nyilatkozatok megtételére, mintha csak arra szolgált volna, hogy leple alatt
visszautasíthassák azoknak a köröknek a vádjait, akik már kezdettől fogva szem-
ben állottak a szélsőjobboldali mozgalmak eszméivel, s akik ma sem tudják el-
felejteni a hivatásrendi vezető férfiaknak, hogy mozgalmukkal »a koreszmét
szolgálták, mely lényegében antikatolikus, hagyománytalan és destruktív«. Nem
arról van szó – ezt maguk a támadók is hangsúlyozzák –,  hogy a hivatásren-
diségi mozgalom vezetői »támogatni akarták volna a nyilasokat, hogy ne lettek
volna... az állami omnipotencia ellenfelei, ami minden katolikusnak köteles-
sége«, hanem arról, hogy »a hivatásrendi mozgalom nem küzdött a téves kor-
eszmék ellen, hanem csak az ellen küzdött, hogy a korszellem ki ne sajátítsa a
mindeneket megmozgató szociális kérdést: csakhogy nem tudván elérni, hogy
a szociális kérdés megoldása össze ne fűződjön a diktatúrának és nyilasságnak
egyéb gondolataival«, mozgalmával akaratlanul is a nyilas mozgalom malmára
hajtotta a vizet. Abban a tényben tehát, hogy a hivatásrendi mozgalom elmu-
lasztotta nyíltan szembeszállni a szélsőjobboldali törekvésekkel, a Jelenkor és
köre »hídépítést és opportunizmust« lát, s ha szándékában nem is, hatásában
nyilaspártolással bélyegzi meg a másik oldalt. 

Vádakkal szemben legtöbbször vádakat szoktak állítani – így történt ez a
hivatásrendiség körüli vitában is. Nyisztor Zoltán, aki utóbb szintén bekapcso-
lódott a vitába, »Miről van szó?« c. cikkében azzal vádolja meg a Magyar Nem-
zet, illetve a Jelenkor cikkíróit, hogy ezek kiosztották egymás között a
szerepeket, és egy jól átgondolt, egységes haditerv szerint támadnak a hiva-
tásrendiség, P. Varga és Mihalovics Zsigmond, tehát nyilvánvalóan a katolikus
egyház ellen, ők tudják, milyen gonosz és sötét tervek érdekében. Nyisztor cik-
kére a Jelenkorban Almásy József válaszolt. Visszautasítja Nyisztor gyanúsítá-
sait, büszkén hangoztatva, hogy mind ő maga, mind pedig a Jelenkor
szerkesztői, sohasem írtak le egyetlen olyan sort sem, melyre rá lehetne ütni a
katolikus elvek megtagadásának vagy akár meglazításának és felhígításának a
bélyegét, vagy amelyre rá lehetne fogni ezen elvek opportunisztikus magyará-
zását és alkalmazását. 

»A Jelenkor azonban – panaszolja Almásy – mindig mostoha testvérnek
érezte magát katolikus sajtótermékek együttesében. Hiába szólaltatta meg ha-
sábjain a katolikus tudomány legerősebb oszlopait jelentő professzorait, hiába
hangoztatta és hangsúlyozta váltig a maga katolikus jellegét, annyi öntudattal
és önérzettel, annyi intranzigenciával és harcos hittel, semmiféle kompromisszu-
mot és hídverést nem ismerő következetességgel, mégse sikerült elérnie, hogy
a katolikus lapok valamennyien katolikus testvérnek tekintsék és testvérként
kezeljék.«

Majd így fejezi be válaszát:
»Állítom és vállalom érte a felelősséget, hogy amit írt (ti. Nyisztor Zoltán),

az nem méltó sem Nyisztor Zoltánhoz, sem a Nemzeti Ujsághoz. Honnan veszi
a bátorságot, hogy premeditált, kitervezett és beosztott támadással gyanúsítson
a katolikus szervezetekkel szemben vagy egyes személyekkel szemben, nem
is sejtem. Akárhogy vizsgálom önmagamat, írásaimat, múltamat, nem tudom
felfedezni, mivel adtam okot, s nem is képzelem, mivel érdemelte ezt meg a

Jelenkor és a Magyar Nemzet – a konkurencián kívül persze. A lelki függet-
lenség, az önálló gondolkozás, az elvhűség, a szellemi színvonal lenne az, ami
egyeseket ilyen izgalomba hoz s amiért anathemát kiáltanak?«

A támadásnak és védekezésnek ezen vívóóráján – amint az a fentebbiekből
is kitűnik, – mind sekélyesebb fegyverek csattogását hallhatjuk. (…) A vita
kétségtelenül itt érkezett mélypontjához, s majd ezután válik el, hogy ez az
egészséges tisztázódás lehetőségével megindult belső forrongás politikai szá-
mon kérések és ádáz személyeskedések hínárjába fullad-e, vagy pedig a po-
litikum mellett egyenlő, vagy még teljesebb joggal, szót kap a katolikum is,
az az emelkedettebb és áldozatosabb lelkiség, mely egyedül képes – a mai
idők zűrzavarában szinte természetesen adódó – személyi és elvi szakadéko-
kat áthidalni. Egyelőre azonban még alig láthatjuk ennek jelét: a két oldal ez
idő szerint – a szociális kibontakozás legnagyobb kárára – valóban »két ol-
dalként« áll egymással szemben, szűkebb párhuzamaképpen annak az elszánt
küzdelemnek, amely ma ezen a téren ország-, sőt világszerte folyik. De hinni
szeretnők, hogy ez csak a pillanatnyi helyzet. A világ versengő erői száműz-
hetik magatartásukból minden emberi vita megtermékenyítőjét és jó véghez
segítőjét: a megértést, a katolikus szellemiség azonban sokáig nem rekeszt-
heti ki azt, mert akkor saját magával, legmélyebb lényegével kerülne ellen-
tétbe. (…) A megértés hiánya: igen, nyugodtan ebben foglalhatjuk össze
annak a teljes kudarcnak az okát, amely egy katolikus publicisták és egyházi
férfiak között lezajlott szellemi párviadalban a politikával szemben a
katolikumot érte.”

Micsoda zűrzavar az eredendően egy úton haladók között. Mire volt képes
az akkor már megbolydult világ. Milyen érdekes módon fedezzük fel mai hely-
zetünk egyes gyökereit is.  Demokrácia és liberalizmus egybekarolása, a libe-
ralizmus halálának emlegetése, demokratikus megoldások óhaja. Mi ez?  Vajon
az, amit akkor liberalizmusnak neveztek, valóban meghalt? S amit ma annak
nevezünk, az neoliberalizmus, mely szóösszetételből a liberalizmust mással kel-
lene kiváltani, hogy ne legyen összetéveszthető a halottal. Azzal, amelyik egykor
még korszerű feladatot hajtott végre az előrehaladás érdekében, s valóban le-
hetett párja a demokratikusnak, és nem a hanyatlás szörnyű képével vált azo-
nossá, mint a ma liberalizmus jelzővel is illetett új ideológia. De ott lebeg az
egész vita felett a kor nyomasztó lehelete is, az, amit mi már ismerünk, de teljes
valóságában a vitatkozó felek és a szerző sem ismerhettek.

„Politikum és katolikum – valóban, e két fogalom egyensúlya nélkül alig
képzelhető el komoly, katolikus jellegű szellemi és társadalmi megmozdulás.
Szerencsére ilyennel is találkozunk mai katolikus szellemi életünkben. Arról a
fiatal szellemi csoportról van szó, mely az Új Élet körül tömörülve, különösen
a magyar katolicizmus szociális feladatainak bátor meghirdetésével szerzett ér-
demeket, s amely ma is egyik legkitartóbb szószólója a magyar életigényeknek
a katolicizmus felé. 

Az Új Élet nevét és szellemét attól a felvidéki folyóirattól vette, amely a
megszállás éveiben, mint a Prohászka-Körök hivatalos orgánuma, Pfeiffer Mik-
lós kanonok kiváló irányítása mellett, egyetlen védőgátként állott a felvidéki
magyar ifjúságot elborítással fenyegető baloldali áramlatok útjában. (…) A múlt
évben aztán, néhány lelkes fiatal katolikus kezdeményezésére, a folyóirat újjá-
szervezve ismét megjelenhetett. 

Az új szerkesztők azóta bebizonyították, hogy nem méltatlanok a folyóirat
gazdag szellemi örökségéhez. A folyóirat címe alatt ez áll: »Katolikus, szociális
és világnézeti szemle«. A »katolikus« és »szociális« tartalom tehát a folyóirat át-
szervezésével nem szakadt el egymástól, hanem továbbra is összefonódva és
éppen olyan határozottsággal jelentkezik, mint a kisebbségi idők legelszántabb
küzdelmei közepette. Üssük fel a folyóirat bármelyik számát s azonnal meg-
győződhetünk: nincs ma katolikus orgánum, amely annyira egyensúlyba tudná
hozni a katolicizmus örök érvényű elveit az időszerű reformfeladatokkal, amely
annyira magyar tudna lenni és ugyanakkor annyira egyetemes. 
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Nézzük meg pl. a szerkesztő, András Károly egyik nemrég megjelent vezető
cikkét, melyben a magyar katolikusság korszerű szerepvállalásának halasztha-
tatlan szükségességére mutat rá. 

(…) A megtisztuló keresztény lelkületnek ezek a megnyilvánulásai nem új
dolgok a figyelő szemében – állapítja meg azután András – az első világháború
idején kb. ugyanezen a folyamaton ment át a keresztény társadalom. Akkor is
új keresztény lelkületről beszéltek, a tömegek Krisztus utáni vágyáról, s arról,
hogy e tömegek megtisztuló keresztény lelkületükkel rövidesen megteremtik az
új világot. S mégis mi történt 1918-ban? Hogyan magyarázható meg azok után
a forradalom kirobbanása és térhódítása s mindaz, ami azóta végbement? And-
rás a magyarázatot nem könnyen adódó külső tényezők összefüggéseiben ke-
resi, hanem a szigorú önvizsgálat eszközével próbálja megközelíteni. S e belső
vizsgálat eredményeképpen megállapítja, »a mi keresztény, pontosabban kato-
likus politikánknak az volt legnagyobb hibája, hogy amikor a nemzet a társa-
dalmi és szociális kérdéseknél időzött s ezekből formálta meg vágyait, nem állt
melléje egész súlyával, nem talált módot arra, hogy meghirdesse és kiharcolja
számára a szociális pápai enciklikák életformáját. Sőt mintha azt is elmulasz-
totta volna, hogy ezek az alapelvek egyáltalán belekerüljenek a köztudatba...
A csalódott társadalom tehát máshova fordult, megjárta a világnézeti kalandok
útját, de ez a vállalkozása is csak újabb csalódásokat jelentett, s ma ismét itt
áll előttünk, várja az elindítást.«

A magyar katolicizmus tehát nyilvánvalóan válaszútra érkezett. Vagy vállalja
a történelem által neki még egyszer s talán utoljára felkínált szerepet, rálépve
így a fenntartás nélküli reformpolitika világosan kijelölt útjára, vagy pedig le-
mond döntő tényező voltáról, s tűri, hogy a reformok megvalósítását rajta kí-
vülálló erők, esetleg éppen a kereszténység elszánt ellenségei végezzék el.
Harmadik megoldás ezúttal nem lesz lehetséges. 

András Károly így fogalmazza meg ezt az alternatívát: »(…) a katolikus po-
litika csak akkor számíthat a tömegek megértésére és bizalmára, ha félre nem
érthető módon s azonnal leszögezi álláspontját azokban a társadalmi kérdé-
sekben, amelyeknek a megoldását ma mindenki áhítozza, és amelyek nélkül
szó sem lehet új Magyarországról. (…)« 

Ami a »modern és minden kétséget kizáró programot« illeti, azt András Ká-
roly a szociális pápai enciklikák tanításában jelöli meg. Megoldásért tehát nem
fordul egyik mai divatos rendszer felé sem, hanem azt is a katolikus hitelvek
eszmekörében keresi. (…) »Amikor tehát keresztény politikáról van szó – írja
ebből kiindulva fenti cikkében András – nem a régi szervezetek, nem a régi
szellem feltámasztását, esetleg némi vérátömlesztéssel való harcba vetését«
várja a katolikusság, »hanem... a határozott kiállást s a tőle elválaszthatatlan
mozgalmi lendületet óhajtja minden idegszálával«. Kétségtelen, a félmegoldások
ideje éppúgy letűnt, mint az elvek üres hangoztatásának kényelmes korszaka,
cselekvésre van szükség, széles mozgalmi kibontakozásra. A magyar katolikus-
ságnak e tekintetben sem kell idegen példák felé fordulnia (…). Számunkra –
teszi még hozzá – csak ez jelentheti az új világ ígéretét, ezt valljuk a keresztény
politika egyetlen biztosítékának.«

Fejtegetéseit ezzel fejezi be András Károly: 
»Fájdalommal látunk minden olyan kísérletet, amely elsorvadt, be nem vált

szervezetekkel, üres keretekkel, olcsó egyesületesdivel, hitelüket vesztett kongó
jelszavakkal, szociálpolitikának nevezett patriarchális vállveregetéssel, a mai
helyzet világnézeti adottságainak tökéletes kihasználásával, de különben egy
helyben topogással szeretné megoldani a magyarság nagy problémáit. Végzetes
tévedés lenne ezt nevezni keresztény politikának s ezzel állani útját az igazi ki-
bontakozásnak.«

Ez a cikk föltétlenül egyik legfigyelemreméltóbb megnyilatkozása az új ki-
bontakozásokat kereső magyar katolikus szellemiségnek. Tételei világosak, ál-
láspontja félreérthetetlen, vonalvezetésében a lefektetett sínek határozott célra
törése feszül. Amíg a katolikus élet más táboraiban még mindig arról folyik a

vita, vajon milyen irányba is kellene elindulni, e fiatal csoport már síneket rak
le s alagutakat épít, hogy az új idők gondolatait átvezethesse végre a magyar
közélet kásahegyein. Ez az út, amint azt a fenti idézetekből is megállapíthatjuk,
mindenütt a magyar élet irányában halad, életünk talajához, követelményeihez
igazodik –, amiből megépül azonban, az a katolikum eszményi anyaga. 

Valóban úgy is felfoghatjuk a katolikumot, mint egy eszményi matériát,
amelyből éppúgy formálhatunk templomi díszeket, mint hatalmas közérdekű
alkotásokat. A katolikum ilyen értelmezéséből aztán természetesen következik:
a katolikus lelkiséget nem fecsérelhetjük el tisztán felekezeti aprómunkákra,
hanem rendelkezésére kell bocsátani a nemzet építőösztönének, hagyva, hogy
az saját ízlése és szükségletei szerint használja fel. Magyar viszonylatban ma
legsürgősebb építenivalók kétségtelenül szociális téren mutatkoznak, de jöhet-
nek idők, amikor a szociális kérdéssel szemben majd egyéb feladatok fontos-
sága domborodik ki. Ám most is, akkor is: a katolicizmusnak fel kell ajánlania
a nemzet számára szellemi és erkölcsi erőkészletét, hogy az hiányai kiküszö-
bölése céljából ne legyen kénytelen antichristian források segítségét igénybe
venni. Az Új Élet és szellemi köre – úgy látjuk – ilyen egészen széles közösségi
szerepet szán a katolicizmus eszmeformájának, valósággal nemzeti feladatokkal
ruházva azt fel. 

A katolicizmus közösségi szerepéről azonban nemcsak e harcos fiatal gárda
van meggyőződve, hasonló értelmű megállapításokat ma már egyházi vezető
férfiak megnyilatkozásaiban is nemegyszer találunk. Az előbbiek során sok szó
esett P. Varga könyvéről, idézzünk talán ebből néhány idevágó elvi fontosságú
részletet: 

»Halvány fogalma sincs a kereszténységről annak, aki azt hiszi, hogy a mi
vallásunk merőben az egyéni üdvösséggel törődik, és a föld ügyeinek intézését
teljesen átengedi a világ fiainak.« »A hívő jóformán csak a végső célt, Istent és
a maga üdvössége ügyét látta. Ezt a lelkiállapotot talán leghelyesebben vallási
individualizmusnak mondhatnók. Az ilyen lélek nem vesz tudomást az Isten ere-
deti és teljes világtervéről, neki a föld csak a száműzetés helye, egy kellemetlen
szálloda, nem érzi, hogy küldetése van, amely a világ újjáteremtésére szólítja.
Kiveszett belőle a felelősség tudata és eszébe sem jut, mivel tartozik a közös-
ségnek.« »Ha teljes sikert akarunk, nekünk kell a társadalom és a közvélemény
irányítását megszereznünk.« 

Mindjárt meg kell jegyeznünk: a közösségi szerepvállalás minden szociális
kötelezettségének tudatában teszi meg P. Varga ezeket a kijelentéseket, maga
részéről is leszögezve, hogy mindenek előtt álló, legsürgősebb feladatunk a
szociális bajok orvoslása. 

»Amíg az elvekben tökéletes közöttünk az egység, a cselekvés síkján annál
nagyobbak az ellentétek. Először is nem értünk egyet abban, még az egyházi
emberek sem, hogy minden veszély eltörpül a mellett, amelyet a különféle szí-
nezetű szociális forradalom jelent. Éppen ezért kellene most minden erőnket
ennek leküzdésére összpontosítani, félretéve jobb időkre minden egyéb okos
tervet és különben dicséretes vállalkozást.« 

P. Varga szociális ébresztő munkája különben (függetlenül attól, hogy politikai
vonatkozásaiban esetleg kifogás alá eshetik) a maga szabad és erőteljes hangjával
nagy hatással volt katolikus szellemi életünk ilyen irányú fejlődésére, és sokat kö-
szönhet neki az a fiatal publicistagárda is, mely az Új Élet körül csoportosulva,
e folyóirat előbb méltatott magatartását meghatározta. Nem lesz talán érdektelen
egy-két ilyen vonatkozású idézetet szintén ideiktatni P. Vargától annak érzékelte-
tésére, hogy ma már hogyan ítéli meg e kérdéseket maga a papság is. 

»(…) Az egyetlen boldogító meglepetés lenne az emberiség számára a ke-
resztény társadalmi rend bevezetése, de mi éppen erre nem mutatunk komoly
hajlandóságot, még kevésbé elszántságot, mert sokan abban is konzervatívok
vagyunk, amiben a kereszténység sohasem lehet konzervatív, ti. a szociális fej-
lődésben; sőt számosan közülünk jobban rettegnek az újítástól e téren, mint a
tévedéstől.« 
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»A mi erkölcstanunk önmagában, különösebb alkalmazás nélkül is egyetlen
elmarasztaló ítélet az uralkodó társadalmi és gazdasági rendszer fölött, mert
ez nem egyéb, mint törvényesen elfogadott uzsorarendszer, amely XIII. Leó
szavai szerint felfalja a népek boldogságát és békéjét. Mivel pedig a katolikus
társadalom zöme mindeddig nem tette magáévá ezt a felfogást és érdekeltsége
szerint vagy megalkudott a fennálló renddel, vagy a forradalom táborához sze-
gődött, a kereszténység tekintélyét vesztette a közvélemény előtt, sőt egyenesen
a társadalmi haladás közellenségének bélyegezték... Megváltó fordulat csak
akkor áll majd be, amikor minden keresztény az emberi méltóság ügyvédje, az
eltiprott jog és megtagadott igazságosság rendjének előharcosa lesz. Ez a leg-
kevesebb szeretet, amivel embertársainknak tartozunk.« 

»Nem számoltunk le önmagunkkal és megátalkodtunk az erkölcsi renyheség
bűnében, mert a keresztény és nemzeti ébredés korszakában is akárhányszor
fontosabb volt egy igazgatósági tagság, vagy hajtóvadászat, mint a magyar mun-
kásélet sötét problémái. Azt még értjük, hogy e felelősséget nem érezték azok,
akik csak a politikai jelszavak cégtábláját festették át, és maradtak, amik voltak.
Egyáltalában nem menthetők azonban a többiek, akik a keserű történelmi leckét
megértve, úgy látszik, magukhoz tértek, és ma komolyan veszik a keresztény-
séget. Nem célunk most az ő kereszténységüket tüzetesen elemezni, csak meg-
állapíthatjuk, hogy az a vallásosság, amelynek annyi nagyszerű megnyilvánulását
látjuk már a hétköznapi életben is, bár komoly, bensőséges meggyőződésből
fakad, nem eléggé fölvilágosult, és még távol marad attól a radikálisan egyér-
telmű magatartástól, amelyet az evangélium szelleme követel.« 

Befejezésül még egy idézet P. Varga könyvéből:
»A nemzeti sorsközösség tudatosítása önmagában elégtelen, mert kissé el-

vont és általános, tehát kevés tartalmú eszme marad, amíg hiányzik belőle a
dolgozó néppel, a munkással, a paraszttal, a napszámossal való sorsközösség
belátása.« 

Rövid áttekintést próbáltunk adni arról a belső erjedésről, amely ma a ma-
gyar katolikusság szellemi életét forrongásban tartja, s amelynek magjában tár-
sadalmi életünk egyik legidőszerűbb problémája, a szociális megújhodás
kérdése áll. Nem volt célunk a vita minden pontját kimeríteni, sem szintétikus
összefoglalást nyújtani a kérdésről: ez nagyon is korai lett volna, hiszen az er-
jedési folyamat még korántsem zárult le, sőt érzésünk szerint, a fontosabb és
termékenyebb szakasza csak ezután következik. Mégis meg kellett emlékeznünk
az ügyről, ha csak így, a főbb kiszögelléseket érintve is, megkívánta ezt a kérdés
felekezeti vonatkozásokon túllépő általános magyar érdeke – és még egy érdek,
az eredményes kibontakozásé, amely talán könnyebben jön majd létre, ha né-
mely kirívó jelenségekre még idejében felhívjuk a figyelmet. 

Ez utóbbi a vita ismertetése folyamán nagyjából már megtörtént, így erre
itt nem óhajtunk ismét sort keríteni. A másik dologra azonban, ti. a vita mag-
jában jelentkező szociális megújulás vágyára, néhány szóban még visszaté-
rünk.

Most, így utólag megállapíthatjuk, hogy ez a vita csak azért fejlődhetett ki,
mert a vitázók lényegileg teljesen egyetértenek. Egyetértenek ti. abban a lé-
nyeges dologban, hogy szükség van szociális megújulásra, szükség van társa-
dalmunk korszerű újjáépítésére s ebből a munkából ki kell vennie részét a
magyar katolikusságnak is. A megkülönbözés tulajdonképpen merőben mód-
szerbeli kérdéseken következett be. Ha nyíltan, ha hallgatólagosan, de mindkét
fél bizonyos mai politikai formációk függvényévé lett, s ezzel a katolikus szoci-
álpolitikai törekvéseket a »két oldal« küzdelmének szokványos képletébe zárta.
Az ilyenfajta küzdelmek természete aztán a most kialakult vitára is rányomta a
bélyegét: az elvi párharcot csakhamar személyi áskálódások, gyanúsítgatások
s az üres öndicséret hangjai váltottak fel... 

Persze, lett volna egy másik megoldás is, az, amit az Új Élet választott: füg-
getlenül minden mai erőcsoporttól, megmaradni az önálló katolikus politika vo-
nalán, kitartani a szociális pápai enciklikák szelleme mellett... Ebben az esetben

ma egységesen jelentkezne a katolikusság szociális akarata, nem így többfelé
tagoltan, a nem méltó harcok dúltságával az arcán. 

De nem ez a lényeg. A hangsúly azon van, hogy ez a szociális akarat, meg-
újulási szándék, reformokra hajló készség – vagy nevezzük bárminek – létezik,
van, ott lüktet katolikus szellemi életünk minden idegrostjában, s ha szét is ta-
golta azt a több irányú politikai orientáció, szándékában mégis egységes és fél-
reérthetetlen. 

Ne csodálkozzunk ezen a jelenségen és azon se, hogy ez a szociális meg-
újulási vágy ilyen erőteljesen éppen a katolikus életen belül jelentkezik. András
Károly idézett okfejtése elég világosan rámutat e forrongás okára, amikor a
múlt világháborút követő sok belső megpróbáltatásunkat a katolikusság szoci-
ális passzivitásának számlájára írja. A magyar katolicizmus érzi, hogy nagyot
mulasztott akkor, s mivel a helyzet alakulása kezd az akkori időkkel mind több
hasonvonást felmutatni, a tömegek útja az egyszer már megjárt veszedelmes
irányba fordulni, az annak idején megoldatlanul maradt s még ma is függő kér-
dések újra égető időszerűséggel lobognak fel lelkiismerete előtt. E lobogásban
bizonyára sok van a máglya tüzéből is, hiszen nem kétséges: az idők fenyegetése
ma sokkal kegyetlenebb s méreteiben sokkal általánosabb, mint talán eddig
bármikor. A felelet pedig, amit az idők feltett kérdéseire adhatunk, kezd mind -
inkább az »igen« vagy »nem« állásfoglalására korlátozódni. 

A katolicizmus tehát valóban válaszúton áll, s a mód, ahogy dönteni fog, el-
határozó lehet az egész nemzet jövő sorsára is. Itt lépi túl e belső forrongás
ügye a felekezeti élet kereteit s válik általánosan magyar érdekűvé! A katolikus-
ság ugyanis helyzeténél és tömegénél fogva ma olyan döntő súlyt képvisel nem-
zeti életünkben, ami már szinte azonosítja őt a nemzet fogalmával. E hatalmas
túlsúly érzékelésére nem is fontos anyagi erejét is felbecsülni, elég, ha csak er-
kölcsi és szellemi erőállományát vesszük számításba. Ha már most a katolikus-
ság komoly reformokra szánná el magát, mozgási irányától – ez szinte biztosra
vehető – a magyarság más csoportjai sem függetleníthetnék magukat s e moz-
gási irányba kellene belehelyezkednie magának az államnak is. Ha viszont a
csökönyös mozdulatlanság álláspontjára helyezkedne a magyar katolikus egy-
ház, e magatartás a szintén az egész nemzet sorsát dönthetné el: tömbjének
súlyával elháríthatatlan akadályként állana a szociális kibontakozás útjába, s így
magát is, a nemzetet is kiszámíthatatlan veszélyekbe sodorná. Le kell tehát itt
szögeznünk: egyáltalában nem közömbös a magyarságra nézve, hogy a katoli-
kus szellemi életben tapasztalható mostani szociális erjedés milyen irányt vesz,
politikai másodérdekek és személyi csaták prédájává hull-e, vagy pedig átfogó
reformmozgalomban bontakozik ki. Le kell szögeznünk két irányba is: a ma-
gyarság felé, hogy ne lásson e vitákban tisztán felekezeti ügyet, s a katolikusság
felé is, hogy még idejében mindnyájan ráébredjenek annak az óriási felelősség-
nek a tudatára, amely e téren a katolicizmusra hárul. 

Valóban, ritkán múlt annyi a magyar katolikusság állásfoglalásán, mint éppen
a mai időkben s éppen ebben a vonatkozásában életünknek. A magyar szociális
kibontakozás jövője – legalább is e pillanatban még – az ő kezébe van letéve. S
az események sürgetnek! Formai latolgatásokra – vagy éppen személyi vitákra –
ma már nincs idő, de fölöslegesek is, hisz épp a katolikus egyház az, amely
minden vonatkozásában kidolgozott, modern szociális alapvetésekkel rendel-
kezik. Sajnos, ma még ezeken az alapokon a katolikus szellemiségnek csak egy
töredéke áll, nagyon jellemzően azonban, éppen a fiatalság. Ezzel a fiatalsággal
kell ma együtt éreznie minden gondolkodó magyarnak s vele együtt sürgetni e
szociális alapvetésekre annak az új magyar életnek a felépítését, amelynek vágya
–, amint az András Károly idézett cikkéből is olyan világosan kitűnik – mindenki
lelkében ott lobog már, s melynek megvalósítását már a széles tömegek is éppen
a katolicizmustól várják. Ez az igény még csak forradalminak sem nevezhető,
hiszen nem kér egyebet, mint annak a szellemnek az érvényesítését, amelyet
pápák szabtak a katolikus egyház és az emberiség elé, s melyet az egyháznak
–, akár tekintélyelvi, akár hitelvi szempontokból ítéljük is meg a dolgot – már
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régen diadalra kellett volna juttatnia! Ennek azonban tovább most már nem
szabad késlekedni, a gyümölcs meg van érve, csak éppen a kosarakkal kell
ugyanazon fa alá állani. Azt kérjük hát a vitázó uraktól és minden jóakaratú
magyartól, szociális vágyaik kosarával álljanak az Egyház fája alá, hogy az,
mindnyájunk boldogulására, végre megrázhassa gazdag terhű ágait.” 

Amint a bibliai időkben, a megsokszorozódó kenyér és hal csodájának tör-
ténetében, Krisztus is megadta a testnek, ami a testé, úgy az egyháznak is fog-
lalkoznia kell a társadalom lelki igényeit meghaladó, mindenkor felmerülő
gondjaival. Vagyis nem szakadhat el teljesen a politikától, és nem szakadhat el
a nemzettől sem. Ez csak egy elméletileg ideális jóléti társadalomban volna le-
hetséges. Ezért aztán akkor, amikor az ideológiai zűrzavar a végletekig fokozó-
dott, s mellette a társadalmi feszültség izzani kezdett, amikor ez egyben
világégést is jelentett, az érintett társadalom feje felett pedig ott lógott ama ve-
szedelmet jelentő kard, az egyház szerepe nagyobb volt a szokottnál. Idézzük:
„(…) az idők fenyegetése ma sokkal kegyetlenebb s méreteiben sokkal általá-
nosabb, mint talán eddig bármikor (…)”. A megoldásokat kereső egyház ezen-
közben ilyen vitákba keveredhetett, így járva a megoldások útvesztőjét.

Hogy a katolikus egyház szerepe azokban az időkben milyen volt a világban
és hazánkban, máig nem pontosan tisztázott. Magyarázói és bírálói, többnyire
nem a tények, hanem a sajátos célok szerinti magyarázkodás igényétől vezetve,
véleményükkel a legszélsőségesebb határok közt mozognak. Kiss Jenő beszámo-
lója ablakot nyit a korszak megértésére. Szerzőnk határozott véleménye pedig
adva van a  következőkben: „A felelet pedig, amit az idők feltett kérdéseire ad-
hatunk, kezd mindinkább az »igen« vagy »nem« állásfoglalására korlátozódni.”
Figyelmeztetés hangzott el az első világháborút követő idők tanulságaira, aztán
a maga újabb tapasztalatával bekövetkezett ama második is. És most? Most vajon
eljött-e az „igen” vagy a „nem” ideje? Hívőknek és hitetleneknek egyaránt.

y

Rólunk
Szabó István: A magyarság híre külföldön 1944/1.

Néhány írással előbb megismerkedhettünk a románokkal kapcsolatos korabeli
külföldi véleményekkel. Most lássuk, mit tudott és mit hitt akkor rólunk a kül-
világ.

„Rég nem tapasztalt hullámokat vetett sajtónkban a kérdés: miként vélekedik
rólunk a külföld, milyen a magyarságról alkotott képe, miként változott az idők
folyamán, milyen okok idézték elő ránk nézve kedvező vagy kedvezőtlen válto-
zását, s mennyiben voltunk vagy vagyunk előidézői az irántunk táplált barátsá-
gos vagy ellenséges érzéseknek, hangulatnak? A kérdést Balogh József vetette
fel a Magyar Csillagban (III. évf. 22. sz.), a pro és contra hozzászólások lavi-
náját azonban Illyés Gyula szenvedélyes hangú és keserű ízű cikke indította el,
amely Keresztury Dezső tárgyilagos és gyakorlati vonatkozásokra is kiterjesz-
kedő cikkével egyszerre jelent meg a Magyar Csillagban (Hírünk a világban.
III. évf. 23. szám).

Mielőtt a kérdést részleteiben taglalnók, meg kell állapítanunk, hogy felve-
tése rendkívül időszerű volt, s minden ellenkező vélekedéssel szemben hajlan-
dók vagyunk mai magyar életünk első vonalbeli, sürgősen vizsgálatot érdemlő
kérdései közé sorozni. De meg kell állapítanunk azt is, hogy tekintet nélkül a
vita végső eredményére vagy eredménytelenségére, önmagában már az is nagy
jelentőségűnek látszik, hogy a világégés legválságosabb időszakában, napja-
inkban, magyar írók, gondolkodók, tudósok felvetették a számunkra, mint kis
nép számára, kétszeresen nagy horderejű kérdést: milyen is hírünk a világban?
Pozitív vagy negatív előjelétől eltekintve, milyen pályát futott be hírünk a vi-

lágban, s mikor és milyen mértékben befolyásolta államunk, nemzetünk és né-
pünk sorsának alakulását? A kérdés felvetéséhez természetesen számos gya-
korlati meggondolást kell fűznünk. Mit tehetünk, mit kell sürgősen és a szó
leggyakorlatibb értelmében cselekednünk, hogy kétségtelen jogaink és igazunk
elismertetése érdekében a semleges vagy ellenséges érzületű külföldön rokon-
szenvet, sőt megértést keltsünk fel önmagunk iránt? S mit tehetünk annak ér-
dekében, hogy az önmagunkról alkotott képet, mások rólunk alkotott képével
lehetőleg összhangba hozzuk oly értelemben, hogy a mindkét oldalon bármi-
lyen okból felmerült túlzásokat lenyesegessük, s egyengessük egy komoly és
tárgyilagos megismerés útját befelé és kifelé egyaránt? 

A kérdés rendkívül bonyolult, hiszen századok sokrétű és sokféle területre
elágazó tapasztalatainak, különféle megnyilatkozásainak összegyűjtésére, meg-
rostálására, feldolgozására, értékelésére és módszeres vizsgálatára van szük-
ségünk, hogy a kellőképp leszűrt vizsgálati anyag alapján tájékozódhassunk.
Meggyőződésünk, hogy ez a tevékenység elsőrangú érdekeink szempontjából
sürgős, elodázhatatlan és közülünk senkinek sem lehet közömbös a nagy kérdés
állása: hírünk a világban? 

Az említett vizsgálatnak a mai eszmék és irányok ködös, zűrzavaros kavar-
gásában felettébb időszerű magyar önvizsgálatra kell sarkallnia bennünket. Vol-
taképpen a kérdés felvetésének és a vele való beható foglalkozásnak akkor
mutatkozhatna több-kevesebb haszna, eredménye, ha a panaszos hangú ta-
pasztalatot a derűsebbel váltogatva, de nemcsak a kívülről irányunkban elhang-
zott vagy elhangzó megnyilatkozásokat rakosgatnók különféle című cédulával
ellátott dobozokba –, bár e gyűjtemény létrehozása, amint az előmunkálatok
eredményei bizonyítják, szükséges és érdekes is –, hanem ugyanezt a módszert
követve, egy korszerű magyar magatartásvizsgálat formájában önmagunkra,
tehát befelé is alkalmaznók. 

»Hírünk a világban? Ezt mindenki ragyogónak véli, gondolkodás nélkül.
Amit ugyanis az egyén nem engedhet meg magának, azt a népek pironkodás
nélkül űzik: nekiszabadultan magasztalják magukat, s ezzel végzetesen félreve-
zetik önmaguk. A népek elvárják, hogy gyermekes dicsekvésüket a világ komoly
férfiszónak, szinte tudományos megállapításnak vegye. Ha nem így történik,
valósággal megdöbbennek, rosszindulatot, félrevezetést, ellenséges hírverést
emlegetnek. Legtöbbször igazuk is van. Orvosságul azonban ők is csak a hír-
veréshez, ennek fokozásához folyamodnak. Szónokokat és betűvetőket bérel-
nek, akik egy-egy idegen nyelven mondják szemükbe, amit ők otthon magukról
hirdettek. Így épülnek azok a frázis-légvárak, amelyek összeomlása annyiszor
omlaszt össze valódi érzéseket is.« – írja Illyés. 

Személy szerint szégyenletesnek és megalázónak tapasztalta azt az élményt,
amelyben az otthon elkapatott magyar külföldön hírünk-nevünk szempontjából
részesül. Meglátása szerint »hírünk a világban riasztó, alig más, mint az >et
sagittis hungarorum<... idején...« »A vendég- és szabadságszerető, a lovagias
és deli helyett nyugaton a magyar név korcs, sunyi, hazug, gyáva és hatalmas-
kodó, kérkedő és műveletlen nép egyveleget idéz.« Első szempillantásra nyil-
vánvaló a túlzás, amellyel Illyés, bizonyos költői szabadossággal megtetézve,
valószínűleg több megrázó és keserű ízt hátra hagyó, külföldi tapasztalatára
visszaemlékezve, megír. Bevallott célja, hogy soraival figyelmeztesse a nemzetet,
s ezt helyesen és jókor teszi. Minden külföldet járt magyarnak volt több-keve-
sebb esetben, kisebb-nagyobb keserűségre okot adó élménye. A dolgok azon-
ban rendkívül viszonylagosak, s ezért nem lehetünk eléggé óvatosak a
tapasztalati anyag megvizsgálásakor. Meggyőződésünk szerint ma, amikor a
társadalmakban voltaképpen nincsenek is külön egyedek, mindenki tagja vala-
milyen hivatásrendi vagy pártszervezetnek, s ennek révén, illetve irányításával,
valamint a modern, villámgyors információs technika segítségével, pillanatok
alatt tájékozódik valamely helyzetről, s ennek nyomán »állást foglal«, nem lehet
számunkra közömbös – már csak tömegüket tekintve sem – a vasutas, a hordár
vagy a szállodai személyzet viselkedése-vélekedése sem. 
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Mégis a vizsgálatnak: – milyen esetekben válhatik beképzeltségünk, illetve
»rossz hírünk« döntően kárunkra? – felülről lefelé haladó irányúnak kell lennie.
Pontosabban: azt kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet ebből a szempontból a
társadalom hangadó vagy éppen vezető és a nemzetközi viszonylatokat alakító,
azokra döntő befolyással bíró rétegeiben. Természetes, hogy az érdekeltek szó
és betűvető hírverőket bérelnek. Lehetőleg himnuszokkal árasztják el külföld
előtt önmagukat és rágalommal ellenfeleiket. Kérdés, hogy hol, milyen időben,
milyen körökben és miért ragad, vagy miért nem ragad meg adott esetben az
öndicséretet zengő himnusz, a gyalázkodás, avagy a hírverés szerényebb és ke-
vésbé végletes gyakorlata. Mindezeket csak módszeresen gyűjtött és feldolgo-
zott tapasztalati anyag birtokában dönthetjük el. Mindaddig csak szórványos
és alanyilag színezett, s természetszerűleg színeződő esetek felmérésére kell
szorítkoznunk. Mindez már a hírverés technikájához tartozik. Mint ilyen azon-
ban szintén mellőzhetetlen része kérdésünk komplexumának. 

Lássuk a továbbiakban Illyés nagyon helyes felismerését: 
»A gyűlölet kora a nemzeti érzés feltámadásával kezdődik. Nem nemzetiségi

politikánk miatt, hisz eladdig, amíg nemzeti érzés nem volt, nemzetiségi politika
sem lehetett. Ha egy szál kisebbségünk nincs, a rólunk kialakított kép nagyjából
ugyanolyan, mint ma, egyszerűen azért, mert a nemzeti érzelem szoros tarto-
zéka a nemzeti versengés, ennek pedig gyalázkodó ágában egy-kettőre alul ma-
radtunk. A magyar türelmes nép, tűrte a mocskolódást, s volt még egy
körülmény. 

Európa népei, ha tágabb atyafisági alapon is, de rokonai egymásnak. A fe-
ketítésben mértéket kellett tartaniok, mert a túlságos hévvel kivágott szó saját
magukra, saját ősibb fajtájukra, nyelvükre freccsenhetett vissza: egy eredet
voltak. A magyar, >testvértelen ága nemének<, egyedül állt, bátran a leg-
messzebb lökhették. Egész a szkítaságig, a hunokig lökhették már akkor, ami-
kor ez az eredet csak sejtelem volt. Mi ezt nem vettük sértésnek. Tudjuk,
külföldön minek szinonímái ezek az Attilát-idéző, ezek a számunkra oly kedves
szavak. A szorgos és megértő némettel szemben ekkor kaptuk először azokat
az ázsiai jelzőket, amelyek ma is legtöbbet ártanak, épp azért, mert nekünk
nem fájnak...« 

Elég ennél a pontnál utalnunk arra, hogy a múlt század utolsó két évtizedé -
ben fellendült román hírverés túlnyomó részben ennek a részéről áltudományo-
san bizonyított »testvériségnek« köszönhette valóban figyelemreméltó, csak
általunk figyelembe nem vett sikereit. S nem lehet közömbös számunkra az
sem, hogy amint a későbbi tapasztalatok is bizonyították, e hírverés telibe talált.
Pontosan azoknak a köröknek figyelmét sikerült magára felhívnia, amelyeknek
elhatározó befolyásuk volt az európai helyzet későbbi alakulására. Gondoljunk
csak a latin fajtájú népeknek az 1880-as években a franciaországi Montpellier-
ben rendezett költői versenyére. Vasile Alexandri Ginta latinăja, a hírverés
remek előkészítése után, mennyire a kellő pillanatban vitte el a pálmát, megle-
hetős, európainak nevezhető feltűnést keltve, a többi »latin nővér« bárdjai elől!
Mindez tudatos, előre kiszámított törekvés volt, s legalább annyira bizonyítja e
hírverés ügyességét, s minden jól irányított és jól végzett hírverés fontosságát,
mint Illyés Gyula igazát.

»A kis világosságot, melyet egy-két résen át negyvennyolc lökött Európa
felé, a kiegyezés gyorsan elnyomta. Amidőn az arisztokrata és nemes magyar
után bemutatkozhatott volna a munkás magyar, az igazi nép, akkora már – Pe-
tőfi és Arany irányának meghalványulásával – a magyar népnek itthon sem volt
hű szava. Ne feledjük, hogy a nyalka csikóst, a tüzes cigánylányt és az örökös
pusztai helyrerutyutyút, amelyet ma úgy nyögünk, tulajdonképpen a magyar
uralkodó osztály teremtette meg magának. Rémálmában ilyennek látta vagy kí-
vánta a magyar népet« – írja Illyés Gyula. 

Felpanaszolja még, a nemzeti önállóság óta, diplomáciánk mozdulatlanságát
is. Azt, hogy amikor a szomszédos államok minden valamire való írójukat szel-
lemi követként sietve küldték külföldre, díszelegni, tanulni és »hírt verni«, –

mennyire igaz! e követküldés tényeiről és tanulságairól kötetet lehetne írni! –
ugyanakkor a magyar szellemi életet, személyben, könyvben olyanok képvisel-
ték, »hogy az ember belepirult magyar mivoltába«. Az ösztöndíjasokról ezúttal
nem nyilatkozik. Ő tudja, miért. Bizonyos, hogy túlnyomó nagy részükről sír –
vagy nevet? – a kontraszelekció balkezes gyakorlata. 

Kik szereztek tehát az országnak megbecsülést a világban? »A magyar szak-
munkások, a magyar bányászok, kubikusok, két zenész.« Ellenben »végzetesen
sokat ártottak ún. intellektueljeink, szórakoztató művészeink és művésznőink«. 

Az Illyés Gyula által festett, szinte elviselhetetlenül sötét képet számunkra
alig-alig deríti a vita több más, érdemes vagy kevésbé érdemes megnyilatkozása.
S miután a »hírünk a világban« komplexumát ő »robbantotta ki«, cikkét kell a
vita kiinduló pontjának, illetve alapszövegének tekintenünk, s hozzá kell mér-
nünk a többi megnyilatkozást. De nemcsak e cikk áttekinthetőségének meg-
könnyítésére, hanem mert végül is Illyésnek csak a szavai súlyosak és sötétek,
a mögöttük álló tényeken, a valóságon, s akármilyen nyersen és keserűen kiki-
áltott igazán ez mi tsem változtat. Ezt vallja Keresztury Dezsőnek az »alapszö-
veghez« szellemében legközelebb álló, de nyugodtabb hangú és tárgyilagosabb,
s reális, gyakorlati elgondolásokkal telített írása. 

»A következő lépést azonban éppen az ügy érdekében az anyag indulattalan
feltárása, a terep higgadt felmérése, benyomásaink és teendőink nyugodt szám-
bavétele felé kell megtennünk«... »Utána kell járnunk, hol, merre, mit, kik, és
milyen indítóokokból mondtak és mondanak rólunk. Ki kell nyomoznunk a hírek
eredetét, létrejöttük körülményeit, követnünk kell útjukat, le kell mérnünk sú-
lyukat. S vizsgálódásunk közben különös figyelmet kell fordítanunk a német
anyag feldolgozására; tudnunk kell, hogy ez a legnagyobb, legösszetettebb s
különféle okoknál fogva a legnagyobb hatású: évszázadokon át Németország
volt a legfontosabb nyugati kapunk, s az alig kikerülhető szűrőközeg, amelyen
át tőlünk és rólunk hír juthatott a távolabbi Európába. A német anyagból is el-
sősorban az elmúlt másfél századé a fontos; a közvéleményben ma is él és hat.
S még ezen a szűkebb körön belül is, el kell választanunk a lényegest a lényeg-
telentől, az élő mérget vagy orvosságot a történelmi dokumentumtól.«
Keresztury mutat rá arra, hogy a kegyetlen és elnyomó magyar képe Bécsben
született meg a nemzeti emigráció munkájának és sikerének ellensúlyozására.
Az elmúlt század vége felé azonban hovatovább Bécs helyett Berlin lett a hírek
és vélemények forrása. (Gondoljunk a Schulvereinokra és a magyarországi
nemzetiségek »védelmére« alakult egyéb szervekre és egyesületekre!) Ezt se-
gítette elő Bismarck és Andrássy Gyula, valamint Tisza István erős német ro-
konszenve. Azonban a reformkor magyar ellenzéke, de a századforduló magyar
polgári radikalizmusa is német fórumokon keresztül szólalt meg a világ előtt. 

»Mialatt tehát Németországgal szövetségi, ellenfeleink szerint >vazallusi<
viszonyba kerültünk, s így a világszerte fellángoló németgyűlöletnek mi is tárgyai
lettünk, a >junker-dzsentri szövetség< ellenzéke itthon és külföldön egyaránt
örömmel terjesztette a nemzeti reprezentációban csakugyan vezető >úri Ma-
gyarország< rossz hírét.« »A magyargyűlöletet itt négy különböző, de egymást
erősítő összetevő növelte: az osztrák, illetőleg nagynémet hírkeltés, a nemzeti-
ségek agitációja, a németbarát szövetségi politikánkból adódó ellenszenv s a
magyar radikális ellenzék Berlinen át világgá kiáltott vádaskodása. A gyűlölséget
tehát nemcsak ellenséges idegenek, de honfitársak és barátok is táplálták«...
»Hivatalos kultúrpropagandánk eredményeinek siralmas soványságára Illyés is
utalt. Mentegetni ezt az eredménytelenséget lehetne azzal, hogy önálló külkép-
viseletünk csak Trianon óta van«... »A magyarázat azonban nem kielégítő: a si-
keresen, küzdő kis népeknek sem volt nagyobb diplomáciai múltjuk, vagy még
akkora sem. Azok azonban jobban tudták, kinek és mit mondjanak; a külföldi
terepet a mi embereinknél jobban ismerték az övéik; számon tartották s ügyesen
felhasználták külföldön élő honfitársaik tapasztalatait, anyagi és szellemi erő-
forrásait is. A külföldi magyarságról statisztikai adatokon, politikai, érzelmes
és hazafias általánosságokon túl igen keveset tudunk. A külföldön élő >nem
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hivatalos< magyarság világáról pedig ideje volna már elkészíteni a felfedező
helyzetjelentést; annyi bizonyos, hogy mindent lehet mondani róla, csak azt
nem, hogy mindig és mindenütt egységes, rokonszenves, egyértelmű és magas
értékű magyar szellemet képviselt.« 

Kereszturynak a külföldi magyarokról szóló megállapítása nagyon találó.
Ezt a megállapítást egy egészen friss keletű, egyedeinek számát és jelentőségét
tekintve elég széles körű és hangadó rétegében tapasztaltakkal toldhatjuk meg.
Lehet, hogy sokak számára meglepő, ám igaz: a külföldi magyarok közt sem
vonzó a hírünk! Nem hazai gyökereiket elvesztett, s számunkra is elveszett ma-
gyarokra gondolunk; ezt a körülményt figyelmesen megvizsgáltuk. Olyanokra,
akik mindenestől magyarnak vallják magukat, hazakívánkoznak, csak éppen
hogy egy és más kérdésben »kinyílt a szemük«. Kik ezek a külföldi magyarok?
Nagy többségükben felvilágosult és tanult szakmunkások, munkavezetők, de
nagy számban sorolhatók ide itthon vagy kint főiskolát végzett fiatal értelmisé-
giek. Mi idézi elő ezt a meglepő, sőt lesújtó helyzetet? Külképviseleteink nem
honfitársi, hanem rideg, fennhéjázó és bürokratikus magatartása mindazon kül-
földi magyarok iránt, akik ügyes-bajos dolgaikkal kénytelenek ezekhez a szer-
vekhez fordulni. A másik ok: különösen a huzamosabban külföldön, főként
Németországban élő magyarok közt – a pillanat tört részei alatt reagálnak reá –
élénk visszatetszést kelt az anyaországból őket felkeresőknek (tisztelet a kivé-
telnek) neobarokk »úri« fellépése, túlhaladt úriaskodása, leereszkedő hangnem-
mel súlyosbítva. Íme, az elöljáróban kifejtett tétel igazolása. Helyes hír -
verésünket – más okból is – egy időszerű belső magatartás-változásnak kell
megelőznie. 

A magyarsággal kapcsolatban régi idők óta nagy hírverés folyik külföldön, az
általános tapasztalat szerint sokkal nagyobb eredménnyel ellenünk, mint érde-
künkben. A hírverők mintegy hitelesítő pecsétként a tudomány tekintélyét is latba
vetik sikerük érdekében. »A tudománynak, minden látszólagos ellenhatás ellenére,
páratlan tekintélye és befolyása van korunkban: a nagy távlatokban tervező poli-
tikai stratégák ezt nemcsak tudják, de hasznosítják is.« Erre szintén a román hír-
verés szolgál tengernyi példával. Kezdeti sikereit a nemzetiségi eszme ébredése
és megerősödése segítette elő. Ám mielőtt a nagy változatban és ügyesen tálalt
téma ellenére is bekövetkezett volna a külföld érdeklődésének lanyhulása, ismét
a kellő időben, s a körülményekhez pontosan alkalmazkodva (nem lehet e két
alapelvet eléggé hangsúlyoznunk!) »bedobták«, immár nemcsak Európa, de az
egész világ közvéleményébe a dákó-román folytonosság »tudományosan megala-
pozott« elméletét. A következő lépés ennek az elméletnek hangadó külföldi »tu-
dósokkal« való elismertetése és propagáltatása volt. A rokonszenvkeltés hatásos
és eredményes mesterfogásain kívül most már az »objektív«, a »hűvös« tudomány
is időszerű politikai érdekeiket szolgálta. Anélkül, hogy követni kívánnók őket,
érdekes megfigyelni, hogy ez a hírverés, ennek a technikája –, mely a miénktől
lényegesen különbözően belső magatartásukkal is egyezik – mily gyorsan és köny-
nyedén simul az időszakonként változó politikai terveikhez, céljaikhoz. Orosz,
német (központi hatalmak), antant, majd megint németbarátságuk bizonyítékául
villámgyorsan »szállítják« érveiket az európai köztudat számára. Aminthogy a
román kultúrpolitika is kezdetétől fogva minden időben teljes mértékben tudott
belföldön és külföldön egyaránt politikai célkitűzéseikhez igazodni. 

»A propagandának ezen a területen folyó ágát (a tudományosat) kell nekünk
is mindennél fontosabbnak tartanunk. Itt találunk a magyarságról alkotott kép-
zetek harmadik, leglényegesebb, leghasznosabb vagy legártalmasabb rétegére.
Gondoljunk csak... arra az aprólékos gonddal készült, sokrétű és alapos iro-
dalomra, amellyel a németség a maga délkelet-európai koncepcióit a tudomány
minden eszközével megalapozta, igazolta s részletesen kidolgozta a földrajz s
történelem, a néprajz s társadalomtudomány, a technika, s a közgazdaságtan
területén egyaránt. Tudományunkra ezen a téren még rengeteg feladat elvégzése
vár. Nem egy ponton az anyag számon tartásához sem jutott el még, hogyan
foghatna tehát a védekezés s hatásos ellentámadás munkájához?« 

Ha a vita anyagában tovább tallózunk, e nagy jelentőségű megnyilatkozáso-
kon kívül találunk még egy-két érdekeset. 

Máthé Elek (»Hazánk híre«. Magyar Nemzet, 1943. december 22. 9. old.)
az angolszász világból mutat be tapasztalatokat. Éppen az Illyés Gyulától fel-
vetett két nagy magyar történelmi név, Kossuth és Rákóczi nevének csengését
próbálta ki, s erre oly visszhangot tapasztalt, hogy a Magyar Csillag mindkét
cikkét csak inferiority complex-szel küszködőnek nevezheti. A végső kérdésben
azonban mégis egyetért, abban, hogy »kulturális diplomáciánk hivatalos és nem
hivatalos szervezetének kiépítésében milyen sok és nagy, és mennyi felé ágazó
munka, hány félbe hagyott vagy meg sem kezdett feladat elvégzése vár ránk.« 

Kósa János (uo.) szintén derűlátóbb mondatokat ír, hogy végül a legsürgő-
sebb és azonnali tennivalóink tekintetében ő is az Illyésékkel egyenlő ered-
ményre jusson. 

»Tudományunk sokat foglalkozott a magyar nemzetképpel, amint az a külföldi
közvélemény elé került s abban visszatükröződik. Modern tudósnemzedékünk,
történészek és filológusok, különösen Eckhardt Sándor és Szekfű Gyula tanít-
ványi köre behatóan elemezte, hogy mit tudott meg rólunk a Nyugat és miként
ítélt meg bennünket. Műveik sajnos csak szűk körbe jutottak el: a Philológiai
Közlöny kevesektől olvasott hasábjain vagy a 200 példányban napvilágot látó
doktori értekezésekben jelentek meg. A nagyközönség alig vagy csak elkésve
szerzett tudomást róluk, de azért ezek a megállapítások a tiszta tudomány be-
csével bírnak, és merőben ellentmondanak Illyés Gyula tételének.« 

Meggyőződésünk ezzel szemben, hogy igenis nem mondanak ellent a té-
telnek, hanem igazolják. Hiszen maga állítja, hogy ez a tudományosan rend-
szerezett vélekedésanyag szűk körben terjedt el, még minálunk, az érdekeltek
körében is! Ugyan melyik külföldi veszi a fáradságot, hogy a könyvtárakban,
levéltárakban, vagy a tudós dolgozószobájában elszórtan heverő – s ránk
nézve még olyannyira pozitív – anyagot is közelebbi megismerésünk érdeké-
ben összegyűjtse, a saját gyönyörűségére, hogy bennünket az igazság tükö-
rében szemlélhessen!? Éppen arról van szó, hogy ezt az anyagot nekünk kell
mindig a megfelelő időben a kellő helyre eljuttatnunk! Ez a legsürgősebb ten-
nivalónk! 

Szabó Zoltán (»Hazánk híre«, Magyar Nemzet, 1943. december 12., 5.
old.) Szemere Bertalan keserű tapasztalatokról szóló könyvéből (»Kép Magyar -
országról külföldön«) indul ki; megírja, hogy nevünk hallatára csak két európai
nép fiainak csillant meg a szeme a két háború közt: az olasznak s a lengyelnek.
A helyzet általánosságban elriasztó: 

»A két háború közti időben a keleti kis népek közül kettő szerzett magának
különösképpen jó hírt, nyugaton és a tengeren túl. E demokrata és polgári vi-
lágrendben, mindkettő polgári erényeivel: a finnek és a csehek. Az előbbiek jó
híre a pontosan fizető adósé volt, az utóbbiaké egy ügyes propaganda sikere:
el tudták ismertetni, nem alap nélkül, hogy ők élik a legpolgáribb életformát
Kelet-Európában. Mi ebben az időben konokul tüntettünk továbbra is a magunk
úri életformájával és modorával. Ez talán nem volt hiba Angliában, de óriási
hiba volt Franciaországban és Amerikában...« »Ügyetlenségünk néha ijesztő
méreteket öltött. A franciák közismert iszonya a hunoktól, meg Attilától, pl.
nem akadályozott meg egy nem éppen Verecke híres útján érkezett magyart,
hogy a párizsi Cité Universitaire-ben tartott előadásában a hunok dicséretét
zengje. Egy órán keresztül. Hazabeszélt, a turániaknak. Általában kiküldött ma-
gyarjaink folyvást hazabeszéltek, nem a franciáknak, hanem az otthoni előíté-
leteknek s gyakorta az illetékes minisztériumoknak.« 

Nos, a nagy vitának érdemes hozzászólói máris egész adathalmazt hordtak
össze, melyek e sorok írójának megjegyzéseit is beleértve, csupa negatívumokat
sorolnak fel. De megvan az a közvetlen és gyakorlati hasznuk, hogy a tapasz-
talati tények, valamint a tennivalók tekintetében külön-külön szektorokra mu-
tatnak rá, s aki komolyan, de nem csak elméletileg kíván foglalkozni a kérdéssel,
az a megadott csapáson elindulva nagyon könnyen ankéttá szélesítheti a vitát,
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az egy és ugyanazon tárgykörbe eső tapasztalatok minél nagyobb tömegének
összegyűjtése végett. 

Be kell azonban mutatnunk egy – véleményünk szerint – kevéssé indokol-
hatóan derűlátó megnyilatkozást, a Zolnai Béláét (»Hírünk a világban«, Magyar
Nemzet, 1943. december 19., 7.old.), amely az eddigi hozzászólások közt az
egyetlen – sui generis – pozitív látású és hangú. 

»Illyés Gyula nem sok jelentőséget tulajdonít annak a büszke meggyőző-
désünknek, hogy mi védtük meg a nyugati kereszténységet a barbár Kelettől.
Szerinte ezt még sok más nemzet elmondja magáról. Elmondani elmondhatja,
ma, 1943-ban, de hol voltak a trianoni kis nemzetek nemzeti öntudatuk fokán
és államiság nélküli állapotban, amikor rólunk Nyugaton az a háromszáz évvel
ezelőtt már létező szállóige keletkezett, hogy Magyarország a Nyugat védő-
bástyája!«... »tudjuk, hogy Jean Le Maire de Belges, tizenhatodik század eleji
francia költő mondja ki először a szép igét: Magyarország a kereszténység
védőbástyája. És a szó visszhangzik Guillaume du Bellay-nek János magyar
királyról szóló beszédében (1556), a század végén Turnèbe és Henri Estienne
latin verseiben: Pannonia Europae stabilis columna, Európának szilárd osz-
lopa... Anne de Foix és Ulászló magyar király mennyegzőjét francia versek
ünneplik... A példák még számosak.« A példák valóban még számosak, s ha-
sonlót, szinte ki mennyit akar, annyit sorolhatna fel. Mint ahogy Zolnai fel is
emlegeti még, hogy Bayle szótára Dürert már magyar származásúnak is-
merte, hogy »a Corvin könyvtár irodalmának napjainkig terjedő nemzetközi
bibliográfiája egész kötetet tölt meg« stb. Mindez igaz is, csak éppen hatásában,
élő és ható mivoltában, nem vonatkozik a jelenkorra s nem vonatkozott – ren-
geteg bizonyság szerint – már a múlt század utolsó évtizedeire sem. Ez a jó
hírünk a középkori magyar hatalom fényéből származott, de, az idők folyamán
a világ emlékezetében alámerült, eltűnt s átadta helyét egy, ha nem is minden
egyes esetben ellenséges, de semmiképpen sem ennyire hízelgő hírnek. Idő-
ben kb. akkor, amikor egyfelől szabadságáról lemondani látszott, másfelől
meg, amikor ellenfeleinek sikerült, már a modern időkben, hallatlan ügyes-
séggel, bizonyos »kapóra jött« európai áramlatok, mint a nemzetiségi elv sod-
rában a maguk irányába hangolniok a világ véleményét. Megint csak azt
kérdezhetjük: ki az a külföldi, aki a szétszórt és a történelembe visszanyúló,
mellettünk szóló megnyilatkozásokat összeszedi?! De ne feledjük el azt sem,
hogy a tudományos közleményeket, értekezéseket és felolvasásokat –, amennyi-
ben külföldön vannak ilyenfajta és irányunkban jóindulatú megnyilatkozások
– ott is rendkívül szűk körben olvassák és hallják, önkénytelen és semmiféle
hírveréssel nem támogatott hatásuk csak rendkívül csekély lehet. Igaz, emle-
geti Zolnai Béla Michelet-t, Pierre Delattre-et, s Keyserlinget is. A jelek és
tapasztalatok szerint azonban aligha ellensúlyozták eléggé, hogy csak két
nevet említsünk, egy August Ellrich vagy egy Franz Lőher könyveinek hatását.
Ezért ez utóbbi hozzászólás nem érinti a vita tulajdonképpeni sarkpontját:
nem az a kérdés, hogy témánk szempontjából milyen volt a helyzet a múltban,
hanem hogy miképpen vergődhetünk vissza arra a hírnévre, amelynek a kö-
zépkorban, s azután már ritkán és gyér esztendőkre ha örvendhettünk. A je-
lenről van tehát szó, elmélet és gyakorlat sürgős kidolgozásáról, azonnal
cselekvőképessé tételéről. Röviden: korszerű kultúrdiplomáciáról és okos hír-
verésről.

Ez a halasztást nem tűrő feladat. Az Apponyi Sándor-féle bibliográfia foly-
tatása azonban csak egyik részlete a tennivalóknak, egyfajta nélkülözhetetlen
előmunkálat. Fel kell hívnunk azonban a figyelmet egy másik körülményre. A
vitázók közül senki – Illyés is csak utal rá – nem foglalkozik közvetlen
szomszédainkkal. Nyilván, mert nincsen kellő adat róluk. Valósággal bámula-
tosnak nevezhető, hogy ezzel a kérdéssel még senki nem foglalkozott. Közvetlen
szomszédainkról magunk is vajmi keveset tudunk. Hát ők vajon mit tudnak ró-
lunk, – hála hazug vádakat terjesztő tankönyveiknek és uszító sajtójuknak? A
bolgárokat kivéve, nem is jó beszélni róla. 

A vizsgálódás és a hírverés körét tehát ki kell terjeszteni Kelet felé is. Meg-
győződésünk, hogy ez éppoly fontos magyarságtudományi és önvédelmi kérdés,
mint nyugati ága. Mindent összegezve azonban ennek a magyarság szempont-
jából olyannyira fontos munkának előfeltétele: a szociális ország, a technikailag
tökéletes hírverés és a rugalmas kultúrdiplomácia. Nagy a feladat, mert főként
szomszédaink részéről sok rágalom hangzott el ellenünk az utóbbi évtizedek-
ben; az pedig közismert dolog, hogy az ellensúlyozás nélkül tűrt rágalomból
valami mindig megragad. Aliquid semper haeret...” 

Ezeket olvasván nem dagadhat a keblünk, de annál inkább borzolódhatnak
idegeink. Mert sem egy magunk alkotta dicsőséges kép, sem az illyési mélysé-
gek okozta csalódottság bánata, sem a saját imágóteremtő képesség és készség
gyengesége, sem a külföld, főleg a szomszédok ellenpropagandája nem engedi
meg, hogy higgadtan és nyugodtan mérjük fel a helyzetet. A történelem során
volt idő, amikor nagyon jól álltunk ezen a téren. Aztán voltak periódusok, ami-
kor ismét sikerült egy időre előrelépni (1948 és 1956, sőt 1989 is), de egé-
szében véve nagyon mélyre jutottunk, s ennek most újabb, soha nem sejtett
mélypontjait kell megismernünk. Ráadásul ezúttal igazán teljesen vétlenül, sőt
éppen olyan okból, amelynek ellenkező hatást kellene kiváltania.

Mi hát a teendő? Talán első helyen az említett önrevízió. A magunkba pil-
lantás. Ez kímélhet meg további hibák elkövetésétől és önmagunk veszélyes
túlbecsülésének kockázataitól. Ezt követheti annak felmérése, hogy melyek azok
az értékek, amelyeket a világnak adtunk, és amelyeket be kell táplálnunk annak
tudatába. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a különböző oldalakról és
különböző időpontokban velünk kapcsolatosan bekövetkezett sikeres imázs-
rombolások miért és milyen érvrendszerrel dolgoztak, és ezeket kell okos és
hatékony, valamint hiteles propagandával lebontanunk. Az elsődleges termé-
szetesen az, hogy végre ismerjük fel ennek jelentőségét és a szomszédokhoz
hasonló mértékben áldozzunk rá. De a szakemberek is hiányoznak, s a hétköz-
napi magyar sem vigyáz tudatosan arra, hogy jártában-keltében építse és ne
rombolja hírünket a világban. 

Tehát egy nagyon összetett munka áll előttünk, melyet csak akkor sikerül
eredményre vinni, ha nemzetünk minden egyes tagja egész magatartásával tu-
datosan figyel rá. A külhoni képviselet hivatalnokától a cigarettacsikket eldobó
autósig.

y

Magyar figyelő
Entz Géza: Erdélyi kastélyok 1944/1.

Ebben a recenzióban Entz Géza a Hitel-csoport kiváló szerzőjének, a tragikus
sorsú Bíró Józsefnek 1943-ban megjelent Erdélyi kastélyok című könyvét
méltatja. 

„A magyar művészettörténeti kutatás az utóbbi húsz évben mélyült el és te-
rebélyesedett ki igazán. Megcsonkítottságunk és nyomorúságunk addig meg-
lehetősen elhanyagolt értékeink felé fordította figyelmünket. Megindult a
részletfeldolgozások és a kérdések tömegét felvető összefoglalások hosszú so-
rozata, mely az egyes országrészek visszatérésekor mindig újabb lendületet ka-
pott. Nemcsak a szakemberek, hanem a magyar társadalom széles rétegei is
szomjas érdeklődéssel fordultak a Felvidék, Kárpátalja, Délvidék és Erdély mű-
emlékei felé. Kétségtelen, hogy Erdély ígéri a legnagyobb és leggazdagabb
meglepetéseket. Ismeretlensége és művészi kincseinek kiaknázatlansága ezért
érint mindnyájunkat a legfájdalmasabban. Nemrég terjedni kezdett az a helyes
szemléltető módszer, hogy az egyes munkák szerzői az általuk tárgyalt terület
bizonyosfajta műemlékeit térképre vetítik. Ha e térképeket megtekintjük, szinte
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mindegyiken azonnal szemünkbe ötlik, hogy hazánk egyéb részeinek sűrű teli-
rajzoltságával ellentétben Erdély úgyszólván üresen tátong. Pedig köztudomású,
hogy az ország e magas hegyekkel koszorúzott bástyája nemcsak a természet,
hanem a műveltség értékeinek is dús tárháza. E tudat azonban leggyakrabban
holt és mozdulatlan, megelégszik a fent említett tény puszta rögzítésével, valami
homályos sejtéssel, mely kongó szólamok szürke ködébe fullasztja a valóságot.
Természetes, hogy a két évtizedet meghaladó idegen uralom e tekintetben is
óriási akadályokat gördített a magyarság elé. Mégis akadtak olyan önzetlen és
a nehézségektől vissza nem riadó kutatók, akik a kisebbségi élet szűk medrében
is tág látókörrel és csodálatos tárgyszeretettel dolgoztak. S a szétszórt kisebb-
nagyobb cikkek a maguk szerény köntösben rejtőzködő mély tartalmukkal bi-
zonyára nemcsak tudást adtak olvasóiknak, hanem hitet és öntudatot is.
Érdekes és egyben szomorú, hogy e dolgozatok, sőt az elvétve felbukkanó na-
gyobb tanulmányok is a csonka országban alig hatottak, róluk még szakkörök
sem igen vettek tudomást. A kézikönyvek és egyéb feldolgozások csak az első
világháború előtti erdélyi szakirodalmat ismerték, mely jóformán egyedül a vá-
rosi és szász műemlékekről adott felvilágosítást, és vajmi keveset tudott arról,
hogy Erdélyben magyar művészet is virágzott. Így merevedett meg még a hiva-
tásos műtörténészek számára is az erdélyi művészet, élénk bizonyságául annak,
hogy a szellemi szálak, sőt azokon túl a valóságos, élő kapcsolatok elszakadása
milyen végzetes következményekkel jár. Észak-Erdély hazatérése mindkét vo-
natkozásban örvendetes változást jelentett, de éppen az elmúlt három év tanul-
ságai alapján tisztában kell lennünk azzal, hogy mint Erdély művelődésének
minden ágában, az itteni művészet kincseinek feltárásában és értékelésében is
csak olyanoktól várhatunk maradandó eredményt, akiket lelkületük és életük
az erdélyi földhöz köt. Egyszerűbben kifejezve: az erdélyi művészet kérdéseit
erdélyieknek kell megoldaniok. Erre kötelezik őket a szellemi és helyzeti adott-
ságok és az a tapasztalat, hogy e feladatot helyettük senki nem fogja elvégezni.
A munka nehéz és felelősséggel teljes, de sokat, nagyon sokat ígér. Aki csak
futólag tekintette át Erdély vidékeit, annak is feltűnhetett a műemlékek sokasága
és a rájuk vonatkozó írott és egyéb forrásoknak aránylag igen tekintélyes tö-
mege. Észrevehette, hogy ezek jóformán kihasználatlanok, s csak ki kell nyúj-
tanunk a kezünket utánuk, hogy megszólaljanak és feltárják múltunk titkos
szépségeit. Éppen a magyar alkotásokat ismerjük legkevésbé. Ha ezeket sikerül
megeleveníteni, a falusi művészet csendjéből a formai és tartalmi elemeken túl
szinte végtelen távlatok nyílnak meg a magyar ízlés, művelődés, település, élet-
forma és az erdélyi közösségi szellem mindent átszínező, sajátosan átalakító
és mégis egyetemes nemzeti keretekbe illeszkedő erői felé. Sehol nem remél-
hetjük a magas művészet és népművészet összefüggéseinek olyan széles ala-
pokon nyugvó tisztázását, mint a magyar falusi művészet máig is páratlanul
gazdag hazájában: Erdélyben. És itt várhatunk kézzelfogható feleletet művé-
szetünk keleti és nyugati gyökereinek izgató s egyszersmind lényegbe vágó kér-
déseire. E problémák távolról sem csupán esztétikai jelentőségűek, megoldásuk
vagy legalábbis megközelítésük a magyar élet teljességét érinti, ha felismerjük
a részletben is az egészet: az erdélyi művészetnek és művelődésnek ősi és ke-
resztény összefüggéseit, valamint szilárd beletartozását a magyar és európai
fejlődésbe. 

Ezek a gondolatok ébredtek bennünk Bíró József legújabban megjelent
»Erdélyi kastélyok« című könyvének olvasása közben. A szorgalmas kutatások
alapján, élvezetes stílusban megírt munka a lehetőséghez képest teljes össze-
foglalása annak, amit a választott tárgyról a kutatás mai állapotában tudunk.
Éppen a szerző nyújtott e téren néhány mintaszerű részletfeldolgozást. Maga
hangoztatja azonban a további elmélyedő kutatómunka fennálló szükségességét.
Még így is bámulatosan gazdag adatanyagot ágyaz bele fordulatos, gördülékeny
előadásába. Ennek túlnyomó hányada általában kevéssé ismert. Ha a szóban
forgó kastélyokat és udvarházakat térképre vinnők át, egyszeriben megtelnének
azok a nagy ürességek, melyek az eddigi összefoglalásokban csupán azért mu-

tatkoztak, mert Erdéllyel mind ez ideig alig foglalkoztak. Már ez a tény is vilá-
gosan bizonyítja, milyen bíztató eredményeket várhatunk hazánk e keleti me-
dencéjének tervszerű vizsgálatától, mikor megfelelő részletfeldolgozások
hiányában is, gyakran a felületen mozogva, ennyi friss szempont, formai és tar-
talmi megfigyelés vetődik fel. Bíró könyve a tekintetben is rendkívül tanulságos,
hogy belőle tisztán kiviláglik a műemlékek színről színre látásának és személyes
áttanulmányozásának szükségessége. Csakis így elevenedik meg igazán az em-
beri alkotás és az a környezet, melyben létrejött. Bíró József előadásának éppen
az a körülmény adja meg elhitető erejét és meggyőző voltát, hogy belőle kiérzik
az emlékekhez fűződő, élményszerű kapcsolata. S ha itt-ott bizonytalanság vagy
tévedés bukkan fel, alighanem arra vezethető vissza, hogy az illető műalkotást
a szerző nem nézhette meg. 

A könyv voltaképpen sokkal többet nyújt címénél, hiszen puszta építészet-
történet helyett az erdélyi főúri réteg egész művelődéséről plasztikus képet ad.
Egy részletkérdést ragad meg, de azon át mélyen belevilágít abba a vidékies-
sége mellett is változatos, színes és a maga nemében nagyvonalú életbe, amely
ezt a részletet formálta és kifejlesztette. »Mert a kastélyban, mint történelmi
termékben, egy egész nemzet régi élete is lecsapódik, rajta hagyják nyomukat
az évszázadok; gazdagságot, termő erőt, pompát, fényt, sajátos ízlést, alkotni
vágyást, majd pusztítást, bukást, a harcok nyomait is megmutatja; mindazt, mit
egy nép névtelen tagjai éltük munkájával összehordtak s miből urai monumen-
tumot róttak egybe emlékeztetőnek«. Ez az egyetemes szemlélet talán néhol
elvonja a figyelmet a tulajdonképpeni tárgytól, de mégis teljes mértékben meg-
teremti számára azt a légkört, melyben az alkotások távlatot kapnak és ízes va-
lósággal telítődnek. 

Fussunk át röviden a könyv gondolatmenetén. A kastélyok történelmi és mű-
velődési jelentőségének igen ügyes és hangulatos vázolása után Bíró rámutat a
várak és kastélyok összefüggésére, majd igen érdekesen fejtegeti azokat a tech-
nikai és szellemi feltételeket, melyek az építkezéseket mozgatták. Tömören egy-
besűrítve mondja el az európai stíluskorszakok erdélyi fejlődését, és
hangsúlyozza azoknak a helyi igények és ízlés szerint történő sajátos elváltozá-
sát. Nagyon figyelemreméltó az a megállapítása, hogy a hazai viszonyoknak
megfelelően Erdélyben is a latin szellem hatása tükröződik. A renaissance és
barokk olasz és francia zamata formában és ízlésben egyaránt megnyilvánul
még akkor is, ha a német közvetítés különösen a XVIII. században kétségtelenül
fennáll. »Míg a magyar haza központi és dunántúli részei, kizárólagos és erős
hatása alá kerültek a dinasztikus bécsi művészetnek a kastélystílusban is; az
erdélyi barokk sokkal több érintkezési pontot talált e modor ősforrásával, a
franciával.« Bár a császárváros ez uralkodó szerepét ilyen fogalmazásban még
a Királyhágón túlra sem tartom érvényesnek, a dunántúli és erdélyi építészet
szembeállítása indokoltnak látszik. E bevezetés után igen áttekinthetően rajzo-
lódik elénk az erdélyi kastélyépítészet története. Ehhez csatlakozik az épületek
szobrászati és festészeti díszítésének jellemzése. Szép összefoglalást kapunk a
kastélyok berendezéséről is. A családi képek, szőnyegek, ötvösművek, üveg-
és porcelánkészletek, bútorok, kandallók színes sokasága vonul fel szemünk
előtt, nemcsak írásban, hanem a bőséges és szép kivitelű képanyagban is. Hal-
lunk a kastélyokat körül ölelő gyönyörű kertekről, a könyv- és levéltárakról, a
mindennapi élet szórakozásairól és szokásairól. S mint a földi pályafutásban
is, legvégül ott áll a halál, a temetés, a múlt csendesen sajgó, bús emléke. Bíró
mindezt nemcsak élénk és állandóan lebilincselő elbeszélőkedvvel mondja el:
előadásába sűrűn szövi bele az adatok és idézetek hosszú sorát, megadva ezál-
tal fejtegetéseinek történelmi légkörét. Nagyon helyesen mutat rá Erdély sze-
rényebb viszonyaira, az itteni élet lassúbb ütemére, arra a tömérdek akadályra,
mely nem engedte meg még a nagyuraknak sem a fényűzés nyugat-magyaror-
szági méreteit. De éppen ezáltal a gazdag és szegény között tátongó űr is sok-
ban betöltődött. Az egymásrautaltság elmélyítette a közösségi érzést, melynek
néhány szép példáját a főúri neveléssel kapcsolatban e könyvben is olvashatjuk. 
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A kastély Bíró számára finom prizma, melynek csiszolt lapjai az élet minden
sugarát visszaverik. A vezető családoknak »a vár és a kastély volt igazi otthonuk,
s a társadalmi réteg, amely hazájában kormányzott, történelmet csinált, művelt-
séget teremtett s művészetet hívott létre, legbensőbb valójában itt közelíthető
meg. Egyénisége, jelleme, ízlése, életstílusa itt formálódott ki a legbeszédeseb-
ben, átvett, idegen divat és ősi életformák összeelegyedésében; itt ismerhető
meg legvilágosabban az a hatás, amellyel mint mecénás, a kastélyát építő és dí-
szítő mesterekre volt, s amely éppen a magyar művészettörténet egyik legtöbbet
emlegetett tétele, de legkevésbé tisztázott fejezete.« A könyvben ez az átfogó
szemlélet érvényesül. Az így kialakuló kerek egész azonban egy nagy hiányra is
ráirányítja figyelmünket. Amit Bíró József a kastélyokkal kapcsolatban elvégzett,
ugyanezt kell elvégezni az udvarházakkal. Ezzel az emlékcsoporttal és a hozzája
tapadó köznemesi élettel a könyv csak futólag, mellékesen foglalkozik. A velük
kapcsolatos kérdések tisztázását nem is tekinti feladatának. Utalásai és meg-
jegyzései azonban meggyőznek arról, hogy az udvarházak nagy tömege és életre
hívóik széles rétege ismét egy külön világ, a magyar alkotó erőnek egyik isme-
retlen szépségű megnyilatkozása, mely országos viszonylatban is jóformán tel-
jesen feldolgozatlan. Pedig művészi és művelődési vonatkozásainak feltárása
nemzeti szempontból alapvető jelentőségű lehet éppen annál a középhelyzetnél
fogva, melyet az udvarház és a kisnemesség ízlés és életforma terén európaiság
és népiség között elfoglal. E kérdések titkainak megközelítése elsősorban az er-
délyi kutatásra vár. Az anyag bősége és változatossága egyaránt ezt kívánja. Nem
kétséges ugyanis, hogy művészetünk és művelődésünk magyarrá alakításában a
legfelső társadalmi rétegek mellett a közép- és a falusi rétegek is kivették ré-
szüket. A középrétegek effajta tevékenységének megvilágítása éppen átmeneti
jellegénél fogva nemcsak önmagát tisztázná, hanem kézzelfogható magyarázatát
adná a műveltségi javak felülről lefelé áramlásának és e folyamat alatt rajtuk és
bennük létrejött külső és belső változásoknak. 

»Az utóbbi évtizedek európai művészettörténetében szinte Homérosz szü-
lőhelyeként szerepel Erdély, melynek műemlékeiről egyazon hévvel bizonygat-
ták, hogy túlnyomórészt német, majd hogy főleg bizantino-román jellegűek; s
ha van műfaj, amelyet a tudós igények kénytelenek voltak megkerülni, a kasté-
lyok, udvarházak építészete ez, amelyekről lehetetlen állítani, hogy nem magyar
akarat hívta őket létre. Nemzeti műtörténetünk szempontjából így különös je-
lentősége van ez úrlakoknak, még akkor is, ha ezek pompában, nagyszerűség-
ben, művészeti fényben s így általános értékben nemcsak a franciák, olaszok,
osztrákok, hanem a dunántúliak mellett is elmaradnak«– írja Bíró József. Könyve
jelentős lépés az erdélyi magyar művészet és műveltség felderítése terén, de
egyben figyelmeztetés azokra a sürgető feladatokra, melyek a jövő kutatásra
várnak. Erdély földje tele van magyar műkincsekkel. Vizsgálatuk nemcsak mű-
emléktérképeink üres erdélyi térségeit tölti ki, hanem bőven buzgó forrása lesz
nemzeti önismeretünknek és öntudatunknak is.”

Ami az olvasót meglepheti, az az uniót követő évek magyarországi művé-
szettörténészeinek közönye Erdély iránt. S még meghökkentőbb, amint Trianon
után az Erdélyben nehéz küzdelemmel megszülető tudományos anyagot sem-
mibe véve, csak régebbi források alapján foglalkoztak a kérdéssel, ha egyáltalán
foglalkoztak. Ezt az információt pedig a legilletékesebbtől, Entz Gézától kapjuk.
Erre gondolva örömmel állapíthatjuk meg, hogy bár az erdélyi magyar műem-
lékek sorsa ma is mostoha, de legalább a tudományos és a politikai érdeklődés
más dimenziókba emelkedett az anyaországban. S közben a közönség kíván-
csiságát felkeltő kiadványok sokasága jelent meg. De ott, helyben is felnőtt egy
– a kérdéssel foglalkozni tudó és akaró – szakembergárda. Mind a tudományos
kutatás, mind a műemlékmentő munka komoly támogatást igényel és érdemel.
Az idő ugyanis nem nekünk dolgozik. Nyomainkat nemegyszer csendes helyi
támogatással nyelik el a rohanó évtizedek.

y

Magyar figyelő
Nagy Elek: Román uralom Odesszában 1944/1.

Az utókor számára ismeretes, hogy Románia csillapíthatatlan étvágyat mutatott
a keleti terjeszkedés dolgában is. Már nem csupán a Dnyeszterig húzták meg
a határt, de Transznyisztria és a mai Ukrajna déli nagyvárosa, Odessza is román
kézbe került. A gyors és hatékony bekebelezés során, a Nagy-Románia létre-
jöttekor szerzett tapasztalatok gyümölcsöztek. Az írás azonban nem foglalkozik
a legtragikusabb vonatkozással, az ott lezajlott román holokauszt szörnyűsé-
geivel.

„A háború mindig számtalan új problémát vet fel mind katonai, mind polgári
vonatkozásban. Nemcsak új és egyre változó katonai feladatokkal kell
megbirkózniok a vezetőknek, hanem polgári tekintetben is az elképzelhető leg-
alaposabban ki kell használniok a lehetőségeket. A háború adminisztrációs kér-
dés is és gyakran igen sok fordul meg azon, hogy a közigazgatás a helyzet
magaslatára tud-e emelkedni. Így van ez különösen akkor, ha újonnan birtokba
vett területeket kell a katonai igények és szükséglet figyelembevételével, de pol-
gári alapon és eszközökkel megszervezni. 

Az ilyen feladat, mint pl. egy meghódított ország vagy országrész megszer-
vezése és anyagi gazdagságának az illető hadviselő fél szolgálatába való állítása,
mindig alaposan próbára teszi az államgépezetet. Ez nemcsak azért van így,
mert legtöbbször ismeretlen vagy csak félig ismert körülmények között kell dol-
gozni, ellenséges, vagy legjobb esetben is közömbös lakosságú területen,
hanem mindenekelőtt azért, mert háborús időkben az anyaország természet-
szerűen csökkentett közigazgatási szervezetéből kell elvonni a megfelelő számú
szakembert. Ilyenformán vagy a hátország államgépezete sínyli meg a gyakorlott
bürokraták hiányát, vagy az újonnan birtokba vett terület szervezési munkája
fog akadozni, ami mindenekelőtt katonai szempontból lehet hátrányos. Még a
felszabadult Észak-Erdély beilleszkedése is nagy erőfeszítéseket kívánt, pedig
itt egy országrész hazatéréséről volt szó; sok, helyére visszatérő, régi szakem-
ber és nagyszámú, felkészült fiatal állott rendelkezésre, a magyar államnak e
terület és népe kormányzásában ezer esztendős tapasztalatai voltak, s a lakos-
ság jó akarata, sőt az erdélyi magyarság részéről az örömteljes, boldog beil-
leszkedni akarás sem volt kétséges, mégis nagy feladat hárult a közigazgatásra. 

Éppen ezzel a példával összevetve, nyilvánvaló, milyen hatalmas nehézsé-
gek tornyosulnak a közigazgatás elé, amikor ismeretlen területen, ellenséges
érzületű, idegen fajú nép között kell felépíteni egy új közigazgatási szervezetet,
mint a románoknak Transznisztriában. Persze ilyen esetben bizonyos köny-
nyebbségek is adódnak, amelyeket hiba lenne figyelmen kívül hagyni. A hábo-
rús állapot miatt az illető közigazgatásnak kevésbé kell hajlékonynak lennie;
legtöbb esetben nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja a lakosság igényeit s min-
den gondja anyaországának gyarapítása lehet; a lelkek kibékítésével amúgy
sem számolhat. Csupán arra igyekszik tehát, hogy a lehető legrövidebb időn
belül az elképzelhető legnagyobb hasznot csikarja ki, még ha ez tagadhatatla-
nul rablógazdálkodás is. Viszont ha közigazgatási szakemberei megfelelő »rá-
termettséggel« dolgoznak, igen sokat könnyíthetnek anyaországuk háborús
nehézségein, s ha országukban hosszú időre szóló fellendülést munkájuk nem
is eredményezhet, tüneti kezeléssel ideiglenesen a bőség és jólét képét fest-
hetik az ország arculatára. 

Keleti szomszédunk ebben a tekintetben kétségtelenül igen szerencsésnek
nevezhető, mert a német–szovjet arcvonal keletre való eltolódásával 1941-ben
igen gazdag zsákmány birtokába jutott. Amikor 1941-ben megindul a keleti
háború, Antonescu marsall csapatai is beavatkoznak a küzdelembe. A vissza-
vonuló oroszok nyomán elérik a »nagyromán« határt, majd ismét csak az oro-
szok sarkában maradva, birtokába jutnak a Dnyeszter és a Bug közötti
területnek. 
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Délkelet-Ukrajnának ez a része a Föld legtermékenyebb gabonatermő vi-
déke, a Mississippi völgye és Dél-Amerika mellett. A 33774 négyzetkilomé-
ternyi terület majdnem teljesen őstermelő vidék. Területéből 2,8 millió hektár
(69,5%) szántóföld, 237 000 hektár rét és legelő, 86000 hektár szőlő és
gyümölcsös, 220 000 hektár erdő. Lakóinak száma az utolsó orosz nép-
számlálás adatai szerint 2236226 lélek. A fővárosban, Odesszában 600 000,
a másik nagyvárosban, Tiraszpoljban 316 000 lakost írtak össze 1933-ban.
E két törvényhatósági jogú városon kívül 15 város, 1261 község, 2468 falu
és 72 kisközség van e területen. 

A német hatóságok beleegyezésével, nyomban az orosz hadsereg kiszorítása
után, román közigazgatási tisztviselők jelentek meg a Dnyeszter és Bug közötti
területen, melyet Transznisztria néven »beillesztettek az állam biztonsági és
életterébe«, bár államjogilag nem csatolták Romániához. 

Antonescu tábornagy 1941. augusztus 11-én a tighinai főhadiszálláson ki-
adja az utasítást Transznisztria megszervezésére. A tartomány kormányzójává
Alexianu Gheorghe professzort nevezi ki, aki nem új ember a román közigaz-
gatásban. Annak idején a királyi diktatúra éveiben tűnt fel, mint igen kemény-
kezű királyi rezidens. 

Jellemző a román politika és tudományosság szoros összeműködésére, hogy
nyomban Transznisztria birtokbavétele után terjedelmes elmefuttatások jelennek
meg, amelyben lelkes tudósok és publicisták igyekeznek kimutatni, hogy
Transznisztria tulajdonképpen mindig román föld volt. Szinte egyöntetűen álla-
pítják meg, hogy e terület lakosságának többsége román vagy legalábbis román
származású. Érveik és bizonyítékaik azonban legjobb igyekezetük mellett is
kissé szegényesek, s ezért a tudományos lelkesedés felduzzasztására, 60000
lejjel díjazott pályázatot hirdetnek Transznisztria román kapcsolatainak kitere-
getésére. Fájdalom, az érdekes elgondolásból született pályázat eredményét
mindeddig nem volt módunk megismerni, mivel a románok tartózkodtak attól,
hogy a nagyvilággal is megismertessék a pályamunkákat. 

Minden tudományos és politikai indoktól függetlenül Alexianu Gheorghe és
munkatársai nekiláttak Transznisztria megszervezésének, hogy ilyen módon a
terület rendkívüli gazdasági kincsei hasznosíthatók lehessenek Románia javára.
Tizenhárom megyére osztották fel a tartományt s megkezdték a szervezet ki-
építését. Egyelőre fenntartották a kolhozok és szovhozok intézményét, miután
az agrárreform gyors végrehajtása – bár a lakosságot jobb indulatra hangolná
az állam iránt –, jelentékeny mértékben csökkentené a termelési eredményeket. 

Egy beszorított orosz hadseregcsoport még hosszú ideig védekezett Odesszá-
ban, s a tartományi kormányzóság addig Tiraszpoljban működött. Végül 1941
októberében megünnepelhette Románia Transznisztria fővárosának elfoglalását. 

Rávilágít a Transznisztriával kapcsolatos román közhangulatra az a beszéd,
amelyet Odessza elfoglalásának örömünnepén Jinga Viktor volt miniszter Bras-
sóban mondott: »Odessza elesett. Vitéz hadseregünk elfoglalta a világ egyik
legjobban megerősített várát. Hogy mit keresünk Odesszában? A jövőnket ke-
ressük, melyet az elmúlt év eseményei elhomályosítottak. Nem vagyunk impe-
rialista nép, de tisztában kell lennünk saját erőnkkel és kiterjedésünkkel. A
román élettérben széles és okos politikával egybe kell gyűjtenünk az összes ro-
mánokat. Antonescu marsall megnyitotta a történelem lapjait.« 

Ez kétségtelenül őszinte beszéd. Románia valóban kárpótlást keresett
Észak-Erdélyért Transznisztriában, habár mindegyre hangoztatja, hogy a
»román fájdalmak földjéért nincs kárpótlás«. 

A transznisztriai román hatóságok igen élénk tevékenységbe kezdtek. Min-
denekelőtt elzárták a tartományt a külvilág elől, nehogy valaki megzavarhassa
munkálkodásukat, ami a bukaresti lapok elragadtatott cikkei szerint rendkívül
áldásos volt. 

Minden határzár ellenére mégis jöttek a hírek Transznisztriából: nagy buz-
gósággal terjesztik a román nyelvet, az odesszai egyetemet 600 román ifjú lá-
togatja; egymás után nyílnak meg a román középiskolák, munkahadsereget

szerveznek, ami lényegében általános jellegű, kötelező munkaszolgálat. Az
odesszai egyetem megnyitásakor a Curentul elragadtatottan állapítja meg, hogy
»azok, akiknek alkalmuk volt a helyszínen megszemlélni a minden térre kiter-
jedő, óriási teljesítményeket, nagyon jól megértik, hogy a román szervező erő
legyőzte a leglehetetlenebb akadályokat, és hogy ma a Dnyeszter és a Bug kö-
zötti tartomány egészen rendkívüli kilátások mellett fejlődik tovább.« 

1942-ben »Transznisztria-kiállítás«-t rendeztek Bukarestben, s rövidesen
megjelentek az első transznisztriai termékek is a román piacon, amelyek egé-
szen a legutóbbi időkig sem apadtak el, egyensúlyban tartva Románia háborús
ellátását. Megalakult a transznisztriai bank, s majd minden nagyobb városban
fiókokat állítottak fel. A román tőke, nagy üzleti lehetőségeket sejtve, élénken
érdeklődött és jelentős befektetéseket eszközölt az új tartományban. A vallási
és kulturális élet kérdését rendezték, s tervszerűen nekiláttak Odessza román
múltjának felderítéséhez. 

Az utóbbi időben, a keleti arcvonalon végbement, ismeretes változások nyil-
vánvaló következményeképpen ez a lelkesedés bizonyos mértékig ellankadt. Sőt
olyan hírek is szárnyrakeltek, hogy a transznisztriai román hatóságok áruba bo-
csátották ingó és ingatlan vagyonukat. A hírt ez idáig nem erősítették meg, bár
nem is cáfolták meg. A román közigazgatás jelenleg változatlanul működik a
Bug és a Dnyeszter között, s a román sajtó, ha nem is olyan elszánt lelkese-
déssel, mint korábban, de még mindig hangoztatja a románság ezer esztendős
keleti kulturális misszióját. 

Mindeddig a románság transznisztriai tevékenységére vonatkozóan csak igen
gyér adatok kerültek nyilvánosságra, úgy, hogy a tárgyilagos szemlélő csupán
a lelkes vezércikkek szépen zengő mondataira volt utalva. Most azonban Odesz-
sza város polgármesteri hivatala számolt be az eredeti módszereiről méltán ne-
vezetes román közigazgatás tevékenységéről Transznisztria fővárosában. 

A mű »Az ország szolgálatában« (In slujba ţării) címet viseli. Kiadója Odessza
törvényhatósági jogú városának sajtó- és propagandaszolgálata Pâslaru Gh.
Gheorghe vezetésével. A könyv felvételeit Dombrovschi készítette, míg a (silány)
grafikai kivitelezést Naftan Aurel végezte. A november legelső napjaiban elkészült
és postázott könyv az odesszai román gazdálkodás második esztendejéről (1942.
október 16. – 1943. október 16.) igyekszik képet adni az olvasónak. 

Pantea Gherman, Odessza román főpolgármestere, az előszóban így beszél:
»A munka tiszta gondolata mellett, csak a Haza felhívása visszhangzott bennünk
és a holnapi nagy feladatokra való felkészülés, amelyekben a Nemzetnek el kell
jutnia a végleges győzelem csúcsaira. Szent jogaink megerősítéséért folyó harc
szolgálatában – ma úgy, mint holnap – nem haboztunk egyetlen pillanatot sem
a ránk bízott nagy misszió teljesítésében, melynek hullámaiból nemsokára fel
kell ragyognia az örökre nagy és hatalmas egyesült Románia napjának.« Ezek
után az igen szép mondatok után megállapítja, hogy neki, mint Odessza város
főpolgármesterének nemcsak sikerült folytatnia egy megkezdett munkát, hanem
»véglegessé tette az általános hitet a román nép szervezési képességeiben«. 

Ha végigolvassuk a könyvet, kb. a következő adatokat szedhetjük össze az
odesszai román közigazgatás tevékenységére vonatkozóan, amelyek ha nem is
nyújtanak teljes képet az odesszai román gazdálkodásról, mégis érdekesnek
nevezhetők, mert az első külföldre is eljutott hivatalos román adatok. 

Ami a szervezést illeti, a városnak, főpolgármesterén, Pantean kívül öt pol-
gármester-helyettese és egy főtitkára van. A városi ügyosztályok élén 17 igaz-
gató áll. Ezek közül négynek ukrán hangzású neve van, nemzetiségi
hovatartozásukra vonatkozó adatokat azonban a könyvben nem találunk, mint
ahogy a mű szerzője mindvégig óvakodott attól, hogy a nemzetiségi megoszlást
feltáró statisztikákkal zavarja az összhangot. 

Odessza városi háztartásának pénzügyi részével foglalkozva megállapítják,
hogy a bevételek nem fedezték a rendkívül magas kiadásokat. Éppen ezért
különböző módszerekkel igyekeztek feltölteni a hiányt. Így pl. a jövedelem nö-
velése céljából a városban gazdátlanul talált és zsákmánynak tekintett ingósá-
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gokat, főleg bútorokat, kiárusították. Ez »elég jelentékeny összeggel növelte a
városi jövedelmet« – állapítja meg a beszámoló. A román közigazgatás elővi-
gyázatos szellemének megfelelően, ennek a műveletnek végrehajtásával meg-
bízott tisztviselők ellenőrzéséről külön gondoskodtak. A költségvetési egyensúly
felbillentését egyébként a nagyszabású újjáépítési munkálatok szükségességével
indokolja a beszámoló, ugyanakkor a fejezet végén megállapítja, hogy Odessza
újjáépítésére külön alapot létesítettek, amit az adás-vételre kivetett 3%-os ille-
tékből kívánnak táplálni. 

A város egészségügyével foglalkozva a jelentés megállapítja, hogy az orvosi
szolgálat az elmúlt évben sokat tökéletesedett. Továbbképző tanfolyamokat ren-
deztek az orvosok számára. A csavargó gyermekeket javítóintézetekbe irányí-
tották. Igen érdekes, sőt egyenesen meglepő, hogy a román adatok szerint a
városban aránylag nagyon kevés járványos megbetegedés történt. Tifusz 193,
kiütéses tífusz 151, diftéria 118. Ez, tekintettel arra, hogy az arcvonalhoz
aránylag közel eső, katonai felvonulási út mentén fekvő városról van szó, igazán
nem sok. Ugyancsak ennek az ügyosztálynak az adatai között böngészve, kö-
vetkeztethetünk Odessza jelenlegi lélekszámára is. A beszámoló ugyanis el-
mondja, hogy kivétel nélkül mindenkit beoltottak kolera ellen. A felsorolásban
a kolera ellen beoltottak száma 344 639. Eszerint a valamikor hatszázezres
lélekszámú város lakossága a háború kitörése óta felére olvadt. 

Az egyre élénkebbé váló kereskedelmi életről is képet kapunk. A szovjet ál-
lami boltok helyét most minden korlátozás nélkül dolgozó, magánkézben lévő
üzletek foglalták el. A városban egész sereg új üzlet nyílt. Pontos számadatot
azonban nem közöl a jelentés. Ezzel szemben megtudjuk, hogy két, 20 000
tonna gabona befogadására alkalmas raktárt, egy 10000 tonnás veteménytá-
rolót, 3000 tonnás burgonyavermelő helyiséget állítottak szolgálatba. Ezek az
üzemek nyilvánvalóan az Odesszán áthaladó transznisztriai szállítmányok ide-
iglenes tárolására és feldolgozására szolgálnak. A város 4 hatalmas műmalmát
szintén újból üzembe helyezték. Az elmúlt évben összesen 7303,6 tonna ga-
bonát őröltek a városban. 

Igen nagy fontosságot tulajdonít Odessza román vezetősége a várost kör-
nyékező veteményes és gyümölcsös kertek kihasználásának. A város határában
ugyanis 3700 hektár belterjesen művelt termőterület van. A termés ezen a te-
rületen 3800000 kg vetemény és gyümölcs volt. »A helybeli tisztviselők mun-
kájával sikerült legyőzni azokat a nehézségeket, amelyek az első esztendőben
jelentkeztek« – jegyzi meg a jelentés. A »helybeli tisztviselők, a román polgár-
mesteri hivatal impulzusára megértették, hogy becsületesen kell dolgozniok«.
A meggyőzés módszereiről azonban semmiféle felvilágosítással sem szolgálnak
a könyv szerkesztői. 

A város külön gazdálkodási ügyosztályt szervezett, s ennek egyetlen feladata
az volt, hogy a termés negyedét begyűjtse a termelőktől, mint a jelentés leszögezi,
az élelmiszeripar és a hadsereg szükségleteinek fedezésére. Tevékenységük nyo-
mán több mint egymillió kg vetemény és egyéb termék gyűlt össze. Ezenkívül
32800 kg volt a »háborús hozzájárulás«, amit a termelőknek kártérítés nélkül
kellett rendelkezésre bocsátaniok. Ugyancsak térítés nélkül »háborús hozzájáru-
lás«-ként begyűjtöttek 87525 liter tejet is. A városban és környékén végzett
számbavétel után az ügyosztály megállapította, hogy a tehenes gazdák további
kétmillió liter tejet tudnak nélkülözni, s ezt 1944 folyamán le is kell szállítaniok. 

A románok hangoztatják, hogy igen élénk kulturális tevékenységet fejtenek
ki. Ezzel szemben 1942 október elsején 50 iskola működött mindössze 13198
tanulóval. Ez a város lélekszámához viszonyítva feltűnően alacsony. 

Odessza az oroszok egyik legnagyobb könyvtárvárosa volt. A közkönyvtárat
még 1829-ben alapították, s annak mindig igen nagy jelentősége volt az orosz
művelődésben, hiszen több mint kétmillió kötetnyi könyvet, folyóiratot és na-
pilapot halmoztak fel itt egy évszázad folyamán. A román városháza kulturális
ügyosztálya, nyomban a szervezkedés után, nekilátott a könyvtár anyagának át-
rostálásához, s mint a jelentés megállapítja, »ez titáni munka volt, mert az ösz-

szes könyvraktárakat cenzúrázták és felülvizsgálták, kivonva minden kommu-
nista propagandát szolgáló anyagot«. 

Odessza román főhatósága nagy gondot fordít az ingatlanok kezelésére is.
Miután az idehelyezett tisztviselőknek lakásra volt szükségük, ezt a kérdést a
polgármesteri hivatal úgy oldotta meg, hogy a város középpontjában lakókat,
amennyiben nem tartoztak a »magasabb társadalmi osztályokhoz«, kilakoltatta,
illetve »visszatelepítette« a város külső kerületeibe. Az elmúlt esztendőben kü-
lönben 17206 esetben adtak engedélyt beköltözésre. A bérbe adott lakásokból
összesen, 533 millió lej jövedelme volt a városnak. Ez a feltűnően magas összeg
arra enged következtetni, hogy a román közigazgatás a városban levő ingatla-
nokat saját tulajdonának tekinti, s mint házigazda jár el lakóival szemben. Ezt
támasztja alá az az adat is, hogy 11340 lakás ingóságait adták el 1943 októ-
beréig, s rövidesen még 29016 lakás »likvidálására« kerül sor.

Nem vitás, hogy a román közigazgatásnak nagy feladatokkal kellett meg-
birkóznia Odesszában, hisz – Bukarestet leszámítva – megközelítőleg sincs Ro-
mániának még egy Odesszához hasonló nagyságú városa. De amint a kiragadott
adatok is bizonyítják, gyors alkalmazkodóképességgel, a földtulajdont kivéve,
minden más egyebet: ipari és kereskedelmi vállalatokat, ingó javakat, termést,
gyorsan a »magángazdálkodás« keretei közé vontak, s vonatok hosszú sora szál-
lította tavaly meg tavalyelőtt Odesszából a gabonát, húskonzervet s a páratlanul
édes ízű transznyisztriai gyümölcsöt Romániába, nagymértékben megkönnyítve
a román kormányzat közellátási gondjait.”

Újabb példájával találkozunk tehát a román telhetetlenség tobzódásának.
Az ölükbe hulló keleti területeket is azonnal bekebeleznék, s amint nyugaton
Debrecent akarták volna Trianonban ősi román városnak bemutatni, itt Odessza
jutna erre a sorsra. Mintha az a hely, ahova egy román beteszi a lábát, hivatalból
ősi román földdé minősülhetne. Olvashatjuk, ami Odessza elfoglalását ünne-
pelve Brassóban elhangzott: „(…) A román élettérben széles és okos politikával
egybe kell gyűjtenünk az összes románokat.” Hasonló módon figyelemreméltó,
amint a románság ezer esztendős keleti kultúrmissziójának képtelen ötletét pró-
bálnák elhitetni. Előbb inkább arról lehetett volna szó, miként kerülhettek ki –
nem kis mértékben az erdélyi magyar befolyásnak köszönhetően is – a döntő
erővel nyomuló szláv befolyás alól. De ezer esztendő előtt, valahonnan a Bal-
kánról sem lehetett könnyű a transznisztriai román kultúrmissziót teljesíteni.
Egyébként az elszlávosodást egyszer már ott délen is megúszták, hegyi, izolált
életmódjuknak köszönhetően.

A beszámoló idején már 1944-et írunk, a hadi helyzet sokat változott, de
még igyekeznek tartani magukat. Senki sem sejtheti, hogy fél év múlva ugyanez
a Románia, már a Szovjetunió oldalán harcol, és az új szövetséges – amint az
az első világháborúban már megtörtént – feledi a román „bűnöket” és még meg
is jutalmazza kiugrásukat. Transznyisztria, Odessza és az ottani borzalmas
román holokauszt feledve! A román történészek ezután már az észak-erdélyi
horthysta magyar fasiszta terrorról értekeznek.  Hol volt már ekkor az ezer
éves keleti román kultúrmisszió? De mégis ők nevettek utoljára. Még a szovjet
csapatok is Romániából vonultak ki hamarabb. 1956 hasznát szintén ők élvez-
hették. Most éppen az USA támaszpontok jelenlétére támaszkodhatnak.

y

Magyar figyelő
Szerkesztőségi összeállítás: Időszerű politikai kérdések
folyóiratainkban 1944/1.

Két politikai kérdés, két figyelmeztető megállapítás, múltunk ma is tanulságos
két „érdekessége” került a Magyar Figyelő fókuszába.
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„A Külügyi Szemle 1943. novemberi számában Török Árpád »Dunavölgyi
együttműködés« címmel nagy érdekességű cikket írt. Ebből vettük az alábbi
részletet: 

A két világháború között széles diszkusszió folyt a Duna-völgyi népek közötti
viszony újjárendezéséről. A rendezés végső célja sokak szemében a dunai álla-
mok között bizonyos fokú politika egység létesítése volt. Ez a célkitűzés rend-
kívül messzemenő, hiszen nem kevesebbről volt szó, mint független államoknak
egy olyan politikai egységbe való tömörítéséről, amely jóval túlment a közön-
séges nemzetközi szövetségen. Ilyen terv indokolása természetszerűen nem volt
könnyű feladat. A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb a gazdasági indokolás volt.
A gazdasági anarchiának a megszüntetése valóban olyan célkitűzés volt, amely
igazolhatta az akkori Duna-völgyi helyzet bizonyos fokú megváltoztatását. Ámde
bármilyen káros volt is a gazdasági rendszer, annak megszüntetése érdekében
még nem kellett szükségszerűen független államokat egy konföderációba tö-
möríteni. A célt egyszerűbben is el lehetett volna érni, ha valóban nem lett volna
másról szó, mint egy hibás gazdasági rendszer megváltoztatásáról. Így hallot-
tunk a dunai népek sorsközösségéről, történelmi összetartozásáról, sőt rokon-
ságáról. Mindez azonban nem tudta sem az államférfiakat, sem a széles
tömegeket egy konföderáció érdekében megmozgatni. Jóformán csak ideológi-
ailag foglalkoztak az eszmével, anélkül, hogy annak átütő hatása lett volna. 

Mint tudjuk, a kelet-középeurópai államoknak konföderációkba való tömö-
rítése ma ismét élénken foglalkoztatja a nemzetközi közvéleményt. Ez a mai
vita azonban egészen más előfeltételekből indul ki. Mindenekelőtt le kell szö-
gezni, hogy egy teljesen új európai helyzet van kialakulóban. Igaz, ennek egye-
lőre csak a körvonalai láthatók. Nyilvánvaló azonban, minden kis államnak
érdeke, hogy olyan új egyensúly alakuljon ki a kontinensen, amely a tartós béke
feltételeit magában foglalja. Mennél kevesebb már most az önálló külpolitikai
egységek száma és mennél kisebb közöttük a hatalmi különbség, annál köny-
nyebb egy állandó nemzetközi egyensúly megteremtése. Ha a kis államok kon-
föderációba tömörülnek, ezzel kétségtelenül hozzájárulnak e két feltétel
megteremtéséhez. Ez egymagába véve is eléggé indokolja a diszkussziót. Hi-
szen ma egészen új elhelyezkedésről, nem pedig egy megmerevedett egyensúly
felbontásáról van szó. Azonban nemcsak általános indokokat lehet e törekvés
érdekében felhozni. A kis államok az elmúlt években rendkívül súlyos tapasz-
talatokra tettek szert, amelyekből azt a meggyőződést szerezhették, hogy a
nagyhatalmak politikájába való közvetlen bekapcsolódásuk révén saját bizton-
ságuk nemhogy fokozódott volna, hanem ellenkezőleg annak játékszerévé és a
világpolitikai összeütközéseknek szenvedő alanyaivá váltak. Kétségtelen, hogy
a kis államok sok esetben kényszerű szükségből kapcsolódnak be a nagyhatalmi
politikába. Ugyanis az egyik nagyhatalom barátságát keresik, hogy védelmet
találjanak a másikkal szemben. Mivel azonban ez a módszer eredményre nem
vezet, magától adódik a kis államok konföderációba való tömörítésének a gon-
dolata. 

A problémáknak van még egy oldala, amelyet ma nem lehet ugyan még egé-
szen világosan megítélni, de amely adott esetben mégis döntő jelentőségűvé
válhat. A kialakuló európai egyensúly mikéntjéről van szó. A konföderáció esz-
méjét a szövetségesek oldalán karolták fel és ennek érdekében máris bizonyos
államközi megállapodások létesültek. Ennek alapját egy olyan feltételezett
európai helyzet képezi, amelyben Oroszország a legnagyobb kontinentális ha-
talom. Nem vitás, hogy a Keleti- és Égei-tenger között fekvő közép- és kis ál-
lamok külön-külön nem képezhetik egy olyan európai egyensúlynak hatékony
tényezőjét, amely nem jelenti egyetlen nagyhatalom döntő fölényét. Ha azonban
az említett területen egy vagy két nagyobb államtömb létesül, ezzel már lénye-
gében hozzájárulhat egy igazi európai egyensúly létrejöttéhez. Amellett, hogy
ilyen tömbök maguk is komoly hatalmi tényezők, egyben megkönnyítik a nyu-
gat-európai erőknek az európai egyensúly érdekében való aktiválását, ami aligha
sikerülhet, ha az említett közbeeső terület a vezető kontinentális hatalom kizá-

rólagos befolyása alá kerül. Egy igazi egyensúly azonban nemcsak általános
európai érdek, hanem valóban szűkebb életérdeke az összes kis népeknek,
melytől önállóságuk és függetlenségük függ. Ha a kérdést ebből a szempontból
is tekintjük, nem lesz nehéz arra a meggyőződésre jutni, hogy a kis államoknak
tömörítése szinte tragikusan komoly feladat, és oly annyira érinti életérdeküket,
hogy mellette minden más kérdésnek, amely szembeállítja őket egymással, el
kell törpülnie. 

A mai és a háború előtti helyzet között tehát lényeges különbség van. Akkor
a Duna-völgyi népek között érdekközösségről alig lehetett szó, ma – az elmon-
dottak figyelembevételével – szembeszökő az érdekközösség. Államcsoportba
való tömörítésük e szerint reálpolitikai elgondolás. Ebből természetesen még
nem következik, hogy mindenkinél egyben megvan az érdekközösség tudata is,
és azok a problémák, amelyek őket eddig szétválasztották, maguktól fognak
megszűnni. Ha nagyobb politikai egységekbe akarjuk őket tömöríteni, hogy
ilyen módon jobban megvédhessék közös érdekeiket, akkor ki kell küszöbölni
a zavaró ellentéteket. Mert bármekkora legyen is az érdekek közössége, a tör-
ténelmi ellentétek mindenkor zavarólag hathatnak, sőt egyszerűen elhomályo-
síthatják az érdekközösség tudatát.”

Vajon miért foglalkoznak korabeli politikusok ezzel a kérdéssel? Hiszen az
előző, ránk erőszakolt békediktátum csak arra volt jó, hogy egy rövidebb-hosz-
szabb szünet legyen a világháborúban. Talán hallották a tákolmány recsegését?
Az indoklás, mint látjuk sokféle volt, de egyik sem bizonyult erősebbnek a győz-
tesek kapzsi és a vesztesek fájdalmas magába fordulásánál. És nem lehetett
erősebb a Trianont előkészítő vádakból és a Trianont követő megdöbbenésből
fakadó kölcsönös bizalmatlanságnál. Ilyen körülmények közt gondolkodnak az
egyensúly megteremtésén. Világokat elválasztó ideológiai, vallási és ismétlem:
bizalmi törésvonalak felett? Vagy éppen némi politikai és gazdasági súlyt is kép-
viselő puffer-államokat akarnak beékelni a még nagyobb ellentétekkel szemben
állók közé? 

De mi történt Jaltában? A várt reálpolitikai fejlemény teljes bukása. Ahelyett,
hogy a térségből létrejött volna az az elválasztó hatalom, odaajándékozták
annak, akitől el akarták szigetelni magukat. S maradt a vasfüggöny. A kisálla-
mok rossz tapasztalatai, amit a nagyokhoz való elköteleződés kapcsán szerez-
tek, lehettek negatívok akkor s azóta is, mégis erősebb volt és erősebb bennük
a mai napig az egymás iránti bizalmatlanság, vagyis egészen tömören: Trianon
átka. Mert ott kellett volna megkérdezni őket és nem a fejük felett dönteni. Mi
lehetett ebben a szerepe annak, hogy akik Jaltában beleegyeztek, nem voltak
kontinentális hatalmak? Nem éreztek valamit, vagy közömbös volt számukra?
Lehet, hogy igen, vagy talán nem. És mi van ma? Napjainkban a még hatalma-
sabb veszély idején, mikor valóban kellene az együttműködés, még mindig erő-
sebb az egymás iránti szubjektív idegenkedés érzése, sőt igénye. Az az egység
pedig, amely egy nagyobb – uniós – kereten belül tartja őket, semmit nem sem-
legesített a történelmi féreg belül munkáló és külső veszedelmeket is okozó ha-
tásaiból. Ismét egy nagyobb hatalom dönt felőlünk, s ismét a fejünk fölött.

r

„A Magyar Élet 1944. januári legújabb számában jelent meg Jócsik Lajos
»Demokrácia és a nemzetiségek« c. tanulmánya. E sok érdekes szempontot fel-
vető tanulmányból közöljük az alábbi tanulságos részleteket: 

A magyarság népi fejlődésében a XIX. század elejéig egy összezsugorodó
és összezsugorító irányzat érvényesült. Az összezsugorító hatások közül a leg-
tragikusabb a török megszállás volt, amely a magyarság népi kiterjedésének,
telepeinek kb.  a felét hasította ki, és ezen a területen, egyes városias közpon-
tokat kivéve, megszüntette a magyar népi és nemzeti létet. A török hódoltság
megszűnte után az ellenreformáció befejezése, Rákóczi szabadságharcának le-
verése hatott zsugorítólag a magyar népi kiterjedésre. A Délvidékre milliós tö-
megekben telepedtek idegenek, északon az ellenreformáció elűzte a magyar
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reformátusságot, helyébe a szlávság telepedett. A Felvidék nyugati részén a
szlovákság nyomult le kb. 60–70 kilométeres mélységben, a keleti részen a
Verhovináról leszorult a magyarság és a ruszinságnak adott helyet. A magyar
etnikai lét olyan volt, mint Balzac Szamárbőre. Valahányszor gondolt egyet a
történelem, az utolsó századokban, ez a gondolat pont annyiszor a magyarság
néprajzi kiterjedésének a csökkentésében jutott kifejezésre. Vagy valahányszor
a magyarság történelmi vagy szociális vonatkozásban gondolt és tett egyet, any-
nyiszor fizetett gondolataiért és tetteiért népi kiterjedésének összezsugorodá-
sával. 1848-ban és 1918-ban fizetett a legtragikusabban. A körülöttünk élő
kis nemzetek és velünk együtt élő nemzetiségek is tudatosították magukban a
magyar lét balzaci tulajdonságait. Mert valahányszor történelmi és társadalmi
fejlődésükben oly fordulathoz értek, ahol magasabb szintvonalra akarták lét-
formájukat felemelni, mindig a magyar életből és a magyarságból igyekeztek
ehhez eszközöket kihasítani. S szinte már-már törvényt alkottak maguknak
ebből és jogot formáltak maguknak erre. Illusztrálásképpen csak a legfrissebb
jelenségeket szeretnők összefoglalni. Szlovákiában csak az állami önállósulás
után indult meg a történelmi, tudományos és egyéb területek önállósulása.
A legifjabb (bár egyetemi professzorok által művelt) történetírás, így nevezete-
sen Hrušovský irányzata nem írja, hanem foglalja a szlovák történelmet az állam
területének elfoglalásához hasonlóan. Hrušovský egyszerűen kihasítja a magyar
történelemből azokat az eseményeket, amelyek Észak-Magyarországgal kap-
csolatosak, s kész a szlovák történelem. Tipikus balzaci művelet. A legérdeke-
sebb példákat azonban a jelenlegi cseh és szlovák emigráció szolgáltatja. Ez
az emigráció érthető okokból törekszik arra, hogy magát a demokrácia Lo-
hengrin lovagjának tüntesse fel Közép-Európában. Buzgalmában odáig megy,
hogy a magyar történelemből teljesen elvonja a demokrata hagyományokat, és
önmagát díszíti fel e hagyományok szép színeivel. Az elmúlt esztendőben jelent
meg Londonban Hodža Milán »Federation in Central Europe« című könyve.
Hodža ebben a művében terjedelmes fejezetet szentel arra, hogy a magyar ha-
gyományokat reakciósakká tegye és a szlovák hagyományokat demokratizálja.
Egyik legfontosabb korszakunkkal, a magyar szabadságharc korszakával kap-
csolatban a következőképpen hajtja végre ezt. Azt állítja, hogy a magyar sza-
badságharc demokratikus törekvéseit kizárólag a nemzetiségek képviselték.
A magyarság teljes egészében a reakció pártján állott. Mik a bizonyítékai? Azzal
érvel, hogy Stur Lajos, aki a parasztság szabadságáért és kulturális ügyekért,
valamint nevelési reformokért harcolt, magával Kossuthtal is szónoki párviadalt
vívott 1848-ban az országgyűlésen. Ebben a viadalban Stur volt a demokrata,
Kossuth a reakciónárius! Egy alkalommal ugyanis az országgyűlésben Stur arról
beszélt, hogy a népet tragikus helyzetéből fel kell emelni. Hodža szerint Kossuth
1848-ban, tehát a kossuthi jobbágyszabadítás előestéjén azt kiáltotta volna
Stur felé: »A nép sorsa a szenvedés!« Mily képtelenség! S Hodža az 1848-as
küzdelmek keresztmetszetét így állítja fel. Egyik oldalon állott a magyar arisz-
tokrácia és Kossuthtal az élen a magyar dzsentri, a másik oldalon állott néhány
magyar, Petőfi és Táncsics és ugyanezen az oldalon a nem magyar nemzetiségek
parasztpárti vezérei, nevezetesen Stur, Bărnuţiu, a szerb Miletics és az erdélyi
szászok képviseletében Roth. A magyar nemzet tehát Petőfi és Táncsics kivéte-
lével a reakció oldalán állott. Sietünk megjegyezni, hogy ebben a harcban Petőfi
pl. azok ellen az oroszok ellen való küzdelemben esett el, akiket éppen Stur,
Hurban és Bărnuţiu vezetett át a Kárpátokon. ...Külön ki kell emelni Hodža
alábbi sorainak jelentőségét: »Azáltal, hogy a nemzetiségi képviselők harcoltak
az általános választójogért, a demokráciának tettek eleget. Azzal, hogy állást
foglaltak az önálló magyar hadsereg felállítása ellen, a Habsburg-háznak, de kü-
lönösen Ferenc Ferdinándnak jártak kedvében.« A nemzetiségek tehát még a
XX. század elején is éppen úgy, mint a magyar szabadságharc idején, demok-
raták is szerettek volna lenni, de ugyanakkor híven szolgálták az uralkodó házat
és keresték kegyeit. Ugyanaz az ellentmondás fedezhető fel a XIX. század és a
XX. század elején a nemzetiségi politikusok tudatában. Stur törekvései lehettek

demokratikusak saját nemzete felé, de a reakció szolgálatában képzelte diadalra
vinni a demokrácia gondolatát. Hodža az általános választójog erejéig elfogadja
a demokráciát, de a kossuthi hagyományokon irányított magyar függetlenségi
politikát, mely menteni próbálta a magyar szabadságharc demokratikus tartal-
mait, azt ellenezte, mégpedig a Habsburg-ház és Ferenc Ferdinánd javára!”

Kiváló és a folyamatokat jól érzékeltető hasonlat a „szamárbőr” analógia.
Valahogy mindenkor és minden a mi kárunkra történt. És valamennyi esetben
igazságtalan lenne ezt saját hibánknak nevezni. Ami pedig a szlovák történet-
írói „történelemfoglalást” illeti, bizony jobb szó erre nem is található. Pedig
nyugodtan lehetne közös ez a történelem, de erről hallani sem akarnak, s egy
közös magasztos történelem helyett, megkockáztatják a kitalált változat hir-
detését. Kockáztatják, mert ez csak rövid-, esetleg középtávon lehet hasznos,
majd szükségszerűen megbukik. A csehekkel közös fejezetei máris újabb vál-
toztatásokra szorulnak. Vagyis a jelenség a fiatal utódállamokat lakó nemze-
teknél egyforma, s a megoldás úgyszintén. Kimondva vagy kimondatlanul
működik a román Nicolea Iorga-féle kérdés arról, hogy mit tegyen az igazság-
gal, ha az nem szolgálja nemzete javát?  Kérdezhetjük mi is, hogy meddig
szolgálja még javukat a hazugság? Vagy a nagyok részéről Trianonban megis-
mert – az előre elhatározottak véghezviteléhez szükséges – „hazugság igény”
még sokáig fennmarad?

y

Beköszöntő
Ady Endre: A „kortársak”1944/2.

„Szegény Petőfi, ha véletlenül valami csodából megjelenne köztünk, bizonyára
nagyon csodálkozna. Milyen népszerű is volt ő ötven évvel ezelőtt. Nagynevű
emberek, díszes állású urak egymás után visszaemlékeznek arra az időre, mikor
boldoggá tette őket egy-egy találkozás a nagy poétával. 

Fölkelnek a »kortársak«. Mind, mind előkelő urak. Mindegyiknek van egy
története, amelynek az a vége, hogy menynyire tisztelték ők ezt a »tünemény-
szerű lángelmét« s milyen boldogok, hogy beszélhettek vele. 

S minket, kik már oly távol esünk a nagy időktől, kik csak írásokból ismerjük
a magyar őserő legnagyobb szülöttének élettörténetét, most egyszerre megszáll
a – kétség... 

Hogyan? Hát, amit eddig Petőfi életéről olvastunk és tudtunk, üres mende-
monda... ? 

Hiszen a »kortársak« rajongással szólnak róla s azt állítják, hogy boldogok
voltak, mikor köntösét érinthették?!... 

Hiszen Petőfi akkor a világ legszerencsétlenebb poétája volt, akit már éle-
tében megértett, akiért már életében rajongott mindenki. 

Micsoda hitványság volt meghamisítani ezt az igazságot s elhitetni serdülő
milliókkal, hogy a nagy költőt kora nem méltányolta eléggé?!... 

És azért csak olvasunk régi írásokból. Azok mást beszélnek. Nyomorról,
küzdelemről, sorscsapásokról, igazságtalanságról, szomorú és sötét dolgokról. 

Azok a nagy urak, kik most büszkén »emlékeznek vissza«, kik most sorba
kamatoztatják a jóféle Petőfi-tőkét, míg élt, lenézték a szegény, egzaltált embert,
kopott, fakó poétát.

Ez az igazság, ez a historikum. És ezt az igazságot szinte megköveteli Petőfi
hatalmas egyénisége. 

Nem volt ő olyan kicsiny ember, hogy saját kora megértse, hogy saját »kor-
társai« méltányolják. 

A mostani visszaemlékezések a siker eredményei. A siker minden és mindent
megszerez. Megszerzi a rajongó »kortársakat« is. 
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A valóság pedig az, hogy ötven év kellett ahhoz, hogy Petőfit megértsék,
csodálatos nagyságát méltányolni tudják. 

Kora nem értette meg, a »kortársak« nem jól emlékeznek.  Ady Endre: Val-
lomások és tanulmányok. 133–134. old.”

Voltak és vannak óriások, kiket a „kortársak” megértettek, s mégis óriások.
De lettek óriások a kortársak „megértéséből” is. Ez különösen manapság diva-
tos. A „kortárs” irányító szellem felkap és óriást csinál egyesekből. Nem kell
eltűnniük hozzá Fehéregyháza kukoricásában, vagy meghalni szanatóriumi ágya-
kon. Itt élhetnek és alkothatnak, de ott ahol kell, s amit elvárnak tőlük. Hogy
ezek a „kortársak” és óriásaik egy későbbi kor Ady Endréinek tolla által majd
milyen ítéletben részesülnek? Ki tudja? Hiszen még azt sem tudjuk, hogy lesz-
nek-e még korok, s ha igen, milyenek lehetnek majd azok? Mai kortársaink hang -
adó hadának igyekezete inkább arra mutat, hogy nem lesz túl sok kor a jövőben. 

S akkor koronatanúk sem kellenek majd.

y

Visszapillantás
Jékely Zoltán: „Az igazi messiásodás” emlékeztetés
a 25 éve halott Adyra 1944/2.

„Késő maradéknak a lelkét 
Kérem: vegye lelkem magához, 
Hogy egymást sírva megöleljék, 
Mikor igazunk teljesül.” 
(Az igazi messiásodás)

„Aki évfordulóra szólal meg, annak tudomásul kell vennie, hogy egy hatalmas,
szétszórt karnak énekese, s mint ilyen, eleve arra kárhoztatott, hogy alkalmaz-
kodjék az ünnepélyes előadás szabályaihoz: kirívó hanghordozásával, morgással,
vagy rikoltozással nemcsak kartársait bosszantaná meg, hanem az ünnepeltet is
megsebezné. De különben is, kinek van ma Adyról, halála után huszonöt esz-
tendővel, olyan mértékben egyéni véleménye, hogy nyilvánításával különösebb
feltűnést, vagy éppen botrányt kelthetne? Az egykori kíméletlen irodalmi
küzdőfeleket, sőt már-már csatáik emlékét is kezdi szépen elegyengetni az idő.
Az Ady értéke és jelentősége körül zajlott ellentétes értékelések után – ahogy a
mostani évfordulóra írt tanulmányokból, elmélkedésekből és személyes vissza-
emlékezésekből is észlelhettük – a várva várt egyszintre jutás állapotába érkez-
tünk. Már ti. az irodalmi berkekben. Mert fájdalom, társadalmunk minden
rétegére ez a megállapítás nem vonatkozhat. Ugyanis a nagyközönség ama ré-
szében, melyhez általában egy-egy emberöltő elteltével érkeznek el a művészeti
megújulások, különféle forradalmak megszelídült hullámai, Ady költészetéről
máig is az ismert Karinthy-paródia alapján sejtenek valamit, s a róla alkotott fo-
galmaik kb. egy »mindent kétszer mondó«, részeges, rabiátus, vérbajos, felfor-
gató vadzseni egyénenként más-más módon színezett ábrázolásában merülnek
ki. Sokan vannak, akik egy árva sorát sem olvasták – ki se hallgatták, máris el-
ítélték – hanem a rosszabbik híre alapján, tunyaságukra és nemtörődömségükre
mintegy igazolást találván, érthetetlennek, sőt értelmetlennek deklarálták. Hogy
ennek mi az oka? Inkább kik az okai. Azok az egykori irodalompolitikai poten-
tátok, akik botfülűek és vakok voltak egy éppen zajló prozódiai megújulás jelen-
ségeinek meghallásához, érzékeléséhez. Sajnos, a szükségességen túl, ezt a
műfaji forrongást Ady maga is olyan túlzó mértékben forralta, hogy hellyel-közzel
könnyű támadási felületet engedett ellenfeleinek és kezükbe könnyen forgatható,
maga gyártotta fegyvereket adott. Ilyen fegyver volt pl. az, amit általában »értel-

metlenség«-nek szoktak emlegetni, idézvén rá főképpen A fekete zongorát. Való
igaz, hogy némely verse értelmetlen lehetett korának, mert Ady hajhászta a szim-
bólumokat, szerette a burkolt értelmű, képletes beszédet. Ahogy életmódjában
a Baudelaire-Verlaine-i attitűdöt túlozta – saját rovására – úgy hajtotta túl mű-
veiben is, az ő idejében már lehanyatlott francia költői irány, a szimbolizmus ele-
meit. Fiatalságát minden jel szerint ezek a kissé félreértett, túlságosan komolyan
vett »Hôtel Pimodan«-beli pózok és a megelőző kor önpusztító francia költőinek
kötelező példája kormányozta; s mire a pózokat legfőbb ideje lett volna levet-
keznie, már vérévé váltak – kénytelen-kelletlen következetes kellett, hogy ma-
radjon. Életét ekképp szépen »eltavaszolta«.

De ha már az Ady-pózoknál megálltunk, vegyük szemügyre, legalább érin -
tőleg, alkatának másik fő-fő jellemvonását, a földi dolgokkal való telhetetlen-
séget, a lehetetlent ostromló emberfeletti vonást. Sok más nyugtalansága
között, elsősorban ezek az ő »istenülő vágyai« nem hagyták békében. Hason-
lítható ebben mediterrán kortársához, akinek boldogságból, dicsőségből, sze-
relemből többet és szebben mért az Isten, sőt ráadásul majdnem kétszer akkora
élettel is megajándékozta: D’Annunzióhoz; mert ők ketten a nietzschei felújí-
tásban Európa-szerte jelenlévő antikvilágbeli emberfelettiséget, félistenszerű-
séget kb. egyforma fokon és módon keresték. Az itáliai, habár életével és nem
művével, a lehetetlenhez, a csodához magyar sorstársánál egy fokkal közelebb
jutott, pályáját mégis a nagy csalódottak »sono infelice« sóhajtásával fejezte be;
Ady pedig, mint egy kései, eltorzult Empedoklész, a züllés Etnájába vetette
magát. Ez a körülmény szintén hozzájárul ahhoz, hogy sokakat, a művészet je-
lenségeit is elsősorban etikai mértékkel mérőket, eltávolítson, vagy egyáltalán,
közel se eresszen magához. 

De 25 esztendő nagy idő, még halottnak is nagy: az ember, a porhüvely el-
porladt, a test igévé lőn; csak a mű maradt meg, az Ady-mű, mely évszázadunk
költeményes maradványai közt legmaradandóbb. 

Aki összegyűjtött verseit olvasgatja, némi fáradság ellenében hamarosan
könnyűszerrel el tudja választani a póz Adájától a vér Adyját, a szerepjátszó,
félistenkedő költőt az őszinteség emberétől. S akkor tudja meg csak igazán,
mekkora volt, milyen csodálatos volt az igazi költő benne, mennyivel több, mint-
sem attól kellene félteni, hogy idővel saját pózai és emberi foltjai el tudnák ho-
mályosítani. A nagy rosta érezhetően neki kedvez: minél több ocsúját hullatja
ki, annál jobban aranylik a tiszta magvak pazar s még így, rostáltan is, alig meg-
mérhető garmadája. Ő is azokhoz a költőkhöz tartozik, akiknek teljes műve
»kevesebb«, mint szemelt, válogatott javakiadásuk. (Ugyanezt, hogy egy egé-
szen közeli és friss példát említsek, Reményikről is el lehet mondani.) A teljes
mű irodalomtörténészeknek való, akik álság és valóság, korjelenség és kor-
feletti értékek közt könnyebben tudnak eligazodni; de egyáltalán nem alkal-
mas az átlagolvasók meghódítására, sőt néha, mint Ady esetében is,
elidegenítésre vezethet. Aki azonban kikalászolta magának a jobbik Adyt, a
nagy Ady-florilégiumot, az biztos lehet benne, hogy a legszilárdabb magyar köl-
tői halhatatlanságba kapaszkodott bele; olyan kincsnek, hogy ne mondjam: va-
lutának, birtokosa, melyet semmiféle világnézeti infláció, művészeti újhitűség,
meg nem kisebbíthet, át nem értékelhet. Az »élet teljes kórusát« hallgathatja,
melyben ott sír a nemzeti fájdalom, a szociális igazságkeresés, emberi gyógyulás
és gyógyításvágy, az Istennel való fájdalmas pereskedés, a szerelmi gyötrődések
szólama – s mindez olyan fokon, ahogy azelőtt s azóta senki sem szólaltatta.
Avagy volt-e még költőnk, aki a magyarság ügyének, vagy a Duna-medence
népei sorsának úgy végére látott volna, mint Ady Endre? Kis népek sorsát ki
fogta meg jobban, mint ő? (– most hirtelen csak a kevésbé ismeretesek közül
való: Dal a Hazugságházból című versére utalok, melyben a Paprika Jancsik és
Pintye Gligorok közös tragikuma felett borong.) Volt-e valaki, aki úgy tudta
volna versben követelni a társadalmi megújulást, a csökevényes állapotoktól
való elszakadást? Hát, aki a szerelmet, sokak fő-fő életbeli ügyét, a férfi és a
nő kietlen harcát olyan marcangoló őszinteséggel, tudósnak is beillő experi-
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mentális elmélyedéssel tárta volna apróra fel s olyan fúrorig menő mindent ki-
mondással panaszolta volna? (Listára nincs hely, ezúttal csak az Elbocsátó szép
üzenetet, A nagy Híd c. verseket említem, példaképpen.) S a messziről jövő,
elkéső népek s emberek örök Nyugat-vágyakozását hitelesebben és jellemzőb-
ben ugyan mik mutathatnák meg, ha nem az ő Párizs-versei?

A negyvenen alig volt túl, amikor meghalt. Utolsó, még életében kiadott kö-
tetében, a Halottak élén címűben, úgy mutatkozik, mint aki nagyon is győzi
szóval, kifejezésbeli egyenértékessel könyvelni, naplózni az első világháború
apokaliptikumát. Sőt, ami a legcsodálatosabb, éppen ebben az utolsó köteté-
ben, jelentkeznek a várva-várt, általános egyszerűsödés, az ige megtisztulásának
tünetei. Elmondható róla, hogy éppen amikor az apokalipszisről beszél, akkor
a legközérthetőbb s a legvilágosabb. (Példáuk A rémnek hangja, A nagy tivor-
nyán, Emlékezés egy nyáréjszakára, Nótázó vén bakák stb.) Nem arra bizo-
nyíték ez a tény is, hogy ez az emberi rom még költői fejlődésben volt? Nem
gondolhatnánk-e joggal arra, hogy ha még vagy húsz évig élhetett volna, ver-
seinek még nagyobb részét lehetne a »fiatalkori zsengék« osztályába sorolni,
hogy ama bizonyos »értelmetlenek«, túlságos bizarrak, mesterkélten szógyártók
is mind ide kerüljenek? 

Léte a Kényszerűség Fájának gyümölcse volt; mire megért, meg is romlott.
Romlásának okait ő maga a már sok nagyunkat elveszejtő magyar messiásvég-
zetben látja; »azért éltem tragikusan, bután, mert a sorsom magyar« – keres
némi mentséget s magyarázatot végzetére (Régi énekek ekhója). Alig hihető,
hogy egy szemernyi reménysége maradt volna 1919 elejére. Haláltusáját a nem-
zetével egynek érezte – sajnos, szinte jogosan. Egy félisten együtt látta pusztulni
magát hazájával, az Olympussal. 

Csak sajnálni lehet azokat, akikben nincs meg Ady felfogásának, megérté-
sének vágya vagy adottsága. Olyan magyaroknak lehet őket tekintenünk, akik
pl. sohasem tették lábukat Erdély földjére, s nem vesznek maguknak fáradságot,
hogy bejárják hepehupás, szomorúan és nyomorúan is szép tájait. Ezek a tar-
tózkodók és fanyalgók – ha az életet talán nem is – de a magyar költészetet
csak félig élik, csak félig érzik. Megelégszenek azzal, hogy egy csodálatos,
gauguini színekben gazdag ősrengeteg vad mélységei és szépségei helyett vi-
rágházak pálmáiban és angolkertek elfinomultabb remekeiben gyönyörködjenek.
(Mert az Ady-mű és a kortársi költészet közt kb. ez a különbség.) Megfosztják
magukat attól, hogy hallgassák a legnagyobb költőszív dobogását, amely, ha
mégoly rendetlenül és szörnyűeket rebbenve is, amíg dobogott, egy nagy ma-
gyar revenant vérkeringését szolgálta.” 

De félistenek pusztulása feltámaszthat-e elpusztult hazákat, vagy a haza
pusztulásra ítélése válhat-e megmaradásának zálogává? Ha Ady nem azt a „ma-
gyar sorsát” éli, hanem addigi életműve zsengékké sorolódik a folytatáshoz
mérten, akkor megírta volna, hogy ez sem lehetetlen. Mert „világok pusztulása”
is vezethetett világok szültéséhez. Trianon tanulságai tehát válhatnának a meg-
maradás zálogává. De ehhez nem szabad felejteni, és mindent ismerni, tudni
kell. Ez a megtartó emlékezet.

y

Csakazértis
Tinódi Gábor: A dél-erdélyi magyarság szellemi élete
1944/2.

A xenofób keleti világba taszított Erdélynek ez a déli része, mely a bécsi döntés
után nem térhetett vissza az anyaországhoz, nem csupán elszakadt szerves er-
délyi központjaitól és vezetőinek többségétől, de egy bosszúért lihegő, államilag
szervezett elnyomó gépezet darálójában találta magát.

„A dél-erdélyi magyarság számára a bécsi döntés után a kisebbségi életnek
az eddigitől lényegében különböző új szakasza következett be. Megváltozott a
magyarság száma és területi elhelyezkedése, de a vasgárda, később pedig az
Antonescu-kormány uralomra jutásával az ország politikai helyzete és törekvései
is lényegesen megváltoztak, a kisebbségi élet berendezésének fölépítését ezért
elölről kellett kezdeni.”

Kénytelen vagyok közbeszólni. Az elnyomó és homogenizáló román gépezet
már az első perc előtt elkezdte működését. A többi csak ráadás volt és ebből
keletkezhetett az ahhoz képest érzete.

„Az erdélyi magyarság két évtizedes kisebbségi küzdelmei folyamán Ko-
lozsvárt alakította meg szervezeteinek központját és a kolozsvári központból
igyekezett egész életét megszervezni. Kolozsvár elsősorban a kulturális életben
vált kisugárzó erővé, nemcsak azért, mert az iskolafenntartó egyházak nagyrészt
innen irányították a felekezeti iskolaügy megszervezését és védelmét, hanem
azért is, mert itt dolgoztak legjelentősebb irodalmi és tudományos intézmé -
nyeink, itt erősödött meg leginkább és vált szellemformáló erővé a magyar sajtó
és a színház. A három magyar egyház középiskolái, a két teológiai akadémia,
az egyetem magyar tanszéke és a főiskolai internátusok, az Erdélyi Múzeum
Egyesület és az Erdélyi Gazdasági Egyesület, valamint más magyar intézmé-
nyek természetesen Kolozsvárra vonzották az erdélyi magyar szellemi munkások
java részét. A Magyar Népközösség megszervezésével pedig diadalra jutott az
az elv is, hogy életünk minden ágának megszervezése ennek a csúcsszerveze-
tünknek hatáskörébe tartozik. Habár ilyenformán az irodalmi és tudományos
élet önállóan és a maga céljai szerint fejlődött, mégis megvolt az a központi
kulturális szerv, amely közművelődési életünk eseményeit, helyzetét számon
tarthatta és bizonyos kérdésekben egységes irányítást adhatott. A dél-erdélyi
magyarság elszakadt közművelődési központjától, és kulturális élete egyszerre
megbénult, illetőleg egészen összezsugorodott. Kolozsvártól elszakadva a ro-
mániai magyarság elveszítette legjelentősebb lapjait, folyóiratait, könyvkiadó-
vállalatait, színházát, valamint mindazoknak az egyesületeknek a központját,
amelyek az irodalmi és tudományos élet irányításával, valamint a népneveléssel
foglalkoztak. Mindezekkel együtt elveszítette az erdélyi irodalmi és tudományos
életet megteremtő szellemi gárdájának java részét. 

E sok veszteséghez még azt is hozzá kell tennünk, hogy a vasgárda kor-
mányzásának idején a gyülekezeti tilalom minden összejövetelt lehetetlenné tett,
és rendre mind bezárultak vagy hajléktalanokká váltak a magyar kaszinók, tár-
sadalmi egyesületek, kultúrházak is. Csupán a temesvári Magyar Ház könyvtára
és a brassói Katolikus Kör maradt meg olyan magyar közművelődési, illetve
társadalmi intézményképpen, amely lehetőséget nyújtott a magyar szellemi élet
tovább folytatására. Ez a két város nyújtott egyúttal a legtöbb lehetőséget a
magyar közművelődési munkára és a közönség előtt való megnyilatkozásokra.
Ezek azonban egymástól teljesen függetlenül és elszigetelve, minden közös el-
gondolás nélkül történtek. 

Ebben a helyzetben természetesnek tetszett az a kívánság, hogy a délerdélyi
magyar közművelődésügy újjászervezését a Magyar Népközösségnek kell vál-
lalnia. A Magyar Népközösség vezetősége azonban ezt a feladatot első szervező
gyűlése alkalmával az egyházakra hárította. Az egyházakat viszont a maguk is-
kolai és nevelésügyi feladataik annyira lefoglalták, hogy azon túl más, közös
szellemi munkára nem gondolhattak. A délerdélyi közművelődésügy irányítása
így a mai napig gazda nélkül maradt, s így ezen a téren alig beszélhetünk egyéb-
ről, mint sajtóéletünk és irodalmi életünk alakulásáról. A közművelődési élet
más megnyilatkozásairól alig-alig van hírünk. 

A változást követő hónapokban a délerdélyi magyarság számára még meg-
maradt egy országos jellegű napilap, a Brassói Lapok, valamint a kisebb je-
lentőségű aradi és temesvári napilapok, a Lugoson megjelenő Magyar
Kisebbség, az aradi Vasárnap c. katolikus kultúrszemle és a Hangya-központ
hivatalos lapja, a Szövetkezés. 1940–41 telén azonban az összes magyar
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nyelvű napilapokat betiltották és betiltották a kisebb vidéki hetilapokat, vala-
mint a Vasárnapot is. Eszerint nemcsak politikai napisajtó nélkül maradt a
délerdélyi magyarság, hanem egyetlen olyan folyóirata sem maradt, amely
szellemi kérdésekben tájékoztathatta volna. A Magyar Kisebbség, amely
1941. január 1-i számában a dr. Fodor József fölhívásával a fiatal nemzedék-
nek külön rovatot nyitott, értékes hagyományaihoz ragaszkodva, továbbra is
elsősorban kisebbségpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Így természetszerűleg
megnőtt az egyházi lapoknak, a hivatalos lappá vált Református Egyházi Élet-
nek, a róm. kat. Egyházközségi Tudósítónak és az Unitárius Jövendőnek a
jelentősége. Ezek közül csak az egyházi központban megjelenő Református
Egyházi Élet igyekezett számba venni a délerdélyi református egyházkerület
új helyzetét és feladatait, a másik két egyház lapja azonban megtartotta helyi
színezetét. 

Az 1940–41. év telén tehát a napisajtó nélkül maradt magyarság megma-
radt időszaki lapjaival igyekezett a hiányokat pótolni és olvasóközönsége szel-
lemi szükségleteit kielégíteni. Már az első időkben kitűnt azonban, hogy a
földrajzilag erősen megosztott délerdélyi területen szellemi téren is nehéz lesz
egy központot és onnan egységes irányítást kialakítani. A Romániai Magyar
Népközösség első nagyenyedi szervező gyűlésén négy város – Arad, Brassó,
Nagyenyed, Temesvár – nyújtotta be a maga vezetősége útján napilapra való
igényét. A politikai helyzet nem engedte meg ugyan ezeknek az igényeknek ki-
elégítését, de azok azért különböző formában még több ízben fölmerültek. Az
idők folyamán kitűnt, hogy a szellemi élet alakulásában a Bánság központjának,
Temesvárnak, és az erdélyi szellemi élet hagyományait képviselő Nagyenyednek
van a legtöbb vonzó és alakító ereje. 

Temesvár joggal hivatkozhatott a Bánság még mindig jelentős és egy töm-
böt alkotó magyar tömegeire, valamint már régóta meglevő és beszervezett
napilapjára, a Déli Hírlapra. A Déli Hírlap azonban 1940/41 telén éppen
úgy be volt tiltva, mint a többi romániai magyar lap, és így számára ismét meg
kellett szerezni az engedélyt. Nagyenyednek viszont a legnagyobb magyar fe-
lekezeti iskola, a Bethlen Kollégium adott a maga ősi szellemiségével és nagy-
számú tanári karával nagyobb jelentőséget. Itt alakult meg a Romániai Magyar
Népközösség központja is, itt székelt szövetkezeti hálózatunk központja, a
Hangya, és ide tette át dr. Szász Pál az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
központját is.

Ebben az időben éppen a két gazdasági szervezet, a Hangya és az EMGE
nyújtott a szellemi élet számára is fölhasználható kereteket. A Hangya meg
tudta őrizni a Szövetkezés című félhavi szaklapját, az Erdélyi Gazda engedélyét
pedig sikerült Kolozsvárról Nagyenyedre áthozva ismét bejegyeztetni és 1940
karácsonyára megindítani. Az új helyzetben mindkét lapnak úgy kellett átala-
kulnia, hogy olvasnivalót is nyújtson és a népnevelést is szolgálja. A Szövetkezés
Szövetkezeti Család és Kicsi Szövetkezők címmel a lapból kivehető és így nagy
példányszámban külön is terjeszthető melléklettel bővült ki. A Szövetkezeti
Család háztartási, népművészeti, gazdasági, egészségi kérdésekkel foglalkozott
főképpen, de közbe-közbe az irodalmat is szóhoz juttatta és nemzeti életünk
nagyjairól is megemlékezett. A Kicsi Szövetkezők pedig az ifjúsági lapot igye-
kezett pótolni, a gyermekekhez szólott. Tulajdonképpen folytatása volt az aradi
Regőstollnak, amelyben eddig az aradi szövetkező diákok írásai jelentek meg.
Maga a szerkesztő, Návrádi Ágoston, is ugyanaz maradt, és természetesen fő-
képp az aradi tanulók írásaiból szedte össze a melléklet anyagát. 

Az Erdélyi Gazdánál már más volt a helyzet. Itt tulajdonképpen nem egy,
már régóta meglevő lapot kellett az új követelmények szerint átalakítani,
hanem elölről kellett kezdeni a lap szervezési munkálatait. Magának az egye-
sületnek a megszűkült területen való újjászervezésével együtt járt a lap olva-
sótáborának beszervezése, de emellett meglehetős nehézséget okozott az új
munkatársi gárda toborzása, mert most már lehetőleg a Magyar Nép népne-
velő munkáját is az Erdélyi Gazdának kellett átvennie. A Brassói Lapok meg-

szűnése után, amikor a dél-erdélyi magyarság teljesen napilap nélkül állott,
természetes volt az a kívánság, hogy az új, népközösségi jellegű napilap Na-
gyenyeden induljon meg. 

Az új helyzetben tehát Nagyenyednek egyszerre megnőtt a közművelődési
fontossága, hiszen két kisebb református egyházi lapon kívül most már itt jelent
meg a két legelterjedtebb romániai magyar időszaki lap: a Szövetkezés és az
Erdélyi Gazda. A megnövekedett sajtófeladatokat azonban egyelőre két kis vi-
déki nyomdában kellett megoldani. Így jelent meg nagy nehézségek leküzdése
után, a két nyomda együttes munkájával, Kacsó Sándor szerkesztésében az Er-
délyi Gazda első száma 1940 karácsonyára. Az első szám, az eredeti célkitűzés
szerint a gazdasági szakanyagon kívül tájékozódást nyújtott az egyházak erővi-
szonyairól, iskoláiról, valamint a Magyar Népközösség új szervezetéről is.
Emellett irodalmi rovatot is nyitott, amely ettől fogva kéthetenként rendszeresen
közölt a magyar irodalom fejlődését bemutató cikkeket, valamint verseket és
elbeszéléseket is. Hosszú időn keresztül ez volt az egyetlen romániai magyar
lap, amely a magyar irodalomnak is helyet adott és néha-néha szellemi életünk
kérdéseire is felhívta a figyelmet. Zrínyi, Széchenyi, Vörösmarty vagy Kisfaludy
versei és prózája a kisebbségi élet nyomorúságában egyszerre új színt nyertek.
Ha tudjuk azt, hogy az Erdélyi Gazda 1941-ben számonként 15 000 példány-
ban fogyott el, valóban elmondhatjuk, hogy az egész délerdélyi magyar népben
szinte egymaga tartotta a lelket ezekben az időkben. Hogy az irodalmi anyag
közlése milyen küzdelmet jelentett, arra nézve elég megjegyeznünk, hogy a Ka-
zinczy Erdélyi útileveleit, Petőfi és Fazekas Mihály alföldi, illetőleg hortobágyi
költeményeit mind kicenzúrázták. 

Az Erdélyi Gazda azonban mégsem válhatott életünk minden kérdésével
foglalkozó néplappá. Külső akadályok miatt nem lehetett a lap anyagát bővíteni
és népnevelő anyaggal változatosabbá tenni, hiszen a lapnak még 1941 már-
ciusában két hónapig való betiltása állandó óvatosságra intett. A lap anyagának
legnagyobb részét a gazdasági szakanyag képezte. Főképpen a csombordi gaz-
dasági iskola tanárainak és az egyesület felügyelőinek közreműködése és dr.
Nagy Endre szerkesztői munkája tette ezt az anyagot szakszerűsége mellett is
mindig elevenné és változatossá. 

Az 1942. szeptemberi általános lapbetiltások alkalmával az Erdélyi Gazda
is elhallgatott pár hónapra, és csak 1943 áprilisában indulhatott meg ismét.
Ekkor azonban az eddig 32 lapon megjelenő félhavi gazdalap csak hetenként
egyszeri, 8 lapos terjedelemben való megjelenésre kapott engedélyt. A terje-
delem korlátozása önmagában még nem érintette volna nagyon érzékenyen a
lap munkáját, nagyobb baj volt ennél az, hogy ettől fogva csak gazdasági szak-
cikkek megjelenését engedélyezték. A romániai magyar népnek ettől fogva nem-
csak irodalmunkról nem lehetett beszélni, hanem pl. még népegészségügyi
kérdésekben sem lehetett számára tanácsot, útbaigazítást adni. 

A romániai magyar közművelődési élet újjászervezésének, az új lapok indí-
tásának idején, a nyomdahiány súlyos akadályként tornyosult sajtóéletünk elé.
A dél-erdélyi területen magyar köztulajdonban levő nyomda nem volt, a vas-
gárda kormányzásának idejében a zsidó kézen levő nyomdákat lefoglalták, s
így a megmaradt magyar sajtó számára alig voltak megfelelő magyar nyomdák.
1940–41 telén megindult a hajsza a nyomdák után, hogy magyar újságot és
magyar könyvet lehessen nyomtatni. A már meglevő nyomdák segítségével Te-
mesvárt lehetett a sajtókérdést leghamarább megoldani. Ottan legfennebb gaz-
dát változtattak a régi, jól berendezett nyomdavállalatok, amelyek a román lapok
nyomása mellett még egy-két nagyobb magyar napilapnak a megjelentetését is
elbírták. Nagyenyeden azonban új nyomdát kellett fölszerelni ahhoz, hogy ko-
molyabb könyvkiadásra és lapindításra gondolni lehessen. Hosszas alkudozások
után sikerült csak a Bethlen Kollégiumnak Aradon egy síknyomdát vennie és
az 1941 őszén végre elkezdhette a munkát. Aradon magyar kézen maradt a
minorita rendház tulajdonában levő Vasárnap nyomda, Temesvárt viszont az
erdélyi róm. kat. püspökség megvette a Victoria nyomdát. 
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Az elnémult sajtó új megszólalását azonban – első ízben – nem a magyar
közösség tette lehetővé. 1941 januárjában ugyanis csak a Temesvárt megjelenő
Magyar Néplap kapott nyomási és terjesztési engedélyt. Ez a szegényes külsejű
és tartalmú kis lap a régi esti filléres újságokra emlékeztetett. Az idegen érde-
keket szolgáló lapnak Szász István volt a szerkesztője, de a tulajdonosnak,
Franyó Zoltánnak az irányítása látszott rajta. A lap legnagyobb részben csak
a hírek puszta közlésére szorítkozott, de olcsósága miatt gyorsan elterjedt.
A Magyar Népközösség viszont csak március közepén kapott egy napilapra en-
gedélyt és azt egyelőre a temesvári Déli Hírlapnak juttatta, mivel Nagyenyeden
megfelelő nyomda hiányában még nem lehetett lapot indítani.” 

Személyes okból szólalok meg, mikor megjegyzem, hogy ez a Szász István
nem apám volt, még csak nem is rokon, de később is vitatott szereplője volt a
magyar ügyekkel kapcsolatos romániai történéseknek.

„A külső körülmények úgy hozták magukkal, hogy a Déli Hírlap vált a ma-
gyarság egyetlen napilapjává, az erdélyi részek magyarsága hasztalan zúgoló-
dott ezért hosszú időn keresztül. Az elégedetlenségnek megvoltak a komoly
okai. A lap ugyan magán viselte a »Romániai Magyar Népközösség lapja« hang-
zatos föliratát, de szerkesztője Vuchetich Endre ezt a maga elképzelései szerint
szerkesztette, mivel ő volt a lap tulajdonosa is egész 1942 őszéig, amikor a
Népközösség a lapot megvette. 

Irodalmi életünk megindítására egyetlen komoly kísérlet történt: az 1941.
július 7-én decemberi határidővel meghirdetett regény, novella és vers pályázat.
A pályázatnak az lett volna a célja, hogy a kisebbségi életet kifejező munkákat
hozzon felszínre. Ez a kísérlet azonban már eleve hiábavalónak tűnt, mert hi-
szen ilyen természetű művek a cenzúra miatt alig-alig jelenhettek meg. A bécsi
döntés után megszűkült kisebbségi életben nem lehetett új irodalmi virágzásra
számítani. Hiszen ezekben az években a romániai magyar értelmiség olyan sú-
lyos veszteségeket szenvedett, itt maradt részét pedig annyira lefoglalták a
mindennapi élet gondjai, hogy irodalmi munkára alig maradhatott nyugalma.
És hiányzott elsősorban az a 20–30 év körüli fiatalság, amelyből egy új iro-
dalmi nemzedék kialakulhat. Másrészt a cenzúra szigora lényegesen súlyos-
bodott, és így a komolyabb írótehetségek éppen legbensőbb mondanivalóikat
fojtották magukba. 

A Déli Hírlap irodalmi pályázata mégis nagy érdeklődést váltott ki, ezt mu-
tatta a beérkezett munkák nagy száma, ezek között azonban igen kevés ütötte
meg az irodalmi színvonalat. (…) A bírálók egymástól eltérő véleményét a szer-
kesztőségben utólagosan egységesítették és ez nem vált mindig az értékelés ja-
vára. 

A pályázat eredményét a lap 1942. május 25-i és június 15-i számaiban
tette közzé. Az olvasóközönség méltán várhatta volna ezután, hogy a lap a si-
kerültebb munkákat közölni fogja. Erre akkoriban a Déli Hírlapnak lett is volna
tere, mert hiszen a lap vasárnapi száma 12 oldal terjedelemben jelent meg.
Igaz ugyan, hogy ebből csak két oldalt szentelt a szerkesztő a Szellemi életünk
rovatnak, amelyben elbeszéléseket és irodalmi vonatkozású cikkeket is közölt,
de ezt sem használta fel a pályázatra befutott jobb versek és elbeszélések köz-
lésére. Így azután a Déli Hírlap pályázata a lap irodalmi színvonalát nem emelte
és íróinknak nem adott serkentést, bátorítást. Amikor később a megdicsért
munkák közül egy-egy nagy időközökben megjelent, az irodalmi élet kialakulá-
sára már nem lehetett semmi hatása. 

A kényszerű hallgatás kínja azonban mégsem hagyta nyugodni íróinkat, ha
lapjaink részéről nem találkoztak megfelelő kezdeményező, irányító szellemmel,
maguk indultak meg írói feladataikat és az új életben meghagyott lehetőségeket
megtalálni. A Déli Hírlap 1942. július 13-i számában Kakassy Endre körkér-
dést tett fel íróinknak és vallomásra szólította fel őket írói hivatásukról és a
délerdélyi irodalmi feladatokról. Az ankét során Abafáy Gusztáv, Vita Zsig-
mond, Farcádi Sándor, Kacsó Sándor, Fekete Nagy Mihály, Szemlér Ferenc,
Serestély Béla, Nikodémusz Károly, Horváth Jenő és Kiss Béla nyilatkozott.

A tíz erdélyi író egyöntetűen hitet tett az írói szónak a háború és a súlyos élet-
küzdelmek közepette is meg nem szűnő örök hivatása mellett. Az írók a nehéz
körülmények nyomására sem hajlandók a megalkuvásra, ragaszkodnak hitükhöz
és látják az irodalom életalakító, nevelő és fölemelő munkáját. A szólni akaró
írók a kereteket és lehetőségeket keresik, hogy népükhöz szólhassanak, ezért
sürgetik az egymással való személyes találkozást, eszmecseréket, a Népközös-
ség keretei között egy irodalmi szakosztály létesítését, a könyvkiadás megszer-
vezését, folyóirat indítását, antológia kiadását. 

Mindezekből a tervezgetésekből alig valósulhatott meg valami az ezután kö-
vetkező időkben. Az utazási nehézségek és a gyülekezési tilalom miatt nem le-
hetett megvalósítani az egymástól távol élő írók találkozását, legfennebb az
enyedi és brassói írók között vált élénkebbé az érintkezés az ősz és a tél folya-
mán. Tervek születtek és indultak útnak, hogy ne aludjék el egészen a magára
hagyatott, megkötözött magyar szellem és a körülötte emelt falak rései között
valami kiszűrődjék a magyar néphez is. 

1942 októberében a Magyar Népközösség átvette a Déli Hírlapot és
megbízásából dr. Puhala Sándor lett a lap szerkesztője. Ez azonban lényeges
változást egyelőre még nem hozott; csak a lap vezércikkei váltak tartalma-
sabbakká, ellenben a lap terjedelmének korlátozása miatt november végén
még a Szellemi életünk rovat is elmaradt. 1943. január 13-tól kezdve dr.
Olosz Lajos neve kerül a lap homlokára, ő a főszerkesztő és mellette Martzy
Mihály végezte a felelős szerkesztői teendőket. Ettől kezdve a lap mind na-
gyobb erőfeszítéseket tesz, hogy a politikai és szellemi életben egységes irá-
nyítást adjon olvasóinak. A lap hangján, összeállításán gyökeres változás
mégis csak akkor történik, amikor Kakassy Endre márciusban Temesvárra
költözik és átveszi a lap szerkesztési munkájának irányítását. Ettől kezdve a
hat oldalra zsugorodott lap eleven és változatos tartalmú. Igyekszik hazai tár-
sadalmi kérdéseinket felszínen tartani és hetenként Szemhatár c. rovatában
széttekint a magyar szellemi és művészeti élet eseményei között is. A szer-
kesztő most már nem hagyja pihenni az erdélyi írókat, hanem munkába állítja
őket. Új munkatársakat toboroz és cikkei most már valóban hozzászólnak
társadalmi életünk feladataihoz és megvilágítják műveltségünk fontos kérdé-
seit. A szerkesztőn és a lap belső munkatársain kívül főleg Abafáy Gusztáv,
Szemlér Ferenc, Kacsó Sándor, Kiss Béla, Vita Zsigmond cikkeivel találko-
zunk mostantól kezdve sűrűbben a lap vasárnapi számaiban. A kisebb iro-
dalmi és művészeti cikkeken kívül legjelentősebb a népi műveltség kérdéseiről
megindított cikksorozat, amely az új magyar műveltség vállalásával határozott
irányítást ad az olvasóknak. 

A Déli Hírlap megélénkülésével egy időben a délerdélyi magyar irodalmi
folyóirat engedélyezése tárgyában is tárgyalások folytak. Az északerdélyi ro-
mánság Viaţa Ilustrată c. folyóirata ellenében a délerdélyi magyarság is már
régóta igényelt magának egy irodalmi és társadalmi folyóiratot. A Magyar
Népközösség végre 1943 májusában megkapta a Havi Szemle c. folyóirat
engedélyét. A folyóirat engedélye Aradra szólott, ahol annak kiadása a régóta
pihenő Vasárnap nyomdavállalatára hárult. A Népközösség megbízásából
Molnár Árpád, a Vasárnap c. lap egykori szerkesztője és nyomdaigazgatója
lett a folyóirat felelős szerkesztője, a szerkesztés munkáját pedig Fischer Ala-
dárból, dr. Olosz Lajosból és Vita Zsigmondból álló szerkesztőbizottságnak
kellett végeznie. 

A dél-erdélyi magyarság folyóirata, a Havi Szemle tehát csak 1943 júniu-
sában indulhatott meg. Talán nem egészen úgy indult el, mint ahogy azt íróink
elképzelték, mert hiszen csak 20 oldalas terjedelemben jelenhetett meg, és a
szerkesztőbizottság háromfelé lakó tagjai csak a legnagyobb nehézségekkel
tudták az egységes szerkesztői munkát kialakítani. A Havi Szemle szerkeszté-
sénél az a különös helyzet állott elő, hogy a szerkesztőbizottságnak csak egyet-
len tagja, Fischer Aladár lakott Aradon, a szerkesztőbizottság másik két
tagjának pedig Kisjenőről, illetve Nagyenyedről kellett egy-egy megbeszélésre
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elutaznia. Maga Fischer Aladár azonban súlyos betegsége miatt hamarosan ki-
dőlt a folyóirat szellemi irányítóinak sorából, és így Aradon nem volt, aki a lap
szellemi tartalmát megszabhatta volna. A másik nagy nehézséget a sokszor he-
teket igénybe vevő, Bukarestben való cenzúráztatás okozta. A cenzúra szigo-
rúsága miatt a folyóirat nem tájékoztathatta olvasóit a magyar irodalmi életről,
lassúsága miatt pedig megjelenése sokszor késedelmet szenvedett. A folyóirat
első féléve mégis jelentős fejlődést mutat. A folyóirat terjedelmét 32 oldalra
lehetett emelni, de ezzel együtt szépült külső kiállítása és gazdagodott belső
tartalma is. A munkatársak egyre növekvő tábora nagyobbrészt az erdélyi ré-
szekből kerül ki és az erdélyi szellemi élet hagyományait igyekszik megőrizni.
Kacsó Sándor, Kakassy Endre, Olosz Lajos, Szemlér Ferenc és Horváth Jenő
férfias, mély érzéseket megszólaltató lírája mellett főleg a történelmi értékeinket
és népi műveltségünket bemutató cikkek adják meg a folyóirat szellemi irány-
vonalát. A Havi Szemlével a délerdélyi magyar irodalmi élet új korszakába lé-
pett, az első tapogatózások után megindult az alkotások korszaka. És hogy a
délerdélyi magyarság folyóirata valóban rég érzett hiányt töltött ki, azt mutatja
a meginduláskor támadt elemi érdeklődés. Az első számok után hamarosan
3500-ra nőtt a lap fogyasztóinak tábora. A három éves szellemi elzártság alatt
a délerdélyi magyarságban mohó vágyakozás nőtt a szellemi együttélés, az iro-
dalom erősítő, öntudatot adó szava iránt. 

A délerdélyi sajtóélet fejlődése után a délerdélyi könyvkiadásról is be kell
számolnunk. A sajtóélet újjászervezésével kapcsolatos nehézségek még nyo-
masztóbban hatottak a könyvkiadásra. Hiszen könyvkiadó, a könyvkiadást és
terjesztést elősegítő intézmények nélkül alig képzelhető el a közönség szélesebb
igényeit is kielégítő könyvkiadás. Az egyéni próbálkozások hatása a legtöbb
esetben csak szűk körre terjedhet ki. 

Könyvkiadó hiányában a romániai magyar egyházakra, a Magyar Kisebb-
ségre és a Hangya Szövetségre és az EMGÉ-re hárult főképpen a magyar köny-
vek kiadása, illetőleg terjesztése. Az egyházak és intézményeink természetesen
a maguk céljainak megfelelő, feladataikat szolgáló munkákat adtak ki és azokat
szervezeteik útján tudták terjeszteni, a Magyar Kisebbség azonban csak a maga
meglehetős szűk olvasótáborára támaszkodhatott. Kiadványai kezdettől fogva
tudományos jellegűek voltak, és a magyar közönség, sajnos, alig vett róluk tu-
domást. 1941-től kezdve Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek címmel
füzetsorozatot indított meg, amelyben főleg a fiatal nemzedék tanulmányai je-
lentek meg. A 12. füzet után azonban ez a vállalkozás megszűnt, anélkül, hogy
szellemi életünkre különösebb hatása lett volna. Kisebb jelentőségű a Hangya
központ könyvkiadása. A Szövetkezeti Könyvtárnak, a bécsi döntés óta csak
két kötete jelent meg. Az egyik a fogyasztási szövetkezetek alakításáról, a másik
az iskolaszövetkezetekről szól. Az EMGE 1941-től kezdve adott ki néhány gaz-
dasági füzetet és azokat nagy példányszámban terjesztette tagjai között. Min-
dennél számbelileg sokkal jelentősebb volt az egyházak és az iskolák céljait
szolgáló könyvkiadás. Ezt mutatja a vallásos irodalomnak, később pedig a tan-
könyvirodalomnak nagy fellendülése. Imakönyvek, énekeskönyvek, bibliaolvasó
kalauzok és vallásos elmélkedések, pásztorlevelek jelzik azt, hogy egyházaink
a nyomtatott szó erejével is megróbálják a lelkek épülését szolgálni. 

Nehezebb feladatot jelentett egyházaink számára a tankönyvkiadás. A bécsi
döntéskor ugyan sikerült Nagyenyedre lehozni a kolozsvári Minerva tankönyv-
állományának egy részét, ez főképpen a középiskolák szükségletét valóban jó
ideig el is látta, de a gyorsabban rongyolódó elemi iskolai tankönyvek pótlására
azonnal gondolni kellett. A római katolikus egyház temesvári nyomdájában régi
tankönyveket jelentet meg új kiadásban az elemi iskolai tanulók számára, a
délerdélyi ref. egyház pedig a Bethlen-nyomda felállítása után látott hozzá a
tankönyvkiadáshoz. A Bethlen nyomda első kiadványa az Erdélyi-Nemes: Be-
tűerdő c. teljesen új ábécé és olvasókönyv volt, azt hamarosan követte a többi
elemi iskolai tankönyv is. A középiskolai tankönyvek közül eddig csak a Szath-
máry-Zalányi-féle Növénytan jelenhetett meg, a régóta nélkülözött magyar tan-

könyvek kiadása engedélyezés hiányában még ma is késik, és úgy látszik, a
Toldi megjelenése is veszélyes a román államra nézve, mert mindmostanig nem
engedélyezték. 

A bécsi döntést követő első két évben önálló szépirodalmi munkáról alig
beszélhetünk. 1941-ben nyolc magyar szépirodalmi munka jelent meg Romá-
niában, 1942-ben pedig csak hat. (…) A magyar nép szélesebb rétegeire te-
kintő könyvkiadás megszervezésére 1942 nyarán történt az első céltudatos
próbálkozás. A nagyenyedi Bethlen Kollégium és a gyulafehérvári Mailáth-
gimnázium tanári kara elhatározta, hogy könyvkiadó és közművelődési szerv
hiányában népnevelő füzetsorozatot indít, és azt egyházaink, később pedig a
Hangya-szövetkezetek segítségével megpróbálja a magyar néphez eljuttatni.
Az első ilyen kiadvány, Szentmiklósi Ferenc és Vita Zsigmond: Magyar nép-
mesék c. könyve 1942 őszén jelent meg és hamarosan el is fogyott. Ezt követte
dr. Musnai László Kőrösi Csoma Sándorról szóló füzete, majd pedig ismét
egy, az előbbinél jóval vastagabb, népmesegyűjtemény. Egy időközben tervbe
vett és előkészített magyar daloskönyv külső nehézségek miatt még nem jelent
meg. 

Az első tervszerű könyvkiadási kísérletnél hamar kitűnt, hogy a sokféle mun-
kában elfoglalt, kisszámú délerdélyi tanárság egymaga nem tud a romániai ma-
gyarság számára mindig új népnevelő füzetekről gondoskodni, másrészt pedig
az, hogy a könyvterjesztést csupán az egyházak segítségével, megfelelő szer-
vezet nélkül sokáig nem lehet eredményesen folytatni. 

Hosszas tanácskozások után 1943 nyarán végre az aradi Kölcsey Egyesület
vette kezébe a szépirodalmi könyvek kiadását. Azóta a Vasárnap nyomdájában
gyors egymás utánban meg is jelent Mikszáth Kálmán: Két koldusdiák, Móricz
Zsigmond: Pillangó és Szemlér Ferenc: Hazajáró lélek c. könyve. Ezzel élén-
kebbé vált könyvkiadásunk, és végre értékes szépirodalmi művek is eljuthattak
népünk szélesebb rétegeihez. Az első könyvek sikere lehetővé tette egy eredeti
munka kiadását is, amit valószínűleg most már más eredeti munkák is követni
fognak. 

Félve és bizonytalanul, az új helyzet feladatait és lehetőségeit lassan kita-
pogatva indult az első szépirodalmi munkák kiadása Dél-Erdélyben. Ezt az új
indulást nem hasonlíthatjuk az erdélyi irodalomnak 1919 utáni virágzásához.
Nem egy Reményik Sándor vagy Áprily Lajos verseskötetével indult az új iro-
dalmi élet, akiknek a tehetségét annak idején egyszerre lángra lobbantotta a
reájuk szakadt kisebbségi sors, hanem egy népmesegyűjteménnyel és már sír-
ban nyugovó nagy magyar írók regényeivel. Az első szépprózai próbálkozások
I. Kubán Endre regénykísérletei, az első verseskötet Bojhos Mihály és Galló
Géza verseit tartalmazza. A ma dúló világháború kellős közepén, egy kettésza-
kadt országrész nyomorék felében, sanda gyanúsítások és gyűlölködések kö-
zepette, talán nem is lehet új irodalmat teremteni. 

Az író elnyeli a maga legégetőbb fájdalmait, mert kiáltásait nem tudja né-
péhez eljuttatni. Nem önmagáról kell szólnia, hanem népét kell a magyar szel-
lem örök folyásával, művelődésünk értékeivel, örökségadóival összekapcsolnia.
Ennek a népművelő munkának fontossága égeti már az első időtől kezdve ér-
telmiségünket, íróinkat. Ezt mutatja a Déli Hírlap számos cikke, ezt az első
tervszerű könyvkiadási kísérletek és ezt a naptárak. 

A délerdélyi magyar irodalmi törekvéseket az első két évben talán naptáraink
világítják meg leginkább. A délerdélyi magyarság naptárai az első pillanattól
fogva egy egész népkönyvtár-sorozatot pótoltak. Ezek a naptárak nemcsak múló
szórakozást vagy felületes tudást nyújtottak, hanem alaposan és világosan tá-
jékoztatták az olvasót az élet legkülönbözőbb ismereteiről. Az egyházak életére,
a helyes gazdálkodásra, az egészséges életre, a szövetkezetek munkájára stb. vo-
natkozó cikkeken kívül gazdag szépirodalmi anyagot is adtak, szellemi életünk
fontos évfordulóiról is megemlékeztek. 1940-ben a bécsi döntés után közvetlenül
nyolc, 1941-ben hét, 1942-ben pedig 15 magyar naptár jelent meg. Ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy legjelentősebb naptáraink 10000–18000-es példány-

yy
798

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 798



számban jelentek meg, akkor tisztában lehetünk népművelő munkájuk jelentő-
ségével. 

Ha naptárainkat egyenkint tanulmányozzuk, hamar kitűnik, hogy egyháza-
inknak, az EMGÉ-nek, a Hangya-szövetségnek, és a Romániai Magyar Nép-
közösség Bánsági Szervezetének voltak a legtartalmasabb naptárai. Ezeket a
naptárakat a legtöbb esetben neves írók, gyakorlott szerkesztők állították össze
jól átgondolt terv szerint és a munkatársak seregével. 

Az első évben, 1940-ben csak a római katolikus és az evangélikus egyház
adott ki önálló naptárat, a Hangya naptár viszont az erdélyi római katolikus,
református és az unitárius egyház közreműködésével jelent meg. Ez a több mint
180 oldalas vastag könyv nemcsak azért jelentős, mert egyházaink pontos név-
tárát adta, hanem azért is, mert a szövetkezeti és gazdasági szakanyagon kívül
bepillantást engedett egyházaink belső életébe, múltjába és történelmünk, iro-
dalmunk nagy alakjait is igyekezett megismertetni az olvasókkal. Olyan örök ér-
tékeinkről és művelődéstörténeti eseményekről esett itten szó, mint pl. a
gyulafehérvári székesegyházról, Károlyi Gáspár Biblia-fordításáról, Kölcsey Fe-
rencről, Dávid Ferencről, Brassai Sámuelről, a könyvnyomtatás kialakulásáról
és a nevelő hatású cikkek között helyet kapnak Reményik Sándor, Sík Sándor
költeményei, valamint egy-egy dél-erdélyi költő verse is. Első kísérletnek minden -
esetre gazdag és változatos anyagot nyújtott a Hangya-naptár, habár a különböző
jellegű egyházi részek miatt nem tudott egészen egységes hatást kelteni. 

Az egyházi naptárakban is értékes népnevelő és közművelődési cikkekkel
találkozhatunk. Így pl. az 1941. évi Katolikus naptárban a bukovinai csángók-
ról, a rokon népekről, a helyes táplálkozásról, az egészség védelméről stb. ol-
vashatunk. Az Evangélikus naptár viszont ugyanebben az évben a tatárjárásról,
Reményik Sándorról, a finnekről, Mátyás királyról és a csángó nép művésze-
téről emlékezett meg. A történelmi visszapillantásokhoz kapcsolódó irodalmi
közlemények (részlet Makkai Sárga viharából, Szentimrei-versek) valóban ele-
venné és népművelő erejűvé tették a naptárt. 

A Magyar Gazda naptára az 1941. évre egészen szakjellegű volt, és így
kisgazdáink valósággal egy gazdasági szakkönyvet kaptak benne kézhez, emel-
lett azonban az EMGE elmúlt évi munkájára is részletes visszapillantást nyúj-
tott. Megemlítjük a Magyar Népközösség Bánáti Szervezetének a kiadványát,
a Magyar Népnaptárt, amelyben a magyarság bánsági vezetői szólaltak meg
közérdekű kérdésekkel kapcsolatban és az igen változatos tartalmú Legjobb
naptárt. Ez utóbbit az Ágisz közművelődési szakosztálya adta ki Brassóban.
Talán ebben a naptárban kapott a legtöbb helyet a magyar irodalom. Rövid iro-
dalmi összefoglalás után Garay Obsitosát, Petőfi, Ady, Juhász Gyula, Áprily,
Erdélyi József verseit, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Ter-
sánszky J. Jenő stb. novelláit és más irodalmi és történelmi vonatkozású cikkeket
talál benne az olvasó. 

A következő év további fejlődést hozott. A Legjobb naptár nem jelent meg
többé, de az eddigi naptárak mellé fölsorakozott a Református naptár is. A
cenzúra most már megnehezíti a történelmi vonatkozású cikkek megjelenését,
de a nemzeti életünkre nézve fontos évfordulókról mégis igyekeznek megemlé-
kezni naptáraink. A Református naptárban pl. Széchenyi István grófról és Kő-
rösi Csoma Sándorról, a Katolikus naptárban Batthyányi Ignác püspökről, a
Batthyáneumról és a bánsági magyarság kultúrtörténetéről jelentek meg cikkek.
A hivatalos helynevek írását most már olyan brutális módon követeli a cenzúra,
hogy a Timişoarai (Temesvári) Pelhártról és Nicolaus de Timişoara-ról olvas-
hatunk. Az Evangélikus naptár irodalmi részében az év nagy halottairól, Babits
Mihályról és Reményik Sándorról, emlékezett meg, de emellett Madách ismer-
tetését is megkísérelte, Az ember tragédiája egy részének közlésével. Széchenyi
Istvánról a Hangya naptár és a Magyar névnaptár is megemlékezett, ez utóbbi
még Arany Széchenyi-ódájának is közölte egy részét. Itt kell megjegyzenünk,
hogy a Magyar népnaptár egyházi, társadalmi és gazdasági kérdéseken kívül
a sporttal, a testneveléssel is rendszeresen foglalkozott. 

Az irodalom is mind nagyobb erővel hatol be naptárainkba. (…)
Így gazdagodik az idők folyamán naptáraink irodalmi és népművelő rovata.

Itt ismerhetjük meg összesítve, áttekinthető módon egyházaink, iskoláink, in-
tézményeink munkáját, innen árad ki egyházaink világképe és szervezeteink ne-
velő munkája. Nevelő és figyelmeztető hatásúak naptáraink képei is, mert
vezetőinket, intézményeink életét, sokszor pedig legszebb műemlékeinket mu-
tatják be az olvasóknak. 

Az egyes naptárak jellegét természetesen kiadóik határozták meg s így azok
egymást részben kiegészítő, de különböző feladatok szolgálatában álltak. Amint
azonban az eddigiekből is láthattuk, a Katolikus naptár szerkesztőségének min-
dig különös gondját alkotta, hogy változatos gyakorlati jellegű népnevelői anya-
got adjon, a Református naptár egységes elgondolás szerint inkább lelki
kérdésekkel, 1944-ben pedig a gyermek életével és értékével foglalkozott, az
Evangélikus naptár a változatos olvasnivalón kívül főként a csángó nép életével
foglalkozott, népmeséket és népballadákat közölt. 

Legnagyobb fejlődést a Hangya naptáron és a Gazda naptáron vehetünk
észre. Az előbbit Fekete György szerkesztette nagy körültekintéssel és a szö-
vetkezeti részen kívül mindig terjedelmes részt szentelt műveltségünknek, a
szépirodalomnak, a gyermekeknek, az asszonyoknak, valamint más gyakorlati
kérdéseinknek. Így jelentek meg itten cikkek délerdélyi magyar szellemiségünk
örökhagyóiról, intézményeink (a Bethlen Kollégium, a Mailáth-főgimnázium)
múltjáról, népdalainkról, Móricz Zsigmondról és irodalmunk más nagyjairól.
A Gazda naptárnak viszont Kacsó Sándor egységes szerkesztői elgondolása
adott magas színvonalat. Az 1942. évi Gazda naptár évszakokra osztva tekint
át az év gazdasági teendőin, az 1943. évi történelmi jellegű naptár volt, a kis-
gazda életének fejlődésén, egész gazdálkodásunk történetén vezetett át köz-
vetlenül, mesélgető módon, az 1944. évi pedig az egyes gazdasági kerületek
népi és gazdasági életét mutatja be gazdag irodalmi anyag kíséretében. Az iro-
dalmi és népművelési szempontok itt is egyre inkább előtérbe kerülnek. A
három év folyamán így lettek naptáraink népünk számára nélkülözhetetlen szak-
munkákká, szellemi vezetőkké, gyakorlati tanácsadókká. Ezek a naptárak igye-
keztek pótolni a hiányzó magyar népies kiadványokat és a néplapot, ápolták a
magyar művelődés egységét, irodalmunk szeretetét és a megtépdesett, töredező
magyar öntudatot erősítgették. Ezért kellett róluk hosszabban írnunk, hiszen a
legújabb időkig a délerdélyi magyarság könyvkiadásának legjelentősebb részét
naptáraink tették ki. 

Ha végül számszerűleg is áttekintjük könyvkiadásunkat, a következő, bi-
zony nagyon szerény számokat kapjuk. Mindjárt a bécsi döntést követő idő-
szakban, 1940-ben 18 magyar munka jelent meg. Ebből 8 naptár volt, a
többi munka közül pedig csak a Jakabffy Elemér: Krassó-Szörény vármegye
története c. munkája tekinthető könyvnek. 1941-ben 52 magyar kiadvány je-
lent meg, ebből 6 darab alig pár lapos egyházi körlevél, jegyzőkönyvi kivonat,
képsorozat vagy kotta, 10 darab pedig alig egy ív terjedelmű különlenyomat
volt. Eszerint 36  könyvnek nevezhető kiadvány jelent meg 1941-ben, de
hogy ezekről némi fogalmunk legyen, elég megjegyeznünk azt, hogy csak 14-
nek a terjedelme haladta meg a 100 oldalt. 1942-ben 54-re emelkedett a
kiadott munkák száma, ebből 15-öt tett ki a vallásos irodalom és ugyanannyit
a naptárak. Ezenkívül főleg a megjelent tankönyvek száma emelkedett (6).
Ezek az adatok önmagukban is eléggé jelzik a romániai magyar könyvkiadás
törekvéseit és talán – lehetőségeit is. 1942-ben pl. 4158 könyv jelent meg
összesen Romániában. A magyar könyvtermelés tehát ennek alig 1,3%-át
tette ki. Az 1943. év számbelileg valószínűleg nem hoz emelkedést, de ér-
tékben annál inkább. Most jelennek, meg az első értékesebb eredeti munkák:
Szemlér Ferenc: Hazajáró lélek c. visszaemlékezései, Kabós Éva: Amit az
én sorsom megad nekem c. verseskötete és a Romániai Magyar Írók Antoló-
giája. Ez utóbbi az első kísérlet dél-erdélyi magyar íróink együttes bemuta-
tására. 
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Ha végül a könyvkiadás helyei szerint akarunk az új irodalmi központ ki-
alakulására következtetni, meglehetős ingadozásokat láthatunk. Az első évben
Temesvár vezet, utána Nagyenyed, majd Brassó következik, 1941-ben azon-
ban már Nagyenyeden jelenik meg a magyar munkák 50%-a, és Temesvár után
Arad kerül a harmadik helyre, 1943-ban pedig úgy látszik, hogy a nagyenyedi
könyvkiadás kissé visszaesett és Arad tört előre. A könyvkiadásnak ezek az
ingadozásai, változásai nem annyira a szellemi központ keresését mutatják,
mint inkább azt, hogy könyvkiadásunk fejlődését három magyar egyházi kézen
levő nyomda és a hozzájuk fűződő érdekek befolyásolták. A szellemi erők azon-
ban nem mindig vannak ott, ahol megvannak a könyvkiadási lehetőségek. Az
Erdély részi írók munkái pl. néha Temesvárt vagy Aradon jelentek meg, Aradon
viszont, ahol ma az egyetlen romániai magyar folyóirat szállást és a szépiro-
dalom kiadót kapott, jelenleg nem lakik egyetlen magyar író sem. A különböző
erőknek ez a nagy megosztottsága okozza azt, hogy délerdélyi életünkben nem
tud egy olyan szellemi központ kialakulni, amelynek tekintélyét mindenütt el-
fogadnák. 

Számos kísérlet, sok megtorpanás és kudarc, keserű csalódások jellemzik
a délerdélyi magyarság három éves szellemi életét. A romániai magyar író évek
óta magába fojtja vágyait, keserűségeit, népét féltő aggodalmait, vagy óvatosan
keresi a megnyilatkozás lehetőségeit és elodázhatatlan feladatait. Maga az írott
szó is csak megszűrve juthat a közönséghez, a közvetlen érintkezés, előadások
rendezése tiltva van. 

A délerdélyi magyar szellemi életet ma szinte kizárólag lapjaink munkáján
és a megjelent könyveken át ítélhetjük meg, az eszmék és gondolatok áradásá-
ról, nyilvános és tervszerű közművelődési életről alig beszélhetünk. A magyar
szellemiség őrzőinek ma nincs alkalmuk, hogy a magyar közösséggel találkoz-
zanak és elindított szavuk válaszát is meghallják, hanem csendben, visszavo-
nulva kell dolgozniok. Így munkájuk hatását, gondolataik továbbterjedését sem
láthatják tisztán. Két irodalmi egyesületünk, a temesvári Arany János Társaság
és az aradi Kölcsey Egyesület teljesen elnémult. A Kölcsey Egyesület azonban,
habár nyilvános előadásokat nem is rendezhetett, legalább az ifjúság irodalmi
nevelését igyekezett pályázatokkal irányítani, és hozzájárult az aradi róm. kat.
főgimnázium szegény tanulóinak segélyezéséhez. Legújabban pedig a gyors
egymás utánban megjelenő »fecskés könyvek« kiadásával igyekezett a dél-erdélyi
magyar nép könyvéhségét kielégíteni. Ifjúságunk nevelését az egyházi lapjaink-
ban meghirdetett pályázatok is jelentősen szolgálták. Ezek közül az evangélikus
Gyámintézet pályázatának eredményeit ismerjük pontosabban. E szerint 1941-
ben 11 evangélikus tanuló küldött be dolgozatokat Arany János költészetéről,
a szabadságharcról és Vörösmarty Mihályról. 1942-ben már 52 dolgozat ér-
kezett be és a versenyen iskolába nem járó ifjak is részt vettek. A dolgozatok
Kőrösi Csoma Sándorról, Apáczai Cseri Jánosról, Tompa Mihály, Petőfi költé-
szetéről, Bartók és Kodály jelentőségéről, a népszokásokról és vallási kérdé-
sekről szólottak. 1943-ban Arany Toldijáról, Mátyás királyról, Jókairól, a kuruc
korszakról, Balassa Bálintról, Széchenyi Istvánról, Nyírő Józsefről, a népmű-
vészetről stb. szólnak a pályázatok. Mindez mutatja, hogy az evangélikus Gyám-
intézet céltudatos nevelőmunkát végez tanulóifjúságunk körében, a magyar
irodalom kérdései iránt lassankint falusi ifjúságunk lelkében is felkelti az ér-
deklődést. Többi egyházaink ilyen természetű pályázatairól nincs tudomásunk,
mert ezek az egyes iskolák zárt falai között folynak le. 

Magyar műveltségterjesztő nyilvános előadásokról 1940 óta nem beszél-
hetünk, csak iskoláinkban, templomainkban és kivételesen egy-egy Hangya-
közgyűlésen juthat el a magyar szó a magyar közösség szélesebb rétegeihez.
Így tehát ősi magyar iskoláink társadalomnevelő munkája megbénult, és egy-
házaink vallásos ünnepségei is csak a hitélet mélyítését szolgálhatják, de a nem-
zeti műveltséget nem erősíthetik. Mint kivételről kell megemlékeznünk arról,
hogy Temesvárt és vidékén a karácsony előtti és év végi iskolai előadásokat a
nyilvánosság előtt lehet megtartani. Egyházaink fel is használják ezt a lehető-

séget és gyakran rendeznek iskolai színi előadásokat. Az ilyen előadások ki-
mélyíthetik a szülők és az iskola közötti kapcsolatokat, de irodalmi, művészi
értékük nem lehet. És semmi esetre sem pótolhatják a magyar színjátszást,
amely 150 éven át erősen hozzá nőtt az erdélyi magyarság életéhez. 

Épp így nem beszélhetünk magyar zenei életről sem, csak Aradon és Te-
mesváron hallunk néha egy-egy művész templomi szerepléséről, de önálló
hangversenyek nincsenek. Egyetlen magyar dalárda sem működik többé Ro-
mániában, a magyar dal elhallgatott dalosaink ajkán. 

Legtöbb eredményről a képzőművészeti életben számolhatunk be. Az aradi
Népközösség képzőművészeti szakosztályának kezdeményezésére 1942-ben
Aradon, majd Temesvárt, végül pedig 1943 májusában a délerdélyi művészek
bevonásával Brassóban rendeztek képzőművészeti kiállítást. A brassói kiállí-
tásnak rendkívüli anyagi és erkölcsi sikere volt. Művészeink legjava munkáikat
vitték el a kiállításra, és a közönség boldogan érezte meg, hogy magyar mű-
vészet szól hozzá. A brassói kiállítás sikerét és jelentőségét csak az értheti
meg, aki tudja, hogy egy évek óta megalázott és hallgatásra ítélt nép találkozott
itt a maga életét és öntudatát hirdető művészetével. A művészek egyéni értékein
túl ez maradt meg öntudatlanul is a kiállításra tóduló közönségben. A brassói
kiállításnak azonban, úgy látszik, egyelőre nem lesz folytatása. A jövő nemze-
déket nevelő munka azonban most is tovább folyik, Aradon és Brassóban a
Népközösség rajz- és iparművészeti tanfolyamokat rendez az ifjúság és az ipa-
rosság számára. 

A művészeti életnek, ezeknek az ünnepi megmozdulásain kívül a szellemi
életnek más eseményeiről nem számolhat be a krónikás. Ritka harmatcseppek
ezek egy kiszikkadt tájon, amely sóvárogja az esőt. Elismerjük ugyan, hogy
nagyobb városaink, Arad, Brassó, Temesvár legalább folyton gyarapodó könyv-
táraik és az élénkebb közösségi élet révén kapnak még valamit a magyar szel-
lemi életből, de falusi és kisvárosi magyarságunk mindettől teljesen elzárva
él. A magyar nép a magyar műveltség áradásától el van rekesztve, és vezetői
is alig tudják, mi történik a falakon kívül, ezért nélkülözhetetlen táplálék szá-
mára minden magyar lap, minden naptár vagy könyv. A történetíró egykor
majd a romániai magyar sajtónak páratlan elterjedését állapíthatja meg. Azt
mutatja ez, hogy a megalázott délerdélyi magyarság a magyar szó, a magyar
szellem éltető melegéhez menekül, az írott szó tiszteletét, erőt adó hitét még
nem vesztette el. A gyülekezési tilalom, a társadalmi élet teljes megbénulása,
a tehetetlenség és a lelkekre lidércnyomás-szerűen nehezedő gondok és bi-
zonytalanság idején a magyar betűhöz menekül a dél-erdélyi magyarság, az
jelenti számára a magyar élet folytonosságát, a magyar műveltség töretlen
egységét.

A délerdélyi magyarság közművelődési életének külön fejezetét alkotja fe-
lekezeti iskoláink küzdelme. Erről talán más alkalommal írhatunk.”

Aprólékos és nagyon tárgyilagos leírása ez Dél-Erdély magyarsága szellemi
életének a bécsi döntést követő években zajló – többnyire meddő – küzdelmé-
ről. Fájdalmas történet, melynek bizonyító erejű tanulságai éppen a részletek-
ben vannak elrejtve, ezért sem rövidítettem csak minimális mértékben az eredeti
íráson. 

Erdély déli része továbbra is balkáni fogságban maradt. S ha a fentieket el-
olvastuk, fogalmat alkothatunk arról, hogy a homogenizálás érdekében a magyar
szellem börtönőrei miként viszonyultak annak minden lélegzetvételéhez. Ennek
az árgus szemekkel ellenőrző romániai kulturális rabtartásnak aztán koronként
is le lehetne írni az új meg új, a pillanatnyi lehetőségeihez ügyesen alkalmazkodó
változatait. Ma a módszer már egészen más, a homogenizálás eszközei sokkal
fejlettebbek, és jól illeszkednek a globalizáció vonzó ereje nyújtotta korszerű
lehetőségekhez.

y
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Az elkerülhetetlen
I. Tóth Zoltán: Cotorea Gerontius és az erdélyi román
nemzeti öntudat ébredése 1944/2.

„Alig van annál zavarosabb kérdés, mint az, hogy mit lehet és mit kell nemzeti
öntudat alatt érteni. Nemzet és nemzetiség, nép és népiség, politikai különállás
és alárendeltség, állam, terület, társadalom, műveltség, vallás – mindez szer-
vesen hozzákapcsolódik; nem csoda, ha az avatatlan eltéved ebben az alig jár-
ható sűrű bozótban. Minthogy életének folytatása és hivatásának követése
múltban, jelenben, jövőben kikerülhetetlenül összekapcsolja a magyarságot más
népekkel, éspedig mind a magyar állam területén élőkkel, mind a szomszédban
tanyázókkal, a világban való szerves elhelyezkedésünk, mozgási biztonságunk
elnyerése ügyének nem sok dologgal lehet többet szolgálni, mint azzal, ha akár
a legcsekélyebb adalékkal is hozzájárulunk a nemzetiségi szövevény legombo-
lyításához. Legelső tennivaló pedig a fogalmi zűrzavar eloszlatása, amit nem
old meg semmiféle elvont spekuláció vagy látszatra logikus gondolatépítmény,
ha hiányzik alóla a történeti indukció biztos talaja. 

E sorok írója távolról sem igényli magának a fogalmi zűrzavar eloszlatásának
végrehajtását, erre a ma élők és a rég elhunytak közül nálánál hívatottabbak
vállalkoztak. Csak arra akar rámutatni, hogy nemzetközi viszonylatban is kiváló,
sok szempontból páratlan értékű nemzetiségi gondolkodásunk fejlődése meg-
akadt. Fő oka ennek éppen az eddig feltárt ismeretanyag szűk voltában rejlik,
az indukció elégtelenségében, miáltal a jelenségek összefüggése és egyetemes
megjelenése sokszor hamis és csak testetlen forma. Nagyrészt ez az oka a fo-
galmi zűrzavarnak is. Időbeni egymás utánban lebonyolódó folyamatot a maga
szerves összefüggésében csak úgy lehet a valóság tiszteletben tartásával meg-
ismerni, ha kezdeteitől fogva vizsgáljuk meg. A magyarországi nemzetiségek
mibenléte mindenekelőtt azért homályos előttünk (még akkor is, ha sokan
ennek ellenkezőjéről vannak meggyőződve), mert nem ismerjük vagy hibásan
és hiányosan ismerjük öntudatosodásuk kezdeteit. A közkézen forgó ismeret-
anyag – egészen határozottan állíthatjuk – elégtelen ennek a döntő fontosságú
kérdésnek a tisztázására. Az öntudatosodás kellő ismerete a legnagyobb segít-
ség a tájékozódásra a fogalmi zűrzavarban. Nemzetiségtörténeti kutatómun-
kánknak ezek szerint legelsőbb rendű feladata a nemzetiségi öntudat
felébredésének és kifejlődésének tisztázása vagy ha úgy tetszik: a modern na-
cionalizmus kérdésének feldolgozása. 

Nincsen azonos nacionalizmus kettő sem a föld kerekén. A szellemi és anyagi
tényezők át- meg átszövődött hálózata minden nacionalizmust egyeddé, fejlődését
egyedi folyamattá determinálja. Bár hasonló összefüggések létrehozhatnak ha-
sonló, – de sohasem azonos – képződményeket, egyikről a másikra általánosítani
végzetes tévedés volna. Minden hazai nemzetiségünk öntudatosodásának más és
más a talaja, más csirából fejlődik ki a palántája, más és más környezeti viszonyok
hatnak fejlődésére. Mindeniknek valamilyen, a ma uralkodó nemzetiségitől többé-
kevésbé különböző öntudati egység, közösség az alapja, az előzménye, a kiindu-
lópontja, igen sok részben a meghatározója. A nemzeti öntudatosodás kérdése
előtt tehát az általánosabb közösségi öntudat kérdése jár.” 

Esetünkben különösen fontos meghúzni a ma élő nemzeti öntudat megjele-
nésének időhatárait, mert ez az, ami minden kétséget kizárva semmisíti meg
azokat a hamis vádakat, melyekkel az ezer éves magyar nemzetiségi elnyomás
bélyegét ránk sütötték. A nemzettudat előtti elnyomás nem lehetett nemzetiségi.
Akkor csupán osztály jellegű elnyomásról beszélhettünk, arról is csak az ana -
kronisztikus gondolkodást kizárva. Ebben az időszakban is létezett öntudat, de
az nem a nemzetiséghez, nem a nyelvhez kötődött, és inkább több más kötésből
összefésülhető közösségi tudat volt. Területi, alárendeltségi, vallási, szűkebb
vérségi stb. alapon. Ezt próbálnák meglovagolni a történelmet kitűzött célok
érdekében csűrő-csavaró szándékok. 

Különösen nehéz elmagyarázni ezt azoknak, akik esetünkben, főleg pedig
Erdély viszonylatában nem értik a rendi országban, rendi alapon megjelölt
három nemzet mibenlétét, s azt, hogy ebben a román nemes éppen úgy benne
volt, amint a magyar jobbágy kirekesztődött.

„Az erdélyi román nemzetiségi öntudat felébredésének folyamatáról mind a
magyar, mind a román közvéleménynek (a tudományosnak is) elég hiányos el-
képzelései vannak. Mindkettő általánosságokban fejezi ki magát és a kezdetek
időbeli elképzelése körül tele van tévedéssel. Mellőzve ez alkalommal a részle-
teket, csak néhány lényegesebb mozzanatra mutatok rá ezzel kapcsolatban.
Például a közhit a román nemzetiségi mozgalom eredőjében a dákó-román kon-
tinuitás kérdését keresi. A valóság az, hogy volt már román nemzetiségi jellegű
törekvés a dákó-román gondolat első erdélyi román kifejezése előtt is, mégpedig
a vallási unió megvalósításának pillanatától kezdve, I. Lipót császár politikai
ígéreteinek következtében. A kontinuitás és a román eredettudat csak egy em-
beröltővel később, Klein Ince püspök működése révén kapcsolódik bele a már
élő mozgalomba, és válik – nem most, hanem egy újabb nemzedék felléptével –
az erdélyi román közösségi tudat központi magjává és a jövőre nézve megha-
tározójává. Az ún. erdélyi triász tehát, az eddigi nézettől eltérőleg, a nemzetiségi
öntudatosodás folyamatában sok szempontból inkább befejezés, mint kezdet.
Klein Ince működése úgyszintén elveszti kezdeményező szerepét, ha meggon-
doljuk, hogy – a dákó-román elmélet bekapcsolásán kívül – egész életpályája
a legokszerűbb következménye annak a császári diplomának, amelyet II. Dip-
loma Leopoldinum néven ismerünk és amelyet I. Lipót 1701-ben az uniós moz-
galom alapvetésének szánt. Ez a diploma meghatározta az egész XVIII. századi
román nemzetiségi fejlődést el egészen a Supplex Libellus Valachorum-ig
(1791), mely hivatkozik is rá.”

Itt bátorkodnék hozzátenni a szerző megállapításaihoz valamit. Ugyanis a
vallási unió idején megnyilvánuló „nemzetiségi jellegű törekvés” eleinte csupán
annyira nemzetiségi, amennyire a románoknál az ortodox, vagy az abból mes-
terségesem kihasított görögkatolikus vallás, ellentétben a nyugati vallásokkal,
összefonódik a nemzet közösségével, illetve ahol már van államiságuk, ott azzal.
Vagyis ezek a törekvések elsősorban vallásiak és még nem a mai értelemben is-
mert nemzetiségi tudat jelenlétét igazolták, de nevezhetjük korai előfutárainak
is. Ezt látszik igazolni az alábbi bekezdés, melyből kiderül, hogy a nemzettudat
kezdeteit jelentő latinságélmény nem egyszerűen az új vallási környezetből szár-
mazott, bár a vallási unió mindenképpen ebbe az irányba mozdította a fejlődést.

„Az unió révén a katolikus iskolák művelődési kisugárzása is korábban hatott
nemzetiségi irányban, mint ahogyan ezt eddig elképzeltük. Nem Róma iskolái
és antik környezete keltették fel a fiatal román papjelöltek latinságélményét,
hanem Erdély és Magyarország közép- és főiskolái Kolozsvárt, Gyulafehérvárt,
Szebenben, Brassóban, Besztercén és különösen Nagyszombatban. Nem az
itáliai, hanem a magyarhoni műveltség volt az ösztönző, bár ezt a felismerést
román részről kelletlenül veszik tudomásul. A latinság-élmény első erdélyi
román kifejezői előbb erdélyi iskolákban, majd Nagyszombatban tanultak, mint
maga Klein Ince és Cotorea Gerontius, akivel ez a cikk elsősorban foglalkozik.
A nemzetiségi fejlődés legdöntőbb mozzanatai, mint az iskolák alapítása,
nyomda felállítása, papi szeminárium létesítése, római alumnusok kiküldése és
annyi más fontos tényező nem belső kezdeménye volt az erdélyi románságnak:
mindez kívülről, a katolikus egyháztól, a kormányzattól, a rendektől rászabott
feladat volt, aminek elvégzése természetesen mit sem von le a megvalósítást
végrehajtó buzgó román püspökök érdeméből. Szükséges volna már egyszer
részletesen kimutatni az unió jelentőségét is a román nemzetiségi öntudatoso-
dás folyamatában.

Cotorea szerepe éppen azért érdekes és tanulságos, mert az uniónak eddig
ismeretlen öntudatosító hatását hozza napvilágra. Az uniót, vagyis a keleti hitű
románok csatlakozását a római katolikus egyházhoz 1700 körül. Szerzői nem
csak vallásos célok szolgálatára hívták életre, céljuk legalábbis akkora mérték-
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ben politikai volt. A románságot csak eszközül akarták felhasználni a katoliciz-
mus diadalra juttatására Erdélyben, és kizárólag vallási szerepet szántak neki
az unióban, észre sem véve, hogy a román papság nem vallási, hanem kifeje-
zetten világi célt: politikai és társadalmi emelkedést igyekezett csatlakozásával
elérni. Az uniónak ebben a nemzedékben (1700 körül) nem volt talán egyetlen
meggyőződéses híve sem, ilyeneket csak később, egy jó emberöltő után neveltek
a katolikus iskolák. Egy szál magában áll kivételként Pataki János püspök
(† 1727), aki annyira katolikus, hogy unitus püspöksége érdekében már a latin
rítusról kénytelen visszatérni a görög rítusra. Még utódja, Klein Ince is társtalan
a katolikus meggyőződésben, de ő már csak feltételesen ragaszkodik az unió-
hoz: a hozzá kapcsolódó politikai ígéretek teljesítése esetén. Csak körülményei
akadályozták meg ingatag és feltételes magatartásának tisztázásában – az unió
rovására. De minthogy az unió volt az egyetlen út a felemelkedésre, Klein az
unió szellemében neveltetett néhány tehetségesebbnek mutatkozó ifjút Erdély-
ben, majd Nagyszombatban és a balázsfalvi uradalom 1736-i alapítólevelének
előírása értelmében három alumnust küldött Rómába a Congregatio de Pro-
paganda Fide kollégiumába. Ezekből az ifjakból vált az első meggyőződésesen
katolikus román nemzedék, helyesebben réteg, mely azonban műveltsége révén
igen fontos szerepet kapott az erdélyi románság életében és így az unió sorsára
is döntőleg tudott hatni. 

Az első római alumnusok közül kettő: Aron Péter Pál (1752–1764) és
Major (helyesebben Majer) Gergely (1772–1782) püspök lett, de a harmadik:
Kallyáni (Caliani) Szilveszter is volt püspökjelölt (1764). Aron 1743-ban,
Klein püspöklésének utolsó előtti évében tér vissza Rómából és azonnal a püs-
pök legbizalmasabb közelségében kap helyet, Klein bukása után pedig hama-
rosan elnyeri a vikáriusi méltóságot az egész erdélyi román unitus egyházmegye
felett. Major és Kallyáni 1747-ben toppannak be tanulmányaik végeztével
Balázsfalvára. Velük együtt érkezik vissza Bécsből a máramarosi származású
Rednik Atanáz, aki Aron utódja lesz a püspöki méltóságban (1764–1772).
Mindhárman nemes emberek. Ennek a nemzedéknek – mely II. József koráig
döntő szerepet vitt az unitus egyházban – volt tagja Cotorea (Kotore,
Cothorius) Gerontius. Ő is éppen 1747-ben tért vissza Erdélybe, miután Klein
Ince pártfogoltjaként Nagyszombatban végzett teológiai tanulmányokat. Meg-
jegyzendő, hogy a római alumnusok szellemisége már az erdélyi iskolákban ki-
alakult, és nem tudunk semmi nemzetiségi szempontból lényegesebb élményről,
ami az örök városban érte volna őket, inkább katolikus öntudatuk izmosodott
a világ katolikusságának központjában. A latinságtudat két korai román kifeje-
zője: Klein Ince (1735) és Cotorea Gerontius (1746) nem Rómában, hanem
Nagyszombatban tanult.”

Újabb bizonyíték a román egyházak nemzeti elkötelezettségéről a fentebb
olvasott egyik  mondat: „A románságot csak eszközül akarták felhasználni a
katolicizmus diadalra juttatására Erdélyben, és kizárólag vallási szerepet szán-
tak neki az unióban, észre sem véve, hogy a román papság nem vallási, hanem
kifejezetten világi célt: politikai és társadalmi emelkedést igyekezett csatlako-
zásával elérni.”  Az ellenreformáció vezetőinek eszébe sem jutott, hogy az or-
todox világban az egyház és az állam, a vallási és politikai érdek gyökeresen
összefonódik, s arra végleg nem gondoltak, hogy ezt az ortodox sajátságot az
unióval beemelik az általa képviselt törésvonal innenső oldalára, annak minden
következményével. Ezt aztán máig szenvedjük magyar katolikusok és protes-
tánsok együttesen.

„Cotorea fiatalkoráról nem sokat tudunk. Alsófehér megyében, Táté (Totoiu)
községben született, valószínűleg nemes családból. Gerontius Kolozsvárott a je-
zsuiták gimnáziumában végezte tanulmányai javát, előtte pedig minden bizonnyal
a szülőfalujától csak 6 kilométernyi távolságra fekvő Gyula fehérváron. Még Klein
püspök idejében, 1738-ban Munkácsra került bazilita noviciusnak, majd Nagy-
szombatba, ahonnan tanulmányai végeztével 1747-ben érkezett vissza
Balázsfalvára. Itt a Szentháromságról elnevezett bazilita kolostorban mint

archimandrita működött, és igen jó viszonyban élt Aron vikáriussal, úgy, hogy
amikor ez a lemondott Klein helyén püspök lett, 1754. november 13-án
Cotoreát nevezte ki vikáriusnak. Ebben a minőségében erős unitus meggyőző-
désről és kellő erélyről tett tanúságot az ecsellői Popa Ioan ortodox agitációja
ellen Aron püspök helyett tett vizitációja alkalmával. Mikor Aron 1754-ben
megnyitja a balázsfalvi iskolákat, és ezzel új korszak kezdődik az erdélyi ro-
mánság történetében, Cotoreára és társaira háramlik a tanítás feladata. Ő a
bazilita kolostor gazdasági vezetője, Rednikkel együtt az ifjúság lelki gondozója
és amellett a papvizsgáló-bizottság elnöke. Cotorea volt az Aron idejében kissé
rendszeresebben megszervezett levéltár őre is. Aron 1763-ban Cotorea helyett
Redniket tette meg vikáriusának, s mikor ez Aron hamarosan bekövetkezett ha-
lála után püspökké lett, a rossz viszony közöttük annyira elfajult, hogy Rednik
a szintén ellenszegülő Majorral és Kallyánival együtt őt is eltávolította
Balázsfalváról. Egy tanulatlan egumen rendelkezése alatt Strâmba kolostorában
jelölt ki neki kényszerlakhelyet, majd a következő évben Szamosújvárra he-
lyezte, ahol akkor csekély számú és szervezetlen román elem élt, melynek még
temploma sem volt. Cotorea buzgólkodása telket szerzett egy unitus templom
számára, felépítésére pedig Mária Teréziától 2000 forintot eszközölt ki. Rednik
halála után Major Gergely püspök 1772-ben kieszközölte a kormánynál
Cotorea és Kallyáni rehabilitálását, akik ilyenformán újra elfoglalhatták régebbi
állásukat a balázsfalvi Szentháromság kolostorban. További sorsáról alig tudunk
valamit, de minthogy Balázsfalva további életében társaihoz képest kiváló mű-
veltsége és írói készsége ellenére semmi szerepet nem játszik, arra következ-
tethetünk, hogy nem sokáig élhetett még. Balázsfalva már alig nélkülözte, mert
akkorára egy újabb tanárnemzedék nőtt fel a Cotoreáé mellé (Aron Jakab,
Neagoe László stb.). Cotorea nemzedékének tagjai – Aront leszámítva – nem
voltak íróemberek, aminthogy eredeti erdélyi román irodalom ekkor még nincs.
Annál érdekesebb jelenség, hogy az Aron püspök alatt megjelent Floarea
adevărului című, 1750-ben készült mű az egész nemzedék: Aron, Cotorea,
Kallyáni, Major és Rednik közös műve volt. Szimbolikus jelentőségű esemény
ez, az unió lelki győzelmét jelképezi az erdélyi románság életében. Bunea sze-
rint eredeti, nem fordított vagy kivonatolt könyv, tárgya az unió alapját képező
négy dogmatikai pont igazolása, éspedig kizárólag a keleti egyházi irodalomból
vett érvek és irodalom alapján, hogy az ortodoxok előtt nagyobb hitele legyen.
A katolicizmus ezzel a megnyilvánulással véglegesen belegyökerezett a román-
ság lelkébe. Ez a körülmény nem minden jelentőség nélkül való a román nem-
zetiségi öntudat megerősödésének folyamatában sem.”

És itt ismét lényegbevágó megállapítás következik. Mintha közelednénk
ahhoz a határhoz, ahol már – legalábbis a klérusnál – megjelenik a ma ismert
nemzeti öntudat valamilyen elődje: „Az unitus klérus legműveltebb része ezután
már nemcsak külső előnyszerzésből, hanem legbenső meggyőződése szerint is
katolikussá vált. Cotorea példájából értjük meg, hogy ebben népi öntudatuknak
is lényeges szerepe volt.”

De nézzük tovább az okfejtést: „Még nagyszombati alumnus korában írt
egy nyomtatásban soha meg nem jelent terjedelmes kéziratot, tárgya a görögök
schismájának története. Egy másik munkája rokon tárgyú, és – akárcsak a
Floarea adevărului – az unió négy dogmatikai pontjának igazolásával foglalko-
zik (Despre articuluşurile cele de price) hasonlóképpen 1746-ban és az elsőnek
mintegy függeléke. Minthogy a Balázsfalván található kézirathoz nem volt
módom hozzájutni, csak azokra a részletekre szorítkozom vizsgálatomban, ame-
lyeket Bunea Ágoston idézett könyvében közöl belőlük. A Despre articuluşurile
cele de price bevezetésében írja Cotorea ezeket a figyelemreméltó sorokat: »Mi-
után Isten segítségével elég sok fáradsággal, még nagyszombati tanulmányaim
alatt, sok munkától és tanulmánytól elborítva, befejeztem a görögök szakadár-
ságának történetét; népemnek (niamul meu) – mely éppen abban az időben,
az Úr 1745. esztendejében szakadt el az egyház fejétől – minél inkább való
megjavítására elhatároztam magamat arra, hogy külön is (de chilin) írjak a négy
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vitás cikkről, éspedig a Szentléleknek a Fiútól is való származásáról, a szent
áldozás anyagáról, a tisztítótűzről és az egyház fejéről, vagyis a pápa dicsősé-
géről.« 

A »neam« szó a román nemzetfogalom leghűbb kifejezője, sokkal hűbb, mint
a »naţiune«, vagy a »popor«. A románság fogalma Erdélyben egészen Klein Ince
idejéig egyértelmű volt a görög valláshoz tartozással, tehát egy olyan közös-
séghez való tartozással, amely a románul beszélők határán messze túlterjedt, s
a Balkánnal és az orosz tömbbel együtt egy valóságos kelet-európai ortodox
internacionálét jelentett. A vallási unió ebből a közösségből hasította ki az er-
délyi románság unitus részét és kapcsolta be az európai latin kultúra vérkerin-
gésébe. Cotoreanál a »neam« szintén vallási közösséget jelent. Sajnálkozását
fejezi ki afelett, hogy ez a közösség a Visarion mozgalma következtében jórészt
elszakadt az egyház igazi fejétől, a pápától. A vallási buzgalom, az erdélyi ka-
tolikus iskolákban megszilárdult katolikus öntudat nyilatkozik meg benne, ami
a nagyszombati tudós és művelt, katolikus erőt sugárzó környezetben csak fo-
kozódhatott. Ez készteti arra, hogy fáradságot nem kímélve, előírt kötelességén
felüli munkával terhelje magát és foglalkozzék annak a vallásnak a történetével,
amelyből vélekedése szerint ő maga és népe is kiszakadtak, s amely vallás kö-
vetői ma Istennek nem tetsző szakadárságban tengődnek. 

Mindez nemzetiségi szempontból nem sok érdeket jelentene, ha nem tudnók,
hogy Cotorea a »neam« alatt a vallási közösségen túl egyebet is értett. A görög
schisma történetéről írt könyve befejező részéből tanulságosan megérthetjük,
hogy az unitus (katolikus) öntudat és a latinságélmény szintézise miként történt
meg és milyen termékenyen hatott egy korabeli tanult román ifjú lelkére. »És
megértem – írja Cotorea –, hogy nem volna rá okunk (n’am avia ocă) elválni a
római egyháztól (dela Bisiareca Râmului), mert mi is a rómaiak igazi vére va-
gyunk, minthogy őseinket állítólag Traján császár idejében onnan küldték ezekre
a részekre« – és még ezt is hozzáfűzi: – »a görögök sem bűnhődtek meg másért,
csak mert hogy elszakadtak a római egyháztól.«” 

A fentiekben már erőteljesen érezhető az egyház és a „neam” összefonó-
dása. A vallási közösség tudata tehát először az unitusoknál fordul át nemze-
tibe? Vagy inkább még csupán népibe? Nem kizárt. És ne feledjük hangsúlyozni,
hogy magyar segédanyagot használva.

„A vallási közösség és a nemzeti közösség egysége Cotorea tudatában akkor
merül föl, amikor Gennadius Scholarius konstantinápolyi pátriárka nyomán el-
mondja, hogy miként jósolta meg V. Miklós pápa a görögök lemészárlását, ha
nem térnek vissza a katolikus egyházba. »Három évet fogok várni, taláncsak
megtértek; de ha nem, le fognak benneteket vágni, hogy ne tegyétek terméket-
lenné és pusztává a földet. Ezt a könyvet (Gennadius) 1451-ben írta; és az Úr
1453-ik esztendejében elfoglalták Konstantinápolyt.« Az igaz egyháztól való
elszakadás ezek szerint a népek pusztulására és végromlására vezet. »Emlé-
kezzetek meg róla testvéreim – folytatta Gennadius tolmácsolását Cotorea –
milyen és mekkora volt a mi népünk (niamul nostru), valaha bölcs, híres, vitéz,
értelmes (cu minte bună), erős volt, és hogy hajtotta maga alá az egész földet.
Ezen kívül minden más népet felülmúlt szentségben és jótéteményekben. A böj-
töt, a virrasztást, az imádságot, az isteni dolgokat, egyszóval az összes jócse-
lekedeteket úgy szívta magába, mint valami szivacs. Most azonban, óh, szégyen,
mindez eltűnt. Konstantinápoly elesett... Ha azt fogjátok mondani, hogy min-
dezek a mi bűneink miatt történtek volna, nincs igazatok; mert nem káromoljuk
mi Istent jobban a mi cselekedeteinkkel, mint más keresztyén népek. Mert van-
nak más vétkes népek is, amelyek nem bűnhődnek meg, mint a mi szerencsétlen
és megfenyített népünk és így tovább (iproci). Más okát ennek a büntetésnek
nem találom, mint a szakadárságot és a római egyház iránti engedelmesség
megszakítását.« 

Amit Gennadius a görög nép múltjáról és jelenéről mond, az valósággal
párhuzamként kínálkozik Cotorea számára, aki nem is habozik a tanulságot a
román nép számára levonni. »Íme, ezért bűnhődött meg a görögök híres népe.

De a mi népünk sem esett másért a pogányok rabságába, óh, fájdalom, hanem
csak azért az elszakadásért! Valaha a román nép (niamul rumânesc) is híres és
magasztalt nép volt; most azonban hír nélkül valón és mindenkitől ócsároltan
hever. Valaha vitéz és a háborúban hatalmas volt; most azonban erőtelen és
gyávább, mint más népek. Valaha bölcs volt; és most a tudatlanság felhője veszi
körül. Tisztelt volt, most pedig mindenki megveti. Valaha Erdélynek is paran-
csolt; most azonban még saját országának sem (nici ţării sale). Valaha más
népek szolgáltak neki, most azok gúnyának tárgya. Régebben bővelkedett jó-
téteményekben; most gonosz cselekedetekben gazdag. Régebben csoda volt,
ha valakit karóba húzva láttak; most azonban az összes akasztófákat és karókat
csak ők őrzik. Íme, ide jutott a román nép is mostanáig; de a jövőben még sok
más is fog vele történni, ha nem hagyja magát a bölcsebbektől vezettetni, mint
a zsidók, kik hitetlenségük miatt az ígéret földjének küszöbén vesztek el a pusz-
tában: nem fogja meglátni az ígéret földjét, vagyis a mennyek birodalmát. Arra
vigyázz, óh, valaha híres nép, nehogy valamiképpen megcsaljanak tégedet a gö-
rögök álnokságai (alniciile), akik kívülről báránybőrbe öltözve jönnek hozzátok,
pedig belülről telhetetlen farkasok; nehogy a földi birodalommal együtt más
büntetések után, amelyek a nyakadon vannak, elveszítsed a mennyei birodalmat
is, amelyet minden kétség nélkül elérhetsz, mihelyt ismét egyesülsz az egyház
fejével, akitől a görögök csalárdsága által elszakadtál.« 

Az erdélyi román nemzetiség XVIII. századi kérdéseinek valóságos kis se-
regszemléje ez az írás. Közvetlen leszármazáshite a rómaiaktól, a Trajanustól
való betelepíttetés motívumai szilárd meggyőződésként jelentkeznek itten. Fi-
gyelemreméltó a római nép és a római egyház naiv azonosítása, ami – ha álta-
lános – igen fontos tényezője lehetett a művelt románok megbarátkozásának
az unióval. Ez utóbbi nem mint vallásváltoztatás, hanem mint az ősi valláshoz
való visszatérés szerepel. Ez a visszatérési motívum később, Klein Sámuelnél,
Sinkainál és Majornál már közönségesen vallott vélemény. Alapja az a katolikus
nézet, mely az egész görög egyházat szakadárként, az egyetlen egyetemes
római egyház disszidenseként bírálja el. A visszatérés gondolata megkönnyítette
a Nyugat és Kelet közt tátongó hatalmas szakadék áthidalását, és igen termé-
keny ösztönzésnek bizonyult a román történelmi tudat megerősítésére.”

Érdekes megállapításhoz érkeztünk: „A származás rómaisága és a hit ró-
maisága így egyszerre latba vetve kölcsönösen izmosították a Traján-mítosszal
a katolikus iskolákban nevelkedett román ifjak latin önérzetét.”

Aztán I. Tóth Zoltán így folytatja: „Mi sem lehetett megdöbbentőbb Cotorea
és a hozzá hasonló ifjak számára, mint a kiáltó ellentét a letűnt római ősök pá-
ratlan hatalma és ragyogása és a román utódok elesettsége és műveletlensége
közt. Erre valami magyarázatot kellett keresni. Cotorea meg is találta a görög
nép példájában. A görög és a román nép nyomorúságának oka: a schisma, a
római egyháztól való elszakadás. A megoldás is kínálkozik: visszatérni az anya-
egyházba, amíg a kegyelmi idő tart. 

Cotorea megfesti a román nép eszményi képét, hozzá a vonásokat és a szí-
neket a római néptől kölcsönzi. Azt az ideális nemzetiséget, amelyet minden
nemzet megalkot magának, hogy hatalmas voltában büszkesége, gyengeségében
reménysége és vigasza legyen. Az »illustratio nationis« azonban csak nemesle-
vél, csak jogcím a szebb és dicsőbb jövőre, a jelen satnya, szomorú jelenségét
nem tudja teljesen eltüntetni szem elől. Ezért Cotorea nem ábrázolja a korabeli
román nép nyomorúságos helyzetét is, amelyből csak az unió, a római hithez
való visszatérés és a tanultakra, az értelmiségre való hallgatás által emelkedhetik
fel újra. Nagyon érdekes, hogy – miként a XVII. és XVIII. századi román
fejedelemségekbeli krónikások – Cotorea is tisztában van az egyetemes román-
ság népi egységével, vagyis jól tudja, hogy a Kárpátoknak mind a két lejtőjén
laknak románok és persze mind Traján korabeli gyarmatosok unokáinak tekinti
őket. Ez a tudat még nem nemzeti, csupán népi öntudat, a felismerés távol áll
minden politikai elképzeléstől és tervezgetéstől. Mint a legkiválóbb román köz-
író, Cantemir Demeter moldvai fejedelem, aki megállapította, hogy Erdélyt a
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magyarok a honfoglaláskor meghódították, azóta az övék, és ezen semmi vál-
toztatni valót nem talált, úgy Cotorea is nyugodtan elmondja, hogy valamikor
Erdély is román uralom alatt volt, ma azonban még a saját országának sem pa-
rancsol. A »saját országa« nyilván Havasalja, (mely ebben az időben éppen a
görögök uralma alatt nyög, Cotorea pedig éppen a görögök álnokságától félti
a román  népet) ennek a fejedelemségnek a neve: Ţara Românească (Román
Föld, Román Ország) kelti fel benne az elgondolást, hogy a románoknak ez az
igazi, ez a saját országuk. Hegyeken túl és innen, a román nemzeti gondolkodás
ekkor még legtávolabb áll területi igények megfogalmazásától, vagy erdélyi vi-
szonylatban az államiság vagy akár csak valamilyen autonómia követelésétől.”

Erre pedig különösen figyeljünk: „A népi egység tudata még nem idézi elő
a politikai és területi egység kívánását, ez csak a racionalista államegység eszme
diadalra jutása és a francia forradalmi szabadságeszme megtermékenyítő mun-
kája után, későn, csak a XIX. században jelentkezik. Az állameszmét az egy-
háznak határoktól független szellemi egysége és összefogó ereje pótolta. Mi
sem jellemzőbb Cotorea és kortársainak gondolkodására, hogy igénye nem a
földi birodalom álomképének, hanem a mennyei birodalomnak, az örök üdvös-
ségnek az elérése. Bár a földi birodalom: Dákó-Románia gondolatának összes
premisszái ott lappanganak tudatának küszöbe alatt, a következmények levo-
násának még nincs itt az ideje és a lehetősége. Megfigyelhetjük Cotorea tanú-
ságában azt a román kisebbrendűségi érzetet is, amely még a XIX. század
elején is egyik folyton visszatérő motívuma a román nemzetiségi írásoknak Er-
délyben, és amely mintegy rákényszerítette a románokat arra, hogy a római
származás megfényesítő mítoszába meneküljenek. 

Cotorea nagy kéziratos munkájának a balázsfalvi központi könyvtár kézirat-
tárában csak a második fele őrződött meg, Klein Sámueltől tudjuk azonban,
hogy szövegének alapja a híres francia jezsuita, Louis Maimbourg Histoire du
Schisme des Grecs című kétkötetes, sok kiadást megért műve. Bizonyosan mély
hatást tettek a fordítóra és részben átdolgozóra Maimbourgnak ilyenféle kate-
gorikus kijelentései, mint: »Miként csak egy Isten, egy Jézus Krisztus és egy hit
van, úgy csak egyetlen egyetemes és katolikus egyház van, melyet a föld minden
részén lakó hívek alkotnak, különböző pásztorok alatt, és mégis tökéletesen
egyesítve vannak egyetlen látható, minden más felett álló fő által, aki mindig
Szent Péter törvényes utódja.« A Visarion-féle mozgalom nyomában támadt za-
vargások és az unitusok sanyargattatásai juthattak eszébe (talán a lefordítás öt-
letét is adhatták) az efféle megállapítások: »Az összes ellenségek közül,
amelyektől egy nagy királyságban félni kell, a legfélelmetesebb a schisma, úgy,
ahogyan ebben a Történetben megjelenik, amelyből meg lehet látni, hogy mennyi
zavargás és szerencsétlenség által végül is romba döntötte Nagy Konstantin bi-
rodalmát.« Az utolsó görög császár halálát így írja le: »így halt meg XV. Kons-
tantin, az utolsó görög császár, nevéhez méltó hősként védelmezve ezt a fényes
várost, amelyet az első a Konstantinok közül azért épített meg, hogy a második
Róma legyen, és amelyről Isten elhatározta, hogy kiszolgáltatja a hitetleneknek,
hogy megbüntesse makacs lázadásáért a régi Róma ellen, amelynek pedig Jézus
Krisztus lelkiekben legfőbb hatalmat és tekintélyt adott a hierarchia rendjében
az összes keresztények felett.« Elemi erővel hajtotta ez a beszéd a fiatal Cotoreat
az unió megmentő réve felé, hiszen ő magát nem is a második, hanem az első,
a régi, az igazi Róma leszármazottjának tudta. És mennyire kötelességének érez-
hette az unióra törekvést a római utód, ha a szakadárság még a görög népet is
végromlásba döntötte. Mennyivel inkább akkor a román népet! 

A Maimbourg képviselte hang sem volt eredeti, sem egyéni, a XVII. század
második felének széles lendületű, dagályos barokk katolicizmusa jelent meg
benne, a török elleni harcok előestjének magabízó mozdulataival. Gyakran ta-
lálkozhatunk vele a kor vallásos irodalmában, melynek nem utolsó rangú kér-
dése a nyugati és a keleti egyház újraegyesítése, vagyis a schisma
kiküszöbölése. Bár Cotorea kézirata számomra nem volt hozzáférhető, az is-
mert részletekből arra következtetek, hogy nem annyira fordított, mint inkább

kompilált és hogy forrásai közt szerepel Peichich Kristóf Speculum veritatis-a
is, amelynek harmadik kiadása 1730-ban éppen Nagyszombatban jelent meg,
és így feltétlenül rendelkezésére állott az ott tanuló Cotoreának. Mind
Maimbourg, mind Peichich ismételten hivatkoznak a zsidók példájára, akik Is-
tentől elfordulva méltó büntetésben részesültek. A zsidó tanulsággal Cotorea
is számol. Peichich közvetlen hangon így fordul a göröghitűek felé szavával:
»Elhagyva a zsidókat, hozzátok szól beszédem, legkedvesebb testvéreim a
Krisztusban, keleti egyház fiai« és elmondja, hogy a francia és a magyar királyok
mindent megtettek felszabadításukért a török iga alól, különösen I. Lipót tűnt
ki ezen a téren, de fáradozásaiknak nem volt meg a kellő eredménye. Honnan
van a leghatalmasabb fejedelmeknek ez a tehetetlensége? A schismától és a
görögök makacsságától. A görögök atyáik és saját vétkeik miatt szenvednek és
szenvedni is fognak, míg csak bűnbánóan meg nem vallják vétkeiket és újra
nem egyesülnek a római egyházzal.

Egész ismert tevékenysége elvitathatatlanul a korabeli katolikus missziói
irodalom adófizetőjeként mutatja be Cotoreát. Maimbourg és Peichich művei
és talán még más hasonló szellemű könyvek határozták meg nemcsak az ő,
hanem minden bizonnyal Aron és Rednik irodalmi tevékenységének tartalmát
is, amelyekben az eredetiségnek még csak nagyon kicsiny szerep juthatott. Az
elmondottak alapján joggal tehetjük fel azt is, hogy a Floarea adevărului is
részben Cotorea forrásaira mutat vissza. Mintáit érdeklődésében Cotorea oly
hűen követi, hogy Peichich példájára maga is ír egy művet a törökök hitéről
és tanításairól, aminek az ő számára alig lehetett valamilyen közvetlen idősze-
rűsége. 

Láttuk, hogy mily nagy hatással volt a katolikus újra egyesítő mozgalom a
fiatal Cotoreára és minden bizonnyal hasonló magatartást váltott ki román ta-
nuló- és nemzedéktársaiból is. Rednikről Klein Sámuel értesítéséből tudjuk,
hogy kiadatlan és ismeretlen irományai a Cotoreáéhoz hasonló kérdésekkel fog-
lalkoztak; írt egy könyvet »a schismatikusok ellen« és egy másikat »a románok
egyházának helyzetéről Erdélyben«. Hasonló hatások hasonló következménye-
iről van itt szó. Továbbmenve azt is joggal állíthatjuk, hogy Cotorea nézetei
nemcsak rá, hanem egész nemzedékére jellemzők. A csírák nyilván Klein Incétől
indultak ki, aki valamennyiüknek neveltetéséről gondoskodott és személyes ha-
tásával is hozzájárult gondolkodásmódjuk kialakulásához. Major és Kallyáni
Rómában is hosszabban érintkeztek a nyughatatlan, száműzött püspökkel, s
miután hazatérnek, levelezést folytatnak vele, különösen Kallyáni, hozzá írt több
meleg hangú atyai levelét ismerjük. Elképzelhetetlen, hogy római magányában
nem tárgyalták volna meg nagy élményüket, a római eredet gondolatát. Leve-
lezik Kleinnal a Rómában sohasem járt Cotorea is. Klein Ince szellemi öröksé-
gét viszik tovább ezek a fiatalok, közülük kerülnek ki sorban az unitus püspökök
egészen 1782-ig és adják tovább örökségüket egy még fiatalabb nemzedéknek:
Klein Sámuel, Sinkai György és Major Péter nemzedékének. Így jön létre a
folytonosság a nagy, magányosan álló Klein Ince és az erdélyi triász gondolat-
köre közt. Cotorea nem az egyedüli, aki nemzedékének hangját hallatta a román
sorskérdésekben. Klein Ince ideológiájának politikai elemeit azonban – Aron
vikárius szellemi támogatásával – klasszikus összefoglalásban és az egész unitus
klérus nevében Major és Kallyáni viszi át 1748-ban a gyakorlati politikai kö-
vetelések terére.”

I. Tóth Zoltán igen jó érzékkel választotta Cotorea történetét a román nem-
zettudat ébredésének ábrázolásához. Kitűnően követhető általa a vallási tudat,
a népi tudat és a nemzettudat állomásainak egymásutánja, s végül az a pillanat,
amikor megjelennek a gyakorlati politikai követelések is. Külön érdekessége
ennek, hogy a dákó-román kontinuitáselmélet és a Rómához való visszatérés
gondolata mennyire jól és szerencsésen egészítették ki egymást az épülő új
tudat szolgálatában.
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A román Szamosújvár
Aldobolyi Nagy Miklós: Örmény Szamosújvár – magyar
Szamosújvár 1944/2.

Ha a gens fidelissima kitüntető címet alapos tanulmányozás után kellene meg-
ítélni és csupán egy nemzetiség kaphatná meg, nem kizárt, hogy ez az örménység
volna. Magyarországi megtelepülésük egyik legjellegzetesebb és legjelentősebb
helye Szamosújvár volt. Sajnos ezt már múlt időbe kell tennünk…

„Barokk házsoraival, örményeivel, idegennek és hozzáértőnek azonnal fel-
tűnő városiasságával, hatalmas templomával és a szokványos erdélyi városképtől
elütő, rendezett alaprajzával Szamosújvár joggal kelti fel maga iránt az átutazó
és betelepedő kíváncsiságát. Volt alkalmunk megtapasztalni, hogy a kérdések,
melyek Szamosújvár múltjára vonatkozólag az érdeklődő idegenben támadnak,
felébrednek a város falai közé kerülő iskolás gyermekben is, sőt az alapvető
fontosságú eseményekkel, melyek a várost mai képéig kialakították, általában
még a bennlakó is tisztában van. Aki ismeri honfitársaink véghetetlen múltig-
norálását, az kellőképpen értékeli az imént mondottakat! Ám nem annyira ma-
gában Szamosújvárban, mint inkább lakóiban van valami jellegzetesen urbánus
elem, valami a római város vagy még inkább a görög polis levegőjéből, melyben
felélednek a kultúrigények és alábbhagy a vándorösztön. Valahány megtelepe-
dettje van ma a városnak, mindannyi hosszú utat megtéve jutott el idáig, s Sza-
mosújvárt csak esetleges otthonául gondolta. Aztán hatott a város nyájas derűje,
igéző miliője, titokzatosan élő szelleme – és a kóbor megszállóból várost szerető
megtelepedett, lelkes védelmező lett –, igaz, később gyakran beteljesedett rajta
is a városi sors: elpuhult, vitalitása megcsappant, sőt utóbb fel is szívódott a
nagyobb egységekbe. Ez azonban csak egy-egy szűkebb közösség szempont-
jából fájlalható. A hivatását betöltött és elhalt, mélyre szállhat az óceánokban
is, élete mégsem marad nyomtalanul. Így van ez Szamosújvár tünedező ősi la-
kóival, az örményekkel is. De ne vágjunk elébe a konkrétumoknak.”

A TÁJ ÉS A VÁROS
„A táji kerettel kell kezdenünk, hiszen ez formálta a várost és annak lakóját, és
eltörölhetetlen vonásaival sejteti a jövőt is. A nagy Kárpát-medence keleti, fél-
reesőbb, tehát kezdettől fogva második vonalbeli életre rendelt tájának, Erdély-
nek nyugati, legalacsonyabb völgyében, a Kis-Szamos városi teraszára épült a
város. Itt néhány kisebb és négy fő völgy találkozik, és ez határozza meg hely-
zetének mindenkori előnyeit. A kisjelentőségű kérői, néhai patakok mellett itt
torkoll a széles, alig 257 m magasságú, allúviummal feltöltött és Dés meg Ko-
lozsvár felé kinyúló Kis-Szamos völgyébe az egész falusort felfűző Széki-patak,
és a még messzebbről jövő, valósággal a Mezőség északnyugati harmadát feltáró
Füzes-patak. A völgy a Maroséhoz hasonló. Erdélynek egyik legjobban járható
útvonala, a békés kereskedelemnek és a pusztító háborúknak mindenkor sűrű
járása esett rajta. E kettős-kétes ígéretet kapta – mint annyi más igazi város –
a természettől Szamosújvár. Igaz, egyebet aztán nem is nagyon kapott a termé-
szet ajándékaiból! A völgysík áradástól veszélyeztetett, s a földmívelés nagyobb
arányú kibontakozásához csekély kiterjedésű. A kelet felé feltornyosuló mezőségi
dombok-hegyek s a nyugati látóhatárt alkotó Szilágyság egyaránt nélkülözi a
földmívelés alapjául szolgáló jó talajú síkságot. A vidék csapadékszegénysége,
s még inkább a csapadékjárásnak rendkívüli, Magyarország kontinentalitásán
belül is érezhető szeszélyessége nehéz helyzet elé állítja különben is a belterje-
sebb földmívelés irányában haladni akarókat. Ugyanez akadályozza az állatte-
nyésztés rangelső ágának, a szarvasmarha-tenyésztésnek lendületbe jutását is:
e természeti tényen nem segíthet semmiféle állami vagy társadalmi akció. A sok-
féle történelmi kalandot a juh tudta legjobban átvészelni. A tájnak jellegzetes ál-
lata ez. Nagyvásárkor a szamosújvári vásártéren egyetlen bégető tömeg
gomolyog, melyből magányos sziklaként feketéllnek ki a lomha állrángatózással

kérődző bivalyok. De az állattenyésztésnek ez az ága sem mutat fejlődő irány-
zatot, és távolról sem ígér bázist a táj lakosságának szaporaságához. A falusi
ipar legprimitívebb, évszázad óta egyhelyt topogó ágai, meg a kevés, alig 15%-
ot elérő erdőségek téli foglalkozásai nyújtanak némi kenyérkeresetet a tájlakónak.
Bányászat nincs, gyáraknak híre-hamva sem a Kis-Szamos medencéjében – íme
az egész értékleltár, melyhez csak távoli ígéretként fűzhetjük a kispulyoni föld-
gáz-előfordulásokat, s a tájhatárra eső désaknai sóbányát. A négyzetkilométe-
renként 66-os (1941) népsűrűség a tájban már bizony túlnépesedettséget fejez
ki; szegénység és elmaradottság fogad a falukban, s a nép, mely zárt közössé-
gekben, jó és rossz ősiségei közt, évszázadokkal elmaradva a nyuga-teurópai
lakosságtól él a sárba-porba fulladt falukban és semmi értéket nem lát az időben,
híven példázza Szamosújvár környezetének adottságait. 

És ennek a tájnak a városa Szamosújvár. Mert csak ezé ma már, sőt még
ennek forgalma is csak részben irányul ide. Hiszen a 46 km-re levő Kolozsvár,
a magyarság és Észak-Erdély »kacsalábon forgó« pompás, szinte mesebeli és
a szegényes táji keretből meg nemzetiségi viszonyokból kiszökkenő városa vi-
lágítótoronyként csalja magához a vásárolni, gyógyulni, ügyet intézni akaró Sza-
mos-völgyieket. Kolozsvárra mennek »fel«, ha lagzihoz, intézetbe adáshoz,
berendezkedéshez kell a nagyobb szabású előkészület, másodsorban Désre
utaznak, s csak harmadsorban jönnek Szamosújvárra, a »kicsi« városba. De
Dést pártolja forgalmi góc mivolta, meg az, hogy megyeszékhely, és legköny-
nyebben megközelíthető városa Erdélynek még a második világháború közle-
kedési korlátozásai közepette is. Fejlődése – újabban – valóban erős. Érdekes
itt megemlíteni, hogy mennyire újabb keletű csupán Dés óriási fölénye Szamos -
újvár felett: 1785-ben a polgárok száma Désen még csak 211, míg Szamos -
újváron már 479! Dés városiasságban, külsőben, és – semlegesek véleménye
szerint – kulturális hőfokban is elmarad Szamosújvár mögött, azaz ebben ki-
egyensúlyozza a sok újabb kori hátra sorolást a kövekből kiáradó genius loci.
Városunk mindössze csak egy megyei városi rangban álló és 33 községet össze-
fogó járási székhely. Járásbírósága, katonai bevonulási központja, két állami
középiskolája, két román katolikus tanítóképzője van, kiemelkedő és nevezetes
épülete, a híres fegyház mellett. A felsoroltak közül egy sem megteremtője
annak a kulturáltságnak, ami a város legsajátabb sajátja s ami szokatlan mérvű
egy 6000-es településben. Hasonlítsuk csak össze egy alföldi 10000-essel!... 

Valóban, túl kell tekintenünk Szamosújvár értékeinek megítéléséhez a szi-
gorúan vett anyagi javakon, s meg kell bizonyosodnunk a régi igazságról újólag
is, hogy egy települést nem a hivatalok sokasága, »iskolaváros« jellege tesz vá-
rossá – a város szót nyugat-európai értelemben használva. Szamosújvár pedig
ilyen értelemben lett város és ezért nagyon szokatlan jelenség az erdélyi meg a
magyar viszonyok között. Persze, mint minden valamirevaló településé, ennek
története is a római korba nyúlik vissza. A bennszülöttek büszke öntudattal hi-
vatkoznak is Congrira, a dáciai castellumra, melynek romjaiból téglákat, fara-
gott köveket őriznek a helybeli örmény múzeumban. Szegényes emlékek! Nem
is volt jelentős hely Szamosújvár a római Erdélyben, sőt Gerlahida sem, a he-
lyére telepedett kicsi falu a középkori Magyarországban. Jó gázlóhelye volt a
Kis-Szamosnak – neve is a szláv grlo = gázló szóból származik –, a gyéren la-
kott Belső-Szolnok és Doboka helyi jelentőségű piaca, később királyi várura-
dalom székhelye, de Martinuzzi koráig igazi, országos jelentőségre nem
emelkedett. A sokáig rettegett szamosújvári várat, kincsek felhalmozásának,
előkelő rabok fogságának és sokszor kivégzésének híres helyét, Martinuzzi
György 1540 táján olasz mesterekkel építtette újjá, sőt legendás emlékezetek
szerint a várépítésben meg díszítésben görögök is vettek részt, kiknek szárma-
zási helyét az egyik mai ragaszték-városrész neve (Kandia) őrzi, csekély em-
lékképpen. A vár és a benne levő szép palota híres volt a XVI. században, kár,
hogy a kápolna, lovagterem és más muzeális értékek teljesen hozzáférhetetlenek
a vár jelenlegi büntetőintézet jellege miatt. A nagy bíboros hatalmas, szinte ba-
rokkos udvartartást vitt a várban; egykorú írásokban kimerítő jegyzékeket talá-
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lunk a drágaságokról, az arabs paripák százairól, a freskókról és az udvari sze-
mélyzetről. Érdekes az is, hogy a török világutazó, Evlia Cselebi, leírásában –
ő a vár feldúlása után járt ott – úgy emlékezik meg Szamosújvárról, hogy az
»Szulejmán kán ideje előtt az egész Magyarországnak kereskedelmi székhelye
volt«. De nem kevésbé lényegesnek tartjuk annak felemlítését, hogy a várőrség
még a XVII. század első felében is csaknem kizárólag magyar nevű katonákból
állott. A nagy pusztulások azután szinte az emlékét is elmosták a rövid tündök-
lésnek. Martinuzzi halála után csakhamar (1556) várostromot kellett a pom-
pázatos helynek kiállania, s a XVI. század hátralevő évtizedei sem hozták meg
a renaissance-ot: Kolozsvár lépett mindjobban előtérbe. A Martinuzzi-korbeli
gazdagság teljes pusztulása aztán Mihály vajda és Basta császári vezér rém-
uralma idején (1601–1603) következett be; a történetíró Bethlen pedig ép-
penséggel kapcsolatba hozza Erdély akkori pusztulását Szamosújvárnak, mint
az utolsó fontos erődítménynek az elestével. A többi dúlás aztán már csak le-
döntött falakat találhatott a Kis-Szamos nevezetes gázlóhelyénél, jóllehet el
nem kerülte egyetlenegy sem a tatár, török vagy labanc hadak közül, hiszen
Makkai László véleménye szerint a hely »a Szamo-svölgyi hadi úton Erdély bel-
seje felé az utolsó fontos állomás volt, s aki ezt megszerezte, szabad utat nyert
a Mezőségre és a Maros völgyébe is«. Az üszkös falak közé húzódó néhány
nyomorult pária-család bármiféle sereg közeledtére felszedelőzködött állataival
és a németi, mikolai erdőségekbe menekült; Congri, Gerlahida, Szamosújvár,
az igazmondó lantosnak, Tinódinak »szertelen erős« Wywar-ja lakatlan rom-
halmaz volt hosszú évtizedekig.” 

AZ ÖRMÉNYEK BETELEPÜLÉSE
„Miután az erőszak így letörölte a földről a béke és jólét hajlékát, a felfelé emel-
kedő kerék példázata szerint újra meg kellett születnie Szamosújvárnak: a föld-
rajzilag jelentős helyen fekvő települések örök ígérete ez. A történelemnek
furcsa logikája szerint a város újjáéledéséhez is pusztulás, háborúság adta meg
az indítékot. Az örmények történetébe torkoll itt elbeszélésünk. Abba a törté-
netbe, mely a betlehemi csillagot követő örmény király mondai alakjával kez-
dődik, fényes keleti kultúrák idegen szépségeit leheli, tele van nagyszerű
emlékekkel, ámde végül is belehull – a mi Mohácsunkhoz hasonló tragédiával,
de már a XIV. században – az áradó törökség imperializmusába. A kaukázusi
Örményország bukása, és mesés épületekkel megtűzdelt, Kelet és a keresz-
ténység szépségeit harmóniába olvasztó Áni fővárosnak szétdúlása adta meg a
lökést az örménység Szamosújvárra jutásához. E távoli, legnyugatibb helyre a
régi fővárosnak már csak legelőkelőbbjei, a főnemesek, a leggazdagabbak és a
legszívósabbak juthattak el. A többi szétszéledt a hosszú vándorúton, beolvadt,
kései népvándorlási foszlánnyá és a második világháború menekülő társadal-
mainak előjelzőivé vált. A Kárpátokon belülre az örménység hosszú vándorlás
után, a XVII. század végén, Apafi Mihály fejedelemsége idején jutott el. Bebo-
csáttatást és szállásterületet kért, és örömest adtak is mindkettőt. Ekkor már
a hanyatlás korában élt a Bethlen és Rákócziak büszke és független Erdélye.
Apafinak adózó, békés polgárokra és talán még sürgősebben pénzre volt szük-
sége. Az örmények mindkettőt kínálták. Dús erszénnyel, meg nem fáradt élet-
erővel, kitűnő kereskedelmi érzékkel, acéllá kovácsolódott közösségi tudattal
és fejlett kultúrával jöttek az örmények: egy pillantás Erzsébetvárosra (Apafi
hajdani birtokára, Ebesfalvára, amit a fejedelem szívesen bocsátott áruba) és
Szamosújvár örmény városmagjára meggyőz minden kételkedőt afelől, hogy itt
nem kezdetleges kísérletezgetést végeztek településükkor az örmények, hanem
egy hosszú, kulturális múlt leszűrt tapasztalatait öntötték át városformába.
Azonnal várost alapítottak a közbe eső Erdei-féle mezőváros-fokozat nélkül,
olyan helyen, ahol sem római urbs, sem középkori német város nem volt: pél-
dátlan eset a magyar várostörténetben. 

Kicsi közösségek élete nem tűr kísérletezést – ha balul sikerül a próba, a
közösség, mint a kísérlet alanya és tárgya, a kísérlettel együtt ér véget. A nép-

fejlődés pedig a maga számszerűségében éppenséggel nehezen követhető fo-
lyamat kisebb körben. A kutatót lépten-nyomon megzavarja a folytonos mozgás,
ide-oda vándorlás, mely nem csupán adatszerűségével, hanem dinamikus ha-
tásával is erőszakos beavatkozásnak minősíthető. Így aztán a táji és történelmi,
gazdasági és biológiai tényezők annyira belejátszanak a demográfiába, hogy a
kutató folytonos elhárítkozásban találja magát, kiküszöbölni akarván a »tiszta«
populativ jelenségek köréből az idegen, zavaró körülményeket. Ritka eset,
mikor egy közösség oly szigetszerűen elkülönül környezetétől, hogy az érint-
kezés mélyreható populációs változások – összeházasodások idegen népele-
mekkel, elvándorlások, beköltözések – nélkül lehetséges évszázadok során.
A betelepült örménység, főleg azonban a XVIII. század legelején önálló, korá-
nak teljes civilizációját felölelő, kulturált, jól elhatárolt és gazdag szamosújvári
lakosság kitűnő például kínálkoznak a demográfus számára. Bennünket e tiszta
tudományos szempontnál melegebb-köznapibb motívumok is vezetnek, mikor
megkíséreljük végignézni az örménynek indult és magyarrá lett Szamosújvár
népességének fejlődését a mai város megalapításának korától napjainkig, azaz
nagyjában az elmúlt 200 esztendő alatt. 

Néhol már a zsenialitásba torkolló éleseszűségen és kifinomodott szellemen
kívül az örmények sok gyakorlati tapasztalatot is hoztak magukkal. Ősi hazá-
jukból ered ez az empirikus érzék, vagy a vándorlások során idegződött beléjük?
Kétségtelen, hogy úgy indították meg erdélyhoni életüket, mintha ennek a tájnak
nemcsak sajátos múltjával, de még csak körvonalaiban is akkor sejthetetlen jö-
vőjével – a nemzetiségi veszélymagokra gondolunk most – is tisztában lennének.
Óvakodtak magyarok, szászok vagy románok közé keveredni: önálló települést
alkottak. Előbb csak magát a várost, később azonban a hozzá tartozó földeket
is megvásárolták a fejedelmektől (Apafi, Lipót, Károly, Mária Terézia, József
és Ferenc az örmények tengernyi kiváltságlevelében szereplő fejedelmi aláírók),
azonkívül úgy elbástyázták magukat jogokkal és privilégiumokkal, hogy az
aránylag békés XVIII. század és XIX. század első fele semmiképpen sem ér-
hetett el hozzájuk szokványos rendi, közhatalmi, beavatkozó eszközeivel. Szol-
gabíró, alispán, beszállásolások, gubernium, generálisok és kommissiók
számára zárt város volt Szamosújvár, ha azok az erőszak eszközeivel kísérle-
teztek. Az örményeknek kitűnő összeköttetéseik voltak minden időben, és tü-
neményes gyorsasággal jött meg mindenfajta zaklatásra, beavatkozásra a
Bécsből keltezett, áhítatos tisztelettel olvasott vagy fogcsikorgatva megfogadott
parancs: Armenopolis saját törvényei szerint, szokásainak megfelelően kormá-
nyozhatta önmagát. Nem is igen volt sérelmük az örményeknek egyéb, mint
hogy siralmasak a hitelviszonyok, rosszak az utak, nem püspök a szamosújvári
plébános... Idilli állapotot mutató panaszok ezek, még a békés XVIII. században
is. Persze, hiába lettek volna a kiváltságlevelek, ha azoknak homályosuló ara-
nyozását időnkint fel nem frissítette volna egy-egy hódoló és súlyos aranytallé-
rokat vivő küldöttség Bécsben; egy ilyen szamosújvári deputáció – mely
történetesen a pillanatnyi pénzzavarából kedvelt örményeihez segítségért for-
duló Ferenc császárnak vitt egynéhány aranyat – kapta »emlékbe« a Felvinczi
Takács Zoltán által sokat vitatott eredetiségű Rubens-képet (Krisztus levétele
a keresztről), Szamosújvár katedrálisának nagy nevezetességét. Jókai meséinek
aranyos köde, Mikszáth világának kékes boldogságfüstje lengedez e történetek
s társaik, általában Szamosújvár két évszázada felett, amit díszes kötésben és
bár kevés történetírói hitelességgel, de annál több lírai lendülettel és lokálpat-
riotizmussal szőtt mese-monográfiává Szongott Kristóf. E férfiú, a hajdani sza-
mosújvári örmény katolikus gimnázium mozgékony tanára, jellegzetes alakja a
múlt századvég derűs, felelőtlen, boldog és bomladozó társadalmú Szamos -
újvárának. Annak a városnak légköre termelte ki őt is, mely megmámorosodott
a millenniumi gondtalanságtól s Fráter Lóránd muzsikájától később – a daliás
huszárkapitány Szamosújváron hegedülgette, hogy »tele van a város akácfavi-
rággal« – és szíves-örömest feledkezett bele a sétatéri bálok és farsangi mulat-
ságok magyarosító hangulatába és olvadt bele a hivatalnok-dzsentri magyar
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kisvárosi egyvelegbe. Bizony, úgy olvadt bele, hogy saját ősi értékeinek legjavát
a levetett hüvelyben hagyta s nem vitte az újba. Az egész Közép-Európát behá-
lózó állatkereskedelem, a bőrkikészítés és a pénzügyletek szolgáltatták az alapot
Szamosújvár kulturálódásához. A céhek kitűnő szervezettsége, a kiépített kap-
csolatok és családi-üzleti nexusok magasan kiemelték e város polgárságát a
XVIII. századbeli magyar miliőből. Fokról fokra, merő kényelmességből adták
fel az örmények ipari és kereskedelmi posztjaikat. Csak egyetlen példát említ-
sünk. 1770-ben Heiter Elek udvari tanácsos elnöklete alatt tekintélyes bizottság
szállt ki Szamosújvárra, hogy – ha kell, erőszakkal is – kicsalja az örmény tímá-
rok titkait. Az egész Gesamtmonarchie bőriparossága irigykedett a kordován –
és szattyánkészítésben remekelő szamosújvári tímárokra. Az állatkereskedelem
méreteire pedig csak az alábbi sorokat idézzük: »Ez a kereskedés minden ne-
mében gyakorlott nép iszonyú marhafalkái számára jó piacokat talált a külföldön.
Évenkint eladnak az örmények a különböző országokban több mint százezer
marhát, és ha akadály nem állja útját a nyereségnek (döghalál, árvíz, háború),
elmennek a Magyar- és Németországgal határos felsőbb országokba is, sőt Itá-
liát is ez a hasznot kereső nemzet táplálja ugyanazon étkekkel«. És a XIX. szá-
zad derekán már nincs egyetlen szattyánt vagy kordovánt készítő mester sem
Szamosújváron (azóta sincs). 1943-ban pedig még a vidék nyersbőreit össze-
gyűjtő monopolisztikus kereskedelmi társaság is elvitte telepét Szamosújvárról.
Százezres állateladások? Risum teneatis... Az örmény polgárság lassú elerőtle-
nedésével tűnt el mindaz az érték Szamosújvárról, ami ezt a várost privilegizált
helyzetbe hozta, a többi erdélyi város fölé emelte sok tekintetben. Az élő emberi
értékek megkövesedtek, elvesztek. A kereskedelmi érzékre, kulturálódási kész -
ségre, nyelvtanulási hajlamra, nemes polgáröntudatra, veszélyekkel szembe-
szállni tudó vitalitásra és nem utolsó sorban az erős szaporodási készségre
gondolunk, melyek mindegyike hiányzik aztán a világháború kitörése körüli Sza-
mosújvárból. Járjuk végig a városka utcáit, parkját és közéletét, és győződjünk
meg, hogy mi az idő álló nemes veretű, klasszikus szépségű, perspektivikus
szemléletű és további fejlődésre is kitárulkozó alkotás! A pompás barokk kated-
rális, mely a XVIII. század közepétől kezdve ősnémet dómokhoz hasonlóan év-
tizedeken át épült, tízezres tömeget tudna befogadni, s nem a mai 400-as
gyülekezethez illő, a patinás polgárházak és egyes, szinte-szinte már kastély-
számba menő épületek évszázadok otthonául emelődtek, s nem a mai gyorsan
költöző, pozícióját könnyen feladó, az első nehézségek elől is megfutó nemzedék
számára, az árvaházak, szegényház, a kisebb templomok, múzeum, mesés gaz-
dagságú könyvtárral felszerelt régi gimnázium, sétatér, hidak, kövezet, régi köz-
művek és annyi más: mind-mind idő álló és igényességre valló alkotás. Együtt
adják ezek a Kereszthegy gyümölcsfás-temetős domborulatával, a Kis-Szamos
csillogó tükrével és a távoli szemhatáron felfehérlő Ciblessel együtt azt a bizonyos
genius locit, melynek hatása alól még a mai vándor sem tudja magát kivonni.
Pedig a dekadencia szembeötlő, néha meghökkentő. Hajdani jó családok sarja
járja az utcákat toprongyos öltözetben, abnormis viselkedésével hívja fel magára
a közfigyelmet. A Fő tér pompás barokk hangulatába súlyos ízléstelenségek ke-
rültek újabban, de mindenütt: építkezésben, szokásokban, népességfejlődésben,
gazdasági életben, társadalmi képben megmutatkozik a roppant hanyatlás. S
talán nem kereskedünk rossz helyen, ha azt a magyar társadalmat vonjuk kérdőre
mind e nivócsökkenésért, amelyik soha, semmiért nem volt hajlandó igazán fe-
lelősséget érezni, s amelyik közömbösen asszimilált a béke arany évtizedeiben:
nem véve át semmit az asszimilált annyi sok értékes tulajdonságából, s át sem
adva annak a saját kincseiből. E kincsek a Széchenyi utáni három nemzedék,
majd ami utána következik fullasztó közéleti-társadalmi légkörében elsüllyedtek. 

Alszik, de nem álmodik Szamosújvár. Reményei alig vannak. Legfönnebb
még egy közintézmény, hivatal; panaszai: hogy az állami rendszerű ötödik lak-
bérosztályba sorozták, és hogy nincs nyolcosztályos gimnáziuma. De ezek is a
hazug, öncsaló illúziók világába mutatnak. Ezekből a kívánságokból és pana-
szokból nem kél életre igazi fejlődés. De minek is a fejlődés egy olyan kis tár-

sadalom számára, mely szörnyű tagoltságában még a második világháború bor-
zalmai közepette sem találja meg az egymásrautaltságot, az összetartozás kö-
telezettségét. Kölcsey »más keblű nép«-e jut eszünkbe, ha a mai szétmarcangolt
szamosújvári társadalomra gondolunk, s belátjuk, hogy a statisztikai számosz-
lopokban könyörtelenül megmutatkozó népesedési dekadenciának mélyebben
fekvő, szinte le nem mérhető és emberi érzékenységek miatt fel sem sorolható
okai vannak.” 

A NÉPFEJLŐDÉS – SZÁMOKBAN
„És most fordítsuk figyelmünket a számszerű adatokra. Az egykorú kútfők
1672-ben összesen 3000 örmény család betelepedéséről beszélnek, mint terv-
ről. Sajnos, nem tudjuk, hogy a valóságban mennyien jöttek be Moldvából és
a bevándoroltak is hogyan oszlottak meg a különböző települési helyek között
(Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz, Görgény stb.), azaz mekkora
lélekszámmal indult Szamosújvárban az új élet. A város fellelhető lélekszám-
adatait az alábbi összeállítás tartalmazza: 

1745 1787 1826 1869 1880 1890 1900 1910 1930 1941
3720 4459 5009 5188 5317 5793 6363 6857 6608 6302

Indexszámokban, az előző időpontbeli adatot 100-nak véve: 
1745 1787 1826 1869 1880 1890 1900 1910 1930 1941
100 147 112 104 102 108 109 107 97 95

Az indexszámok időközei nem egyenlők s ez összehasonlíthatóságukat né-
miképpen zavarja. De így is fogalmat lehet alkotni arról a népfejlődésről, mely
Szamosújvárra jellemző: erőteljes fejlődés az örménység betelepedését követő
időkben, elhanyatló emelkedés a múlt század végétől, majd nyilvánvaló deka-
dencia a világháború óta. Ámde még szembeötlőbb az irányzat, s főleg fény
derül a hanyatlás okára, ha az eredeti lakosságot kísérjük végig az örmény szer-
tartású katolikusok lélekszámadataiban: 

1745 1787 1826 1880 1910 1930 1941
3348 3788 2798 1454 1100 489 440 abszolút számban,
90 85 56 27 16 7 7 a lakosság százalékban.

A hanyatlás szinte megdöbbentő! De az okkal is tisztába jöhetünk, ha meg-
figyeljük az alábbi igen tanulságos táblázat adatait (A görögkatolikus: anya-
könyvezés kezdete 1826, a reformátusoké 1836, a római katolikusoké 1850,
az izraelitáké – igen rendszertelenül – csak az 1850–1895 közti évekre terjed): 

A szamosújvári főbb felekezetek népmozgalmi adatai (1780–1940)
Itt csak a születési (+) vagy halálozási (–) többletet mutató táblázatot emelem be.

Idő örm. kat. róm. kat. gör. kat. ref. izr.
1781–1790 + 227
1791–1800 + 258
1801–1810 + 181
1811–1820 + 218
1821–1830 + 231
1831–1840 + 32 + 70 + 17
1841–1850 – 102 + 14 + 2
1851–1860 – 20 + 41 + 58 – 61 + 108
1861–1870 – 53 – 66 + 9 – 4 + 165
1871–1880 – 130 – 16 – 166 + 64 + 396
1881–1890 – 93 + 82 + 127 – 3 + 523
1891–1900 – 79 + 90 + 73 + 70 + 321
1901–1910 – 112 + 8 + 44 + 82
1911–1920 – 90 – 50 – 30 – 3
1921–1930 – 104 + 31 + 222 + 67
1931–1940 – 106 – 53 + 118 + 14
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A néhol hullámzó, máshol vaskövetkezetességet mutató adatokból a legfel-
tűnőbb megállapítás, hogy az örménység helyét fokról fokra foglalták el termé-
szetes szaporodás útján elsősorban a környező táj lakói: a románok és a
református magyarok, másodsorban a kiegyezést követő időkben a buja tenyé-
szetnek induló zsidóság és harmadsorban inkább bevándorlás, mint természetes
szaporodás révén az ország minden részéből idegyülekező római katolikus ma-
gyarok. A hajdani örmény városnak tehát a századforduló táján teljesen eltűnt
a régi jellege, és nyelvében túlnyomórészt magyarrá vált ugyan – bár egész Er-
délyben sehol olyan rossz magyarsággal nem beszélnek, mint Szamosújváron! –,
de korábbi szilárd társadalmi felépítményét elveszítve, többé-kevésbé frissen
beköltözöttek és jórészt ugyancsak frissen városiasodottak heterogén lakosságú
helyévé vált. Az egyes vallásfelekezetek részesedését csak vázlatosan, nagyobb
időközökben adjuk: 

Vallás 1880 1910 1930 1941 1941
(százalékban)

Örmény kat. 1453 1100 489 440 7,0
Római kat. 1095 1268 1090 1367 21,7
Görög kat. 1608 2300 2506 2097 33,3
Református 757 1186 929 1281 20,3
Izraelita 183 775 1037 847 13,4
Egyéb 220 228 557 270 4,3

A változások egészen világosak és az ismert politikai fordulatoknak teljesen
megfelelnek. A város vezetőinek a feladata is egészen kézenfekvő: az egységet
munkálni és a békét hirdetni. Abszolút többség sehol nincs, s ha dogmatikai
szempontból talán nagyobb összevonásokat lehetne is végezni, mégis pl. az
összes katolikusok egyetlen rovatban való szerepeltetése inkább a papíros tü-
relmességére számíthatna, mint az élet jóváhagyására. Köztudomású az örmé-
nyek származásának, szokásainak és vagyonbeli különbségeinek az elválasztó
volta a jórészt nemrég betelepedett latin szertartású katolikusokétól – a román
katolikus egyház híveinek egészen eltérő struktúrájú társadalma pedig – már
csak a nyelvi és történelmi szakadék miatt is – az előbbi kettővel semmiképpen
nem foglalható egységbe. Erdély egész múltja és jelene tükröződik e néhány
számban; a megoldásnak is egyetemes erdélyi érvényűnek kell lennie. 

Ha figyelembe vesszük az örmények múlt századi teljes elmagyarosodását
(ma már szinte csak a közelmúltban Törökországból idemenekültek kis cso-
portja bírja az egyháziakon kívül az örmény nyelvet írásban és szóban) és azt,
hogy az ortodox zsidóság is feltétlen biztossággal belejutott a magyar anya-
nyelvűvé válás lassú folyamatába, akkor párhuzamosaknak fogjuk látni az anya-
nyelvi adatokat a felekezetiekkel. Opportunus lelkek természetesen mindig
voltak, akik hasznossági szempontoktól vezettetve választották ki az előnyökkel
kecsegtető oldalt anyanyelvük megvallásában, azonban ezeknek a száma még
egy aránylag olyan kis tömeg esetében is, mint Szamosújvár 6000 fő körül
mozgó lakossága, – elenyésző. 

Szamosújvár lakosságának anyanyelvi megoszlása 1880–1910 közt
Év Magyar Román Egyéb

1880 1804 1705 1808
1890 2440 1979 1374
1900 4190 1861 312
1910 4630 1881 346

(…) 1930-ban Szamosújváron a román népszámlálás idején
2886 2472 1215 anyanyelvűnek
román, magyar és egyéb
3014 1937 1624 nemzetiségűnek

vallotta magát. A 3014 román nagyon nagy szám az 1900 körül mozgó régebbi
magyar adatokhoz képest. Ha számításba vesszük is a hivatalnoki kar nagyará-

nyú kicserélődését az uralomváltozás folytán – amire egyébként az 1930. évi
557 »egyéb« felekezetűinek, jórészt görög nem egyesülteknek (486) nagy
száma is utal – akkor is olyan hézag marad a román népszámlálás 3000-e és
a mi adataink – a hozzászámított görögkeletiekkel együtt mintegy 2450 – kö-
zött, melyre a gondolkodó ember magyarázatot kíván. Magyarázat helyett újra
megemlítjük az opportunitást, a felbomló társadalmak és a hit nélküli egyének
ismert tulajdonságát: ez nyilatkozik meg az 1930-as és utána következő nem-
zetiségi adatok bevallásakor! 

A fejtegetésekben imitt-amott talán észrevett hézagot kitöltendő, a rendel-
kezésre álló – sajnos gyér – népmozgalmi adatokat ismertetjük. Ezek szerint
volt Szamosújváron, ezrelékben, 

1901/10 1931/36 1936/40 évek átlagában
Születés 43,3 16,0 13,5
Halálozás 28,9 15,5 15,1
Természetes szaporodás 14,4 0,5 –1,6

A zuhanó adatokat nem árt felekezetenként felbontva is szemügyre venni.
Ez a nagyon értékes adatsor azonban sajnos, csak az 1931–1940. évekre áll
rendelkezésünkre. A szamosújvári születési ezrelékek felekezetenként:

Örm. kat. Róm. kat. Gör. kat. Ref.
1931/35. évek átlagában 12,3 11,6 20,4 23,0
1936/40.   ”        ” 10,2 9,2 16,5 17,0

Talán nem elegendő a súlyos következtetések levonására ez a pár adat, de
nézetünk szerint mégis az derül ki a két évötöd születési arányszámainak
szemügyrevételéből, hogy az általános születési hanyatláson belül a város táji
környezetének lakossága – a görög katolikus románság és a református ma-
gyarság – bizonyult relatíve a legellenállóbbnak. S ebben a természetes táji
keret érvényre jutását látjuk, miután a két évszázad múltán sterilizálódó és táj-
idegen települők, az örmények feloldódáshoz közeledtek. Vizsgálatainkat talán
ezzel az eredménnyel vezethetjük a befejező gondolatokhoz. Az örmény Sza-
mosújvár a múlté, a jövőbeni Szamosújvár élete az általános erdélyi s azon belül
az erdélyi városi sorsot formáló tényezők szerint fog igazodni. Természetes,
hogy történelmében a kristályosító örménység, főleg annak kulturális indítása
– mint gyöngyszem belsejében az irritáló porszem – mindig fellelhető lesz. De
mesterségesen felidézni a 200 év előtti múltat s örmény jövőt emlegetni, mikor
csak múlt van már: lehet ügyes érvényesülési eszköz egyesek számára, de sem-
miképpen sem komoly problémája sem Erdélynek, sem pedig Szamosújvárnak.
Ebből persze nem következik, hogy elhanyagoltassék a múlt tiszteletreméltó
emlékeinek egybegyűjtése, azok rendezése és idegenforgalmi célokra törté-
nendő felhasználása. Az örmény »kérdést« tehát helyesen muzeális, kultúrtör-
téneti kérdésnek kell tekintenünk. A táj természetes kiegyenlítő hatásának kellő
értékelése mellett azonban meg kell látnunk ezen a példán is a szerencsétlen
erdélyi nemzetiségi probléma megoldásának egyetlen nagyobb perspektívájú
lehetőségét. Az egymásrautaltság érzetének tudatosítása és az igazi felekezeti
béke megteremtésével, a kölcsönös tisztelet határai közt vezetett élet hosszú
idő múltán igenis megtermi az egyensúlyi helyzetet. Ez önmagától, erőszakos
beavatkozás nélkül is létrejön egészséges állapotként. De ez az állapot kizárja
a konkolyhintéseket, sőt az ilyen társadalom kiközösíti a konkolyhintőket is!
A magyarságnak, mely pedig a Kis-Szamos medencéje 103 községében és 1
városában az 1910. évi népszámlálási adatok szerint csupán 28,6%-nyi ki-
sebbséget alkotott, békés fejlődésben töltött évtizedeket véve alapul, nincs oka
félni semmiféle asszimilációs veszélytől, – példánk ezt igazolja. 

Még áll, bár hulló vakolattal, a szamosújvári örmény katedrális, csonkult
toronnyal az erzsébetvárosi templom, feltűnik keleties szépségével egy-egy fiatal
örmény leány, korai vénségével egy-egy öregasszony Szamosújvár utcáin, de a
városban élő és a távolról józanul szemlélő egyformán jól tudja, hogy az »ör-
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mény kérdés« magyarországi viszonylatban lezárult. Jó polgárok voltak, szépen,
öntudattal, pompázatosan tudtak élni, vérük jótékony keveredést hozott a ma-
gyarba. Sajnos, a kifinomodott kereskedelmi érzéket nem tudták átadni, sőt in-
kább őket mérgezte meg a kiegyezés utáni sok-sok társadalmi betegség:
úrhatnámság, rangkórság, tódulás a hivatalnok pályák felé, üres politizálás,
hazug neobarokk szemlélet. A kevésszámú megmaradottnak már csak a mi-
előbbi teljes hasonulás hozhatja meg az egyensúlyérzést; egy kivesző emberfajta
utolsó tagjaiként élni romantikus, de magánossággal riasztó gondolat. 

Szamosújvárnak pedig a következő korszakra józan számvetéssel kell ké-
szülnie, elvetve a múltsirató köldöknézést. Természeti és emberi energiák lel-
tározása után a szerepkört kell megtalálnia és minden tekintetben reálisan
alkalmazkodnia a megváltozott helyzethez. Itt is, ott is sok lehetőség mutatko-
zik, de ezeknek kiaknázását a szamosújvári társadalomnak nem a hátrafelé te-
kintő arcú, gyűlölködő, semmit nem felejtő és soha megbocsátani nem tudó
része végezheti el, hanem az, amelyik szeretettől eltelve, erős akarattal mindig
csak előre néz.” 

A tanulmány nagyon érdekes keresztmetszetét adja egy mai – időszerű szó-
val – jól integrálható migráns csoport történetének. Természetesen ennek két
magyarázata van: az egyik keresztény vallásuk, a másik társadalmi hasznos-
ságuk. A folyamat a legnagyobb természetességgel zajlott. Először integrá-
lódtak, de megőrizték sajátosságaikat. A befogadók részéről nem csupán
egyenlő jogokat nyertek, hanem annál is többet. Nevezhetjük ezt pozitív disz -
kriminációnak. És mi történ utána? Elindult a beolvadás! Hasonultak a nagyobb
közösséghez, s ez sajátosságaik elvesztésével és asszimilációjukkal végződött.
Minden külső behatás nélkül, sőt a létező és működő előjogok és anyagi, vala-
mint kulturális fölényük, s annak ellenére, hogy létezett mindaz, amit a szerző
a nemzetiségi lét feltételeiről írva így összegez:: „Az egymásrautaltság érzetének
tudatosítása és az igazi felekezeti béke megteremtésével, a kölcsönös tisztelet
határai közt vezetett élet hosszú idő múltán igenis megtermi az egyensúlyi hely-
zetet. Ez önmagától, erőszakos beavatkozás nélkül is létrejön egészséges álla-
potként.” De Nagy Miklós még valamit mond: „(…) ez az állapot kizárja a
konkolyhintéseket, sőt az ilyen társadalom kiközösíti a konkolyhintőket is!”

Ez az a választóvíz, melyen túl már homogenizációról beszélünk. Szerzőnk,
amikor zárásul a Szamos-menti magyarság jövőjéről optimista sorokat vet pa-
pírra, ezzel nem számol, hiszen abban az időben ez a népesség még az anya-
ország részeként éli utolsó hónapjait. 1944. február havát írták ekkor, bő fél
évvel később már újra megnyílt a lehetőség a bizánci-ortodox szellem homo-
genizáló céljai előtt. A végeredmény pedig magával sodor magyart és magyar
hazafivá vált örményt egyaránt. Ugyanis Erdélyben közismert volt, hogy az év-
századok folyamán Erdély örményei nem csupán elmagyarosodtak, de lelkes
és őszinte hazafiakká is váltak, annak minden áldozatát felvállalva. Gondoljunk
itt kegyelettel Kiss Ernőre és Lázár Vilmosra, az Aradon kivégzett 13-ak között
örökké tisztelt két örmény eredetű mártírunkra.

y

Szemle
Zathureczky Gyula: Politikai irodalmunk három új műve
1944/2.

Hónapokkal a végső katasztrófa előtt Zathureczky „tudja, de nem mondja”,
pontosabban: nem ő mondja, hanem elmondatja másokkal azt, amit maga nem
mondhat el. S nem is akárkikkel.

„Az elmúlt esztendő magyar politikai irodalmában tallózva, három könyv ra-
gadta meg különösképpen a figyelmünket. Mindhárom jelentős eseménye nem-

csak a könyvpiacnak, hanem talán túlzás nélkül mondhatjuk, a politikai életnek
is, mert olyan indítékokat tartalmaznak, amelyek semmiképpen sem maradhat-
nak hatás nélkül közgondolkozásunkra. Érdekes a három könyv megjelenésének
időpontját, tartalmát és szerzőinek személyét összevetni. Az összevetés ered-
ménye a magyar közélet érdeklődési köreinek közös középpontját adja, és bi-
zonyítéka annak, hogy a magyar politikai gondolkozás még oly viharos és
bizonytalan időkben is megtalálja a helyes utat, amelyen haladnia kell, külö-
nösképpen, ha – mint gondoljuk, helyesen – elfogadjuk azt, hogy egy politikai
mű megírása legalább olyan mértékben eredménye a közvélemény – akár tu-
datalatti – kívánalmának, mint a szerző elhatározásának. 

Mindhárom könyv 1943-ban jelent meg, tehát olyan időpontban, amikor a
négy esztendeje dúló világháború egyre jobban közeledett földrajzilag is hoz-
zánk, hogy talán közvetlen közelünkben s a mi teljes részvételünkkel fejeződjék
be. Szükség van ilyenkor a veszély közelében, és az életet vagy halált jelentő
döntés küszöbén elmélyülni a gondolatokba, számot vetni önmagunkkal s az
eszközökkel, amelyek a megvívandó küzdelemben rendelkezésünkre állhatnak.
Szükség van a tisztánlátásra éppen úgy, mint az önbizalomra, és a körülöttünk
kavargó és bennünket elnyeléssel fenyegető világ történéseinek magas szem-
pontból való vizsgálatára, akárcsak a legkisebb részletek szem előtt tartására.
Tárgyban és feldolgozásban a három könyv szinte maradéktalanul megfelel a
három kívánságnak. 

Bárdossy László, művében: „Magyar politika a mohácsi vész után” a ma-
gyar múlt egyik legtragikusabb és egyben legelhatározóbb negyedszázadával
foglalkozik, a történész és a diplomata analitikus módszereivel boncolva az
eseményeket, hogy azokból mint államférfi állandó értékű következtetésekre
jusson, s a mai – az akkorihoz nagyon is hasonlatos helyzetben –, bár ez
semmiképpen sem kifejezett célja a könyvnek – utat mutasson a nemzet szá-
mára. Makkai János a politikai filozófia magaslatairól mutatja be a világot,
és az események »természeti törvényeinek« taglalásánál olyan hitelveket fektet
le, amelyek az emberiség történetének nagy kereteiben és szinte felmérhe-
tetlen eseményei közepette a logika és a racionális ész fényénél mutatják az
utat, amerre haladnunk kell, vagy amely utat kényszerűen meg kell, hogy te-
gyünk »Politika-Isten rabságában«. A harmadik könyv, amelyet Borsody Ist-
ván írt »Beneš« címmel, a jelennek bennünket közvetlenül érintő, hogy úgy
mondjuk »gyakorlati« kérdéseihez vezet. Egy államférfi arcképén keresztül
bemutatja nemcsak a negyedszázados múltat, hanem egyik legaktuálisabb
problémánkat: a második beneši emigráció munkáját és célkitűzéseit is. A po-
litikai élet egyik jelentős »izgalmi anyagával« foglalkozik Borsody István, olyan
problémával, amely a sorsunkba való konkrét beavatkozást jelenti. Míg Bár-
dossy az államférfi, Makkai pedig a politikai filozófus érdeklődési köreibe vezet
el bennünket, addig Borsody a politikus és propagandista munkaterületére visz
el, s a pillanatnyi cselekvés irányát és módját szabja meg. A három könyv min-
den különbözősége ellenére, az olvasóban így lesz egésszé s ad számára indí-
tékokat nemcsak a pillanatnyi küzdelemre, hanem arra is, hogy harcát
nemzedékek távlatában gondolkozva s régmúlt nemzedékek örök tanításaiba
vetett hittel vívja meg.” 

„MAGYAR POLITIKA”
„Nem könnyű és felelősségteljes feladat Bárdossy László könyvéről megemlé-
kezni. Mélységes tanulság minden sora a népünkért és hazánkért aggódó ma-
gyar és élmény minden politikus vagy éppen diplomata számára. »Magyar
politika a mohácsi vész után« a könyv címe és benne Bárdossy az 1526. au-
gusztus 29-e és 1551. december 16-ról 17-re virradó éjszaka közötti negyed-
századba sűrített magyar tragédiát írta meg. Azt a huszonöt esztendőt, amely
alatt a középkori magyar nagyhatalom a mohácsi csata és Fráter György meg-
gyilkolása közötti időszakban megsemmisült, s amely után, mint Szekfű Gyula
a Magyar Történetben írja, »a védelmi szervezetét vesztett nemzet megindult
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a török korszak százados kálváriájának útján... bizonyságot téve arról, hogy kis
nép is tud nagy nemzet lenni«. 

Mennyi önvád, mardosó lelkiismeret, hitvesztés született négy évszázadon át
a magyar lelkekben ebből a huszonöt esztendőből. Miért bukott el a magyarság?
Így hozta a kérlelhetetlen végzet, vagy bűnös volt maga is bukásában? Vajúdó és
ólom súlyú kérdések ezek. Kit terhel a felelősség? A törököt, amely hódítani jött,
de nem tudott ennél egyebet tenni? A Habsburgot, aki félénken nyújtogatta a
kezét Magyarország felé, de sem megszerezni, sem lemondani róla nem tudott?
Zápolya Jánost, aki nem mert nagy király lenni, vagy Fráter Györgyöt, aki állam-
férfiúi lángelmével igyekezett menteni azt, ami menthető volt még a magyar élet-
ben? Vagy az egész nemzetet felelősség terheli mindazért, ami történt?
Elkerülhető lett volna Nagy Lajos és Mátyás birodalmának összeroppanása, vagy
kivédhetetlen történelmi erők mérték reá sorsszerűen halálos csapásukat? 

Páratlan anyagismerettel, a hivatásos diplomata szakértelmével és a fele-
lősséget hordott államférfiú öntudatával ad választ ezekre a kérdésekre Bár-
dossy László, akinek régen ismert ragyogó stílusművészete kiteljesedett ebben
a könyvben. Kibontja előttünk a kor kusza diplomáciai szálait, megmutatja a
tettek rugóit, megállapítja az elkerülhetetlent és megnevezi az elkerülhetőt. Em-
berek nőnek naggyá ebben a könyvben és nagyságok törpülnek el. 

Egy erkölcsileg és szellemileg fékét vesztett, csak az önmaga javát kereső
világban ütközik össze Magyarország földjén a kelet és nyugat, az iszlám hatalma
V. Károly világbirodalmával s annak utópiáival. Árnyak és fények tűnnek elő, ki-
derül, hogy az erő helyett erőtlenség parancsolt, a jellem helyett kapzsiság és
becstelenség. V. Károly szédületes álmait kergeti, és Ferenc, a legkeresztényebb
francia király szövetkezik ellene a pogány törökkel. A császári fivér, Ferdinánd,
képtelen elhatározásra, képtelen tettre, erőtlen a kardja és akkor tárgyal, amikor
harcolni kellene, és akkor ragad fegyvert, amikor a diplomácia eszközeit kellene
alkalmazni. Leggyakrabban mindkét eszközt egyszerre alkalmazza szerencsét-
lenül. Hitelét veszti a szultánnál éppen úgy, mint Zápolya János, aki szintén min-
dig kész az alkudozásra, mert hiányzik belőle a maga erejébe vetett hit, amellyel
össze tudná fogni a nemzetet. És érzi a szultán is, hogy ereje nem elegendő Ma-
gyarország megtartására. Magyarország túlságosan messze van, és ezért az or-
szágot, amelyet Mohácsnál karddal hódított meg, atyaként János királynak adja.
És négyük között ott imbolyognak a magyar urak, kik hol anyagi javakért, hol
meggyőződésből ide-oda pártolnak, de néha mégis felismerik az egyetlen helyes
utat: egységesen helyt állani. De nem tudják, nem tudhatják, hogy a birodalom-
nak nincsen elég ereje megvédeni Magyarországot a török ellen, és nem tudják
azt sem, hogy a törökre támaszkodó János király megvédheti az országot mind-
két ellennel szemben. Két világ között vergődik a nemzet és az úttalanságban
háromfelé szakad az ország. Az egyetlen ember, aki mer és próbálkozik, a pálos
rendi barát, Fráter György, ő vállal felelősséget, ő mer tárgyalni és mer fegyvert
is ragadni, néha olyan pillanatokban, amelyekről tudja, hogy az azokban végre-
hajtott tettét csak a történelem igazolhatja. Világosan látja, hogy mit kell csele-
kedni: egyetlen koronás fő alatt egyesíteni az országot és megegyezni a törökkel.
Művét nem fejezhette be, az Erdély megmentésére küldött császári sereg vezére
tarsolyában hozta az orgyilkosok tőrét. Művéből csak az erdélyi fejedelemség
maradt meg. Ide mentette át a magyar államiságot.

Szinte lehetetlen Mohács és Trianon között párhuzamot nem vonni. Ma is ke-
ressük a kiutat a katasztrófából és a lehetőséget, hogy minket megilletően vegyünk
részt a megújuló életben. Mint 400 évvel ezelőtt, úgy fenyeget ma is a pusztulás,
és ugyanolyan szinte mérhetetlen lehetőségek nyílnak meg előttünk. Tudunk-e ta-
nulni az akkori kor eseményeiből s nem követünk-e el ugyanolyan hibákat? 

Ezekre a kérdésekre örök érvényű politikai axiómákkal ad választ Bárdossy
László. Úgy véljük helyénvaló, ha néhányat idézünk közülük:

»Minden nép ahhoz a helyzethez van kötve, amelybe történelmi fejlődése
állítja... De az, hogy a nemzet kötve van mindenkori helyzetéhez, korántsem
jelent valamiféle rabságot. A nemzet minden konstelláció urává lehet, ha hely-

zetének elemeit, mindenekelőtt a maga erejének viszonyát a környező erőkhöz,
s a helyzet változásának irányát és mértékét felismeri, s ehhez úgy alkalmazko-
dik, ahogyan az legsajátosabb érdekeinek a legjobban megfelel... Helyesen élni
nem más, mint helyzetünk és erőink törvényei szerint élni. Ez ismét nem jelent
olcsó megalkuvást a mindenkori viszonyokkal. A nemzetnek vannak olyan élet-
érdekei, amelyekért vállalnia kell a legmagasabb áldozatot még akkor is, ha ez
súlyos kockázattal jár. Ha nem vállalja ezt az áldozatot, ha fenyegetett életér-
dekei védelmében nem veti be minden erejét, akkor küzdelem nélkül csapódnak
össze fölötte a hullámok, s győznek azok a tényezők, amelyek életének útját
keresztezik. Ilyenkor tétlenül maradni éppen olyan bűn, mintha a nemzet ok
nélkül, erejével arányban nem álló vállalkozásokkal hívja ki maga ellen a sorsot.« 

»Az élet nem engedi meg, hogy amikor rólunk és sorsunkról van szó, egy-
szerűen >kiálljunk a játékból<, s megvárjuk, mi lesz a küzdelem eredménye.
Az életet élni kell így, vagy úgy, s kockázat nélkül nincsen élet. Helyesen élni
pedig csak helyzetünk és erőink törvényei szerint lehet.

Minden, ami történik, átfutó hullám helyzetünk örök partjai között. Micsoda
rövidlátó balgaság volna, ha a nemzet mindig csak ahhoz iparkodnék igazodni,
ami egy-egy történelmi folyamat múló eredménye lehet. Nem arra van szükség,
hogy előre megsejtsük, vagy kitaláljuk: mi fog következni. Hiszen a jövő azoknak
az erőknek a küzdelméből alakul, amelyben magunk is részt veszünk – hacsak
nem mondunk le eleve arról, hogy sorsunk formálásába beleszóljunk. S ha fe-
lelősségünk tudatában vagyunk sorsunk kovácsai, akkor nem spekulálhatunk
arra, amiért nem akarunk, vagy nem tudunk sorompóba lépni.«

»A politikai elhatározások mindig csak viszonylagos értékét a helyesen meg-
választott időpont adja. Ugyanez az elhatározás, ha más-más időpontban hajtjuk
végre – nem ugyanaz. Értéke, jelentősége elvész, ha a körülmények kényszerítik
ki; amikor is, a szó igazi értelmében, már nem is beszélhetünk elhatározásról,
hanem csak alkalmazkodásról, meghajlásról a tények ereje előtt.« 

»Nemcsak békekötések vonnak határokat két hatalom közé. Minden erővo-
nalban két vagy több erő viszonya rajzolódik ki. Kitűzéséhez nem mindig kel-
lenek kartográfusok. Az igazi határ ott vonul el, ahová a két versengő hatalom
kisugárzó ereje, háború idején – kardjának vége elér.« 

»Íme, hová süllyedt az ország megítélése –: egy görög erődöt (Koron vára,
1532.) kínáltak Bécsből (a szultánnak) Mátyás egykori birodalmáért. Egy vá-
racskát, amelyet elszigetelt helyzetében sokáig úgysem tarthatott a császár. In-
gyen mégsem akart róla lemondani, gondolta –: megpróbálja érte megszerezni
fivérének a vitás magyar területet. Ennél nagyobb áldozatot a császár szemében
(V. Károly), úgy látszik, nem ért meg Magyarország! Idegen érdekek mérlegén
nem a mi értékeinkkel mérnek.« 

»A politikus elhatározásának végső következményeit csak a jövő fejleményei
mutathatják meg. Ez azonban nem változtat azon, hogy azt kell tennie, ami az
adott helyzetben és pillanatban szükséges.« 

»Hű maradt (Ferdinánd) ahhoz a furcsa módszeréhez, hogy karddal támo-
gatta egyezkedésre küldött követeit. Az ilyen segítség rendszerint először a
követ ujját vágja meg, a követ mézes-mázas beszéde pedig azt árulja el, hogy
a kard alighanem csorba.« 

»A végzetet, úgy látszik, nem lehet elkerülni, de lehet becsülettel szembe-
nézni vele, vagy gyáván és tehetetlen a lába elé bukni.« 

»Sajnos, minden nemzetnek olyan a sorsa, amilyent megérdemel. A kevés
igazért ritkán kegyelmez az Isten. A bukásban ezek az >igazak< a tulajdon-
képpeni vesztesek.« 

»A nemzet sorsát eldöntő küzdelemből maga a nemzet nem maradhat ki.
Minden kísérlet, amely ezt szeretné kimódolni, csak azzal az eredménnyel jár,
hogy a nemzet fegyvertelenül és erőtlenül hull az elkövetkező veszedelmek elé.« 

A magyar élet, az örök érvényű emberi törvények kristályos megállapításai
ezek. Bárdossy a diplomata és történetíró mestermunkájával lebbenti fel sze-
münk elől a 400 esztendő előtti titkok fátyolát, és az államférfiú bölcsessé-
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gével, a magyar ember tisztánlátásával mutat általa utat a ködös jelenben a
jövendő felé. 

Örök érvényű tanítása a könyvnek, hogy Magyarországnak és vele a ma-
gyarságnak a mohácsi csata után nem kellett volna szükségképpen elbuknia.
Bárdossy nem érinti a Mohácsot megelőző időszakot és így nem tesz említést
a Dózsa-féle parasztlázadásról és annak kegyetlen leveréséről, ami által az or-
szág elvesztette legerősebb fegyverét: a népet. Annál erőteljesebben érzékelteti
a Mohács utáni magyar nemesség erkölcsi dekadenciáját, amelyet csak pilla-
natokra világosított meg a józan felismerés. Ha szabad ezzel a szóval élnünk,
a »korszellem« hozta magával a földi javak iránti nagyobb hajlandóságot, és a
gazdasági rend megbomlása azt, hogy amikor értékmérőül a föld helyébe a
pénz lépett, a bene possidenti-ek osztálya megkezdte a misera plebs
contribuens kizsarolását és a közérdeket alárendelte az egyéni érdeknek. A kö-
rülmények immár ma lényegtelenek, de lényeges marad a könyv tanítása, hogy
ha a nemzet Mohács után egységben marad, ha akad olyan férfiú, aki egységbe
tudja fogni, akkor sem a török, sem a Habsburg nem vehetett volna erőt rajta,
és egy talán keserves és hosszadalmas vajúdás után megmaradhatott volna
egész Magyarország, sőt visszanyerhette volna régi hatalmi állását a két világ
között, amelynek érdekkörei csak súrolták egymást, de valójában nem ütköztek
össze. A politikai elhatározás hiánya, az adott körülmények nem vállalása, a
széthúzás vezettek egy emberöltővel a mohácsi katonai katasztrófa után az or-
szág bukásához. Talán van némi reményünk, hogy ugyancsak egy negyedszá-
zaddal Trianon után, a nemzet jobb feltételek mellett, erősebb egységben és
nagyobb bátorsággal tekinthet a jövő elé, mint 400 évvel ezelőtt.” 

Ha az olvasó újra átfutja ezeket a Bárdossy-idézeteket, feltárulhat előtte a
politikus belső tragédiája. Történészként korántsem véletlenül választotta ezt
a témát. Általa a politikus szemléletével megy végig az eseményeken a kény-
szerű döntés megindoklásától, az elkövetett hibákon át a kudarc becsületes fel-
vállalásának magyarázatáig, addig „ameddig a versengő hatalmak, kardjának
vége elér”. Végül pedig, ha egyáltalán még van remény, arra is int, ahogyan a
vészt követő mindenkor megkísérlendő talpra állás idején viselkednünk kellene.
Valóban érdemes újra elolvasni, és felesleges is lenne erre több szót vesztegetni.
Bárdossy Zathureczky-válogatta idézetei mindent elmondanak, sokszor felme-
rülő kérdőjeleinkre válaszolnak. 

Elgondolkodhatunk azon, hogy mai nemzetpolitikai döntéseink során milyen
mértékben hasonlatosak a kockázatok, s mennyire hasonlatosak a megosztott-
ságok és gyarlóságok. 

POLITIKA-ISTEN RABSÁGÁBAN
„A kissé talán zsurnalisztikai lendületű cím, nagyvonalú és mélyenszántó művet
takar. Makkai János, a kitűnő kombattáns újságíró és publicista, a társadalmi
és politikai élet felületi kérdéseinek szellemes és ragyogó tollú boncolója
(Urambátyám országa, Szép közélet stb.) ezúttal a problémák gyökeréhez nyúl.
Az emberi lélek titokzatos törvényeit kutatja, hogy általuk magyarázza meg az
emberiség eseményeinek törvényszerűségeit. A társadalmi, állami és politikai
élet egyes fázisait vizsgálja, megállapítja értékrendjüket, kutatja a nagy válto-
zások okait, amelyek végpontjai között hullámzik az emberi élet. A könyv fel-
építésénél és megírási módjánál fogva nem igényli a »korszakalkotó« jelzőt a
politikai filozófia terén. Nem ad újat, de szintézisbe fogja össze az ismereteket,
és amikor rendszerében megállapítja az elkerülhetetlenségeket, amelyek vas
következetességgel következnek egymás után, életelvet ad, amelynek birtokában
a napi eseményektől eltávolodva ítélhetjük meg sorsunkat és határozhatjuk el
magatartásunkat. Az emberré levés pillanatától, végigvezet az emberiség tör-
ténetén és pillantást vet a jövő titokzatos homályába. A tételek, amelyeket Mak-
kai megállapít – mint minden tétel – minden bizonnyal vitathatóak, de
végeredményében nem az a célunk, hogy vitába szálljunk – éspedig meddő vi-
tába – akár kiindulási pontjaival, akár logikai következtetéseivel, hanem azt kell

figyelnünk, hogy a könyv alkalmas-e arra, hogy a forrongó világban, elfogadva
fejtegetéseit, tisztábban lássunk, és a bizonytalanságban bizonyosságok birto-
kába jussunk. Gondolom, a könyv megírásának ez volt a célja, s a cél a legtel-
jesebb mértékben megfelel a közvélemény kívánságának, amely lázasan keres
választ a »mi van?« és »mi lesz?« örök kérdéseire. 

Makkai gondolatmenete teljesen szakít a materialista világfelfogással és min-
den emberi cselekedet rugójául és végső okául a hitet jelöli meg. Az állati sorból
akkor emelkedtünk emberré, amikor első ősünk lelkében ösztönösen megcsil-
lant a hit. A hit hiedelemmé lett, mert a képzelet és a tudat alatti kívánság
szabta meg tárgyát, s hiedelem maradt mindmáig. Az ember hisz a boldogság-
ban, melynek egykor birtokosa lesz s ezzel a hit a szellemi élet energiája lesz.
A vallásos hiedelmek korszaka után, amikor az egyházba, a vallásba és a túlvi-
lági boldogságba vetett hit megingott Európában, a politikai hiedelmek kor-
szaka lépett, így került a fehér emberiség Politika-Isten rabságába, és az ő
eszközeivel keresi a boldogság felé vezető utat. 

Erősen hangsúlyozza Makkai, hogy a politikai hiedelmek korában az érte-
lemnek csak igen másodlagos szerepe van az érzelmek mellett. A tömegek éppen
olyan vakon hisznek a politikai tételekben, mint hittek annak idején a vallásiak-
ban. A politikai hiedelmeknek is megvannak a maguk prófétái és tanítványai,
akik a próféta ideológiáját mozgalommá teszik. A mozgalom során kiválnak a
szekták, majd uralomra jutva, létrejön a politikai rendszer, amely egy kisebbség
vezetése alatt imperialistává lesz. Értelemsüketség jellemzi a mozgalom első
periódusát, a forradalmi időszakot, amelyben kizáróan az érzelmek irányadók.
A logikát a demagógia váltja fel, és a tömegek éppen úgy, mint vezetőik, minden
bűntudat nélkül hajtják végre forradalmukat, lerombolva mindent, amit akadály-
nak tekintenek eszméik megvalósítása útjában. A rajongás, a gyűlölet és félelem
pszichózisa közt hányódik a tömeg, tévtanok és frázisok irányítják cselekedeteit
és akár demokratikus, akár arisztokratikus a forradalom, útja azonos: a forra-
dalmasított tömegek (mert a forradalom sohasem valósítja meg eredeti prog-
ramját), megcsalatva és elárulva érzik magukat. A vezetők radikálissá lesznek s
a reakcióval szemben bekövetkezik a rémuralom fázisa. Az értelem azonban
egyre nagyobb tért hódít és bekövetkezik a kompromisszum időszaka, amely
végül is elernyeszti a forradalmi hitet, kiegyensúlyozza az ellentéteket és meg-
nyitja a humanista időszakot, amelynek csendjét azután egy újabb próféta kavarja
fel. Ugyanezeken a fokozatokon megy végig az emberiség háborúk idején is. Hi-
edelmek sodorják háborúba az államokat. Eleinte szentek a győzelembe vetett
hiedelmek, azután lassan veszítenek erejükből, hogy végül a háborúban kifáradt
tömeg keresse a háborús bűnösöket és szembeforduljon azokkal, akikben hosszú
időn át vakon hitt, s az akik által hirdetett hiedelmekért kész volt életét feláldozni.
Így kerül szimbiózisba a háború és a forradalom, s »az ellenfelek nem tartják
többé oly fontosnak a katonai döntéseket, hanem mindig az ellenség egziszten-
ciális összeomlására törnek«. Éppen úgy, mint a forradalom utolsó szakaszában,
»a veszendőnek indult hadviselő országban is hovatovább egy kisebbség rém-
uralma lesz a politikai rendszer alapja«. A győztes mindig csalódik a győzelem-
ben, s a legyőzött új eszközökkel folytatja a háborút. S ha felvetjük a kérdést,
hogy miért hát a háború? – Makkai János a következőkben felel: »Amint a for-
radalomnak mindig valamely új osztály szokott a gyermeke lenni, úgy a hábo-
rúkban is új emberi nagy kollektívumok jönnek létre: új népek, új nemzetek,
államok, birodalmak alakulnak ki vele s általa. A háborút csak hanyatló hiedelmű
társadalmak tekinthetik katasztrófának, minden eszközzel elkerülendő, fölösleges
és otromba vérontásnak. Mai életszínvonalunk, szociális létünk, népi és nemzeti
egyéniségünk, kultúránk és földi életünk minden java: jórészt őseink hatalmas
háborús erőfeszítésének a következményei. Az emberiség végső hanyatlása akkor
kezdődik majd el a földön, ha többé nem születnek hatalmas hiedelmeink, ame-
lyek forradalmakat és háborúkat okoznak. A legnagyobb emberi szolgaság pedig
az lesz, amikor már nem leszünk abban a helyzetben, hogy hitünkért fegyvert
ragadhassunk.« 
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A vallásos, politikai és humanista periódusok egymásra következésében ma
egy új »aranykor« előtt állunk, s »ha mai hiedelmeink elpusztulnak, holnap újak
támadnak helyettük és a fehér faj pusztulása akkor fog elkezdődni, ha új, nagy
hiedelmeket már nem tudunk a világra hozni. A jövendőt mégis a mai életálla-
potnál jobbnak és emberi méltóságérzetünknél megfelelőbbnek kell látnunk és
remélnünk. Ezt harsonázza bennünk a hit, amely az élettel egyenlő.« 

Ma, amikor egy soha nem látott méretű háború közepén »az emberiség csor-
daként rohan a politikai hiedelmek lidércfényei után«, megnyugtató olvasni Mak-
kai könyvét, mely olyan »hiedelemmel« ajándékoz meg, amely reményt és hitet
ad arra, hogy a borzalmak után szép és békés napok virradnak örök törvények-
nél fogva reánk.” 

Ha valakinek kételye támadna aziránt, hogy Zathureczky miért választotta
ezt a könyvet bemutatásra, elég az akkor mindennél aktuálisabb „»mi van?« és
»mi lesz?« örök kérdéseire” gondolnunk.  Egyúttal eszünkbe ötlik annak aktu-
alitása, hogy mi is van ma a világgal? A válasz: „A vallásos hiedelmek korszaka
után, amikor az egyházba, a vallásba és a túlvilági boldogságba vetett hit meg-
ingott Európában, a politikai hiedelmek korszaka lépett, így került a fehér em-
beriség Politika-Isten rabságába, és az ő eszközeivel keresi a boldogság felé
vezető utat.” De folytathatjuk a mának is szóló tanítást: „A tömegek éppen
olyan vakon hisznek a politikai tételekben, mint hittek annak idején a vallásiak-
ban.” Vagy: „A politikai hiedelmeknek is megvannak a maguk prófétái és tanít-
ványai, akik a próféta ideológiáját mozgalommá teszik. A mozgalom során
kiválnak a szekták, majd uralomra jutva, létrejön a politikai rendszer, amely egy
kisebbség vezetése alatt imperialistává lesz.”

Amikor végigolvassuk a rövid recenziót, elmondhatjuk, hogy a szerző, sajnos
nem egy gyógyítható betegséget diagnosztizál, hanem a patológus alaposságá-
val boncolja a tanulságokban bővelkedő holttestet. Az egymást követő korok új
meg új hitei, s a hitüket vesztettek sorsa dolgában mondottak is elgondolkod-
tathatnak. Ami pedig mai gondjainkat ismerve nagyon fontos, a boncjegyző-
könyv biztonságával szögezi le, hogy a tömeg nem ésszel dönt, hanem érzelmi
alapon mozog és mozgatható. Hogy mire gondol, amikor a fehér faj pusztulá-
sának elkerülését egy esetleges új hiedelem világra jövetelétől teszi függővé,
nem tudom.

BENEŠ
„Politikai író aligha nyúlhatott volna nehezebb, de egyben izgalmasabb kérdés-
hez, mint Borsody István, amikor Beneš arcképén át megrajzolta Csehszlovákia
történetét. A név immár kiteljesedett fogalmakat takar és az ember alig választ-
ható el a műtől, amelyet alkotott. A történelem kivételei közé tartozik, hogy
egy ember annyira felolvadjon és eggyé legyen a munkával, amit végez, és hogy
a létrehozott mű aranyira magán hordja megteremtőjének lelki bélyegét, mint
azt Beneš és Csehszlovákia viszonylatában láthatjuk. Ezért különös élmény
Borsody könyve, aki a kortárs, közvetlen tanú és részben áldozat tudásával és
szemléletével méri fel annak a politikának megnyilvánulásait, eredményeit és
csődjeit, amely két évtizedre létrehozott egy olyan államalakulatot, amelynek
tulajdonképpen semmiféle létjogosultsága nem volt, s amelynek újjászületéséért
egykori megteremtője ismét a régi eszközökkel és kétségkívül a régi rugalmas-
sággal küzd második emigrációjában. 

Bárdossy és Makkai könyve mellett Borsodyé a politikai élet »pokolkony-
hájára« visz bennünket és páratlan éles ábrázolással mutatja be annak egyik
kétségkívül legzseniálisabb maitre de hotel-jét: Beneš Eduárdot. 

Nehéz és talán felesleges is volna Borsodyt követni az események tömkele-
gében, amelyeket a fiatal Beneš és a nála egy emberöltővel idősebb Masaryk
első találkozásától Csehszlovákia felbomlásáig és Beneš londoni tevékenységéig
végigéltünk. De így Beneš politikai gesztiójának és erkölcsének szintézisébe
foglalva mégis idegfeszítő olvasmány, amelynek során Borsody reflektorának
fényében bepillantást nyerünk a kulisszák mögé, felismerjük a tettek rugóit, a

politikai élet erős és gyenge pontjait, s megismerjük azt a művészetet, amellyel
Beneš mindezek ismeretében és mindezeket gátlás nélkül kihasználva élő való-
sággá tudott tenni egy utópiát és létre tudott hozni egy olyan államot, amely
megszületésének pillanatától merő tagadása és ellentéte volt mindannak, ami-
nek nevében életre hívták. 

Ebből a páratlan éleslátással, hibátlan anyagismerettel és szigorú tárgyilagos-
sággal megírt könyvből a nyert ismereteken kívül igen jelentős tanulságokat von-
hatunk le. Talán az első és leglényegesebb tanulság, hogy az emberi gyengeségeket,
tudatlanságokat és önző célokat felismerve, pusztán hamisításokkal, hazugságok-
kal, árulásokkal is lehet célokat elérni, de az eredmények nem maradandók. 

Különösen érdekfeszítő és tanulságos Borsody könyve ott, ahol Beneš po-
litikai taktikájával, illetve propagandisztikus módszereivel foglalkozik. Beneš
szemében teljesen elhanyagolható kérdés volt az, hogy igaz-e, amit hirdet,
vagy sem. A célja az volt, hogy a maga önös érdekeit mindig úgy állítsa be,
mintha azok elsősorban mások céljait szolgálnák. A hiedelmek világában ez
szinte maradéktalanul sikerül neki és így teremti meg államát a nyugati hatal-
mak jóvoltából, hogy az »erős védőgát legyen minden délkeleti irányú német
törekvéssel szemben«. De ugyanez a Csehszlovákia arbiterje Délkelet-Euró-
pának is, és Beneš, mint »a kisentente atyja« és a békés revízió ádáz ellenfele
szorítja béklyóba Magyarországot, nem mulasztva el állandóan szirénhangokat
hallatni a »gazdasági együttműködés« és a demokrácia megvalósításának ér-
dekében. Minden lelkiismeret-furdalás nélkül hirdeti ma pontosan az ellenke-
zőjét annak, amit tegnap még mint sacrumot vallott. Neki mindegy, hogy cári
Oroszország, vagy Szovjetunió, mindegy, hogy nacionalizmus vagy bolseviz-
mus, mindegy, hogy diktatúra vagy demokrácia, az egyetlen lényeg:
Csehszolvákia. A bukás után ő is belerúg a francia szövetségesbe és Párizs
helyett Londonban üti fel tanyáját, de kinyújtja csápjait Washington felé éppen
úgy, mint Moszkva felé. Közép-európai konföderációról beszél, de csak a cseh
soviniszta igényeket tartja szem előtt, és Kossuth egykori nagy átfogó és em-
beri elgondolásai helyébe olyan koncepcióval lép, amelynek megvalósulása ki-
záróan az ő érdekeit szolgálja. 

Beneš páratlan rafináltsággal végzett munkája, amely minden legkisebb té-
nyezővel is mindig számolni tudott, elérte a célt: hiedelmet tudott kelteni azok-
ban, akiknek a kezébe volt letéve a döntés. A nyugati hatalmak vezetői és
tömegei elhitték, hogy valóban szükség van Csehszlovákiára, elhitték, hogy az
a kor eszméinek igazi letéteményese és a célkitűzések megvalósítója. Elhitték,
hogy nekik van reá elsősorban szükségük. Elhitték, mert Beneš volt a szemük-
ben a közép-európai kérdések »legkiválóbb szakértője«, megfellebbezhetetlen-
nek tartották megállapításait és cáfolhatatlanoknak adatait. Beneš első
propaganda művében »Déstruisez l’Autriche-Hongrie!«-ban leírta politikai
propagandájának jelmondatát: »Comprenez enfin votre interet« – Értsétek meg
végre a ti érdekeiteket! A hatalmak »megértették«, s így vetették el magvát a
»békekötés« pillanatában az új háborúnak. 

Beneš politikájának kiváló jellemzését adja Borsody könyvének utolsó be-
kezdése: 

»Mindig a nacionalista önzés, a nemzeti elfogultság volt tetteinek rugója.
Hasznot húzott mások hibáiból, gyengeségeiből, butaságából, tévedéseiből,
tragédiájából. Az emberi gyűlölet, gonoszság, ostobaság valóságos vámszedője
volt. A nyílt harc nem a kenyere. Nem a fizikai erő, hanem az alattomos szellem
a fegyvere. Ami veszedelmesebb, mert a védtelent sújtja és a sebek, amiket ejt,
többnyire csak utólag kezdenek vérezni. Ő maga mondja, hogy a szellemi erőszak
minden más erőszaknál bűnösebb, borzalmasabb. Mégsem tágít tőle. Nem okul
a múlt hibáin, tévedésein, tragédiáin. Konok következetességgel ragaszkodik egy-
kori hódításaihoz. Bízik az elfogultságban, a bosszút lihegő gyűlöletben, a tudat-
lanságban. Nem okult saját bukásán sem. Nem szívlelte meg Masaryk bölcs
mondását (amit egyébként Masaryk sem szívlelt meg): »...könnyebb felemelkedni,
mint fent maradni«. Most megint a felemelkedésért küzd. De úgy látszik, még
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mindig nem jött rá saját szavainak az igazságára: »A végén mindig kiderül, hogy
csak az igazság és becsület szolgálja a nemzet érdekeit; hazugsággal és erőszakkal
eddig még egyetlen nemzet sem kerülte ki a sors csapásait.«”

Arról, hogy Eduard Beneš mennyire aktuális még az Európai Unióban is,
és ott mennyire otthonos, nem kell beszélnünk. Céljait hazugságokkal érte el,
eredményei nem voltak tartósak, de egy szempontból mégis, és ez a minket
legérzékenyebben érintő. Mert a tákolt ország szétszakadt, de a belőlünk ki-
szakított tovább éli életét, és Beneš örökségét is felhasználva homogenizálja
túszul nyert honfitársainkat.

„Kérlelhetetlenül közeledik felénk a döntés, az igazi helytállás pillanata. El-
kerülhetetlenül szembe kell néznünk a végzettel, mert, mint Bárdossy írja, »nem
lehet egyszerűen kiállani a játékból«. De Beneš szájából és az ő példájából tud-
hatjuk, hogy »csak az igazság és becsület szolgálja a nemzet érdekeit«. S hin-
nünk kell abban az »aranykorban«, amelyet Makkai János vetít elénk, mert »a
hit egyenlő az élettel«. 

Ezért tartózkodtunk attól, hogy ezúttal »könyvkritikát« írjunk, hanem igye-
keztünk az elmúlt esztendő magyar politikai irodalmából e három művet kira-
gadva, bennük a magyar politikai géniusz, egymástól látszólag független, de
mégis annyira összefüggő és egymást kiegészítő felvillanását meglátni és meg-
láttatni.”

Az eltelt évtizedek csak még jobban aláhúzzák e három könyv tanulságait.

y

Magyar figyelő
Pázmány Péter két levele Bethlen Gáborhoz 1944/2.

I.
„Serenissime Princeps... 

Ez mostani felháborodott időnek állapotjára nézvén, nem akartam eddig
Felségedet írásommal bántani. De ez elmúlt napokban a sok nyomorultak kö-
nyörgésére írtam vala Szombatba Bornemissza János uramnak a szegény nemes
rabok mellett, ő kegyelme pedig igen alkalmatosnak írja, ha Felségedet is le-
velem által megtalálnám, biztatván azzal, hogy Felségednél kedvetlen nem leszen
írásom. Sokat gondolkodván a dologrul és mind szegény hazánknak és nemze-
tünknek szörnyű romlását megtekéntvén, mind a Felséged előbbi hozzám mu-
tatott jóakaratját (melynek változására okot tudva nem adtam) szemem előtt
viselvén, mind pedig, egyházi hivatalomhoz illendő békességes gondolatokat
elmémben forgatván, ez kis írásommal akarám Felségedet megtalálnom. Kérem
Felségedet, gonosz néven ne vegye, ha ez közönséges veszedelemnek szörnyű-
sége, mely sokkal nagyobbra megyen, idején elejét nem vévén, kimondatja
velem, ami elmémben forog. 

Tudom, Felséged mind históriákból tudja, s mind maga bölcs okosságával
által látja, mely veszedelmes dolog a török erejével a keresztyénséget rontani,
pusztítani, és mely bátortalan Felségednek is azokra bíznia magát, kik bizony
más keblében eperjet nem szednek, csakhogy üdő és alkalmatosságot várnak.
A mit Horátiusról az oroszlányok mondanak, bizony Felséged is azt mondhatja:
»Ist a vestigia cernunt omni in adversum spectantia, nulla retrorsum.« Ennek
felett viselje Felséged szeme előtt, mivel a  számot az istennek ítélő széke előtt
ennyi sok ezer ártatlan keresztyénségnek testében, lelkében való rabságáért.
Látja az Ur Isten, hogyha tehetem, életemmel is megváltanám ennyi sok ártat-
lannak utolsó veszedelmét. Nem kétlem, hogy az Felséged lelki ismereti gyakran
nyughatatlankodik ezekért. Nem tudom azt is, ha Felségednek hasznos min-
denkor beretva élin hordozni szerencséjét. Én elégséges nem vagyok, hogy ily
nagy tüzet megolthassak, de ha lehetne, tudja Isten, véremmel is eloltanám.

Értém, hogy Felséged az jó békességrül gyakran fohászkodva emlékezik, azt is
tudom, mit írt Felséged Palatinus uramnak, tudniillik, hogy ha suspensio
armorum lenne, ut adatnék a békesség tractálására; kiben Császár urunk ő fel-
sége sem tartott ellent. Az Ur Isten szállja meg szivét Felségednek és vezérelje
az istenes békességre; ha mibe én az dolognak elővitelibe érkezem, bizony igaz
jó szüvel megcselekedem. És ha Felségednek kedve vagyon hozzá, én ő felsé-
génél azon leszek, hogy az Generális Marchio Montenegrónak ő felsége
plenipotentiát adjon, hogy Felségeddel végezzen induciát és az üdő alatt
confidenter tractálván, az akaratját is értenök; azon leszek én is tehetségem
szerint, hogy az sok pusztulások, romlások és következendő veszedelmek eltá-
voztatnának. Nagy szerencsének tartanám, ha ebben az dologban hasznosan
fáradhatnék, mert, hogy, ami szüvemen vagyon, Felségednek világosan megje-
lentsem, igen félek attól, hogyha békességre nem megyen a dolog, nem csak
az ő Felsége erős hadai elérkeznek, kik immár is Csehországban jutottak; de
az egész keresztyénség felindul, és az töröknek ellene áll, kiből csak az jő ki,
hogy az német és török Magyarországban fognak Magyarországért hadakozni,
mely dolog mily veszedelmére legyen hazánknak és nemzetségünknek, akárki
megítélheti. Most még könnyebb volna tractálni, minekelőtte az ő felsége hadai
elérkeznek. Ha Felségednek tetczik, küldjön maga emberétül bizonyos választ
ez irásomra és keressünk valami által utat, mely Felségednek is tisztességes le-
gyen, ennek az dolognak lecsendesitésibe. Mert bizony az Ur Isten ezt a sok
ártatlanok romlását büntetés nélkül nem szenvedi. Az Ur Isten Felségedet szent
lelkével minden jóra vezérelye. 

Viennae 14 novembris 1623. 

II.
Serenissime Princeps... 

Isten Felséged kívánta sok jókkal megáldja. Az Felséged levelét illendő
böcsülettel vettem és megértettem. Buzgó szívvel kérem Istenemet, hogy
aminémü békességes indulatoknak szikráját látok a Felséged levelének folyá-
sában, azoknak állandó gyümölcsét örömmel lássa a keresztyénség. Felsé-
geddel azt én nem vitatom, minemű okokkal viseltetett Felséged az mostani
indulatokban. Isten az, az ki előtt az fejedelmek számot adnak cselekedetek-
ről, és abban az ítéletben semmi fedezve és színlelve nem lehet, mint az em-
berek ítéletiben. 

Felséged azt én felőlem minden kétség nélkül higye hogy szegény hazánknak
és nemzetünknek romlott állapotját nézvén, semmit az világi dolgokban inkább
nem kivánok, minthogy teljességgel fogyását ne lássam e fogyaték Magyaror-
szágnak, mely bizony sokáig nem tart, ha idején Felséged az jó békességről
nem gondoskodik. Az induciák arra valók, hogy azalatt békesség tractáltassék
és végződjék. Nem is hasznos egy félnek is, hogy bizonytalan állapotban inter
spem et metum legyen; mert valamig a félelem fen leszen, mind az gyanuság
és diffidentia, sőt az készület és arra néző dolgok fenmaradnak. Nem kétlem,
hogy amint Felséged maga declarálja, igaz és állandó békességet kíván Felséged
és arra nézvén, az tractát nem halasztja, holott a mi kegyelmes urunk kész men-
nél hamarébb hozzákezdeni. Ezekről én Felségednek bővebben nem írok. Fel-
ségednek Győri uram által bővebben izentem; kérem Felségedet gonosz néven
ne vegye, amit bizony idegen szándékból nem izentem. És azzal hitesse el Fel-
séged az békesség tractálásához való kedvét, hogy az induciális articulusokban,
ha valami nehézséget találna is, nem teszen akadékot. Ezzel az Ur Istentől Fel-
ségednek lelki és testi jókat kivánok. 

Bécsben 1 decembris 1623. Frankl Vilmos: Pázmány Péter levelezése.  (I.
köt. 360–361–362.; 366–367. old.)”

Milyen csodája nyelvünknek, hogy 400 év után is világosan érthető egy bo-
nyolult diplomáciai levél. És milyen csodája Istennek, hogy ilyen történelmi sze-
mélyiségek milyen nagy felelősségérzettel hordozták vállaikon a nemzet
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jövőjének gondját azokban a nehéz időkben. Pedig a levélváltás nem azonos
oldalon állók között történt. Ugyanakkor mekkora hiba lenne, ha azok, akik
mai vészterhes napjainkban vezetnek, nem tennének hasonló módon, vagy ha
úgy tesznek, abban a nemzet nem állana mellettük.

y

Magyar figyelő
Szerkesztőségi cikk: Finnország, a válaszúton álló kis
állam 1944/2.

„Első ízben a bécsi Szent Szövetség hat hónapos tárgyalásain került szóba a
kis államok ügye. A ma már nemzetközi jelentőségűvé kifejlődött probléma
1815-ben csak azért került megvitatásra, hogy az abszolutista nagyhatalmak
könnyebben bevonhassák érdekszférájukba a lakosságuk számánál és a katonai
potenciáljuknál fogva gyengébb népeket. Természetes, hogy az érdekelt feleket
nem hallgatták meg és szándékaik ismerete nélkül csoportosították őket angol,
orosz, osztrák, vagy francia semi-szuverenitás alá, aszerint, hogy földrajzi hely-
zetük melyik nagyhatalom mellé rendelte őket. 

Másodszor 1859-ben a párizsi kongresszuson került napirendre a kisálla-
mok kérdése, de az eltelt több mint negyed évszázad nemzetközi jogi szem-
pontból vajmi kevés fejlődést eredményezett, ugyanis néhány kis állam
függetlenségének elismerésén kívül a bécsi Szent Szövetség elvei érvényesültek
ezúttal is. 

Sokkal szembeötlőbb az evolúció az 1878-ban tartott berlini nemzetközi
kongresszuson. Nem kétséges, hogy Bismarck kezdeményezése: a balkáni ál-
lamok szabadságának elismerésére nem kizárólag idealista álláspont volt,
hanem ezzel a diplomáciai lépéssel lehetett a legkönnyebben kivonni Bulgáriát,
Romániát, Szerbiát és Görögországot az évszázados török uralom alól. 

A XIX. század utolsó évtizedében a jeles államférfiak már előre látták, hogy
a következő század egyik uralkodó problémája a kis nemzetek kérdésének ren-
dezése lesz, s ekkor születtek meg az első időtálló alapelvek. 

Az 1913.évi balkáni háború, majd a világháború a kis nemzetek erkölcsi és
anyagi jelentőségét annyira érvényre juttatta, hogy lehetetlen volt a Párizs-kör-
nyéki béketárgyalásokon legalábbis a győztesek érdekkörébe tartozó kis népek
igényeit bizonyos fokig ki nem elégíteni. 

Bár a békeszerződések alapján a nyugati nemzetek közvéleménye előtt talán
úgy tűnhetett, hogy sikerült a kis nemzetek egyenjogúságát biztosítani, az a
szellem azonban, amely a genfi Népszövetséget 20 éven át körül lebegte, fél-
reérthetetlenül igazolja, hogy a nagyhatalmak politikai módszerei a világháború
katasztrófái után sem változtak meg, és a nehéz időkben tett biztatásokat csak
annak szánták, hogy a jobb és igazságosabb jövő reményében a kis államokat
minél nagyobb áldozatokra késztessék. Az elmúlt negyed évszázad alatt 18 európai kis
államnak külön-külön megvolt a maga aggodalma, vajon mikor aknázza ki nagy-
hatalom szomszédja materiális alsóbbrendűségét. 

A most folyó totális világháború elsősorban a nagyhatalmak gazdasági, má-
sodsorban világnézeti vetélkedése. Fatális törvényszerűség, hogy a nagyhatalmak
árnyékában élő kis nemzetek ilyenkor nem kerülhetik el a háborúban való köz-
vetett vagy közvetlen részvételt, már csak földrajzi helyzetüknél fogva sem. Ez a
fatalitás most is érvényesül, és a gigantikus küzdőfelek oldalán a kis nemzetek
többsége is háborúba sodródott. A kis nemzeteket azonban rendszerint nem
fűtik hatalmi célok, politikájuk távolról sem imperialista jellegű. Olyan eszmé-
nyekért küzdenek, mint a nemzeti önállóság és a független államiság. De a nagy-
hatalmak e törekvések iránt kevés megértést tanúsítanak, s a kis nemzeteket
egyszerűen abból kiindulva ítélik meg, hogy csatlakoznak-e hatalmi csoportjuk-

hoz vagy sem. Ennek ellenére a valóság az, hogy a világpolitika mai konstellációi
között az erkölcsi álláspontot többnyire a kis nemzetek képviselik. Érthető ez,
hiszen a kis nemzetek nincsenek érdekelve a világ különböző tájain folyó hatalmi
küzdelmekben, így álláspontjuk is elfogulatlanabb. Hatalmi eszközeik gyengéb-
bek lévén, a szilárd erkölcsi álláspont marad létükért vívott küzdelmükben egyik
legerősebb fegyverük. A kis nemzetek közt pedig nem számarányánál, de er-
kölcsi értékeinél és hősiségénél fogva a finn nép a »primus inter pares«.

r

Az önálló finn történelem a XVI. században kezdődik. Ekkor kapta a finn
nép a svéd királyoktól az első autonóm jogokat, és a reneszánsz századában
tudja meg tulajdonképpen Európa, hogy a finn nemzetnek külön aspirációi
vannak. Az ezt követő három évszázad alatt Finnország megszakítás nélkül
Svédország egyik tartománya marad, de a különválási folyamat állandóan föl-
felé ível. A XIX. század elején a Finnország feletti felségjog megváltozik,
amennyiben I. Sándor orosz cár hatalmi túlsúlyának érvényesítésével arra
kényszeríti a svédeket, hogy a finn tartomány legfelsőbb igazgatását engedjék
át Szentpétervárnak, de a felvilágosult cár ugyanakkor garantálja a finn nép szá-
mára a legszélesebb közigazgatási, kulturális és gazdasági autonómiát. A Duma
törvényhozó hatásköre nem terjed ki Suomira, hanem a finn törvényeket a
Helsinkiben székelő finn nemzeti diéta hozza. Ez a liberális orosz politika
Finnország iránt I. Sándor cár halála után módosul és következik a fokozatos
jogcsorbítások korszaka. II. Miklós cár trónra lépésekor eltörli azoknak a ki-
váltságoknak egy részét, amelyeket a finnek már alkotmányos privilégiumok-
nak tekintettek, a törvényhozó jogot fenntartja az orosz parlament számára s
Finnország hadászatilag fontos pontjait a cári csapatokkal megszállatja. A sé-
relmeket a finn nép abban a reményben tűri el, hogy a törvényesség útján ha-
ladva sikerül visszaállítania Finnország autonómiáját. Szakadásra 1899-ben
kerül sor, amikor a viipuri-i törvényszék egy orosz törvénycikkelyt érvényte-
lennek mondott ki finn állampolgárok részére s ennek az »inszur rekciónak«
az lett az eredménye, hogy szentpétervári parancsra a viipuri-i törvényszék
tagjait letartóztatták s izgalmas per után elítélték. A vezető finn államférfiak
természetesen minden rendelkezésükre álló eszközzel tiltakoztak, delegációt
küldöttek a cárhoz, a cár azonban három napi várakoztatás után sem fogadta
a küldöttséget, azzal az indokolással, hogy a bejelentés formalitásainak nem
tettek eleget. 

Ez az eljárás végképp meggyőzte a finneket arról, hogy az igazsághoz való
apellálás célt tévesztett módszer, és sokkal eredményesebb lehet, ha a finn prob-
lémát a nemzetközi közvélemény elé tárják és a világ rokonszenvét igyekeznek
megnyerni. Az ügyes propagandának meglett az eredménye, ugyanis az első
világháború előtti években a nyugati sajtóban egyre több felhívás jelent meg a
finnek hatékony megsegítésére. A céltudatos és okos propaganda gyümölcse a
világháború után érett meg, amikor a finn nemzeti hadsereg a cári birodalom
bukását kihasználva Mannerheim tábornok parancsnoksága alatt rövid, de el-
szánt küzdelemben legyőzte a megszálló oroszokat és kikiáltotta, a világ köz-
véleményének helyeslésével, a független Finnországot. 

A szuverén Finnország 20 év alatt bebizonyította, hogy egy művelt, józan
és becsületes kis nemzet a civilizáció és a kultúra terén olyan teljesítményeket
produkálhat, amelyek jelentékenyen hozzájárulhatnak a kiegyensúlyozott és
igaz ságos világrendhez. Suomi mind gazdasági, mind politikai tekintetben az
ingadozó Európa egyik legszilárdabb támaszpontja volt az elmúlt 20 év alatt.
A finn nép demokratikus államberendezésével csaknem maradéktalanul meg-
oldotta azokat a problémákat, amelyek a többi európai államot belső elégedet-
lenség színhelyévé tették. Szinte automatikusan omlottak le a társadalmi
ellentétek és a szociális visszásságok szokásba gyökerezett intézményei, s ha
valamely európai állam hivatkozhatott az igazi demokráciára, az elsősorban
Finnország volt. 
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Ennek ellenére keleti szomszédja, a Szovjetunió végig ellenséges magatar-
tást tanúsított Helsinkivel szemben és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy
a Kareliára és a stratégiai szempontból jelentékeny finn városokra vonatkozó
igényeit kifejezze. Finnország a Népszövetség első számú lojális tagja, a szov-
jet–finn differenciát több ízben nemzetközi fórum elé akarta vinni, a Kreml azon-
ban mindig elzárkózott az ilyen kívánságok elől, remélve, hogy közvetlen
tárgyalásokon könnyebben elfogadtathatja nézeteit a finnekkel. 

A Párizs-környéki békeszerződések gyenge pontjai az 1930–1940 között
már előre vetítették az új világháború árnyékát. A finn államférfiak tisztában vol-
tak azzal, hogy a fegyveres összeütközés idején elkerülhetetlen lesz a finn–szovjet
háború, és ezért minden energiájuk megfeszítésével arra törekedtek, hogy a
három és félmilliós Finnországot katonailag is ellenállóvá tegyék. Elképzeléseiket
a későbbi események teljes mértékben igazolták. Alighogy Ribbentrop és Mo-
lotov megkötötték a moszkvai német–szovjet paktumot, a szovjet sajtó és rádió
megkezdte propaganda-hadjáratát Finnország ellen. 1939. november 30-án egy
jelentéktelen határincidens miatt Moszkva ultimátumszerű követelésekkel lépett
fel, hogy a szovjet kormány nem elégszik meg a finn sajnálkozás kifejezésével,
hanem olyan biztosítékokat kíván, amelyek mélyen belevágnak a finn szuvereni-
tásba. Finnország ezúttal is következetes maradt régi politikájához és a szovjet
jegyzékhez hasonló hangnemben válaszolt Moszkvának. Viszontválasz helyett a
Mereskov tábornok parancsnoksága alatt álló orosz csapatok megkezdték az
előnyomulást Karélia felé. A téli hadjárat ismertetése felesleges, mivel joggal
ment át a világ köztudatába, hogy az 53-szoros túlerővel harcoló finn nép a vi-
lágtörténelem egyik leghősiesebb katonai vállalkozását vívta meg. A kis államok
tragédiája azonban nem annyira a harctéren ütközik ki, mint a politikai porondon.
Hiába ismerte el a világ, hogy Finnországnak teljesen igaza van, az anyagi se-
gítséget mégis megtagadta, csupán jó szóval és kenetteljes szónoklatokkal tá-
mogatta. A Népszövetség támogatása abban merült ki, hogy az alapokmány 16.
szakaszára hivatkozva a Szovjetuniót kizárta a tagállamok sorából, és fakultatíve
lehetővé tette minden állam számára, hogy Finnországnak katonát és hadianya-
got adjon. Néhány, többségében svéd és norvég önkéntes kötelék, alig számot-
tevő olasz légitámogatáson s itt-ott – többek között Magyarországon – megindult
gyűjtésen kívül a világ majd semmit sem nyújtott Finnországnak, hogy ellenáll-
hasson a túlerőnek. A számok rideg törvénye azt eredményezte, hogy 1940.
március első napjaiban Mannerheim tábornagy fölkérte a finn államférfiakat,
hogy haladéktalanul lépjenek érintkezésbe a moszkvai kormánnyal és terjesszék
elő indítványaikat a béke megkötésére. A Paasikivi vezetésével Moszkvába kül-
dött delegáció kényszerhelyzetében aláírta a szovjet diktátumokat, Karélia egy
részét, a Helsinkivel szemben fekvő Hangő szigetét, átengedte a Szovjetuniónak.
Ugyanakkor azonban tiltakozott a fegyveres béke határozatai ellen. 

A német–szovjet konfliktus kirobbanásakor természetesen Finnország sem
maradhatott tétlen, és a közvélemény egyhangú követelésére Ryti kormánya
megüzente a hadat a Szovjetuniónak. A második függetlenségi harc kezdeti stá-
diumában azonban erőteljesen hangoztatta a finn sajtó és az összes finn hiva-
talos nyilatkozó, hogy Finnország saját háborúját folytatja, és nem tartozik bele
a német szövetségesi rendszerbe, már csak azért sem, mert hagyományos baráti
kapcsolatait Angliával és az USA-val a jövőben is fenn akarja tartani. A küzde-
lem első szakaszában Mannerheim katonái visszafoglalták a moszkvai tárgya-
lásoknál elragadott területeket s nem is haladtak túl azokon a pontokon,
amelyeket még finn területnek tartottak. 

r

Az ötödik esztendeje folyó küzdelem során azonban a frontok minden kép-
zeletet felülmulóan kiterjedtek, s a háború egyre változó arculata a politikai cél-
kitűzéseket is módosította. Ennek a folyamatnak az eredménye, hogy ma már
Finnország a kompromisszumos béke útját keresi, s állami életének megmen-
téséért esetleg ismét magára vállal jogtalanul követelt áldozatokat. Bár a szö-

vetséges sajtó most sem tagadja meg támogatását Suomitól, Helsinki mégis
magára maradt kis állam módjára kénytelen küzdeni, mert hatékony segítséget
egyáltalában nem kap a kis népek protekcionálását háborús céljai között sűrűn
emlegető szövetséges nemzetektől. Tehát a háborút egyre súlyosbodó körül-
mények között, eddig is valamennyi nép között számarányához képest a legna-
gyobb véráldozattal vívó finn nép elhatározása mindenképpen érthető és
bizonyára a legalaposabban megfontolt lesz. 

A magyarság rokon nép és kis nemzet voltánál fogva is mindenki másnál fo-
kozottabb aggodalommal és féltő gonddal figyeli a finn testvérnép sorsának
alakulását. De a rokonszenv-nyilatkozaton s az együttérzés hangoztatásán kívül
kimondhatjuk azt is, hogy a finn–orosz háború erkölcsi győztese a történelem
előtt kétségkívül a finn nép lesz. 

S amint az 1848-as szabadságharc is, bukása ellenére, egy évszázad óta a
nemzet erkölcsi erőtartaléka, úgy a finn nép is minden megpróbáltatás ellenére
hősi lelkiségében megerősítve és erkölcsiségében megacélozva kerül ki majd a
most folyó öldöklő küzdelemből.”

Mint láthatjuk, Európa nagy országai a kis nemzetek sorsát régebben is a
legnagyobb természetességgel rendelték alá saját érdekeiknek. Hol megegyez-
tek, hol háborúk mentén zajlott ezek szétosztása. Rokonaink-e a finnek, avagy
sem, nem számít, de tudnak valamit. Valamit, amit mi nem. Vagy csupán sze-
rencséjük volt? A svéd–orosz harapófogó nem volt olyan rossz, mint a „két po-
gány?” És nem nyomasztotta őket egy ködbe vesző hatalmi tudat emléke? Nem
lesett rájuk annyi éhes szomszéd, csak egy? Példájuk mindazonáltal nagyon ta-
nulságos. S akkor még nem beszéltünk gazdasági sikereikről!

y

Figyelő
Szerkesztőségi cikk: A vidék érvényesülése 1944/2.

Nagy súlyú és máig megoldatlan kérdéssel foglalkozik itt a Figyelő rovata. A falu-
város kérdéskör, a falusi-városi élet sajátosan meghatározó ereje körül mozog-
nak a felvillantott gondolatok, s egy örökké veszedelmes folyamat megállításá-
nak lehetősége körül, ami a proletarizálódás.

„A decentralizáció szükségességéről, hasznáról, időszerűségéről vagy éppen
sürgősségéről beszélni ma már alig lehet anélkül, hogy az ember fejére ne ol-
vassák a politikai közhely vádját: egy idő óta annyit húzzák-nyúzzák ezt a kérdést,
államférfiak és politikusok, szakemberek és laikusok egyaránt. Az ún. politikai
megnyilatkozásokban már-már elmaradhatatlan, örök kormányzati program, kö-
vetelések és ígéretek tárgya. Pedig vannak s nem éppen kis számmal olyanok,
akik a decentralizációtól várnák szellemi életünk felfrissülését, esetleg megúj-
hodását is. Némelyek – ugyancsak igen helyesen – társadalmi életformánk át-
alakulását hozzák szoros kapcsolatba a decentralizáció kibontakozásával. Sőt
általában elismerik, hogy népi életszínvonalunk emelkedése és közműveltségünk
terjedése elválaszthatatlan attól, amit valójában a decentralizáció jelent. És mégis
alig lesz valami valósággá abból, aminek már igen rég meg kellett volna valósul-
nia. »Sorskérdés«-sé lett az, ami egyébként csak egy igazgatási kérdés lenne.
Budapest mellett nem tud érvényesülni a magyar vidék... 

r

Iparügyi miniszterünk nemrégiben az ipari decentralizációval kapcsolatosan
nyilatkozott, kolozsvári tartózkodása alkalmával. »Ha azt akarjuk, – mondotta –,
hogy minden dolgozó magyar tisztességesen megélhessen és nagyobb darab ke-
nyérhez jusson, iparunkat kell továbbfejlesztenünk, mert a mezőgazdaságból élők
száma sokkal nagyobb, mint amennyit a mezőgazdaság el tud tartani. Főleg kö-
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zépüzemekre van szükség. Foglalkozom a kérdéssel és remélem, még ebben az
évben a törvényhozás elé terjesztem az ipari decentralizációról szóló törvényja-
vaslatot, amelynek lényege az, hogy az állam különleges támogatásban részesíti
bizonyos vidékeken a létesítendő ipari vállalatokat. Ilyen vidéknek gondolom Er-
délynek a földgázvezeték által érintett és a Székelyföldnek a villamosvezeték által
behálózott részét.« Az iparügyi miniszter azután mondotta mindezt, miután hallotta
az Erdélyi Gyáriparosok Országos Szövetségének ülésén elhangzott kívánságokat
s azokat az előterjesztéseket, amelyek Erdély és különösképp a Székelyföld ipa-
rosításának kézenfekvő lehetőségeit taglalták. Reméljük, hogy nyilatkozata nem
csak udvarias megnyugtató gesztus volt, hanem egy sürgősen megvalósuló prog-
ram bejelentése, amely elsősorban annak a belátásából születhetett meg, hogy a
közérdeket csak látszólag szolgáló s nemegyszer csak bizonyos magánérdekek vo-
nalába eső központosítás miatt nem szorulhat háttérbe a fejlődésre hivatott és fej-
lődésre képes magyar vidék. Így Erdély sem s különösképp nem a Székelyföld. 

r

Az iparügyi miniszternek Erdélyben látnia kellett, hogy a Királyhágón túl az
iparügy más értelmű mint a budapesti körzetben. Úgy véljük, hogy a fenti nyi-
latkozat megfogalmazásakor a miniszter is gondolt arra, hogy népünk keleti
törzse, a székelység csak az iparosodás által őrizheti meg mostani nagy expanzív
népi erejét; nemzetiségi vidékeken pedig az iparban messzeható és el nem ha-
nyagolható magyar erőtartalék van. A túlzsúfolt agrárfoglalkozások köréből me-
nekülő »népfelesleg«-nek meg éppen az ipar hivatott új kenyeret adni és új
telephelyet nyújtani – miként erre a miniszteri nyilatkozat is utal, de hozzáfűz-
hetjük, hogy ugyancsak az ipartól várjuk az agrárfoglalkozások jövedelmezőbbé
tételét, általában a közjólét fokozását, helyenként a jólét megteremtését is. Tehát
itt azért kell az ipar, mert az esetek nagy többségében ez az egyetlen népes-
ségpolitikai és nemzetiségpolitikai megoldás... 

r

Más magyar vidékek természetesen más nyomós érveket hozhatnak fel
amellett, hogy a magyar iparnak szét kell települnie az országban, ha hivatását
maradéktalanul be akarja tölteni. Szép és imponáló a központosítás szempont-
jából, hogy 1938-ban az ország közel háromszázezer gyári munkásából Bu-
dapesten és környékén dolgozik 185550, de egészségtelen fejlődés eredménye
ez a hatvankét százalékos fölény. Mert íme Győrött csak 8000, Ózdon csak
7000, Salgótarjánban szintén csak 7000, Szegeden 5330, Pécsen 3700, Sop-
ronban 3450, Debrecenben 2650, Miskolcon 1410 a gyári munkások száma,
vagyis a magyar vidék legjelentősebb ipari gócpontjainak együttes munkáslét-
száma sem haladja meg a tizenhárom százalékot. 

r

Röpke megállapítását idézzük (A harmadik út: A proletarizálódás megszün-
tetése és az ipar decentralizálása): »A hagyományos falusi iparok a decentralizált
ipar ősformái. Lehetőleg ezekhez kell visszatérnie a modern gyáriparnak is, hogy
munkásainak és alkalmazottainak szilárd egzisztenciát biztosítson és éppen Svájc
példája mutatja, milyen áldásos a gyáriparnak ez a struktúrája. Különösen így
van ez ott, ahol az üzem vezetősége céltudatosan előmozdítja, hogy az üzemben
dolgozók paraszti módon gyökeret verhessenek. Ismert és dicséretreméltó pél-
dája ennek a svájci Bally-cipőgyár. A cég telekhez, kis földhöz segítette munká-
sait és alkalmazottait, tanáccsal és hitellel saját otthonhoz és elegendő földhöz,
azon felül olcsó áron faiskolához és legelőhöz juttatta őket, földjüket saját költ-
ségére trágyáztatja és felszántatja, saját szakfelügyelőivel tanácsot ad nekik,
megtanítja őket a művelésre, előadásokat tartat, pályázatokat és kiállításokat
rendez, alkalmas fejősteheneket, a helyszínen kipróbált vetőmagot és palántákat
közvetít és gondoskodik az ilyen félparaszt egzisztenciák számára fontos apró-
marha tenyésztéséről is. Különösen figyelemreméltó emellett az a körülmény,

hogy ott nem úgynevezett gyári településről van szó, ahol a munkásokat a mun-
kaviszonyon kívül bérszerződés is köti a vállalathoz és így kettős függőségben
tartja. A gyári településnek ez a módja inkább ront, mint javít a munkások hely-
zetén, csak fokozza proletár függőségüket. A Bally-gyár esetében szó sincs ilyen
patriarchális, gyámkodó és ezért joggal kifogásolt >jóléti< intézményről. El-
lenkezőleg, a cél az, hogy az üzem alkalmazottait saját házhoz és telekhez jut-
tassa és így döntő módon kiszakítsa proletár életformájukból.« 

r

Az ipari munkás életformájának »elparasztosítása« természetesn nem jelen-
tené az iparban rejlő polgáriasító és városformáló erő elhanyagolását vagy gyön-
gítését. Magyar viszonylatban, a magyar iparosodás kívánatos új fázisában ez
csak azt jelentené, hogy most legalább részben úgy történne a társadalmi átré-
tegeződés, hogy az nem feltétlenül a proletárság rideg és természetellenes élet-
formájába torkollanék. Ez – gondoljuk – mindenképpen olyan megoldás, ami
nemcsak emberileg kívánatos, hanem különleges magyar érdek is – népiségünk
védelmében. A decentralizált ipar hatására ugyanis városaink valóban városok s
minden bizonnyal a mi városaink lennének, amelyek teljes mértékben betölthet-
nék tájszervező szerepüket, mert nemcsak közigazgatási és kereskedelmi góc-
pontok lennének, hanem olyan települések, amelyek magukbaölelnék környékük
agrárnépfeleslegét, elősegítenék a társadalmi átrétegződést, utat nyitnának a
népi feltörekvésnek s energikus központjai lennének az érvényesülő vidéknek.
Népünk nagy többsége nem proletársorsban ismerné meg a magasabb civilizáció
vívmányait, oly körülmények között, amikor csak kívánhatja, de el nem érheti
ezeket a vívmányokat... Népünk életszínvonalának emelkedése észrevétlen fo-
lyamatként zajlana le, zökkenők, zavarok és feszültségek elkerítésével, az ősi
környezetben, anélkül, hogy gyökértelenné válna, tehát úgy, hogy értékes ha-
gyományait, műveltségének ősi elemeit épen menthetné át az új életformába. 

r

Erdei Ferenc idézi a »Magyar falu«-ban, hogy a társadalomtörténet állás-
pontja szerint a falu és a város kettőssége nem eredendő megoszlása az emberi
társadalomnak. Áttekinthetetlenül hosszú őstörténeti korszak múlt el úgy – írja, –
hogy nem ismerték a falura és városra való kettéosztást. Egyszer azonban min-
den civilizáció eljut odáig, hogy kialakítja a városokon kívül eső vidék kis egy-
ségeiben élő, fölszínalatti életet, a parasztságot és a falut... s ha ez a kettéválás
létrejön, a különbség egyre mélyül, mígnem egyes kései korszakokban mármár
úgy tetszik, mintha a falu állandó és örök életforma, a falu-város kettősség eleve
elrendelt kettéosztása volna az emberi társadalomnak. 

»A falu történelmének újabb korszaka – írja Erdei – most kezdődik, amikor
nemcsak a különbség és az ellentét növekedett tűrhetetlenné, hanem a két vi-
lágot összekötő szálak is megsokasodtak. Éppolyan kritikus állomása ez a falu
történelmének, mint volt a kialakulásé. Csak akkor az volt a kérdés, hogy meg-
születik-e századokra való állandósággal a falu, míg most az a kérdés, hogy át
tud-e alakulni valami olyan életkeretté, amely újabb századokra való érvénnyel
tudja biztosítani maga fölött a civilizált életet, most már a város és a falu ket-
tőssége és szintkülönbsége nélkül.«”

Ma már egészen más az iparosítás feltételrendszere. Ma a gyárak nem kötik
helyhez a munkaerőt, mert úgy vándorolnak érdekeik szerint országról országra,
mint valaha a cigánykaravánok. Ha létezne ekhós gyár, olyat fejlesztenének ki,
bár az olcsó gyárcsarnokok nevezhetők akár ekhónak is. A globalizált világ a mo-
bilitást hirdeti, s ennek ellenkezője a maradiság bélyegét hordja magán. A saját
ház, a föld, egyáltalán a saját ingatlan, mely helyhez köt, nem „trendi”. Akár a
család, ez sem szolgálja a ma megkívánt új embertípus létrejöttét. 
Természetesen a fejlődés is beleszól a folyamatba, hiszen annak a munkaerőnek,
amely ma egy adott feladatot ellát, holnap már más munkát kell betanulnia, s ezt
ugyanott biztosítani lehetetlen. Számolgatják, hogy egy embernek élete folyamán
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hányszor kell magát átképeznie. A japánoknak erre is van stabilitást jelentő mo-
dellje. Pedig, ha stabil munkahelyek lennének és a fentebb leírt svájci példa nem
lenne utópia, valóban méltóbb életmodellt választhatna a munkaerőnek nevezett
ember. És valóban elkerülhetné a proletarizálódást, annak minden személyes és
a közösséget érintő hátrányával. 

Az országnak ezzel együtt meg kell oldania az egyes területek iparosítását. Egy-
részt a munkanélküliség felszámolása érdekében – miközben már a munkaerőhiány
is gond – másrészt pedig a lakosság egyenletes elosztásának biztosítása érdekében,
hogy ne hatalmas agglomerációkba gyűljenek az emberek, hanem élhessenek a
hagyományos életmodellhez legalább némileg hasonló módon. Át tud-e alakulni a
falu egy új életkeretté úgy, ahogy azt Erdei remélte? Milyen módon valósulhat meg
napjaink decentralizációja? Erre mutató kísérlet már nemcsak az iparosítás terü-
letén van, hanem újabban az államigazgatást szándékoznak olyan centrumokba ki-
helyezni, amelyek ezáltal fejlődhetnek, és vonzáskörzetüket magukkal húzhatják.
Hasonló módon tervezik a felsőoktatás intézményeinek átalakítását. Miközben a
liberális eszme hívei a falu halálát hirdetik, nyugatról már jövögetnek a keletre
„migráló” hollandok, németek és falura, sőt tanyákra költöznek.

Hatalmas ellentmondások barázdálják a világot, s a helyes megoldás nem
tudja utolérni a demográfiai bummot, a modernkori népvándorlás spontán és
gerjesztett formáiról nem beszélve.

y

Beköszöntő
Féja Géza: A márciusi láz 1944/3.

„Petőfiék elindították a lavinát, a pozsonyi országgyűlés részben meglepetve,
részben megrettenve az eseményektől, megszavazta a jobbágyfelszabadítást,
megalakult a független magyar minisztérium, összeült az új országgyűlés, a
kamarilla ellenünk ingerelte a nemzetiségeket, tehát önálló hadsereget kellett
szervezni az ország védelmére. A feladatok és veszedelmek rohamosan tor-
lódtak, de csodák csodája: minden feladatra akadt megfelelő ember; egyszerre
nyilvánvaló lett, hogy mennyien rejtegetik tarsolyukban a »marsallbotot«. Szinte
vulkánikus erővel törtek elő a tehetségek, örök bizonyságául annak, mit jelent
nekünk a szabadság és a függetlenség. Az első független kabinetben a pénz-
ügyminiszterséget bízták Kossuthra, hogy kevesebb »baj« legyen vele, az utó-
kor jött rá csak arra, hogy Kossuth ennek a szerepnek is mennyire megfelelt.
Szepességről elindult egy fiatalon nyugalmazott huszárszázados, kezébe került
a fegyelmezetlen, fiatal, s egyelőre csak futásra alkalmas honvédsereg és né-
hány hónap múlva megveri vele a túlerőben lévő ellenséget. Egyszerre kilom-
bosodik a sajtó eddig ösztövér fája; a néma társadalom »radikális körökbe«
tömörül és megcsinálja a közvéleményt. Az első népképviseleten alapuló ma-
gyar parlamentben ott vannak a politikai váltógazdálkodáshoz szükséges ér-
tékek és árnyalatok: Széchenyi haladó konzervativizmusa, Battyhány és Deák
békés reformpolitikája, Teleki László kérlelhetetlen radikalizmusa, Nyáry Pál
emelkedett európai gondolkodása s Táncsics Mihály népi öntudata nemcsak
színt és irányt jelentettek, hanem a kibontakozás és a fejlődés gazdag lehető-
ségeit is. 

Voltak óvatosak, visszahúzódók és a tegnappal cimborálók is éppen elegen;
a magyar elit azonban vallott és vállalt. Egy esztendő alatt tanúbizonyságot tet-
tünk katonai és politikai téren arról, hogy méltók vagyunk a függetlenségre,
mert emberibbek és európaiabbak vagyunk azoknál, akik elvitatják tőlünk a
függetlenség jogát. A legjobbak az elkeseredett küzdelem közepette sem ve-
szítették el európai szemmértéküket, hanem arra gondoltak, hogy a magyar
ügyet keletközépeurópai üggyé szélesítsék. Erre figyelmeztette a forradalmi

kormányt első párisi követe, Teleki László, aki elsősorban a magyar–szerb
együttműködés megteremtésén fáradozott. A szabadságharc végén már roham-
léptekkel haladt előre a nemzetiségekkel való emberi megegyezés ügye, bukása
után pedig a magyar emigráció állandóan napirenden tartotta a kelet-európai
kis népek együttműködésének tervét. 

A 48-as forradalom nemzeti forradalom volt, s a nemesség elitje polgári
Magyarországot akart teremteni. De mögötte, mint a jövő zenéje ott sorakozott
a második vonal: a nép.  Féja Géza (Híd, II. évf. 12. szám)” 

Akkor is sikerült európaibbnak lenni a magukat meghatározó európaiaknak
képzelőknél. Akkor is borotvaélen jártunk, s máig vitatott, hogy a dicsőségen
túl, melyek voltak az eredmények. Ha úgy véljük, hogy 48 nélkül nem lehetett
volna 67, megint újabb kérdés merül fel: 67 nélkül lett volna-e 1920. június 4.?
Ki tudja? Ma is velünk közös nagyobb hazában élő, még nagyobb hatalom tö-
rekszik reánk telepedni. Ma is ellenállunk. A kornak megfelelő eszközökkel.
Ma is kérdőjelek övezik a jövőt.

y

Az egyik
Bodor György: Kossuth 1944/3.

„A múlt századi magyar politika legjellemzőbb ellentétének sokan Kossuth és
Széchenyi ellentétét tartják. Mi ennél is jellemzőbbnek látjuk a hatvanas évek-
ben Kossuth és Deák között a kiegyezés kérdésében lezajlott vitát. A nemzet az
ő vitájuk során szakadt két pártra, a kiegyezés és a függetlenség híveire. E két
párt küzdelme szabta meg a magyar politikát két nemzedéken át, a kiegyezéstől
az összeomlásig, 1867-től 1918-ig. Kossuth és Deák nemzetközi elhelyezke-
désünk kérdésében nem értettek egyet. 

Deák Ferenc ki akarta egyenlíteni Magyarország évszázados ellentéteit a
dinasztiával és Ausztriával. A kiegyezés során lemondott a magyar szuverenitás
teljességéről. A legfőbb állami jogot, a külügyi döntés jogait átengedte a di-
nasztiának. Tette ezt öntudatosan, tette ezt azért, mert Magyarország érdekeit
azonosnak tartotta a dinasztia és Ausztria érdekeivel. Meggyőződése szerint, a
régi ellentétek kiegyenlítésével Magyarország fennmaradásának, biztonságának,
Ausztriában egyszer s mindenkorra erős szövetségest szerzett. 

Kossuthnak más volt a véleménye. 
Ő Ausztria jövőjében nem bízott. A történelem Ausztriát osztrák, cseh, len-

gyel és olasz államokból alakította ki. Kossuth úgy látta, hogy a dinasztia kö-
zössége e különböző elemeket a modern Európában nem tudja összetartani.
Ausztria felbomlását elkerülhetetlen történelmi szükségességnek érezte. Hibá-
nak tartotta Magyarország sorsát hozzákapcsolni a bomlásra ítélt Ausztria sor-
sához. »Erő helyett gyengeséggel szövetkeztünk« – mondotta. 

Azt akarta, hogy amikor az anakronisztikussá vált Ausztria fel fog bomlani,
Európa Magyarországot ne a birodalom támaszaként, hanem annak ellenfele-
ként vegye számba. Ma, szinte megdöbbentően hat a kiegyezési tárgyalások
idején az Ausztria felosztására vezető háborúról mondott jóslata. Azt írja : »Mi
nem mint osztrák ellenségek, hanem mint osztrák bűnrészesek fogunk számba
vétetni. Magyar légióról többé nem lesz szó, hanem lesz szó cseh, horvát, szerb,
oláh légióról... Ha Ausztria legyőzetik... a szerte omló romok súlya Magyaror-
szágot is eltemeti, mert a szétbomlásnál mi nem mint önálló tényezők jelenen-
dünk meg, kikkel számolni kell, hanem mint préda, amellyel a győztesek
szabadon rendelkezendnek.« 

Ezért ragaszkodott az állami szuverénitás teljességéhez a szabad külügyi
állásfoglalás jogának fenntartásához, ezért ellenezte a kiegyezést. 
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Ez volt Deák és Kossuth nagy vitájának a lényege. 
Deák az európai hatalmak többségének a monarchia fennmaradásához fű-

ződő érdekeire számított. A Habsburgok birodalma nem egyfajú, egynyelvű nem-
zetet foglalt össze, mint Franciaország, Anglia, Olaszország vagy Németország.
A birodalom különböző fajok és országok tarka mozaikja volt. Egységének nem
voltak természetes belső okai, az európai egyensúlynak azonban ez az egység
mégis hasznos szolgálatot tett. A hatalmak többsége attól tartott, hogy ha a
birodalom egysége megszűnik, Lengyelország tragédiája ezen a területen is
megismétlődik, ez a terület is a szomszédos nagyhatalmak uralma alá kerül.
A monarchia szláv lakossága miatt különösen Oroszországgal kapcsolatban lát-
szott közelinek e veszély. A történelmileg kialakult egyensúlynak ilyen megbom-
lása nem volt kívánatos. Ez volt Ausztria legfőbb erőssége. Ezt a helyzetet fejezi
ki a szellemes francia mondás: »Ha Ausztria nem volna, fel kellene találni«. 

Mindezzel tisztában volt Kossuth is. Bár biztosra vette, hogy a birodalom
belső gyengesége miatt az európai érdekek támogatása ellenére is szétesik, az
új rendezésre vonatkozó terveiben számolt ez érdekekkel. 

Az idegen uralom századai alatt e terület minden ősi államában megszapo-
rodtak a nemzetiségek. A kérdés rendezése mindenütt elkerülhetetlen lett. Kos-
suth azonban e kérdés megoldásánál soha sem akart túlmenni a nemzetiségek
közjogi, de területek feletti önkormányzatának a gondolatánál. Sohasem akarta
emiatt megváltoztatni a történelmi határokat, sohasem akart emiatt új államokat
alapítani. 

Tudta, hogy e területen a nemzetiségi elv doktriner alkalmazása a naciona-
lista civakodás intézményesítéséhez vezet. Tudta, hogy e civakodás nemcsak a
kisnépek megmaradását veszélyezteti, hanem általános európai érdekeket is
sért. Tudta, hogy az európai nyugalom, béke és egyensúly érdekei a birodalom
helyén feltétlenül egységes politikát folytató államok alakítását kívánják meg.
Az itt élő nemzetek egységének éppen ezért csak új formát kívánt adni, de nem
akarta megszüntetni magát az egységet. 

Kossuth a habsburgi birodalmat a dinasztia uralma előtt itt kialakult törté-
nelmi államok önkéntes együttműködésével akarta helyettesíteni. 

Keleteurópa e részének három ősi állama volt, a történelmi Magyarország,
a történelmi Lengyelország és a történelmi Csehország. 

Kossuth e terület önállóságának megmentésére, ez önállóságnak Európa ál-
talános érdekeibe való bekapcsolására, e három állam együttműködésében látta
a legbiztosabb lehetőséget. 

E három állam területileg összefügg, s magában foglalja a kelet-európai tör-
meléknépek zónájának legnagyobb és legfontosabb részét. Megromlott nem-
zetiségi viszonyai miatt mindhárom államnak ugyanolyan belső problémákkal
kell megküzdenie. Közös volt a múltjuk és közös volt európai helyzetük is. 

Ez államokat saját érdekeik utalták közös politikára. Kossuth bízott abban,
hogy ezt mind a hárman fel is ismerik, s együttesen át tudják majd venni a
Habsburgok birodalmának európai szerepét. 

A lengyelek történelmük során sokszor tettek tanúságot az öncélúsághoz
való ragaszkodásukról. 

A cseheknél már akkor is jelentkeztek pánszláv törekvések, Kossuthnak
azonban az volt a véleménye, hogy a történelmi kis szláv népeket független-
ségük elvesztése hajtja a pánszlávizmus karjai közé. Bízott abban, hogy ha
Csehország történelmi önállóságát már akkor helyreállítják, a pánszláv irány
szolgálata helyett Husz népe is visszatér a dunai függetlenség védelmének
ősi hagyományaihoz. Nehéz volna ma megmondani, vajon ha annakidején
Kossuth eszméi győznek, a csehek elkerülték volna-e mostani, pánszláv irányú
fejlődésüket? 

A három történelmi állam közül Kossuth szívéhez természetesen saját or-
szága állott legközelebb. Mégis, hű tolmácsa volt valamennyi kelet-európai kis
nemzet szabadságtörekvésének. 

A lengyelekről így ír: 

»Én, amióta csak eszemet tudom, mindig hő rokonszenvet éreztem a hős már-
tír lengyel nemzet iránt, melyhez minket magyarokat a minden érző kebellel közös
részvéten kívül, a múltnak annyi emléke, s a jövendőnek életbevágó érdekközös-
sége testvéries kapcsolattal csatol. Jövendőt mondok, mert én nem hiszem, hogy
a lengyel kérdést az idők nyomása eltemetheti. Nemzetet, mely annyi időn át
annyi balszerencse közt úgy fent tudta tartani a haza kultuszát, nemzetet, mely
úgy ellent tudott állani úgy a rettegtetésnek, mint a csábításoknak, nemzetet, mely
annyiszor megmutatta, hogy mennyire kész vértanúsággal is tiltakozni jogai el-
avulásának feltevése ellen, nemzetet, mely annyiszor bebizonyítá, hogy ha őt fel-
koncolják is, nem bírják megölni: egy ilyen nemzetet sem az életrehivatott
nemzetek lajstromából erőszakkal kitörölni, sem történelmi egyéniségéből kivet-
kőztetni nem lehet. A lengyel nemzet >resurget<. Hömpölyög az idők árja jó és
gonosz felett egyaránt; a történelem logikájának óralapján a percek emberöltők
által, lehet, századok által jeleztetnek, de jeleztetnek, s az óra ütni fog, mely a
lengyel nemzetnek a diadalmas feltámadás igazságát kiszolgáltatja. Irtóztató bűnt
követett el Európa a lengyel nemzeten, sínylette is és sínyli is bűnének nyomását,
de meg vagyon írva, hogy a rablás bűne nem bocsáttatik meg, hacsak az elrablott
vissza nem adatik. >Resurget<, mert van Isten, resurget, mert a lengyel nemzet
feltámadására Európa szabadságának szüksége van.« 

Csehországról azt mondja:
»Csehországnak a történelmi jog szempontjából is szint annyi joga van

magát külön autonóm államnak tekinteni, mint Magyarországnak... Csehor-
szág ugyanazon időben, ugyanazon módon került az osztrák ház uralkodása
alá, mint Magyarország, szabad választással és kétoldalú kötés alapján, mely
az ország jogainak épségben tartását tulajdon azon szavakkal kikötötte, mint
Magyarországon. Igaz, Csehország tömérdek jogsértést s végtelen szenvedést
kapott osztályrészül az osztrák háztól: még ha lehet többet, mint mi; görcsös
borzalom foglalja el az ember szívét, ha visszaemlékezik, hogy mit szenvedett
Csehország ama >kegyes áhítatos< II. Ferdinánd alatt, kinek vallásossága –
>az Isten nagyobb dicsőségére< – 10 millió ember életébe került, és ki,
midőn (hogy Mentzel szavaival éljünk) >mint egy hiéna csont és rothadás közt
múlt ki<, nem hagyott többet 780000 lakosnál azon Csehországban, melynek
midőn felette uralkodni kezdett, három milliónál több lakosa volt. Hanem mi
nem gondoljuk, hogy a fehérhegyi csata folytán Magyarország a
>vervirkolás< istentelen tanának Csehországra alkalmazását helyeselhesse,
midőn annak a világosi árulás folytán magunkra alkalmazását oly dicséretes
eréllyel ellenezte.« 

Kossuth Kelet-Európa új rendjét a három történelmi állam önállóságának
helyreállításával akarta megszervezni, de feltétlenül szükségesnek tartotta be-
illeszteni e rendszerbe a Magyarországtól délre elhelyezkedett fiatal balkáni
nemzetek friss államait is. 

Nagyra értékelte a délszlávokat. 
Horvátországot épp úgy történelmileg kifejlett öntudatú államnak tartotta,

mint Magyarországot. Kész volt arra is, hogy ha a horvátok ki akarnának válni
a közel nyolc százados magyar kapcsolatból, azt tudomásul vegye. 

A szerbekről azt írta: »Szerbia nemcsak állami függetlenségre, hanem arra
is hivatva érzi magát, hogy a török birodalom szláv népei körében egy terjedtebb
tömörülésnek magkövét képezze. S valóban, a geographiai fekvés s a nyelv,
írásmód, vallás és történelmi közösség, kapcsolatban a szerb nemzet pezsgő
fiatal erejével, s már elért függetlensége előnyeivel, e hivatást igazolni látszanak.
Nem ismeri a helyzetet, aki azt állítja, hogy a szerbek orosz érzelműek. Szerbia
teljességgel nem vágyik saját nemzetiségét felolvasztani. Csak egyetlen dolog
van a világon, ami Szerbiát az orosz karjaiba vethetné, s ez: az osztráktóli füg-
gés veszélye. Ez az, amitől Szerbia mindenekfelett irtózik. Irtózik elannyira,
hogy készebb volna a török vazallusa maradni, készebb volna orosszá, készebb
akármivé lenni e világon, mint abban megnyugodni, hogy az osztrák vontató
kötelére kerüljön. Szerbia független jövője feltételének tekinti azt, hogy szom-
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szédságából az osztrák hatalom elszoríttassék. És ebben fekszik a kapocs Szer-
bia nemzeti érdekei, s Magyarország független törekvései között.« 

Kossuth a viszonylag kicsiny magyar–szerb súrlódási felületet e hatalmasabb
érdekekkel összecsiszolhatónak látta, aminthogy azok valóban össze is csiszol-
hatók. 

S ma is érvényes a tétel, hogy Románia független fennmaradását csak az
egész dunai táj önállóságának megmaradása biztosíthatja. Kossuth feltételezte,
hogy ezt a románok is belátják, s alkalmazkodni fognak a történelmi államok
rendszeréhez. Ha ezt nem teszik: politikájuk saját önállásukat is legalább any-
nyira veszélyezteti, mint szomszédaikét. 

Ez volt a kossuthi koncepció. Ez a magja híressé vált dunakonfederációs esz-
méjének is. Az annyit emlegetett és vitatott eszme lényege tehát: a történelmi ál-
lamok szabad együttműködése, kiegészítve a Balkán fiatal népeinek új államaival.

Kossuth a magyar ügyet beillesztette a keleteurópai kisnépek zónájának ál-
talános érdekeibe, s nemcsak a magyarság, hanem valamennyi keleteurópai kis
nemzet szabadságának közös hőse lett. 

Kossuthot kortársai nem értették meg. Élete ezért volt tragikus. Tragédiája
azonban halála után is folytatódott. A rend, amely ellen egész életében harcolt,
negyedszázaddal halála után összeomlott, de Páris környékén nem gondoskod-
tak a régi rend helyébe új rend, a régi egység helyébe új egység megszervezé-
séről. Az »új Európa« is nélküle, eszméi nélkül született meg. 

Vajon Kossuth a történelemnek örökre tragikus hőse marad-e, vagy eljön
végre az a kor, melyben az ő eszméi győznek? 

A nagy halott ötven éve pihen a Kerepesi temetőben. 
Vajon a sors ez évforduló táján, a szívének oly drága kis nemzeteket az ő

megtagadásáért büntetni készül-e, vagy születőben van a kossuthi világ: a sza-
bad és megbékélt Kelet-Európa?”

Utólag könnyű okosnak lenni. Kossuth azonban előre látott. És milyen mesz-
szire! Bár a kiegyezés valóban hatalmas fejlődést indított el Magyarországon,
de vajon a másik út ezt akadályozta volna? Lehetséges. A leglényegesebb jóslat
azonban beteljesült: Ausztria maga alá temette Magyarországot, mint bűnöst,
sőt főbűnöst, el egészen az ismert hullarablásig. A dunai népek föderációja nem
valósult meg, de lett Európai Unió. Sok vér és áldozat árán. És ma már ezt is
meghaladni készül a történelem? Vajon a Visegrádi Négyek most éppen jól mű-
ködő összefogása nem nyúlik vissza Kossuth elképzeléseihez? Sőt! Ha az unió
netán életképtelennek bizonyulna, nem merülhet-e fel újra a dunai népek össze-
fogása? Különös tekintettel az iszlamizálódó nyugat új veszedelmeire.

A „nagy halott” Kossuth tehát mégis él, s még sokáig élni fog. De ezzel
nem kurtíthatjuk meg a „haza bölcsének” érdemeit sem. Mert nem tudhatjuk
hova vezetett volna Kossuth útja, ha akkor próbálkozik azzal, aminek később
jött el az ideje?

Végül pedig figyelni kell egy másik érdekességre. A hatalmas Kossuth-
életműből biztosan nem véletlenül választotta ki a szerző éppen ezt a passzust.
A kényszerű szövetség vagy összefogás története ez, egy olyan nagy hatalomra
gondolva, amely utóbb szövetségesét – vagy, ahogy majd nevezik, csatlósát –
maga alá temeti, és bűnös nemzetté nyilvánítása nagyobb teher lesz számára,
mint az őt eltemetőre. Ne feledjük: 1944 márciusában vagyunk!

y

Betekintő
Jakab Antal: Az orosz élet szovjet írók szemével 1944/3.

Az oroszok már közelednek a határokhoz, amikor a szerző a Szovjetunió iro-
dalmi életéről tudósít. Az érdeklődés már előbb is létezett, meglepően sok ot-

tani könyv vált elérhetővé fordításban. A kép, amelyet alább olvasmányai alapján
felvázol az orosz életről, nagy vonalakban reális, bár sötét tónusai elmaradnak
a valóságostól. Attól, amelyet fél év múlva már megtapasztalhatott Erdély, majd
egész Magyarország társadalma.

„Minden művészi igénnyel készült irodalmi alkotás, mind eszmei, mind tár-
gyi síkon, többé-kevésbé hű keresztmetszetét adja annak a társadalomnak, ame-
lyet az író alakjain keresztül ábrázol, illetve, amelyben őmaga is él. Az irodalmi
műfajok közül különösen a regényre vonatkozik ez. A regény nem múló hangu-
latokat örökít meg, mint a lírai vers és nem aprólékos gonddal kimért szabá-
lyokat rögzít, mint az értekezés. Az egyetlen műfaj, amelyben megvan a
lehetőség az élet gazdag áradásának ábrázolására; egyidőben líra és eposz, ta-
nulmány és vitairat, élet és eszmény. A regényt ez a műfaji sajátsága teszi al-
kalmassá arra, hogy egy távoli társadalom vagy közösségi rendszer képét
megismerjük belőle. Mondanunk sem kell, hogy csak a valóban hivatott írók
regényeinek vizsgálata adhatja a megismerés teljességét. 

A művészi teljesítményére igényes író ugyanis nem hazudhat, legfeljebb el-
hallgathat bizonyos jelenségeket, szemet hunyhat kézenfekvő igazságok előtt,
vagy tudatosan előtérbe helyezhet bizonyos társadalmi szemléletet, de már
puszta hallgatása is sokatmondó, tudatos célzatossága pedig egyenesen árul-
kodó. Éppúgy egyforma érvényű megállapításokat lehet tehát levonni abból is,
amit az író nem mond el, mint abból, amit elmond, és ahogy elmondja. 

Fentiek előrebocsátása után a magyar könyvpiacon az utóbbi években meg-
jelent öt szovjet regény vizsgálatával próbáljunk feleletet adni több olyan kér-
désre, amely mostanában méltán foglalkoztatja az egész világ közvéleményét. 

Milyen a mai orosz lélek? Hogyan reagál a szovjet rendszer gazdasági, tár-
sadalmi, kulturális, nemzetiségi és közigazgatási intézkedéseire? Miben külön-
bözik a szovjet társadalom a hozzánk legközelebb álló nyugati demokrácia
polgári társadalmától? Meg tudta-e változtatni az új rendszer az orosz lelkület
alapvető törvényeit, azaz a nyersen materiális külső életforma ki tudta, vagy ki
tudja-e irtani a szlávság eredendő miszticizmusát? 

Vizsgálódásaink eleve légüres térben mozognának, ha nem volnának biztos
ismérveink a cári Oroszország társadalmi viszonyairól s a Tolsztoj, Doszto-
jevszkij, Turgenyev, Csehov és Gogoly műveiből áradó orosz népi egyéniségről. 

Legelsősorban tehát velük vetjük össze a vizsgálódásunk tárgyaként válasz-
tott, illetve rendelkezésünkre álló művek íróit: Michail Solochowot, Leonid
Szolovjovot, Ilja Ilfet, Jevgenyij Petrovot (társszerzők) és Valentin Katajevet. 

Mind a régiek, mind az újak tipikusan orosz írók. Elárulja őket képzeletük
bővérűsége, a túlfűtött szenvedélyek ábrázolásának készsége, a sok fajtából
összekeveredett és egyéniségekben végtelenül sokrétű orosz társadalom isme-
rete, a nagy dimenziókat felölelő szerkesztési mód és az a képességük, hogy a
lélek mélységeiben végbemenő hangulatváltozásokat sokkal tökéletesebben ki
tudják fejezni, mint a világ bármelyik nemzetének írói. Amiben azonban az új
orosz írók különböznek a régiektől: az, hogy ők szovjet írók. Az időtlen emberi
szenvedélyek ábrázolásán kívül helyet kap műveikben az időszerű társadalmi
rendszer tudatos szolgálata, a hasznossági és célszerűségi elv. A mechanizált
közösségi élet hatása ez a művészetre. A szovjet életszemlélet nem akar hinni
a szépség öncélúságában. Érthetetlen és káros játéknak minősíti azt, ami nem
hasznos. Szobornak, képnek, irodalmi alkotásnak csak akkor van létjogosult-
sága, csak akkor juthat el a közönséghez, ha az időszerű élet politikumát szol-
gálja. 

A szovjet írók könyveit olvasva nem tudunk szabadulni attól a mindegyre kí-
sértő gondolattól, hogy írójuk nem is annyira meggyőződésből híve az uralmi
rendszernek, hanem sokkal inkább megalkuvásból. Tudja, hogy a hatalommal
ellentétes véleményt nem hangoztathat és semleges sem lehet, mert vagy nem
kap kiadót vagy olvasó nélkül marad. A bolsevista forradalom elpusztította azt
a társadalmi réteget, amely az irodalom és általában a művészet főmecénása
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volt. A szovjet nevelési rendszer a közel kétszázmilliós birodalom néptömegéből
új szellemű nemzedékkel igyekszik helyettesíteni a régi középosztályt. Az új
nemzedék számára viszont annyira friss élmény még a bolsevista szemlélet,
hogy undorral utasítja el magától és kártékony széplelkek nyafogásának minősíti
azt az irodalmi alkotást, amely nem tartalmaz világnézeti állásfoglalást. A Szov-
jet-Unióban a közhangulat irányítói a profszojuz-tagok, valamint a különböző
ifjúmunkás-intézmények tagjai. A hivatalos hatalmat szolgáló cenzúrán kívül el-
sősorban e körök igényeivel kell számolnia a mai orosz írónak. 

Majd csak a jövő tisztázhatja: vannak-e és kik azok az orosz irodalom mű-
velői között, akik függetlenítik magukat a koreszmétől és inkább íróasztaluk
fiókja számára dolgoznak, mintsem társadalmi kényszerűségből a rendszer ki-
szolgálói legyenek. Valószínűnek tartjuk, hogy számuk elenyészően csekély. Az
író életeleme a nyilvánosság, neki az olvasóközönség az, ami a virágnak a nap-
fény, az eső. Meg akarja mutatni magát, hatni akar. Mivel pedig ezt csak egy
módon teheti, hát legfennebb – megalkuszik. 

Felmerül hát a kérdés: irányított-e a Szovjet-Unióban az irodalom? Az igenlő
válasz önként kínálkozik, de számolva a szellemi alkotások természetével, nem
ítélhetjük meg ilyen kategorikusan ezt az alapjában véve nagyon is bonyolult
kérdést. 

Parancsszóra hidat, várost, iparüzemet lehet alkotni, de regényt, méghozzá
irodalmi színvonalút, nem. Márpedig vizsgálódásaink tárgyául szolgáló szov-
jet-orosz könyvek irodalmi értéke tagadhatatlan. Természetes, hogy a Szovjet-
Unió vezető tényezői kívánalmakat támasztanak a szellem embereivel szemben
és csak azokat hajlandók pártfogolni, akik a kívánalmaknak megfelelnek. Mégis
a szovjet regényirodalomban nem közvetlen, hanem közvetett irányítottság ér-
vényesül. 

A jelenség érvényessége nem korlátozódik csupán a Szovjet-Unióra. A pol-
gári társadalomnak nyugati hivatalos tényezői is elsősorban azokat a szellemi
embereket tüntetik ki és pártfogolják, akik a meglevő állapotok dicséretét zen-
gik, vagy egyszerűen mellőzik írásaikban az égető közösségi kérdéseket és ön-
célú irodalmi eszmények híveinek vallják magukat. Amíg azonban az európai
író – a demokrata országok íróira gondolunk – megengedheti magának, hogy
hallgasson nemzeti közössége és kora problémáiról, a szovjet író, ha nyilvá-
nosságot igényel, nem űzheti ezt az önfeledt játékot. Maradhat ugyan a művészi
öncélúság híve, de akkor le kell mondania a sikerről, a minden művészt serkentő
közlési vágyról, egyszerűen azért, mert a szovjet könyvfogyasztó réteg dina-
mizmust vár az író-elvtárstól, akiben a gazdasági tervek egyik tényezőjét látja. 

Így tehát a szovjet író magatartását az olvasó igénye befolyásolja. Az új orosz
regény ebben a vonatkozásban a középkori kódexirodalom ismérveit mutatja.
Az íródeák megbízóját, a földesurat, a királyt az új kor sokkal hatalmasabb des-
potája, a közvélemény helyettesíti. 

Nézzük meg most már, hogy a szovjet írók könyveiben az orosz társadalom
milyennek mutatkozik. A kép helyenként szinte már gyanúsan őszinte, mert
éppen az az új orosz írók titka: bemutatni a valóságot, de levonni belőle a ta-
nulságokat, hogy kijelölhető legyen a követendő út. A szovjet író mindig a de-
mokrata társadalom életszemléletéből és berendezkedéséből indul ki,
párhuzamot von közte és a szovjet állapotok, illetve a szovjet eszmények között,
hogy a végső következtetés az utóbbi előnyére domborodjék ki. 

A már fentebb említett okokon kívül népi közösségének sorsa iránti aggo-
dalomból is teszi ezt a szovjet író. Nem akar nyugtalanságot s az uralmi rend-
szerrel szemben ellenérzéseket támasztani a tömegekben, mert attól tart, hogy
egy bekövetkezhető ellenforradalom túlságosan nagy véráldozatot jelenthetne
újra, egyébként pedig nincs semmi garancia rá, hogy gazdasági és szociális
téren jobbat tudna alkotni, illetve az, ami tökéletesebb lehetne, megérné-e az
érte hozott áldozatot. Mit akar tehát? Rábírni az orosz népmilliókat, hogy a
szovjet rendszer keretein belül hajtsák végre a minden társadalomra kötelező
evolúciót. Kultúrával és minőségi előrehaladással lenyesegetni a forradalmi ká-

oszban fogant rendszer bőséges hibáit; a forradalom vívmányait lélekkel telíteni
és a polgári rend teljes tagadását levetve, tárgyilagos józansággal berendezni
az életet. Mint minden nemzet írója, a szovjet író végső fokon szintén a minőségi
forradalomra apellál és méltán, mert a jelenlegi szovjet állam gyakorlati életéből
legjobban éppen ez hiányzik. 

A bolsevista forradalom a társadalmi osztályok közötti válaszfalak lebon-
tásának jelszavával indult. Ezzel nyerte meg önmagának a cári uralmi rend
által embertelen sorsra kárhoztatott milliókat. Az osztálykülönbségeket és el-
lentéteket azonban a forradalomnak nem sikerült eloszlatnia, mint ahogy fegy-
verrel és erőszakkal ezt végrehajtani nem is lehet, egyedül csak minőségi
fejlődéssel. A véres forradalom csaknem teljesen megsemmisítette az arisz-
tokráciát és a középosztályt. A munkás-, földműves- és tisztviselőosztályt el-
választó határok megmaradtak, legfeljebb súrlódási felületei közé igyekszik
lökéshárító rugókat szerelni az állami beavatkozás. A földművesosztály – bár
számbelileg a túlnyomó többséget alkotja – mindmáig kényes problémák elé
állítja a központi vezetést. Inkább vitairatok, művészietlen irodalmi köntösbe
öltöztetett propaganda-termékek foglalkoznak a jelenlegi orosz irodalomban
a faluval. A végtelen mezőkön élő népmilliók sorsának ábrázolása kényes téma
a szovjet írók számára. Az orosz parasztnak általában nincs érzéke a világné-
zeti kérdések iránt, nem szeret politizálni és a hatalommal szembeni maga-
tartását életének materiális feltételei szabják meg. Megzavarodottan néz szét
még mindig az államban. Szívós hagyományőrzését, szolgai alázatát a negyed-
százados ellenpropagandának nem sikerült kiirtania és valószínűleg az erre
irányuló törekvés még sok nemzedéken keresztül eredménytelen marad. Hiába
utalnak a szovjet tanítók az »észszerűségre«, a falusi nép apáról-fiúra adja a
régi szokásokat, s a szájhagyomány, valamint az anyatej determináló hatása
ellen még a központosított állami akarat is esélytelenül küzd. Nem arról van
szó, mintha az orosz parasztság álmai netovábbjának tartaná a cári rendszer-
ben osztályrészéül jutott sorsot, – mint ahogy ezt éppen a bolsevista állam-
szervezésnek ellenálló falusi tömegek magatartására hivatkozva, a régi
Oroszország emigránsai igyekeznek feltüntetni – mégis az évszázados beideg-
ződést nehezen vetkőzi le az orosz falu. Kulturális elmaradottságának színvo-
nalán az orosz paraszt nem tudja megérteni, miért kell neki többtermelésre
berendezkednie, minőséggazdálkodást folytatnia. Lusta, álmodozó és igény-
telen. Sehogy sem akar beletörődni a kolhozok kollektív munkafegyelmébe.
Márpedig a munkaképes kolhoz-parasztnak évente átlag 194 napot kell dol-
goznia a nagybirtokból alakított kolhozban – Benediktow mezőgazdasági biz-
tos megállapítása szerint. 

A központi kormányzat a parasztság egyéni becsvágyát akarta növelni azzal,
hogy kisebb földdarabokat juttatott magántulajdonba. Az eredmény az lett,
hogy e magánbirtokokon létesített kertgazdaságok jövedelmezőbbeknek bizo-
nyultak, mint a kolhozok. Érthető. A kolhozban teljesített munka után a paraszt
megkapja az arányosan megállapított terményrészt és a hivatalosan megszabott
bért. Mind a terményrész, mind a pénzbér törvényesen jár neki, hacsak nem
keveredik szabotázs vádjával a megtorló intézkedések hínárjai közé. Nem eről-
teti meg magát, nem ambicionálja, hogy az ötéves gazdasági tervek programját
négy, vagy három év alatt valósítsa meg. Az államot és célkitűzéseit túlságosan
messzinek találja egyszerű életétől, ezzel szemben saját földjét, amelynek ho-
zamát szabadon adhatja el, inkább igyekszik jövedelmezőbbé tenni. Versengésre
ösztönözni úgy, mint az ipari munkásság, a szakszervezeti tagok kisebb lét-
számú dandárjait, nem lehet; a primitív élet primitív költészetét  többre becsüli
a mechanizált materializmusnál. Mit kezdhet tehát a szovjet író a paraszttal,
mint regényhőssel? 

A magyar fordításban megjelent öt szovjet-orosz regény közül csak egyik,
Michail Solochow Csendes Donja paraszti tárgyú, de ez is csak az első világ-
háború kitörését megelőző és a forradalommal lezáruló időkről ad rendkívül
megrázó, a világirodalom legnagyobb alkotásaira emlékeztető művészi képet. 
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(…) A szovjet állam fenntartó eleme tulajdonképpen a munkásosztály, kö-
zelebbről az ipari munkásság. Már a forradalom előkészítésében, később
pedig végrehajtásában vállalt szerepe indokolttá teszi, hogy az állami élet ve-
zető tényezői mindig elsősorban a szakszervezetekbe tömörült munkásságra
támaszkodjanak és őket minden intézkedésüknek megnyerjék. Ennek megfe-
lelően az ipari munkásság kivételes elbírálásnak örvend. A párt- és szakszer-
vezeti tagság nemcsak öntudatot, hanem anyagi előnyöket jelent. A munkás-
ságnak a szovjet polgárság többi részétől jól elhatárolt intézményei vannak.
A szakszervezetek vezetői gondoskodtak arról, hogy a dialektikus munkásság
érzelmeit ne befolyásolhassák a kommunista párt felfogásával egyet nem értő
tényezők. A szakszervezeti tagok számára külön vendéglőket, klubokat léte-
sítettek, ahol bizonyos élelmiszereket, főleg pedig a fogyasztási keresletet
soha ki nem elégítő italokat, csak tagsági igazolvány előzetes felmutatása után
szolgáltatnak ki. 

Még azokban a tanácsköztársaságokban is, amelyeknek a lakossága túl-
nyomó része földművelő, az intéző és végrehajtó bizottságokban ipari munkások
játsszák a vezető szerepet. A szakszervezetek befolyása sorsdöntő minden kö-
zösségi megnyilatkozásra. A Szovjet-Unióban rendkívül nagy szerepet játszó
propaganda közvetítői a szélesebb néprétegek felé szintén a munkásszerveze-
tek. A munkás szellemét állandóan foglalkoztatni kell, ez a hivatalos jelszó.
Nem szabad megengedni, hogy a munkás hosszú ideig önmagára legyen hagyva
és gondolatai huzamosabb ideig szertelenül csaponghassanak. Az egyéniség
háttérbeszorítása nélkül csődöt mond a kollektív termelés, amely nem minőségi,
hanem mennyiségi termékeket akar előállítani és a cselekvés dinamikájával
akarja bámulatba ejteni a tömegeket.

Mindjárt a forradalmi káosz lecsillapulta után a szovjet kormány szervei
hatalmas terveket dolgoztak ki a birodalom iparosítására. Szédületes tempót
kellett diktálniok, ha azt akarták, hogy a forradalmi hangulatokat természet-
szerűleg felváltó általános tespedtség, az akuttá váló gazdasági válsággal ne in-
gassa meg a Tanácsköztársaság létalapjait. Moszkvában hamar belátták, hogy
az új alapokra fektetett mezőgazdasági termelés sem képes egyedül megoldani
a népfeleslegek elhelyezésének problémáját, máskülönben is az államnak kül-
földi valutára volt szüksége, ezt pedig csak a mezőgazdasági termékek kivitele
útján tudta megszerezni, tehát mechanizálnia kellett a termelést, rá kellett térni
az intenzív gazdálkodásra. 

A mechanizált mezőgazdaságban munkalehetőséget nem találó százezreket
sietve irányították az ipar felé. Szinte máról holnapra egymásután hatalmas
gyárakat, városrészeket, erőműveket, szállodákat építettek. 

A tőke nem játszik szerepet, a termelési eszközöket hatalmi szóval teremtik
elő és szervezik meg. A totális rendszereknek feltétlenül megvan az az előnyük,
hogy mennyiségileg nagy eredményeket tudnak felmutatni. Legnagyobb hátrá-
nyuk azonban, hogy termelési ütemüket állandóan fokozniok kell, a grafikonok-
nak állandóan felfelé ívelő vonalat kell mutatniok, mert míg a szabad gazdasági
versenyben a munkanélküliség kivándorlásban, illetve új életlehetőségek felé
való özönlésben vezetődik le, a szervezett egyenjogú munkásság tömeges átál-
lítása lehetetlen. 

A lélektelen munka sivár egyhangúsága nyomasztólag hat az amúgyis me-
lankóliára hajlamos orosz kedélyre. Meg kellett hát találni a teljesítőképesség
fokozásának és a kedvtelenség eloszlatásának módját. Legkínálkozóbb lehető-
ség erre a versengés szellemének feltámasztása volt. Az egyes munkásdandá-
roknak egymással egészen a végkimerülésig folytatott versengését kitűnően
ábrázolja Valentin Katajev Hajrá!-ja. Csupa rohanás ez a könyv és csupa
szuperlativus. Rohannak az emberek, a fák, a házak, sisteregnek a motorok,
rohan a képzelet, a hír, egyetlen másodperc alatt eseménysorozatok történnek.
A regény stílusa e szédítő dinamizmust kívánja érzékeltetni. Huszonnégy óra
történetét írja le s a »történet« valahol az uráli iparvidéken játszik. Hatalmas
betonkeverő gépek mellett géppé változott emberek nyüzsögnek, talicskázzák

a kavicsot, öntik a vizet, mérnökök egyszerűsítik minden mozdulatukat, szá-
mítják ki, hogy egyetlen félrelépés a talicska mögül a nyolcórás munkaidő egé-
széből perceket von le s e percek alatt újabb és újabb keverékeket lehet
előállítani s meg lehet dönteni a felváltott dandár rekordját. Három váltásban
dolgozik a munkásosztag. Megállás nélkül, szüntelenül ömlik a megkevert beton
a gépek szájából, a munkás nem tudja, mi készül, de munkavezetői, mérnökei
belelovalják a versengés őrületébe, csak az van a szeme előtt, hogy az előző
csoport 400 keveréket készített egy munkaidő alatt, világrekord, ezt meg kell
dönteni, újabb világrekordot felállítani, hogy a hír szárnyára vegye a dandárt.
Mire azonban a jelentés befut a munkát irányító vállalat központi irodájába és
a különítmény plakátokat festegető riportere, a költő elvtárs megírja tudósítását,
reszkető sürgönypóznákon jön a hír: a cseljabinszki traktor-üzemnél ötszáz-
négyre javították a világrekordot... Nincs pillanatnyi pihenés, a világrekorder
dandárvezető nem ér rá az alkalmi szülőotthonban vajúdó feleségét megnézni,
nem lehet lemaradni, félrenézni a napfényben fürdő tájra, tovább, tovább a vég-
kimerülésig, az újabb rekordig. 

Csak valószínűtlen képfoszlányok suhannak el az agyban a környező világról,
a kedves képe is csak stopper-órák mutatójának rángása közben villan fel olykor
az emlékezetben. Olyan az egész, mint egy szimultán futurista vers. Nincs a
könyvben egyetlen kifejezés sem a nyugalomra. 

Az anyag él csupán s a verseny izgalma varázsolja rá a lélek látszatát. Az
anyag és a kollektív termelés dicséretének költészete Katajev könyve. Célja az,
hogy míthoszt teremtsen a versengésnek s ebben jelölje meg az élet értelmét. 

Katajev nem volna szovjet író, ha a nyugat fiait bizonyos Ray Roupe és Le-
onard Darley személyében oda nem állítaná a szovjet munka csodájának szem-
lélésére. Orosz mérnök magyarázza nekik egy betonból készített mesterséges
tó metafizikai vonatkozásait, a geometria betörését a geográfiába.. . 

»Ray Roupe finoman elmosolyodott. 
– De a geometria megbukott. A geometria nem bírta az Istennel való ver-

senyt, önök egész tavat akartak teremteni és csak a felét csinálták meg. 
– Nem. Mi nem akartunk tavat teremteni. Nekünk okvetlenül szükségünk

volt ipari vízmedencére. És megcsináltuk azt, elvéve a geográfiától mindent,
amit az adhatott nekünk. Tudja, mibe került ez nekünk? 

Mister Leonard Darley elővette a zsebkönyvét. 
Sok érdekes adatot jegyezhet föl. 
A gátat a tél második félében kezdték építeni. Tavaszra készen kellett

lenniök vele. 
Ha a jég megindulásáig nem tudták volna elvégezni, minden munkájuk hiá-

bavaló lett volna. 
A betonmunkák nulla alatt negyven fok mellett, elviselhetetlen szélben foly-

tak. A vizet melegítették a beton számára. Embereknek keze-lába lefagyott.
A munka emberfeletti volt. És mégsem akadt meg.« 

Ray Roupe megírandó könyvére gondol és arra: »...mire való mindez az em-
bernek? Víz az iparosításhoz. Nagyon szép. De mire való az iparosítás? Áru-
cikkek termeléséhez. Nagyon szép. De mire valók az árucikkek? Hát szüksé-
gesek ezek a boldogsághoz? ... Hát tálán a régi, patriarchális emberiség ke-
vésbé volt boldog, mint a mai? Oh, akkor sokkal több boldogság volt a földön.
Bölcs, szemlélődő élet folyt ez alatt az örök ég alatt, majd kegyetlen, majd ked-
ves, volt Istenhez való közelség, alázatosság véle szemben, aki majd kegyetlen
volt, majd kedves. A világgal való teljes és boldog összeolvadás állapota volt
ez. Volt meleg ősparadicsom!” 

Mindezt Nyugat fiával mondatja el a szovjet író, pedig tipikus orosz élet-
szemlélet, amit Ray Roupe kifejez. De a szovjet propagandistának az a célja,
megváltoztatni az orosz lelket, gúnyt űzni eddigi eszményeiből. Csak az anyag
a fontos és a termelés, a természet is csak akkor szép, ha mechanizált. 

Katajev maga is érzi, hogy valami hiányzik ebből az anyagelvű filozófiára
épített világból. Azt mondja, hogy a történelmi érzés hiányzik. »Mi túlságosan
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fiatalok vagyunk. Mi még most nem ismerjük ezt az érzést. De már a mi vezető
elméink közül egyik-másik igyekszik fölkelteni bennünk azt.« 

Ámde vajon ez a gondolatkeltés nem vezet-e kiábránduláshoz? A most éb-
redezni kezdő szovjet-orosz életfilozófia vajon nem más szabályokban találja-e
fel valóban az élet igazi értelmét? S vajon ez a most dübörgő véres háború nem
temeti-é el a gyakorlati okoskodások tömkelegét? Hogy a mennyiséggel szem-
ben rehabilitálja a háttérbe kényszerített minőséget, a nyersanyaggal szemben
a szellemet? 

A bürokrácia felszámolása egyike volt a szovjet forradalom elsődleges cél-
kitűzéseinek. A forradalmi tömegindulat a maga könyörtelen módszereivel meg
is tett mindent, ami e kérdés radikális megoldását illeti. De a sors különös iró-
niája közrejátszott. A bürokratákat sikerült »felszámolni«, a bürokráciát nem.
Pedig korántsem lehet azt mondani, hogy az orosz forradalom első idejében
nem volt alapos a tisztogatás. A cselekvés szenvedélyétől megittasult tömegek
az el nem menekült, gyűlölt hivatalnokokkal együtt az utcára dobálta ki a hivatali
berendezéseket is. A hivatalok megszervezése sok gondot okozott. A forrada-
lom heteiben a középosztály szenvedett a legtöbbet. Még világnézetileg sem-
leges hivatalnokokat is gyanakodva nézték a tömegek. Az új szovjet intelligencia
száma még csekély volt ahhoz, hogy soraiból kiteljék a hatalmas közigazgatási
gépezet tisztviselő gárdája. Szigorú igazolások eredményeként a cári uralom
kistisztviselőinek egy részét átvette a szovjet állam, a hiányokat pedig az értel-
mesebb munkásvezetők soraiból pótolta. 

Megváltozott tehát a hivatalnok-osztály társadalmi összetétele, mert míg
előzőleg a legfelsőbb rétegek anyagi lejtőre jutó egyedeiből egészítődött inkább
ki, a forradalmat követő időkben a munkásság beáradása tette jellegzetessé.
Lényegét tekintve azonban sokat nem változott, bürokratizmusa pedig a merev
központosítás miatt inkább nőtt. 

Az új rendszernek sokkal több hivatalra és hivatalnokra van szüksége, mint
a cárinak. A különböző érdekképviseletek hivatali ügykezelést, lajstromozást,
ellenőrzést igényelnek. Az alá- és fölérendeltség végtelen láncolatában bizalmi
férfiak, munkátlan tisztviselők nyüzsögnek, az ügymenet mindezek ellenére,
vagy talán éppen ezért, vontatott. 

A közigazgatás racionalizálására irányuló törekvések eleve csődöt mondanak,
mert akiket le kellene építeni, éppen azok a rendszer leghangosabb hívei – a bi-
zalmiak. Legfeljebb a hivatalok külső képén érvényesült a racionalizálás. A hi-
vatali berendezések szegényesek, helyenként nyomorúságosak. Senki sem ad
a külsőségekre, öntudatos párttag ezt egyenesen államellenes cselekménynek
minősíti. A cári idők masszív, szertartásos bútorai eltűntek, helyükre hebe-
hurgyán összehordott tömegtermékek kerültek. Díványok, belüket mutogató
fotelek, konyhaedény-állványok, japán tájképek, vitrinek, csecsebecsék – dü-
höngő összhangtalanság. 

Elszaporodtak a sehova, mégis mindenhova tartozó »szabadfoglalkozásúak«.
Vállalkozó szellemű kalandorok kószálnak a hatalmas országban, vállukon egész
vagyonukkal, az elmaradhatatlan teáskannával. A cselekvés nyüzsgésében jel-
szavakból kovácsolnak hasznot. Zászlókat lobogtatnak: »Át fogjuk alakítani a
textilmunkások életét!«, »Szocializáljuk a tojástermelést!«. Terveket kovácsolnak,
eszméket gyártanak. Tüneményes biztonsággal írnak felváltva propaganda-ver-
set és városépítő tervet. 

Külön kereseti lehetőség az elégedetlenek vagy a cári rend titkos híveinek
zsarolása. A tiltott forradalmi mentalitás vagy a szabotálás vádját nagyon
könnyen rá lehet sütni valakire. Elég egyetlen önfeledt szó és a szerencsétlen
felé megindul a lavina. Már az is gyanút kelt, ha valamelyik tisztviselő maga-
sabb fizetésre vágyik, vagy keresetéből inkább ruhát vásárol, mintsem étke-
zésre költse. Biztosan szabotál, titkos pénzt kap vagy lopja az államot –
suttogják róla. 

A vagyongyűjtést becsmérlő széleskörű propaganda ellenére a pénzszerzési
vágy kiirthatatlan. Ilja Ilf és Jevgenyij Petrov két könyve a pénzsóvárgás bol-

dogtalanságáról és az egyént tragédiákba döntő jellegéről akarja meggyőzni a
szovjet polgárságot. 

A 12 Szék-ben egy biedermeier szalon egyik bútordarabjába elrejtett brili-
ánsok után verseng a kopottruhájú anyakönyvvezető, a meggazdagodni vágyó
lelkész és Ostap Bender, a török származású szélhámos. A versenyfutás izgal-
mai közepette bemutatkozik az egyéni ambíciók hiányában egyensúlyát vesztő
tisztviselő réteg. A birodalom legtávolabbi sarkaiba elvetődő székek felkutatása
alkalmat ad a kiváló humorérzékű íróknak a szovjet termelés eredményeinek
bemutatására. Végül a pap megőrül, az anyakönyvvezető elvágja a szélhámos
nyakát, de nem kapja meg a briliánsokat, véletlenül felfedezték a tizenkettedik
szék titkát, kultúrházat építettek az ékkövekből... 

A kifigurázandó életszemléletet főleg Ostap Bender személye képviseli.
A könyv sok kiadást és óriási példányszámot ért el a Szovjet-Unióban. Nyilván
ez késztette a két írót, hogy újabb kötetben felelevenítse a témát. A Szovjet
Milliomos főszereplője ugyancsak Bender, akit feltámasztanak. Meséje úgy ha-
sonlít az előző könyvhöz, mint egyik alma a másikhoz. Ezúttal azonban nem
briliánsok után folyik a hajsza, hanem tíz millió rubel után. A pénzt egy ma-
gántisztviselő hordozza kofferben egyik állomás ruhatárából a másikra. Nem
meri elkölteni, fél, hogy rajtakapják, óriási vagyona ellenére szinte éhezik és
állandóan lelki tusái vannak. 

A török alattvalónak ellenben nincsenek lelki gátlásai. Milliomos akar lenni.
»Milyen kellemes lehet legális milliomosokkal dolgozni egy jól szervezett polgári
államformában, amely még őrzi a régi kapitalista hagyományokat.« Így fogal-
mazza meg vágyait, az »üzletbe« beavatott társa pedig arról elmélkedik, hogy
»ötszázezerrel nálunk is jól élhet az ember...« 

A propaganda a könyv utolsó ötödrészében ütközik ki a korfestésből.
Bender megkapja a pénzt, költekezni kezd, főúri módon él, de becsvágyát nem
lohasztja a gazdagság. Értékálló tárgyakat nem vásárolhat, nem fektetheti be
birtokba a pénzét, gépkocsit is csak az kaphat, akinek valamilyen törvényes
szerv által igazolt foglalkozása van. Elhatározza, hogy kivándorol. Arany edé-
nyeket, gyűrűket, láncokat, órákat vásárol, megrakja magát, testét alig bírja át-
vonszolni a Dnyeszter jegén. Román granicsárok fogják el, megmotozzák és
elszedik tőle kincseit, tetejében még félholtra is verik. Alig tud visszatérni a
túlsó partra, ahol elhatározza, hogy rendes szovjet polgárnak képezi át magát,
ő mondja a könyv egyik részében egy monarchistának: »Ha már egyszer itt él
a szovjetben, az álmai sem lehetnek mások, mint szovjetálmok«.

Le kell vetkőzni az előző rezsim életszemléletét, ez a könyv mottója. A ma-
gánvállalatnál, ahol mindenki lázas tevékenység látszatát igyekszik kelteni, bár
a vállalat semmit nem termel, két tisztviselő egy harmadikról beszélget, aki
őrültnek tetteti magát, mert fél a behirdetett tisztogatási akciótól és a szabotázs
vádjától. Az őrültek háza hozzá hasonló bujkálókkal van tele. Két társa meg-
hányja-veti, miben hibázott. 

» – Úgy van, valami nincs rendben a szüleivel, neki magának pedig – köztünk
szólva – patikája volt. De hát ki tudhatta akkor, hogy jön a forradalom? Az em-
berek, ahogy épp tehették, berendezkedtek az életre, az egyiknek patikája volt,
a másiknak meg éppenséggel gyára. Ami engem illet, én semmi rosszat nem
látok ebben. Hiszen ki tudhatta ezt előre? 

– Tudni kellett volna – felelte Korejko (a 10 millió rubel tulajdonosa). 
– Hiszen éppen ezt mondtam magam is – sietett Lapidus a válasszal. – Az

ilyen emberek számára nincs hely egy szovjet vállalatnál.« 
Őszinte véleményt mondani veszedelmes dolog. Egy másik tisztviselő szin-

tén mindjárt megbánja, amikor kifakad: »Hát élet az? Nincs itt tere az egyéni-
ségnek...« Később más vonatkozásban: »...A feleségem, elképzelheti, egyszerű
háziasszony, és még ő is azt mondja, hogy semmi sem ösztönzi az embert, sem-
miféle jobb kilátása nincs az embernek.« 

Ez a felfogás nagyon általános lehet a Szovjet-Unióban, mert mindenik szov-
jet író regényében feltalálhatók a nyomai. Harcolni kell ellene a toll emberének
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is. A cél: az egyéni érdeket a közösség érdekével helyettesíteni, hogy a tömeg
előrehaladásában oldódjék fel az egyén boldogtalansága. 

A célszerű társadalmi szatíra mellett Ilja Ilfnek és Jevgenyij Petrovnak van
gondja arra is, hogy a Szovjet-Unió külpolitikai aspirációit szolgálja. A könyv
a harmincas évek elején jelenik meg, meséje 1929-ben, 1930-ban játszódik.
Európa akkor még nem gondol a háborúra, úgyszintén arra sem, hogy a szovjet
állam belátható időn belül területi igényeket támaszthat. Mindenki azt hiszi, év-
tizedek tervszerű munkája sem lesz elégséges a forradalom által feldúlt orosz
társadalom és állami élet megerősödésére. Kósza hírek keringenek csak a szov-
jet iparosítási terveiről, de korszerű potemkinizmust sejt a világ az ötéves tervek
hallatára. A legifjabb nemzedék hódító dinamizmusának gyors kibontakozására
kevesen gondolnak s a modern diktatúrák szervezésében rejlő óriási expanzív
lehetőségekre csak a világ érdeklődésének inkább homlokterébe eső nemzeti
szocializmus teljesítményei irányítják rá a figyelmet. 

Külföldre semmi, vagy nagyon kevés szivárgott ki a szovjet külpolitikai szán-
dékaiból. Éppen ezért csak az európai olvasót lepi meg, hogy a napjainkban
olyan sok diplomáciai vitára okot adó Curzon-vonal, mint figyelmeztetés az
orosz tömegek felé, már a Szovjet Milliomosban is hangot kap. 

Moszkva érti a módját, miként kell foglalkoztatni az orosz nép fantáziáját
és cseppenként, de szüntelenül adagolva, hogyan lehet elérni mind bel-, mind
külpolitikai törekvéseinek megvalósulását. 

Sorrendben a legutolsóként megjelent Csendháborító már a szovjet-orosz
irodalom bizonyosfokú spiritualizálódását mutatja. A polgárháború és az utána
következő évek közhellyé koptatott jelszavai lassan lehalkulnak, a zűrzavar ele-
nyészik, a forradalmi folyamat nyugodtabb mederbe terelődik, – a körülmények
kedveznek a mese megszületésének. 

A török anekdotakincs félezer éve vándorló és a Naszreddin Hodzsa szemé-
lyéhez fűződő mókáiban, élceiben mély értelmű bölcsességgel telített kedélyvilág
ihleti meg Leonid Szolovjovot. A hodzsatréfák »kikutathatatlan módon vándorló
és mindenütt eredeti nemzeti vonásokkal megtelepedő olyan vándortárgyak,
amelyek bár Naszreddin nevéhez tapadtak, tulajdonképpen az örök emberi ke-
dély egy-egy helyzetre vagy viszonyra illő tréfás kedvének felvillanásai«.

A magyar népi anekdotáink között is számos Naszreddin-eredetű van, mint
ahogy feltalálhatók majdnem mindegyik kultúrnemzet anekdotáiban. A legendás
mese-alakban rejlő világnézeti propaganda lehetőségét azonban először Leonid
Szolovjov veszi észre. A kommunista világnézet félezerévvel ezelőtti előfutárává
költi át a Hodzsahagyatékot, amely most már nemcsak az örök emberi kedély
csillámainak tekinthető, hanem egy államjogi rendszer szellemtörténeti igazo-
lásának is. Minden nép a maga életszemléletének megfelelő Naszreddin-anek-
dotát asszimilálta, de arra még nem volt példa, hogy hivatott írón keresztül egy
világnézet tegye ugyanezt. 

Szolovjov Naszreddin Hodzsából a szovjet irodalom Lúdas Matyiját alkotta
meg. A hodzsa, akinek eszén kívül egyetlen vagyona a szamara, a szegény nép
érdekében egymaga veszi fel a harcot a teljhatalmú emírrel, a mulahokkal, der-
visekkel, a púpos uzsorással. A mindvégig lebilincselő, gyönyörű nyelvvel megírt
mese furfangoseszű hőse beférkőzik az alattvalóit papjaival, udvaroncaival, ka-
tonáival és uzsorásával versengve szipolyozó emír palotájába. Hiába van vérdíj
kitűzve a fejére, nem tudják elfogni, a szegény nép rejtegeti s amikor mégis
kézrekerül és zsákba varrva viszik a vesztőhely felé, ismét kivágja magát, az
uzsorást varrja be a zsákba s a hivatalos hatalmasok üdvrivalgása és a pornép
könnyei közben azt vetik a vízbe helyette. 

Míg a vizsgálódásunk alapjául szolgáló másik négy regényt íróik inkább a
belföldi olvasásra szánták, Szolovjov könyve már tipikusan külföldnek szánt ol-
vasmány. Közvetett propagálója a szociális forradalom eszméinek. Sziporkázó
elmeéllel diszkreditálni akarja a kapitalista uralmi rendet. A könyvben az ál-
lamhatalom szolgálatában álló személyek között egyetlen vonzó figura sincs.
Csak a szegény fazekasok, nyergesek, földművelők jószívűek és jámborok. 

Naszreddin meséje jó alkalom arra, hogy a szovjet állam másik kényes kér-
dését, a vallást is érintse az író. A 12 Székben láttuk a szovjet papot, aki eszét
vesztve rohan a kincs után, elhagyja feleségét, minden becstelenségre kész,
csakhogy megszerezhesse a gazdagságot jelentő briliánsokat. Szolovjov regé-
nyében a papok nem titokban hajszolják a vagyont, hanem nyíltan zsarolják a
szegény tömegeket, azt jelképezvén, hogy a kapitalista rendszerben így történik. 

A vallás gyakorlása a Szovjet-Unióban nincsen megtiltva. A papok a hatalom
iránti feltétlen hűség szabályait tiszteletben tartva végezhetik az egyházi funk-
ciókat, de hivatalos támogatást nem kapnak. 

Miért nem szereti a szovjet a vallást? Félti szellemétől az állam tartó pillérét:
az anyagelvűséget. Az irrealitások iránt fogékony lelkű orosszal nem lehet dia-
dalra juttatni a materializmust, ha a vallásosság még fokozza a népi miszticiz-
mus arányait. Az istentagadók szövetségének a szovjet államban a túlfűtött
gőzkazánok biztosító szelepének fontos szerepét szánták. A termelés dinamiz-
musa érdekében kell ellensúlyoznia Kelet álmodozó lelkületét. 

Vizsgálódásunk, úgy érezzük, nem volna teljes, ha röviden nem mutatunk
rá egy általános jellegű tapasztalatunkra a szovjetorosz regények olvasása után.
Az öt reprezentatívnak méltán nevezhető regény ismét arról győz meg bennün-
ket, hogy bármilyen szellem-, vagy gazdaságpolitikai rendszer a társadalmat
alkotó egyének minőségi megújhodása nélkül egymagában képtelen kielégítő
életfeltételeket teremteni, viszont ebből önként következik az, hogy minőségi
fejlődéssel el lehet kerülni a polgárháborút, amely rombolásai mellett a kibon-
takozásra káros befolyású szenvedélyeket vet felszínre és állandósít. Csupán a
minőség képes jobbá változtatni közösségi rendszereket és megvan az a nagy
előnye, hogy eszközei nem követelnek sem véráldozatot, sem esztelen rombo-
lást. 

Oroszország most még első fázisát éli a szovjet forradalomnak. Társadalmi
élete tele van az előző korszak minden értékének merev tagadásából eredő hi-
bával. Mást, újat hozott, de ami benne újszerű, a minőségi evolúció hiánya miatt
egyelőre csupán kísérleti állapotban van és messze áll a határozott körvonala-
zódástól. A polgárháború csak látszólag ért véget negyedszázaddal ezelőtt, más
megnyilvánulási eszközökkel még most is tart, amikor a birodalom történelmé-
nek legnagyobb küzdelmét vívja. Az a rendszer, amely ebből a háborúból kike-
rül, aligha hasonlít majd az 1939-et megelőzőhez.” 

Jakab kapcsolatot keres az orosz és a szovjet író között. A hasonlatosságot
és a különbségeket vizsgálja. A legfontosabbat abban találja meg, hogy: „Az
időtlen emberi szenvedélyek ábrázolásán kívül helyet kap műveikben az idő-
szerű társadalmi rendszer tudatos szolgálata, a hasznossági és célszerűségi
elv. A mechanizált közösségi élet hatása ez a művészetre.” A szovjet író, akár
kódexíró elődei, a hatalom megrendelésére ír. Az új orosz élet, a proletárdik-
tatúra a munkásosztályra épül, de ezt az osztályt sem szabad engedni szabadon
gondolkodni és teste mellett szellemét is birtokba akarja venni. Az irodalomnak
ezt kell szolgálnia.

Tulajdonképpen a mai olvasó, főleg az idősebbje, annak kései és hazai for-
mában megélt emlékeiből ezzel pontosan tisztában van. Ott, a Szovjetunióban
azonban egy kezdeti gyermekbetegségekkel küzdő és egészen primitív formája
valósult meg. Ebben a világban zajlanak a példának felhozott művek cselekmé-
nyei, s ezekből bonthatók ki a korabeli szovjet-orosz életnek a szerzők szerint
mindezek ellenére szükségesnek, vonzónak s egyben felsőbbrendűnek ábrázolt
napjai. A bírálat az ettől eltérőt, mint az akkori valóság igazságát még jobban
kiemelő deviánst ábrázolja, s mikor bírál, akkor is ügyesen próbálja szolgálni
az elvárást. Még érdekesebbé az időpont és a „csajka meg a káposztaleves”
világáról igen keveset tudó, de attól már kellőképpen rettegő magyar társadalom
korába illesztése teszi az olvasmányt.

Ugorjunk egyet az időben. Mintha ma is lenne egy elvárás az irodalom mű-
velőivel szemben. Most nem az uralmon levő hatalom oldaláról, hanem egy ide-
ológiai magasabbrendűsége tudatában ítélkező, magát hatalomként megélő,
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megmondó réteg liberális elvárása részéről. És ez az ítélkező erő alkotói élet-
sorsokat határozhat meg.

Ami az egykori szovjet irodalmat illeti, az bizony jórészt a múlté. Igen kevés
érték maradt fenn belőle. A ma oly divatos trendek elvárásainak jövőjéről még
korai lenne jóslatokba bocsátkozni.

y

Visszhangtalan törvény
Mikó Imre: Eötvös és Deák nemzetiségi politikája
1944/3.

A tárgyilagos önvizsgálat szükségességét ismerve és elismerve, helyes ha
múltunk eme kényes kérdésében az érem másik oldalára is vetünk egy-egy
pillantást.

„A magyar nemzetiségi törvény két nagy, szabadelvű államférfi, báró Eötvös
József és Deák Ferenc alkotása. Az egyik, – korának legmélyebb magyar gondol-
kozója – a történelem és a bölcselet távlataiból szemléli a nemzetiségi kérdést.
A másikban a magyarság évezredes alkotmányos szelleme és igazságérzete tes-
tesül meg. Eötvös a nemzetiségi mozgalmakban a koreszme megnyilatkozását
látja és annak szellemében keresi a megoldást. Deák a magyar alkotmány szi-
lárd alapjára helyezkedik s igazságérzetének és lelkiismeretének szavára hallgat,
amikor a nemzetiségi kérdéssel szembekerül. Mindkettőjük felfogását a magyar
szabadelvűség hatja át s szempontjaik különbözősége szerencsésen egészíti ki
egymást a nemzetiségi törvényjavaslat klasszikus megfogalmazásában. 

Báró Eötvös József politikai tanulmányainak sorozatában a nemzetiségi kér-
dés vezetőszerepet játszik. Már a XIX. század uralkodó eszméiről írt nagy mű-
vében a szabadság és egyenlőség mellett a nemzetiségi eszmét tartja a kor
harmadik uralkodó eszméjének. A nemzetiségi kérdés fontosságára akarja fel-
hívni Ausztria kormányköreit három német nyelven megjelent röpiratában: Über
die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich (Lipcse és Pest 1850);
Die Garantien der Macht und Einheit Österreichs (Lipcse 1859); Die
Sonderstellung Ungarns vom Standpunkte Deutschlands (Lipcse 1860). Míg
e munkáiban a nemzetiségi kérdést Ausztriához való viszonyunk szabályozója-
ként tárgyalta, addig a kérdésnek Magyarországon való fejlődését és megoldási
módozatait »A nemzetiségi kérdés« című tanulmányában fejti ki (Pest 1865;
németre fordította ugyanazon évben Falk Miksa). Amikor e röpiratát megírta,
már mögötte álltak az 1861. évi országgyűlés gazdag tapasztalatai – s amint
maga írja – négy éves tanulás és elmélyülés eredménye ez a munka. 

Kiindulópontja a XIX. század három uralkodó eszméje, amelyek közül a
nemzetiségi eszme adja meg a legújabb kor sajátságos jellegét. »A nemzetiség
nem egyéb, – folytatja – mint azon összetartozásnak tudata, mely nagyszámú
emberek között múltjok emlékei, jelen helyzetök, s mi ezekből foly, érdekeik és
érzelmeik közössége által támad... A nemzetiségnek érzete népeknél ugyanaz
mi az egyesnél személyiségének öntudata... – tehát – külön nemzetiségnek kell
elismernünk minden népösszeget, melyben külön személyiségének érzete fel-
ébredt.« A nemzetiségi érzés ébredését az európai nemzeteknek a műveltség
terén tett előmenetelére és a népszuverénitás elvének kimondására vezeti vissza.
Eötvös tehát a nemzeti gondolatot a francia forradalomból származó koresz-
mével hozza kapcsolatba s ebből az állami centralizáció elvét is levezeti, mint
amely a középkori partikularizmusokat feloldotta. Magyarország történetét vizs-
gálva kimutatja, hogy a kereszténység felvétele óta egyetlen törvényt vagy ok-
mányt sem találunk, mely a különböző nemzetiségek egybeolvadását vagy
elnyomását célozná, sőt Szent István törvénye ennek az ellenkezőjét bizonyítja.
Hazánk sokféle küzdelem színtere volt. »A vallás, a trónörökösödés, a jobbá-

gyok és urak közötti ellentét, egyes dynaszták nagyravágyása – egyszóval mind -
az, ami más országokban pártviszályra adott alkalmat, vérrel áztatta hazánknak
téreit. Csak egy van, mit, ha történetünk e sötét lapjain végigmegyünk, az újabb
időkig nem találunk: azt, hogy e viszályoknak a nemzetiség kérdése szolgált
volna alapokául.« A szlávok, románok, németek nyolc évszázadon át megőrizték
nyelvüket, de sohasem szűntek meg magyarok lenni, példa reá a Zrínyiek,
Hunyadiak és Dugonics hősiessége. A nemzetiségi kérdés felmerülésének oka
a nemzetiségeknek a civilizáció terén tett haladása, a szomszéd népekkel való
faji és nyelvi rokonsága, a latin államnyelv eltörlése, a többnyire magyar nem-
zetiségű nemesség küzdelme a nem nemesekkel és a demokratikus átalakulás,
mely a nemzetiségi polgároknak is a közügyek intézésébe beleszólást engedett.
A kérdés megoldására olyan módot kell találni, mely a két ellentétes szempon-
tot, az ország politikai egységének (a históriai nemzetiségnek) követelményeit
és a nyelvi nemzetiségek méltányos követeléseit össze tudja egyeztetni. A meg-
oldás két feltétel alatt lehetséges: a nemzetiségi igényeknek csak ott szabad el-
lenállni, ahol azt az állam igényei elkerülhetetlenné teszik, de a nemzetiségektől
nem szabad több áldozatot követelni, mint amennyi a cél eléréséhez szükséges.
Vezérelvnek a teljes jogegyenlőséget kell elfogadni.” 

Milyen pontos meghatározása a nemzettudatnak, s mennyire természetes
módon váltja ki a ma aktuális spontán kérdést: amennyiben a közös nemzettudat
megfelel az egyéneknél létező öntudatnak, a liberálisnak nevezett világ hogyan
emeli egekbe az egyiket, s miért próbálja feleslegesnek, sőt károsnak beállítani
a másikat? Mennyire figyelemreméltó megállapítása Eötvös Józsefnek, hogy tör-
ténelmünk során megszenvedett sok belső ellentétünk közül hiányzott a nemze-
tiségi ellentét. Milyen szépen írja le, hogy nemzetiségeink magyarnak érezhették
magukat anélkül, hogy nyelvük feladására kényszerültek volna. Kell-e ennél kéz-
zelfoghatóbb, füllel hallhatóbb ellenpélda arra, amivel igaztalanul vádolnak?

„A nemzetiségi kérdés megoldásának módozatai két csoportba oszthatók.
Az elsőbe azok a tervek tartoznak, amelyek szerint a kérdés csak akkor ren-
dezhető, ha minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvényben pontosan meg-
határoztatik. Ezt célozza az 1861. évi országgyűlés által kiküldött nemzetiségi
bizottság kisebbségi javaslata. Ez a rendszer azonban hazánkban gyakorlatilag
nem alkalmazható, mert a nemzetiségi ellentétek kiegyenlítése helyett csak az
egyéni és polgári szabadság legnagyobb korlátozását vonná maga után. Ha
mégis életbe léptetnék, akkor Magyarország és az osztrák birodalom felosztá-
sához vezetne s lehetetlenné tenne Európa vegyeslakosságú területein minden
erős államalakulást, tehát a nemzetiségek jövőjét is megrontaná. Az ország te-
rületének és hivatalainak a nemzetiségek közötti felosztása, amit némelyek a
nemzetiségi súrlódások megszüntetésére indítványoznak, csak a meglévő el-
lentétek még jobban való kiélezését vonná maga után. A nemzetiségi mozgalom
nem mesterséges agitáció műve, hanem természetes folyamat, melynek célja
az egyéni szabadság elvének a nemzetiségek körében való alkalmazása. Ezért
a mozgalmat erőszakkal elnyomni nem lehet, hanem »a nemzetiségi kérdés
megoldása hazánkban csak az egyéni szabadságnak kiterjesztése s alkotmányos
önállásunknak fenntartása által eszközölhető, s hogy a nemzetiségi egyenjogú-
ság practikus kivitelére, melytől e kérdés végleges megoldása függ, hazánkban
csak az 1848-iki törvények becsületes végrehajtása s az kívántatik, hogy köz-
igazgatási szervezetünkben az önkormányzás elvéhez ragaszkodjunk«. A nem-
zetiségi mozgalomban az isteni gondviselés manifesztációját fedezi fel, mely az
emberi nem történetének egy adott pillanatában támadt, amikor a haladás lát-
szólag lehetetlenné vált, s célja az, hogy mindazt elvetve, ami a társadalomban
megromlott, az emberiség előtt új utakat nyisson. Ezt az eszmét hazánk sem
utasíthatja el s jövőnk attól függ, hogy tudunk részt venni abban a közös mun-
kában, mellyel Európa népei ezen eszme létesítésén dolgoznak. A történelem
folyamán nemzetünk annak köszönheti fennmaradását, hogy a nyugati civilizáció
zászlóját Európa e részén ő fogta fel s azzal az erélyességgel, melyet keleti böl-
csőjéből magával hozott, nyugat népeinek közös eszméiért és érdekeiért küz-
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dött. »Nincs nép, mely a közös haladásból kivonhatná magát; s az állás, melyet
egyes nemzetek bizonyos korszakokban elfoglalnak, azon viszonytól függ,
melybe az azokban uralkodó eszmékhez léptek...« – fejezi be fejtegetéseit báró
Eötvös József.”

Amire itt fel kell figyelnünk, az önkormányzatiság kiemelése, mint a
vegyeslakosságú területek nemzetiségi kérdésének rendezési elve. Ha pedig a
mára asszociálunk, egy másik mondatra figyelmeztetnék: „Nincs nép, mely a
közös haladásból kivonhatná magát...” Ehhez semmi kétség sem fér, de a világ
mai állása szerint kérdezhetnénk, hogy mi nevezhető haladásnak, s ez már sok-
kal elgondolkodtatóbb. Már nem haladhatunk a kitaposott úton, hanem ha nem
akarunk elveszni, fel kell vállalnunk az úttaposás feladatát is. Nemzetiségi kér-
désben és minden egyébben egyaránt.

„Ha Eötvös történetbölcseleti szemlélete az európai fejlődés és a magyar
történelmi adottságok távlatait nyitotta meg a nemzetiségi törvény előtt, Deák
a magyar alkotmány fejlődésének folytonosságába állította be a törvényjavas-
latát. Alkotmányunk a 48-as törvényhozással gyökeres reformokon ment ke-
resztül s megszűnt a magyar nemesi nemzet, a populus werbőczyanus fogalma.
Míg Eötvös a nemzetiségi mozgalmak lényegét kutatta, Deák a magyar politikai
nemzet fogalmának adott új és korszerű megfogalmazást, belefoglalva nemcsak
a felszabadított alsóbb néprétegeket, hanem a hon minden polgárát, bármi
nemzetiséghez tartozzék, teljesen egyenlő jogokkal. Ebből az új köntösben
megjelenő ősi nemzetfogalomból indul ki a magyar nemzetiségi törvény. 

Deák Ferenc nem dolgozta ki a nemzetiségi kérdés elméletének egy új rend-
szerét, miként Eötvös, mert ő a nemzetiségi problémát nem önmagában vizs-
gálja, hanem e kérdésben elfoglalt álláspontja szerves része a magyar államiság
múltjáról és jövőjéről vallott nézeteinek. A haza bölcsének a nemzetiségi kér-
déssel szembeni magatartását is az éles logika és a vas következetesség jel-
lemzi. Az 1839/40. évi országgyűléstől kezdve ő az ellenzék vezére és a magyar
nyelvért folytatott küzdelem előharcosa, de már akkor kiválik azáltal, hogy a
magyar nyelvet nem akarja a nemzetiségekre ráerőszakolni. Zala vármegye
1843. november 10-én tartott közgyűlésén mondott beszédében nem látja he-
lyénvalónak, hogy a magyarul nem tudók a választási jogból kizárassanak.
»Anyai nyelvünk csak privát capacitatio, tanítás és intézetek útján hozassék vi-
rágzásba s erre praeclusiv terminust nem véli célszerűnek« – jegyzik fel beszé-
déről. Az 1861. évi országgyűlés felirati vitájában e kérdésről vallott nézeteit
fentebb idéztük. A kiegyezési országgyűlésen már teljes vértezettel védi a ma-
gyar politikai nemzet gondolatát. A felirati vitában a képviselőház 1866. február
21-i ülésén Sztratimirovics Györgynek válaszolva kijelenti: »Magyarországon
politikai nemzetiség csak egy van.« Majd a december 15-i ülésen Miletics
Szvetozárt így oktatja ki a magyar közjogra: »...míg alkotmányunk fennáll, addig
míg az fenntartatik, amint fenntartani mi sürgetjük, addig Magyarországban
politikai nemzetiség csak egy van, s ez a politikai nemzetiség éppen úgy magá-
ban foglalja a románokat, mint a magyarokat, éppen úgy a szerbeket, mint a
tótokat. (Helyeslés.)«. Ezért amikor a felirat a magyar nemzet szabadságát kéri
vissza az uralkodótól, akkor »az összes nemzetiségeknek, mint politikai nem-
zetnek egységére« gondol s utána a nemzetiségekkel kíván megegyezni. 

A képviselőház 1867. március 7-i ülésén a minisztériumnak a köztörvény-
hatóságok visszaállítása tárgyában tett előterjesztéséhez Macellariu Illés román
nyelven akart hozzászólni, amire az elnök a képviselők zajos ellentmondásai
közepette figyelmeztette, hogy az országgyűlés nyelve a magyar. Deák Ferenc,
ki utána jelentkezett szólásra, megőrizte higgadtságát és kijelentette, hogy a
törvényt be kell tartani, különösen ma, amikor a nemzet az alkotmányt akarja
visszaállítani. Majd így folytatta beszédét: »A nemzetiségi törekvések korunkban
épp oly korszerűeknek látszanak, mint egykor a vallási viszályok voltak; de re-
mélem Istentől, hogy valamint vagy elértük, vagy közel vagyunk azon időhöz,
ahol az ember becsét nem a katekizmus szerint ítélik meg, úgy eljön azon idő
is, midőn az ember becsét, értékét, alkalmas voltát nem a grammatika és a

szótár szerint bírálják meg. (Helyeslés.) Várjuk be ezen időt és addig is legyünk
egymás iránt méltányosak és türelmesek...« Deák szabadelvűségének bizonyí-
tására legtöbbet a szerb nemzeti színház segélye ügyében mondott beszédét
szokták idézni, ami a következőképpen zajlott le. A képviselőház 1868. no-
vember 14-i ülésén szerepelt a belügyminisztérium 1869. évi költségvetésének
részletes tárgyalása. A költségvetés a »nemzeti színház« nyugdíjalapja segélye-
zésére és a dal- és zeneképezde támogatására 58000 forintot irányzott elő.
Dimitrievics Milos elfogadta a tételt, de ugyanakkor indítványozta, hogy a szerb
nemzeti színház segélyezésére 5000 forintot szavazzanak meg. Wenckheim
Béla belügyminiszter nem fogadta el az indítványt, mert itt nem a nemzeti szín-
ház segélyezéséről van szó, hanem az ének és zene előmozdításáról, amelynek
nincs nemzetisége. Nikolics Sándor, Nyáry Pál, Hrabovszky Zsigmond és
Ivánka Imre a javaslat mellett szólnak, amelyet Lónyay Menyhért pénzügymi-
niszter takarékossági okokból ellenez. Ezután szólalt fel Deák. »Én e részben
azon elvet követem... hogy mivel én az egységes osztatlan magyar nemzetet is-
merem el politikai nemzetnek, minden, ami az állam nevében történik, menjen
annak nyelvén is. De hogy a színház oly politikai tér legyen, melynél ezen elvet
alkalmazni kelljen, azt nem látom be. Én a nemzetiségi kérdésben sem akarok
más elvet követni, mint azt, amit igazságosnak látok. Engem nem az fog vezetni
ott is, hogy egyik vagy másik nemzetiség tagjai mennyire lesznek megelégedve,
hanem az, hogy az igazság érzetét követvén, mennyire leszek én magam azon
véleménnyel megelégedve, mely előadatik az igazság szempontjából; de sehogy
sem tudom megegyeztetni az igazsággal azt, hogy az állam, mely politikai te-
kintetben egységes és osztatlan magyar állam, magára a színházra, mint a ma-
gyar nyelvet művelő s egyáltalában művelődési intézetre, egyedül és kizárólag
csak egyik nyelvű és nemzetiségű nép számára költsön a közös adókból. Erre
nézve én azt gondolom, hogy vagy mindegyikre, vagy egyikre sem. (Helyeslés.)
Ha nem vagyunk oly állapotban, hogy valamennyire adhassunk, akkor mondjuk
ki, hogy kizárólag erre sem adunk...« Deák felszólalása után a Ház elfogadta
Dimitrievics indítványát. 

Deák Ferenc a nemzetiségi törvény megalkotása után is hű maradt a nem-
zetiségi kérdésben vallott elveihez s ennek klasszikus bizonyítékát szolgáltatta
a képviselőház 1872. január 23-iki ülésén, az újvidéki szerb gimnázium szá-
mára, bizonyos feltételek mellett kilátásba helyezett 8000 forint segély körül
lezajlott vitában. Maximovics Miklós szerb képviselő beszédébe kapcsolódva
Deák a következő elvi kijelentést tette. »Azon jogosultsága minden nemzetiség-
nek, ha nem politikai nemzetiség is, mindenesetre megvan, hogy mód
nyújtassék neki gyermekei nevelésére, kiművelésére. (Élénk helyeslés, különö-
sen a nemzetiségi képviselők részéről.) Legyen bár az országban 300
gymnasium, legyen bár annyi, hogy minden 6-dik mérföldnyire találtassék egy,
ha valamely vidéki gymnasium legalább nem kiválóan azon nyelven tanít, mely
azon vidék népének nyelve: akkor kétségkívül bajos lesz a kiművelés elővitele.
(Élénk helyeslés, különösen a nemzetiségi képviselők részéről.)« Majd arra hi-
vatkozva, hogy a magyar tanulók is a múltban sokat küzdöttek a holt latin nyelv-
vel, a nemzetiségekre rátérve, így folytatja: »Ha őket arra kényszerítenők, hogy
gyermekeik, kik a magyar nyelvben vagy éppen nem, vagy kevéssé jártasak,
mert hisz a népiskolában főképp a magok nemzeti nyelvén taníttattak, mindenütt
és mindenben magyarul oktattassanak: úgy azon gymnasiumokban lehetetlen
volna az ifjak előhaladása, a szülők hiába költenék a pénzt, a gyermekek hiába
töltenék el idejöket. (Élénk helyeslés a nemzetiségi képviselők részéről.)
Egyáltalán, ha mi a nemzetiségeket megnyerni akarjuk: ennek nem az az útja,
hogy őket minden áron magyarosítsuk, hanem az, hogy velök a magyar viszo-
nyokat megkedveltessük. (Általános helyeslés.) Mert kettő tisztán áll előttem:
kiirtani akarni őket istentelen barbárság volna. (Élénk helyeslés.) még akkor
is, ha nem volnának oly számosan, minél fogva őket megsemmisíteni lehetetlen.
Ellenségeinkké tenni őket: nem fekszik érdekünkben. (Élénk helyeslés.). Ha-
sonló helyzetben vannak ők is. Ha ők elszakadhatnának és egy nagy nemzetet
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képezhetnének: érteném a netalán erre irányzott törekvést; de az európai vi-
szonyok között ez lehetetlen. Mind a két félnek tehát arra kell törekednie, hogy
együtt és egymás mellett mennél jobb egyetértésben megéljünk. (Élénk helyes-
lés.)« Deák beszéde után a Ház megszavazta az új gimnázium felállítására elő-
irányzott összeget.”

Minden figyelmet megérdemel az, amint a politikai nemzet fogalmát tisz-
tázza, és leszögezi, hogy a magyar nemzet, mint politikai nemzet, nem kire-
keszti, hanem éppen magához öleli a nemzetiségeket, s jogaikért együtt száll
síkra. Ma különösen megtanulhattuk, hogy valóban nyelvében él a nemzet. Az
anyanyelv ellen tett minden lépés a homogenizálódás biztos segítője. Deák
ennek ellenére szólal fel az ország nemzetiségeinek évszázadokon át megőrzött
(sőt fejlődött) nyelvi önállóságáért. És ezt sikerrel teszi! Alapvető megállapítása,
amikor a nemzetiségek megnyerésének módjául nem a magyarosítást, hanem
azt javasolja, hogy megkedveljék „a magyar viszonyokat”. Ebben mély böl-
csesség és történelmi tapasztalat segítette. Ugyanis ezen keresztül zajlott a
spontán magyarosodás folyamata az előző évszázadokban. 

Ha viszont a mára gondolunk, sajnos fordítva is megtapasztalhattuk. Ugyan -
is ez a magyarok beolvasztásának eszköze volt ott, ahol nem erőszakkal, hanem
a vonzóbb életforma biztosításával hatottak. Szerencsére eddig ez a ritkábban
előforduló esetek közé tartozott.

„Deák Ferencet a nemzetiségi kérdésről való véleménye kialakításában nem
befolyásolta sem a keskenyebb horizontú hazafiak szűkkeblűsége, sem a nem-
zetiségi sovinisták követelőzése. Ő nem a közvélemény helyeslését, hanem az
erkölcsi igazságot kereste. Élesen világít rá erre az álláspontjára a képviselőház
1869. június 24-i ülésén lezajlott nemzetiségi vita. Buttyán László huszonkét
társa nevében a válaszfelirati vita alkalmával egy új pont felvételét indítványozta,
amelyben hivatkozás történjék arra, hogy a nemzetiségi törvény nem eredmé-
nyezett közmegelégedést az ország minden népénél s ezért e tárgyban újabb
törvény alkotását kérik. Deák erre azt válaszolta, hogy nem lehet kimondani a
törvény helytelenségét, mielőtt új javaslat nem áll előttünk. 

Báró Eötvös Józsefnek és Deák Ferencnek a nemzetiségi kérdésről vallott
felfogása azt bizonyítja, hogy a magyarság legjobbjai a kiegyezés korában tu-
datában voltak a nemzetiségi kérdés fontosságának s amikor a biztos alapokra
helyezett magyar állami lét messze távlatai nyíltak meg előttük, minden külső
kényszertől függetlenül, őszintén és a kor szabadelvűségét bőkezűen értelmezve,
hátsó gondolatok nélkül közeledtek a nemzetiségekhez, kilátásba helyezve szá-
mukra mindazt, ami az államegységgel összeegyeztethető. Egyes nemzetiségek
sajátos kérdéseinek sikeres és közmegelégedést kiváltó megoldása után joggal
remélhették, hogy a nemzetiségek el fogják fogadni a feléjük nyújtott baráti job-
bot. De már a nemzetiségi törvény bizottsági munkálatai során kiderült, hogy
nemzetiségeink igen tekintélyes része a közelmúltból mindent elfelejtett, de
semmit sem tanult.” 

Nem kis elégtétellel olvashatja a mai magyar olvasó ezeket a sorokat. Hiszen
ahhoz szoktunk hozzá, hogy nemzetiségeink börtönőreinek neveznek, s ráadás-
ként még azt is el kellene fogadnunk, hogy köztük a legtöbb őshonos, minket
megelőző lakója a Kárpát-medencének. A közelebbi időkről pedig azt tanítják,
hogy durva magyarosító politikát folytattunk.

Hogy a minket évszázadokkal megelőző, de még az utóbb említett periódus-
ban is keményen folyó európai homogenizáló nemzetiségi politikák idején, a ki-
egyezés után Magyarország is próbálkozott ilyennel, nem kétséges. De a mérték
és a módszer dolgában olyan túlzásokkal kellett s kell még ma is szembenéz-
nünk, amely az igazságérzetet felborzolja. Az itt olvasható szemelvények – két
történelmi óriásunkat megidézve – világosan megmutatják, miként zajlott a XIX.
század utolsó harmadának magyar nemzetpolitikáját egyengető élete. Mikó rövid
emlékeztetőjének utolsó bekezdése szomorú, de igaz zárása az írásnak.

y

Ezáltal is…
Kállai Ernő: Magyar–román vegyes házasságok négy er-
délyi községben 1944/3.

„Olyan világot élünk, midőn a nemzet önmaga felé fordul és saját népiségéből
akar erőt meríteni az elkövetkező időkre. Természetes, hogy az önvizsgálat néha
olyan jelenségeket tár fel, amelyek fájó sebként jelentkeznek a nemzettesten.
Ilyenkor keressük az okokat, amelyek ezt a jelenséget előidézték. Ezek egyiké-
nek a felderítését szolgálja ez a kis tanulmány is. Arra a kínzó kérdésre próbál
feleletet adni, hogy mi okozta – legalábbis részben – Szolnok–Doboka várme-
gye népiségi megoszlásában a mai, általánosan ismert helyzetet. 

Nem kétséges, hogy a mai helyzet kialakulásában jelentős szerepet játszik
az évtizedeken át kötött sok vegyesházasság s magától értetődő, hogy a kérdés
nagyon érdekli a magyarságot. Fontos ez biológiai és szociológiai szempontból
egyaránt. Természetszerű, hogy érdekelte a kérdés a románokat is, feltűnő
azonban, hogy csak a harmincas évek vége táján kezdtek foglalkozni vele, nyil-
ván a jobboldali világszemlélet romániai érvényesülése folyományaként. A har-
mincas években – a hitleri Németország megerősödése idején – a román állam
vezetői rájönnek arra, hogy a »nemzeti Nagyrománia« alig különbözik a Mo-
narchiától, amelyet pedig éppen sokszínűsége miatt temettek el Trianonban.
Ha ezt nyíltan nem is vallják be, újonnan foganatosított intézkedéseik ennek a
felismerésnek a tudatosságát mutatják. Társadalmi téren a Vaida-Voevod-féle
»numerus valachicus« az első rezdülés, amely közvéleményt akar teremteni a
román faji elsőbbség gondolata mellett. »Románia a románoké!« – ez a jelszó.
Zelea Codreanu mozgalmának alapvető tételei között megtaláljuk a román faj-
védelem határozott programját. A vasgárda azonban szembenáll az uralmon
levő bel- és külpolitikai irányzattal s a hivatalos tényezőkkel. Csak amikor a
nyugat-európai események nyomán mindinkább igazoltnak látszik a »kapitány«
politikai állásfoglalása és népszerűsége egyre jobban nő, akkor kísérli meg a
kormány – helyzetének mentésére – a vasgárda programjának átvételét. Politikai
síkon ez diktatúrát jelent, tudományos téren pedig a fajkérdést és eugénikát. A
tudományos intézetekben nagy állami támogatással megindul a fajkutatás, mely-
nek célja a román faji kiválóság tudományos megállapítása és a Iorga szerint
elmagyarosított románok: a székelyek visszarománosítása. 

Ilyen meggondolások terelik rá a figyelmet a vegyesházasságok kérdésére is.
Evvel a problémával a román biopolitikai és eugenikai szemle (Buletinul Eugenic
şi Biopolitic) foglalkozik először; 1937. évi 10–12. számaiban hosszabb tanul-
mányt közöl, melynek címe: »Az erdélyi városok vegyesházasságainak kérdése
1920–1937 között«. Szerzője dr. Râmneanţu Péter, a kolozsvári volt I. Ferdi-
nánd tudományegyetem Közegészségtani Intézetének tanársegéde. (Előszavában
megemlíti a szerző, hogy a kérdés fontosságára a nagyváradi görög keleti espe-
resi hivatal hívta fel az intézet figyelmét az Astrán keresztül.) Râmneanţu ag-
gasztó jelenségnek tartja a magyar–román vegyesházasságokat. Ezért
tudományos dolgozatának befejezésében ilyen politikai jellegű intézkedéseket
javasol: 
1. Tisztek, altisztek, állami, megyei és községi köztisztviselők csak román ere-
detű nővel házasodhatnak össze. 
2 Románoknak más nemzetiségűekkel kötött házasságából származó utódok
csak román tannyelvű iskolába járhatnak. 
3. Az országhatár mentén fekvő megyékből a vegyesházasságot kötő közhiva-
talnokokat helyezzék az ország belsejébe, homogén román vidékre. 
4. A vegyesházasságok megakadályozása érdekében megfelelő felvilágosítást
kell nyújtani a népnek a román fajta mindenekfeletti magasabbrendűségéről.
(336–337. old.) 

Râmneanţu kutatásai csak a házasságkötések statisztikai adataira terjednek
ki, de nem kísérte figyelemmel a magyar–román vegyesházasságokból származó
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utódok sorsát, későbbi nemzetiségi hovatartozását, jóllehet a vegyesházasságok
vizsgálata épp ilyen szempontból válik döntő fontosságúvá. Csak így vet fényt
a magyarságnak és a románságnak Erdélyben folytatott biológiai küzdelmére.
Éppen ezért a kolozsvári egyetem Fajbiológiai és Örökléstani Intézete igazga-
tójának, dr. Csík Lajos professzornak ösztönzésére érdemesnek találtam meg-
vizsgálni ezt a fontos problémát. Mert önkéntelenül is felvetődött előttem a
kérdés: vajon csak a múltban kell keresni a kezdetet, amelynek eredménye a
magukat románoknak valló Kisek, Vargák, Bakosok, Silayak hosszú sora?
Ennek a folyamatnak a vizsgálatát tűztem ki célul magam elé, távolról sem a
teljesség igényével, csak villanásszerű képet nyújtva, mintegy kiindulásként a
kérdés gyökeres kivizsgálására. 

A tanulmányomban földolgozott négy község olyan vidéken fekszik, ahol a
magyarság állandóan ki volt téve különböző ellenséges betörések pusztításai-
nak, másrészt pedig a nagybirtokok árnyékában élt mint kisnemes vagy jobbágy.
Szolnok–Doboka vármegye bethleni járásából négy község adatait dolgoztam
föl az előbbi kérdéssel kapcsolatban: Bethlen, Várkudu, Somkerék és Sajó -
udvarhely egymás mellett fekvő községek házassági adatait. Valamikor mind a
négy község színmagyar település volt, tanúsítják ezt levéltári okmányok, de
emellett bizonyítanak a helynevek és a sajóudvarhelyi Árpád-kori templom is.
Ma mégis mind a négy községben a magyarság mellett jelentékeny számú ro-
mánság él. Ha e változás folyamatának okait kutatjuk, ezeket kell számba ven-
nünk: a nagybirtok a harcokban pusztuló magyar jobbágyok helyére román
cselédséget alkalmazott; katolizált nagybirtokosok földjén a protestáns jobbágy,
protestáns birtokosok földjén a katolikus jobbágy egyházilag gondozatlan ma-
radt; az elszegényedő kisnemesek, mint deklasszáltak, az alacsonyabb életszín-
vonalon álló románságba hullottak; végül a szapora románság házasság révén
is számos magyar családot szívott fel. Legalább ezeket a körülményeket kell
számba vennünk, ha meg akarjuk érteni, miért találunk e négy községben ilyen
»román« családneveket: Kovács, Villa, Botyán, Sóvágó, Suciu, Szücs, Bender,
Mészáros, Kürtös, Csiszár, Gergely, Rácz, Sándor, Kerekes, Ambrus, Székely,
Szigyártó, Nagy, Hadnagy, Sós, Halász, Dénes, Balázs, Cristurean-Kereszturi,
Béres, Orbán. Azt hiszem, e családok magyar eredetéhez kétség nem is férhet,
e nevek viselői ma mégis öntudatos románok. 

Mielőtt a részletesebb adatokat tárgyalnók, annak szemléltetésére, hogy a
vegyesházasságokon keresztül hogyan megy végbe az elrománosodás, álljon itt
az Orbán-család származási táblája: Orbán Márton református vallású uradalmi
béres feleségül vette Beurdean Mária görög katolikus vallású hajadont. Három
gyermekük született: egy fiú, aki szintén román nőt vett el feleségül és két lány,
akik románokhoz mentek férjhez. Meg kell jegyeznem, hogy mind a három gyer-
mek református vallású volt. Az új házasságból származó gyermekek már nemük
szerint követték a szülők vallását, így aztán az unokák közül két fiú és egy lány
református, három fiú és három lány görög katolikus. A reformátusok is mind
román nőket vettek el, illetve a lányok román férfiakhoz mentek feleségül, a
görög katolikusok pedig csak románokkal házasodtak össze. Így aztán a hat
dédunoka mind román és egy szót sem tud magyarul. 

A feldolgozott anyagot az állami anyakönyvekből másoltam ki 1898-tól
1938-ig. Azért álltam meg ennél az évnél, hogy rögzítsem a román uralom
alatti helyzetet, húsz évet véve alapul, és egyúttal rámutassak arra, mi lett volna
a jövő, ha nem következik be a felszabadulás. Az 1898–1918-as időszakot
pedig azért dolgoztam fel, hogy vizsgálat tárgyává tegyem a múltat is, vajon
nem régebbi keletű-e a baj? A két korszak nyilván nem azonos jellegű, mégis
hiszem, hogy az összehasonlítást el lehet végezni. 

Râmneanţu az erdélyi városokban vizsgálta a kérdést, munkája csak a
vegyesházasságok gyakoriságát tárgyalja, nem pedig az utódok kérdését is,
pedig szerintem ebben áll a probléma lényege. Én azért választottam a falut,
mert a város utánpótlása onnan kerül ki, onnan támadják meg a magyarság
fáját. (…)

Jól tudom, hogy négy falu (Bethlen, Várkudu, Somkerék és Sajóudvarhely)
tanulmányozása nem meríti ki ennek az életbevágó kérdéskomplexumnak lé-
nyegét, – az ilyen irányú munkát folytatnunk kell – az adatokat mégis érdemes-
nek tartottam már arra, hogy felhívjam reájuk a magyar közönség figyelmét.” 

A HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA A NÉGY KÖZSÉGBEN
„(…) Ha a házasságkötések megoszlását nemzetiségek szerint (…) vizsgál-
juk, éspedig százalékos viszonylatban, azt az érdekes jelenséget tapasztaljuk,
hogy a magyaroknál 1898 és 1918 között hatévenként visszatérő szabályos
hullámzás áll fenn, melynek különleges okát nem találtam. Ezt a hullámzást
a román uralom alatt már sokkal szabálytalanabb formában kapjuk meg s
emellett a tisztán magyar házasságok aránya állandó csökkenést mutat. A ro-
mánoknál, zsidóknál és a vegyes házasságoknál a hullámzás nem található
meg. (…)

A házasságok megoszlását 1919 és 1938 között vizsgálva kisebb-nagyobb
kiugrásokkal tarkított, állandó csökkenés tapasztalható az összes házasságok
számában, amely a magyarok részéről az általános leszegényedéssel magya-
rázható, román részről pedig azzal, hogy a polgáriasodásnak induló románság
igényesebbé válik és csak bizonyos anyagi jólét elérése után hajlandó családot
alapítani. A vegyesházasságok terén mutatkozó csökkenés magyarázata pedig
abban rejlik, hogy a magyarral, a másodrangú állampolgárral (străin, bandin
= idegen, hazátlan) nem érdemes keveredni, csak abban az esetben, ha meg-
felelő anyagi előnyökkel jár. Mivel pedig ez a lehetőség – faluról lévén szó, ahol
a földhöz juttatott románság amúgy is megerősödött – már nem igen állott fenn,
természetszerűleg a vegyesházasságok száma is csökkent. (…)

Mindenesetre megállapíthatjuk azt, hogy a magyar életlehetőségek leszű-
kítésével és a magyar élettér elvételével, közvetett módon, de roppant céltu-
datossággal folyt a magyarság lassú sorvasztása. Mert bár a halálozást
tekintik általában pozitív veszteségnek a nép életében, mégis, ha behatóan
vizsgáljuk a kérdést, legnagyobb veszteség azokban mutatkozik, akik meg
sem születnek vagy a jelen esetben nem magyarnak születnek. A magyar há-
zasodási kapacitás állandóan csökkent, nem születtek meg azok a magyar
gyermekek, akiknek a házasságok számának normális fenntartása mellett meg
kellett volna születniök, vagy pedig a vegyesházasságok folytán nem magyar-
nak születtek és így mind jobban és jobban csökkent a magyarság száma a
környező románságéhoz viszonyítva. Nem kétséges, hova vezetett volna ez
újabb húsz év alatt.” 

A VEGYESHÁZASSÁGOK KÉRDÉSE
„A vegyesházasságok feldolgozásánál mindenek előtt az érdekli az embert,
hogy milyen mértékben történt beházasodás a magyarság közösségébe, azu-
tán pedig, hogy a vegyesházasságokon keresztül milyen mértékben távolodtak
el magyar emberek a magyarság közösségétől és lettek a román népi közös-
ség tagjai. Meg kívánom jegyezni, hogy feldolgozásomból kihagytam a cigá-
nyokat, akik az egész megszállás alatt hol magyaroknak, hol románoknak
vallották magukat, aszerint, hogy érdekeik mit követeltek. A református vagy
római katolikus cigányok mindig románokkal kötöttek házasságot, s ezután
ők is áttértek a román élettárs vallására. Ebben a négy községben a világhá-
borút megelőzően is elég nagy számban kötöttek vegyesházasságot, (…), de
a vegyesházasságok száma a megszállás alatt bizonyos mértékben emelkedett
(…).

Ha a statisztikai adatokat figyeljük, azt látjuk, hogy a magyar férfiak 1898
és 1918 között, valamint a román uralom alatt majdnem azonos számban vettek
feleségül román nőket, csak a nőkhöz viszonyított arányszámban látunk bizo-
nyos, 12,2%-nyi csökkenést, ami az adott körülmények között természetes is.
A világháború előtt a négy községben a vegyesházasságok 60,5%-ában vett el
magyar férfi román nőt, a megszállás alatt 48,8%-ban. Ámde míg a magyar
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uralom alatt 39,5% arányban ment magyar nő román férfihez, a megszállás
alatt 51,1% arányban. Nagy emelkedés ez, mert ha tekintetbe vesszük, hogy
bár a román állam különösen az első időkben nem szólt bele hivatalosan a szü-
letendő gyermek hovatartozandóságába, közvetve mégis csak beleszólt, – pópa,
jegyző, tanító, csendőrőrmester stb. – tehát csak a veszteség képe bontakoz-
hatott ki, amint azt később majd látni is fogjuk. 

Ha a házasodó felek megoszlását figyeljük nemük szerint, azt látjuk, hogy a
román férfiak fokozatosan nagyobb számban vettek feleségül magyar nőt, mint
a magyar férfiak román nőt. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a románságot
bizonyos mértékben alacsonyabb rendűnek tekintették, és csak a legszegényebb
réteg keveredett vele, különösen az első időkben. Nem volt ebben semmi tudatos
önvédelem az idegennel szemben, hanem csak bizonyos ösztönös elszigetelődés.
A magyar nők helyzetében már mást tapasztalunk. Különösen a román megszál-
lás ideje alatt a magyar fiatalságnak gazdasági okok miatt még falun sem igen
volt meg a lehetősége a családalapításra, a leányok pedig egyszerűen férjhez
akartak menni, mert tagadhatatlan, csak így biztosíthatták egyéni jövőjüket. Ez
volt az általános helyzet. Amikor feltettem a kérdést, hogyan lehetséges, hogy
ilyen nagy számban kötöttek vegyesházasságot, mind a négy községben azt a
feleletet kaptam több oldalról is: »vagyon kérdése az egész.« Az érzelmi és egyéb
szempontok falun nagyon ritkán, elvétve játszanak szerepet s ugyanígy a nemzeti
szempontok is. Nagyon sokszor megesik, hogy a házasságot egyik fél sem akarja
és mégis megtörténik, mert a szülők így határoztak. Ma már a válás sem ritka
jelenség. A vagyoni indokon kívül még van egy ok, amely miatt a román férfi szí-
vesebben vett el magyar lányt, éspedig az, hogy a magyar nők közismerten dol-
gosabbak. Viszont, ha magyar férfi vett el román nőt, ez majdnem mindig anyagi
megfontolásan alapult. 

Mindezektől eltekintve azonban, ha a házasság kimenetelét vizsgáljuk, kér-
dés, hogy ahol két különböző nemzetiségű egyed házasodott össze, milyen volt
a családi helyzet alakulása? Az élettárs minden bizonnyal ahhoz hasonul majd,
aki a politikai uralmon lévő nemzet tagja. Így aztán nem kétséges, hogy a román
uralom fennmaradása esetén abszolút veszteséget jelentett volna számunkra a
vegyes család. De nem ment mindent a hazatérés sem. Mert nagyon fontos té-
nyező a környezet. Már pedig ez a négy község olyan helyen fekszik, ahol a
magyarság nem alkot többséget.

Râmneanţu azt írja, hogy különös mértékben károsnak tartja a magyar nők-
kel való nagymérvű összeházasodást és aggodalommal tekint a jövő elé, amikor
már oly sok lesz a felemás eredetű és nemzetiségű eleme az országnak, hogy
családi kapcsolataik nem engedik meg bizonyos politikai momentumok esetén
a nyílt színvallást. Ezen, azt hiszem, mi is gondolkozhatunk.” 

A VEGYESHÁZASSÁGOK MEGOSZLÁSA A FÉRJ
FOGLALKOZÁSA SZERINT
„Arra is gondolnunk kell azonban, hogy a férj foglalkozása befolyásolja a vegyes
házasságkötéseket. Talán az azonos társadalmi osztályba tartozó egyedek, akik
csak a mindennapi életet nézik és azt magukra nézve a legelőnyösebb szem-
pontból bírálják, inkább vonzódnának a saját osztálybeliekhez, még akkor is,
ha az más nemzetiségű lenne? Erre a kérdésre csak abban az esetben lehetne
választ adni, ha megfelelő számú adat állna rendelkezésünkre. Mindenesetre
az ún. osztályöntudat, ha nem is tudatosan, de bizonyos mértékben érezteti ha-
tását minden vonalon és nincs kizárva, hogy itt is. De ez egyelőre csak feltevés.
Râmneanţu azt állítja, hogy a foglalkozás csak a románoknál játszott nagy sze-
repet a házasságok megkötésénél. Nézetem szerint ez a tényező mind a két ol-
dalon szerepel. 

(…) A román tisztviselői kar szívesen keresett magának magyar élettársat.
Ezzel magyarázható az a tény, hogy míg a világháború előtt a tisztviselői karnak
csak 6,8%-a kötött vegyesházasságot, ez az arány a román megszállás alatt
10,0%-ra ugrik. Később aztán, mikor az államhatalom a vegyesházasságot kötő

románokat nem tekintette megbízhatóknak, vagy válás lett a házasság vége,
vagy pedig az illető magyar házastárs áttért görögkatolikus hitre és ezzel már
meg is oldódott a vegyesházasság kérdése. 

Általában nagy eltolódást tapasztalhatunk a két periódus arányszámai kö-
zött. A cselédek, szolgák és napszámosok aránya 24,4%-ról leesik 7,5%-ra.
Mi ennek az oka? Amint már említettem, a vizsgált községek olyan helyen fek-
szenek, ahol mindenütt nagybirtokok voltak. Ezek román cselédséggel és nap-
számosokkal dolgoztattak. Az uralomváltozás után jött a földreform, az összes
román és esetleg néhány magyar uradalmi cseléd, valamint a román napszá-
mosok földet kaptak és törpebirtokossá vedlettek át. Ezt a birtokot kellett aztán
gyarapítani: elkezdődtek a házasság révén való földszerzések. 

Tovább vizsgálva a kérdést, azt látjuk, hogy a vegyesházasságot kötő föld-
művesek száma a magyar idők 39,6%-ról a román uralom alatt felugrik 50,0%-
ra. Ez minden bizonnyal nemzetgazdasági szempontból is meggondolkoztató
jelenség. Ebben az emelkedésben éppen az előbb említett földreform követ-
kezményét szemlélhetjük. Nagyon jól tudjuk, hogy falun a föld és a vagyon döntő
a házasságok megkötésénél. Tehát ebből a szempontból is nagy figyelmet ér-
demel a kérdés. Más foglalkozási ágaknál nem igen látunk eltérést a két peri-
ódus között. A munkások aránya a magyar uralom alatti 18,6 %-ról a román
megszállás alatt leesik 15,0%-ra. Ennek a jelenségnek az oka nem ismeretes.
Talán számításba kell vennünk azt, hogy nem szakmunkásokról, hanem alkalmi
munkásokról van szó. 

A vegyesházasságot kötő kisiparosok és kereskedők arányszáma 10,0%-
ról a román uralom alatt felszökik 17,5%-ra. A román állam minden lehető tá-
mogatást megadott a kereskedőknek és kisiparosoknak a nemzeti kereskedelem
és ipar kiépítésének reményében és érdekében. Természetesen csak a romá-
noknak. Hogy aztán ebben a foglalkozási ágban is történtek vegyesházasságok,
ennek oka ugyanott keresendő, ahol a tisztviselőké. 

(…) Mindenesetre azt tapasztalhattuk, hogy a vegyesházasságok bizonyos
eső irányzatot mutattak a második periódus vége táján. Ennek a magyarázata
abban rejlik, hogy a megfelelő román társadalmi osztályok kialakulásával nem
kellett hasonló társadalmi osztálybeli feleségért idegenbe menni.”

A VEGYESHÁZASSÁGBÓL SZÁRMAZÓ GYERMEKEK
SORSA
„Ha a feldolgozott anyagot vizsgáljuk, azt figyelhetjük meg, hogy elég magas
százalékot ér el azoknak a házasságoknak a száma, amelyeknek kimeneteléről
nem tudunk semmit. Az illetőkre vonatkozóan nincsen adat az anyakönyvekben,
nem is laknak a megfelelő községekben, rájuk nézve felvilágosítást senki sem
tudott adni. 

Az alábbi adatokból láthatjuk, hogy míg az 1898–1918-as időszakban
2,3%-kal több házasságban származott csak magyar gyermek a vegyes -
házasságból, addig a román uralom alatt 3,4%-kal több vegyesházasságból
származott csak román gyermek. Az állam részéről mutatkozó, közvetett be-
folyás eredménye ez a szám is, s abból származik, hogy a szülők megegyezése
folytán a születendő gyermekek nemük szerint követik a más-más vallású há-
zastárs hitét, ami jelen esetben nemzetiséget jelent. Így a megegyezéses ál-
lapot a magyar uralom alatt a házasságok 4,6%-ában érvényesült, román
megszállás alatt azonban már csak a vegyesházasságok 1,7%-ában. 

(…) Az egyes házasságok végső kimenetelét senki sem ismerheti. Hogy a
házastársak megfeleltek-e egymásnak, vagy sem, azt az élet dönti el. Ha valame-
lyik csalódottnak érzi magát, bekövetkezik a válás. Falun a csalódás problémája
inkább vagyoni kérdés. A vegyes házasságoknál még ráadásul arra is gondolna
az ember, hogy a fiatal fejjel kötött vegyesházasság talán hamarabb felbomlik,
mint az azonos nemzetiségűek között fennálló, tekintettel arra, hogy a tapaszta-
latok után a felek fölismerik azt a mérhetetlen távolságot, amelyet a merőben el-
lentétes faji és nemzeti adottságok jelentenek a házastársak között. De a tények
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egészen mást mutatnak: anyagomban a válásarány 7,0–7,5%, ez alig különbözik
a Râmneanţu által tapasztalt 7,7%-os volt nagyromániai átlagtól. Râmneanţu ál-
lítása szerint ez volt az arány az azonos nemzetiségűek válásánál is. 

(…) Az egész kérdés leglényegesebb pontja a megszületett gyermek nem-
zetisége. Eltekintve bizonyos biológiai aggályoktól, talán nem is lenne olyan
nagy probléma a vegyesházasságok kérdése, ha biztosak lehetnénk nemzetünk
szempontjából a születendő gyermek nemzetiségében. Mint általános tényt meg
kell említenem, hogy ebben az irányban eddig még vizsgálatok nem folytak.
Râmneanţu nem közöl adatokat, pedig csak ezek világánál láthatnók, hogy a
vegyesházasság nyereséget vagy veszteséget jelentett-e számunkra. 

(…) A román uralom előtti és utáni időszakok összehasonlításánál mint
végeredményt a következő arányszámokat kaptam: magyar apa és román anya
esetében csak a házasságok 68,2%-ában származott magyar gyermek, míg a
fennmaradó 31,8%-ban az anya befolyása érvényesült, amint ezt a tanulmá-
nyom elején közölt családfából is láthatjuk. 

És most nézzük a második esetet, amikor a magyar anyára volt bízva a gyer-
mek magyarsága. Magyar anya és román apa esetében azt láthatjuk, hogy a
házasságok 21,6%-ában lettek csak magyarok a gyermekek, míg a fennmaradó
78,4%-ban románok. 

Ezekhez a számokhoz és eredményekhez bővebb magyarázatot fűzni felesle-
ges. A román–magyar vegyesházasság, különösen vegyes lakosságú vidéken,
olyan veszélyeket rejt magában, amelynek következményei beláthatatlanok. A vé-
dekezés kényszere természetes, a védekezés azonban nem könnyű. Ahol külön-
böző fajú és nemzetiségű emberek élnek egymás mellett, ezek között a keveredés
kisebb-nagyobb arányban mindenütt előfordul. Ezt megakadályozni talán nem
is lehet, még a legszigorúbb törvényekkel sem. De arra nemigen tudunk példát,
hogy a vegyesházasságokból született egyéneken keresztül ne az uralkodó, álla-
mot alkotó nemzettest gazdagodott volna. Egyedülálló talán az egész világon,
hogy a vegyesházasságokon keresztül a magyar uralom idején is ezrek szakadtak
le a magyar nemzettestről. Mert az adatok azt mutatják, hogy mind a magyar
impérium, mind a megszállás alatt különösen a magyar anyákon keresztül vesz-
tett a magyarság. Ez a tény önmagában is mutatja a védekezés útját, éspedig
azt, hogy öntudatos magyar nőket kell nevelnünk, akik nem román, hanem ma-
gyar gyermekeket szülnek a magyar hazának. Mert Erdélyben sorsunk az anya-
könyvi rovatok házassági és születési részéhez van kötve, és hiába beszélünk
kultúrfölényről, ha nem lesz magyar, aki művelje a földet és a tudományt.”

Először a szerző következő megjegyzését emelném ki: „(…) nem kétséges,
hogy a román uralom fennmaradása esetén abszolút veszteséget jelentett volna
számunkra a vegyes család.” Teszem ezt azért, mert sajnos a tanulmány meg-
írása után rövidesen ismét beköszöntött a román uralom. S a vegyesházasság
azóta is folyamatosan veszteséget jelent. Így van ez egész Erdélyben, s főleg
így a szórvány vidékeken, ahol természetes szívó erejével a környezet is ilyen
irányba hat. Ami mára újat jelent, az a vagyoni tényező jelentőségének szinte
teljes mértékű eltűnése és az ismét tartóssá vált „román uralom” által jelentett
előnyök (hátrányok) hatóereje.

Nem kevésbé figyelmeztető megállapítás a következő: „Egyedülálló talán
az egész világon, hogy a vegyesházasságokon keresztül a magyar uralom idején
is ezrek szakadtak le a magyar nemzettestről.” Érdekes, de azt is jelzi, hogy
magyar részről sokkal erőteljesebben nyilvánult meg a tolerancia, sőt a közöny.
S ez nemcsak az emberek közt volt így, de a hatalom szintén így viselkedett.
A másik szomorú megállapítása a szerzőnek, hogy román uralom alatt különö-
sen a magyar anyákon keresztül vesztett a magyarság.

Ha mindezt figyelembe vesszük, megállapíthatjuk, hogy a magyarság nem-
zettudata már száz évvel ezelőtt is csorbát szenvedett. Ezért válhatott kataszt-
rofálissá a folytatás.

y

Szemle
Incze Andor: A magyar földrajz huszonkét éve 1944/3.

Nagy lélegzetű tanulmányt olvashatunk alább egy kevéssé megbecsült tudo-
mányág két világháború közötti helyzetéről. Ennek jelentőségéről csak akkor
alkothatunk igazán hiteles véleményt, ha végigolvassuk és megismerjük rész-
leteit. 

„A trianoni békeparanccsal az ország testéről leszakított és vérkeringéséből
kizárt erdélyi magyar értelmiség a felszabadulás pillanatában meleg érdeklő-
déssel fordult az egyetemes magyarság szellemi kincsei felé és mohó vággyal
tekintett a magyar tudományosság hozzáférhetővé vált területeire. Ennek az ér-
deklődésnek a kielégítését célozva, a magunk részéről a magyar földrajz hu-
szonkét éves fejlődését igyekszünk feltárni, s egyben a jövő lehetőségeit és útjait
megmutatni. Áttekintést akarunk adni a fejlődés egészéről, de helyünk meg-
szabottsága miatt mindenre nem terjeszkedhetünk ki, hanem a gazdag iroda-
lomból azokat a munkákat állítjuk előtérbe, amelyek a két évtized alatt
előrevitték a magyar földrajztudományt. 

Mindjárt 1919-ben, a béketárgyalások folyamán, igen fontos szerep jutott a
földrajztudománynak. Mindaddig elbizakodottságunk nem engedte ellensúlyozni
az osztrák támogatással folytatott nemzetiségi propagandát (a szerb Cvíjic pro-
pagandájára és De Martonne francia professzor románbarát politikai tevékeny-
ségére gondolunk), bár id. Lóczy Lajos, a Magyar Földrajzi Társaság akkori
elnöke, mindent elkövetett az ellenpropaganda érdekében. A Társaság az egész
világ és elsősorban Párizs, London, Róma és New-York földrajzi társaságaihoz
fordult a magyar medence hegyrajzi és vízrajzi egységének védelmében. 1919-
ben, Párizsban a magyar békedelegáció bemutatta Magyarország új elvek alapján
készült néprajzi térképét, melyen minden 1000 lakost egy nagy kör, minden
500 lakost ennek megfelelő félkör, minden 100 lakost kis kör és minden 25–
75 lakost kis félkör ábrázolt. Ennek a térképnek páratlanul szigorú tárgyilagos-
ságát mindenütt elismerték. A demográfiai adatok előkészítését, feldolgozását
Teleki Pál gróf, Bátky Zsigmond, Hézser Aurél, Kogutowicz Károly és Littke
Aurél végezte. Mindez azonban túlhaladott, elkésett dolog volt már, aminthogy
az volt a Magyar Szent Korona országainak földrajzi stb. leírása, amely 1918-
ban, a »tizenkettedik órában« jelent meg, és benne tizenhét különböző munka-
területen dolgozó szakember bizonyította az ország földrajzi egységét.”

Íme, napjaink osztrák politikusainak magyarellenessége mély gyökerekkel
bír. És ezt akkor is kijelenthetjük, ha hálásnak kell lennünk 1956-os menekült-
jeinkkel kapcsolatos magatartásukért. Mert az, amit az évszázadok során meg-
éltünk, majd a trianoni hullarablás, méltó folytatást nyernek a ma már talán
maradandóan „szárnyaskapus” osztrák politizálásban.

Ami pedig a Trianonban bemutatott térképek körüli vitát illeti, erről egy
most munkához látott ifjú szakemberünk, Segyevi Dániel fog a közeljövőben
érdekességekkel szolgálni. Az akkor szemléltető szándékkal Versailles-be vitt
térképeket amerikai könyvtárak anyagában találta meg. Sajnos azonban, ha lát-
ták azokat, ha nem, ha elismerték, ha nem, az ítélet már jóval a tárgyalás előtt
elkészült.

„A megcsonkított országban a Magyar Földrajzi Társaság és a magyar föld-
rajztudomány az elmúlt húsz év alatt alaposan kivette részét a Trianon által
teremtett helyzet földrajzi és gazdasági tarthatatlanságának bizonyításában.
A nemzetpolitikai szempontból elsőrendű munkára hivatott társaság 1923-ban
ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ekkor már lassan megindult az
építőmunka a magyar föld tudományos megismerésére, mert »azé a föld, aki
tudományosan feltárja és ismeri is« – mondotta Teleki Pál gróf. Már öt egye-
temünk van, a budapesti műegyetemmel együtt. Eljött a munkamegosztás ideje,
de rengeteg a megoldásra váró probléma is. 1890 óta folyik a Balaton-kutatás,
1901 óta pedig az Alföld kutatása. Hiányzott azonban a peremvidékek hasonló
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szellemű táj-tanulmányozása, jó meteorológusok, hidrológusok, vulkano -
lógusok, morfológusok kellettek. Senki sem foglalkozott eljegesedési jelensé-
gekkel, a gazdaságilag is sokat ígérő tektonikával, nem volt karszt-specialistánk
sem. És végül hiányzott a magyar közönség földrajzi nevelése, hiszen középis-
koláinkban sikerült olyan tökéletesen visszaszorítani a földrajzoktatást, hogy
elsikkadt a földrajzi gondolat s végleg elveszett a helyrajzi és enciklopédikus
szemlélet sivárságában. Pedig kitűnő szakembereink voltak már kezdettől fogva,
élükön a világhírű Lóczy Lajossal, akinek két nagy műve: keletázsiai utazásának
eredményei és a Balaton fizikai leírása 37 kötetben a magyar tudomány legna-
gyobb dicsőségei közé tartoznak. Lóczy Lajos (1849–1920) a német
Richthofen szellemében oknyomozó és fejlődéstörténeti módszert vezetett be
a magyar földrajzba, emellett nála az emberföldrajzi vonatkozások természet-
szerűleg háttérbe szorulnak. Ő a földrajz helyes, természettudományos szem-
léletének legelső képviselője nálunk, a földtani kutatások utolérhetetlen
nagymestere. 1920-ban bekövetkezett halála miatt tevékenységének java része
a háború előtti időkre esik, ezért fölmérhetetlen értékű eredményeivel itt nem
foglalkozunk. 

A Magyar Földrajzi Társaság a háborút követő súlyos anyagi helyzetében
is sokoldalúságra törekedett, már 1911-ben megkezdte munkáját gróf Teleki
Pál, akkori főtitkár kezdeményezésére a gazdaságföldrajzi szakosztály, sőt a
háború utáni specializálódás következtében – no, meg személyes ellentétek
miatt – egy ideig geográfusaink két pártra szakadtak s a »Földrajzi Közlemé-
nyek« mellett 1926-tól néhány évig megjelent az antropogeografusok szaklapja:
a »Föld és Ember«. Felvételekre és tudományos kutatásra a Társaságnak évek
óta nincs fedezete, pedig szükség lenne a Balaton és az Alföldi Bizottság mun-
kálatainak folytatására. Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az ország átnézetes
földtani térképének 10 évenként új kiadásokban való megjelentetése a gazda-
sági világ életszükséglete s egyúttal a nemzeti kultúra egyik fokmérője. 

Míg nálunk nyugateurópai színvonalon álló kutatóinknak a közönnyel és hi-
vatalos támogatás hiányában, gyakran megnemértéssel kellett küzdeniök, isko-
láinkban pedig az országtest megcsonkítását a földrajzi látókör megszűkítésével
súlyosbították, külföldön hatalmas erővel indul meg a munka. (…)

A nemzetközi kapcsolatok a világháború után igen nehezen indultak meg.
Sem a XI. kairói, sem az 1928-ban tartott londoni-cambridgei ú.n. »nemzet-
közi« kongresszus nem a kulturális együttműködés jegyében zajlott le. A varsói
kongresszuson sikerült csak valamennyi nemzet részvételét biztosítani s ezen
Cholnoky Jenő, gróf Teleki Pál, Prinz Gyula, Geszti Lajos, Pécsi Albert és
Temessy Győző vettek részt. A XV. nemzetközi kongresszuson, Amszterdamban
magyar részről Cholnoky, Bulla Béla, Kádár Lászó és Kogutowicz Károly je-
lentek meg. Emellett a párizsi Société de Géographie Commerciale Budapesten
működő bizottsága, a Magyar Gazdaságföldrajzi Bizottság ápolta különösen a
nemzetközi kapcsolatokat.”

Mintha a mindenkori politika csak kivételesen foglalkozna valóságos súlyá-
nak megfelelően a mindenkori tudománnyal, s inkább a régebbi – tehát már el-
fogadott, esetleg hírnévnek is örvendő – eredmények fényében szeretne
sütkérezni. Pedig, mint olvashattuk, a mindenkori gazdaság is érdekelt lenne
benne. Ezért örvendhetünk minden olyan lépésnek, amely manapság ilyen
irányba mutat.

PRINZ, CHOLNOKY ÉS TELEKI PÁL
„Az elmúlt huszonkét év fejlődése rendjén Lóczy Lajos szellemét minden bi-
zonnyal Prinz Gyula (1882–1973 ) képviseli a legszebben. Nem tartozik a há-
ború utáni idők seregszemléjébe az 1906-ban és 1909-ben tett kutatóútja, bár
a Tien-San és Nan-San hegyóriásaiban folytatott s a világirodalomban nagy
feltűnést keltő tanulmányainak eredményeit 1929-ben adja ki. Ellenben ide-
tartozik szorosan a Magyar Föld, Magyar Faj című hatalmas, négykötetes
szintézise. E remekmű még nagyon sokáig lesz a magyar föld legtökéletesebb

képfestése s annak körvonalait már 1926-ban látjuk kibontakozni a szerény
külsejű, de annál tartalmasabb Magyarország földrajzában. Merész, kevés rész-
lettanulmányra támaszkodó, modern, egyéni felfogás jelenik meg itt a legtömö-
rebb formában. Itt találkozunk először a magyar masszívum zseniális
elemzésével „Tisia” név alatt. Ez az ellenálló kéregdarab a gyűrődés közben
kiemelkedett, aztán letarolódott, majd újra fölemelkedtek egyes részei, lesüly-
lyedtek mások. A Magyar Föld, Magyar Faj első kötete földünk fejlődéstörté-
netének ragyogó leírása; elsőrangú, valóban dinamikus geológiai áttekintést ad
a felépítésről és újszerű szerkezeti típusokat, bámulatos összefüggéseket állapít
meg. Ezért a legtisztább földrajz, a régmúlt felépítéséből jut el a jelenhez, pl.
a Tisia szigetből kiindulva írja le az ősvízrajzi hálózat, sőt a szerves világ kiala-
kulását is. Tájrendszere is szilárd származástani alapon nyugszik, előbb a »nagy-
tájakat«, majd a kisebb tájegységeket, a »vidékeket« rajzolja; régi, elfeledett
történelmi vidékneveket elevenít fel. A II. kötet, A magyar munka földrajza, me-
lyet Teleki Pállal együtt írt meg, tele van a legszellemesebb megállapításokkal,
sehol olyan erővel nem látjuk kibontakozni az ország egységét, mint itt. Igen
találó az ország erdőkoszorújának és a nyugati országkapu nyitott hézagának
hatása a magyar történelem eseményeire, valamint az ármentesítés elfogulatlan
megítélése. A III. kötetben a népesség időbeli rétegzettségét tünteti fel kitűnően
(ős-, törzs- és fedőréteg). 

A modern, fejlődéstörténeti felfogású geográfusok sorában Prinz a legna-
gyobb külföldi mesterek nevei mellett szerepel, ezért a nagy német vállalkozás-
ban, a Handbuch der geographischen Wissenschaft c. (Wildpark-Potsdam,
1930) óriás műben a Magyarországról szóló fejezetek megírására Prinz Gyulát
kérték fel. 

Hasonló oknyomozó felfogásban, egészen eredeti képet rajzol egy másik
műben Európáról is, melyben az európai irodalomban ritka tökéletességgel ke-
resztülvitt származástani és szerkezeti szempontok érvényesülnek. A kontinens
magja a Fennoscandinavia pajzs, melyet geoszinklinálisok választanak el
szomszédaitól, déli és keleti felét üledékes takaró borítja. Geoszinklinálisoknak
nevezzük a földkéreg ellenállóbb, merev darabjai között húzódó keskenyebb
árkokat, ezek az üledékképződés színhelyei, melyeket időnként elönt a tenger,
majd visszavonulása után a puha tengeri üledékek az említett merev tömbök
szorítójába bekerülvén, azok nyomása alatt hegyvonulatokká ráncolódnak. Tehát
a geoszinklinálisok anyagából az üledékes tábla peremén a régi geológiai idők-
ben hegyrendszerek keletkeztek; idők folyamán elpusztulva, belekerültek a fiatal
euráziai hegyrendszer övezetébe, mint röghegységek, régi idők zárványai: a
spanyol Mezeta, Grecodanubia. A kétarcú Európa egymással a »bécsvonalon«
érintkezik. Északon lapályokat elöntő, délen hegyláncok közé benyomuló ten-
gereket találunk. Előbbit a fiatalkorú és rövid élettartamú szigetek, az utóbbit
a sorokban rendeződő tektonikus eredetű szigetek jellemzik. 

Kisebb értekezései: Fajtaképek Középázsia tájrajzában a középázsiai tönk-
felszínekben jelentkező formák leírása; egy másik kisebb tanulmányában a tér-
képanyag elemzését, analitikus feldolgozását találjuk, ún. kalkulativ geográfiát,
melyet Lóczy kezdett el és Czirbusz Géza annakidején egyetemi katedrán hal-
latlan tájékozatlanságában mellőzött és lenézett. A magyar növénytakaró és ta-
laja szintén a háború után jelenik meg és abban az eddigi növényföldrajzi,
tájnövénytani, talajtani, földszerkezettani és földtörténeti kutatásokat összegezi
egységes földrajzi képpé. De nem hanyagolja el az ember földrajzát sem. Fog-
lalkozik a magyar vásárhelyekkel  s a Magyarország településformái c. művében
a településföldrajz elterjedéstani módszerét alkalmazza: a településformákat
nem a helyszíni, kataszteri térképi, hanem az általánosító, katonai térképek
alapján dolgozza fel. A vásárhelyek elosztása egységes és szerves gazdasági
berendezésre vall. Nyugati és északi határainkon erős a vonzerő a vásárokra,
míg Délen és Keleten nagy a vásárszegénység. »Európa városai«-ról írt könyve
a magyar városföldrajz legsikerültebb alkotása, egyébként az európai irodalom-
ban is kivételes helyet foglal el. 
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Sokrétű, új szemléletet teremtő munkásságát hasonló felsorolás szerény ke-
retei között megközelítőleg sem lehet érzékeltetni. Csak annyit még, hogy Prinz
merőben új magyar formanyelvet is teremtett. Gyakorlati következtetései (ön-
tözés, víztárolás, kertgazdálkodás) is rendkívül értékesek. Elméleti síkon pedig
a magyar földszármazástannak id. Lóczyn kívül nincsen hozzá mérhető mestere.
Mint Lóczy, ő is a geológia terén kezdte tudományos pályáját, majd a breslaui
egyetemen a híres Frech tanársegéde, 1908 óta egyetemi magántanár, 1918
óta a pozsonyi, azután a pécsi, majd 1940 óta a kolozsvári egyetemen a fizikai
és leíró földrajz tanára. 

Mint említettük, a háborúban elakadt alföldi tanulmányok folytatása a Ma-
gyar Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának munkájával indult meg újra. Ezzel
új problémák egész sora vetődött fel. Mikor lett az Alföld »tökéletes síkság« és
mióta vágódik bele a Duna és Tisza? Az Alföld eredeti felszínén egykor jég-
korszaki flóra virított. Eszerint az Alföldet borító hatalmas löszlerakódás még
a jégkorszak vége előtt képződött. De vajon interglaciális, vagy preglaciális ere-
detű-e a lösz? Ezek a bonyolult kérdések elméleti síkon mozognak ugyan, vi-
szont ezek tisztázása szokta meghozni a gyakorlati megoldások egész sorát,
pl. az Alföld szerkezetének kutatása mélyfúrásokra vezetett; a mocsarak, árte-
rületek hajdani kiterjedésének fizikai földrajzi magyarázata és ismerete nélkül
pedig nincs településföldrajz! 

A megoldások sorozatát Cholnoky Jenő 1910-ben az Alföld felszínéről írt
tanulmányával vezette be. Tőle eredt akkor a »fellegvári« és »városi« folyóterasz
elnevezés. A háború után ő állt a földalaktani analitikus kutatások élén. Vele
bebizonyítást nyert a tétel, hogy a táj bonyolult harmóniáját is csak a fizikai
földrajz iskoláját megjárt geográfus tudja vizsgálni. Nemcsak hazai, hanem
keletázsiai, spitzbergeni, alpesi stb. kutatásaival jelentős nevet szerzett magának
külföldön is, mivel azonban működésének fő ideje a háború előtti időkre esik,
ezért itt munkásságának csak egy részével foglalkozhatunk. 

A háború után írt legnagyobb műve geomorfológiája, mely Davis Practical
exercises in physical geography-jéhez hasonlítható, új meglátásokkal, ötletekkel,
nagyszerű logikával telített, igazi világnézetet adó áttekintés – bár nem teljes
földalaktan, hanem inkább felszínrajz, miután nem a szerkezet teljes bevoná-
sával magyarázza a földfelszín plasztikáját. Viszont külföldön csak a legkiválóbb
morfológusoknak sikerült a Cholnoky könyvéhez hasonló harmonikus egészet
alkotni (Davis, Penck, Passarge, De Martonne). A felszínt alakító külső erők
(folyóvíz, jégár, szél, tenger, légkör) alkotta egyszerű formatípusokat és ezek
egyidejű, együttes munkájának eredményeként megszületett összetett formatí-
pusokat különböztet meg; ez utóbbiak a nagy, az előbbiek a kis tájegységek tí-
pusai. Ezzel olyan rendszertani elvet teremtett meg, amilyen a nagy német
rendszerzőnek, Passarge-nak sem sikerült. 

Elmondhatjuk, hogy id. Lóczy a földszerkezettan, Prinz Gyula a földszár-
mazástan, Cholnoky Jenő pedig a földalaktan mestere hazánkban. Cholnoky
egyéb morfológiai művei a földrajznak helyes, természettudományos felfogása
mellett szólnak; de emellett szól különösen Általános földrajza. Szabatos, vi-
lágos, lendületes munka, az egyes fogalmak pontos körülírásával és mindenütt
magyar névvel való megjelölésével. Nem hagyhatók említés nélkül Cholnoky
karsztkutatásai sem, a barlangi eredetű völgyek felderítésével a karsztmorfoló-
gia legnehezebb problémáját oldotta meg. Legszebben a Baradlában, az Agg-
teleki cseppkőbarlangban fedezte fel az ún. barlangi szinteket: egy régi, egykor
magasabban húzódó barlangét, a mait és a jövő barlangi szintjét, ahová a patak
vize már most eltűnik, de szűk, rejtett üregeihez még nem lehet hozzáférkőzni. 

Ám az emberföldrajz terén is tudott értékeset alkotni. Az emberföldrajz
alapjai c. művét japán nyelvre is lefordították, amint általános földrajzát is. Az
ázsiai puszták népmozgalmainak kérdése is mindig vonzotta az ízig-vérig ma-
gyar tudóst. Huntington egyidőben világhírű kiszáradás-elméletét elvetette, ál-
láspontját azóta a világ legelső szakemberei: Gautier, Gregory, Joh. Walter, sőt
Stein Aurél is igazolták. Cholnoky a kelet-turkesztáni oázisromok eredetét nem

az éghajlat kiszáradásában, hanem politikai eseményekben és biogeográfiai vál-
tozásokban látja. Másik fontos eredménye, hogy Délkelet-Ázsiában az eurázsiai
és mediterrán, oázis-eredetű műveltségektől független műveltség keletkezett s
oka a rizstermelésben keresendő; a vízigazdálkodásnak olyan fejlett technikájára
van itt szükség, hogy csakis konszolidált államformában élő népek tarthatják
fönn. Emlékezzünk továbbá Budapest vagy Brassó helyzetének kitűnő magya-
rázatára. Mindennek betetőzése A Föld és élete c. ötkötetes műve, a világ leíró
földrajzának nagyvonalú összefoglalása, mely a legnagyobb terjedelmű hasonló
munka magyar nyelven. 

A háború utáni magyar földrajz harmadik nagy alakja: Teleki Pál gróf,
ebben az időben legnagyobb eredményeit a politikai földrajz területén érte
el. Már a béketárgyalások anyagát azzal a kifejezett céllal gyűjtötte össze,
hogy ha a tárgyalásokon nem is fognak vele sokat elérhetni – hiszen a szö-
vetségesek már teljesen kiszolgáltatták hazánkat kapzsi szomszédainknak tett
bőkezű ígéreteikkel – mégis az anyag átvitele a köztudatba, a revíziós propa-
ganda leghatalmasabb eszköze lett. Már Cholnoky, majd Bátky Zsigmond pró-
bált a népsűrűség tekintetbevételével néprajzi térképet készíteni. Ezt ugyanis
az addig kiadott néprajzi térképek – mind nálunk, mind külföldön –, mindig
figyelmen kívül hagyták és teljesen hamis képet nyújtottak. A román térképek
a Biharhegységet például az ott lakó néhány száz, primitív életformájú román
család miatt ma is románnak jelzik, hatalmas színfolttal, míg Kolozsvár száz-
ezernyi magyar lakosát egy kis piros folt tünteti fel. Teleki annyi négyzetmilliméter
területet színezett, ahány száz lakosa van a kérdéses területnek. A legcsekélyebb
településnek megfelelő rész sem maradt üresen. Az így készült híres carte rouge
nagy feltűnést keltett a béketárgyalásokon s bár gyakorlati eredményt akkor az
említett oknál fogva nem hozott, annak helyességét a külföld is elismerte, hi-
szen 1924–25-ben az angolok Telekit kérték fel szakértőnek az iráni határ-
kérdésben.

Teleki igen nagy érdemeket szerzett Trianon után is a magyar kérdés feltá-
rásában. 1922-től kezdve Nyugat-európában és Amerikában a williamstoni
egyetemen sorozatos előadásokat tartott a magyarsággal szemben elkövetett
igazságtalanságokról és erőszakosságokról; ezeket az előadásokat Európáról
és Magyarországról, valamint angol nyelven The Evolution of Hungary and its
Place in European History, német nyelven Die weltpolitische und weltwirt-
schaftliche Lage Ungarns in Vergangenheit und Gegenwart című munkáiban
gyűjtötte össze.

Teleki szerint a földrajz a Föld életének az élettana – de az öntudatos emberi
cselekvés is belejátszik ebbe az életbe. Az ember befolyásoló ereje mindinkább
nő az emberi élet bonyolultságával, mert hiszen az ember szükségleteit egyre
távolabb és több helyről szerzi be s így mindinkább függő viszonyba kerül a
Földdel. Ember- és gazdaságföldrajzi szemlélete A gazdasági élet földrajzi
alapjai c. munkájában csúcsosodik ki. Gondolkozásra késztető könyv, benne
remek példákban mutatja be a Föld gazdasági képét. 

Sajnos, bármennyire tisztán érvényesül Teleki írásaiban a földrajzi gondolat,
a gyakorlatban elmulasztotta a földrajz oktatásának megfelelő helyet biztosítani
és különösen középiskoláink földrajzi nevelésének súlyos hiányosságain sem
segített minisztersége és kormányelnöki működése alatt sem. Ne csodálkoz-
zunk hát közönségünk földrajzi tájékozatlanságán, politikusaink földrajzi szem-
léletének hiányosságain és a gyakorlati megvalósítások (öntözés, intenzív
gazdálkodás stb.) késlekedésén, hiszen még Eötvös közoktatásügyi reform -
tervezetének (1867!) színvonalát sem értük el!” 

Aprólékos leírás ez a korszak magyar földrajztudományáról és annak nagy-
jairól, de csak így – egészben – megismerve tudjuk igazán felmérni, hogy
miért lenne fontos a mai napig, a földrajzoktatás jelentőségének megfelelő
szinten történő biztosítása. Ugyanakkor a sokrétű összefüggések láttán ért-
hetjük meg, hogy miért lehet értelme egyes tantárgyak összevont oktatásá-
nak.
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A MAGYAR GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ÉS A TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS SZEMLÉLET FEJLŐDÉSE
„A Teleki által megindított gazdaságföldrajzi kutatásnak ma nálunk legnevesebb
művelője Fodor Ferenc, a budapesti műegyetem tanára. Fodor módszertani fel-
dolgozásainak kiindulási pontja, hogy a földrajzkutatásnak a rendelkezésre álló
óriási, heterogén ismeretanyagból ki kell válogatnia a földrajzi értékűeket és
ezeket szerves képbe kell illesztenie. A földrajz lényege szerinte térbeli mód-
szerében és a földfelszíni jelenségek okszerű kapcsolatainak felismerésében és
a táj életébe való beleillesztésében rejlik. Viszont a táj maga éppen olyan bo-
nyolult organizmus, mint az élő szervezet. A táj jellegét nem a szerkezet vagy
fölépítés, hanem főleg az exogén jelenségek adják együttesen, ezek közé értvén
az embert is – nem az egyéneket, hanem a tömegeket. Már most a gazdasági
földrajz a gazdasági élet fizikai tényezőinek, a gazdasági javaknak és az azokat
termelő és felhasználó embernek a gazdasági tájakban való szimbiózisát tárja
fel. Általános gazdasági földrajzában ennek az elvnek megfelelően a nyugvó
Földből indul ki s a kozmikus mozgató erőkön keresztül jut el a gazdasági életet
meghatározó kéregmozgáshoz, majd a hidro-, litro- és atmoszféra gazdasági
vonatkozásaihoz. Hasonlóan genetikus felépítésű a Magyarország gazdasági
földrajza c. munkája is. Ehhez 1936-ban megrajzolta a Magyar medencerend-
szer gazdaságföldrajzi térképét 1:600.000 mértékarányban. Másik művében
a politikai földrajz művelőinek (Kjellen, Mac Farlan, Sieger, Supan, Maull,
Haushofer) felfogását szegezi szembe a trianoni szerződés lehetetlenségeivel.
A mezőgazdasági termelés színvonala Magyarországon a néprajzi és népsűrű-
ségi viszonyok alapján c. könyvében azt írja, hogy a nemzetiségek, a népsűrűség
és a műveltség foka jobban befolyásolják a termelést, mint a természeti ténye-
zők és a termelés ingadozásaiban szerepe van a történelmi múltnak és hagyo-
mányoknak. 

Fél évvel ezelőtt érkezett a hír Kabulból a magyar eredetű Sir Aurel Stein
haláláról. A világhírű utazó tevékenységének jórésze a század elejére esik s
eredményeiben talán legfontosabb útját 1913–16 között tette meg; a háború
utáni harmincas években Brit-India északnyugati partvidékén, Beludzsisztán,
Kirmán és a Perzsa-tenger partvidékén végzett tanulmányokat. Fő eredménye,
hogy ez a terület a csiszolt kőkorszak óta lakott vidék, legnagyobb népsűrűségét
az ókor végén és a középkorban érte el, azóta hanyatlik. A hanyatlás okát rész-
ben a Cholnoky által is vizsgált öntözőkultúrák pusztulásával, részben a tengeri
kereskedelem megszűntével magyarázza. 

Ismeretes, hogy Nagy Sándor a Beas folyó vonaláról – ez az Indus mellék-
folyója – fordult vissza, de előbb 12 emlékművel jelölte meg előnyomulásának
pontjait. Stein Aurél ezeknek a helyét is kutatta. 

Ugyancsak a harmincas évekre esik Almássy László Ede két afrikai útja,
1933-ban és 34-ben, a másodikon Kádár László is részt vett. Az utazók a Gilf-
Kebir plató feltárása közben többezer éves sziklafestményekre bukkantak az
olasz Cirenaika határvidékén. 

Prinz és Cholnoky után a földalaktan terén a legszebb eredményeket Bulla
Béla, a budapesti egyetemen a fizikai földrajz tanára és Kéz Andor műegyetemi
tanár érték el. Bulla löszkutatásokkal kezdte, de ezeket ki kellett később egé-
szítenie éghajlati és teraszvizsgálatokkal. Tapasztalata az, hogy löszeink szár-
mazásanyagát a magyar medence nagy ingadozású, alsószakasz-jellegű steppe-
folyóinak ártéri üledékeiben és a medence homokos-agyagos töltelékrétegeiben
kell keresnünk, egyéb források (belsőázsiai poranyag, dél-európai steppék pora
stb.) csak mellékesen jöhetnek számításba. A magyar medence pszeudo -
periglaciális, tehát nem igazi, hanem csak távolabbi jégkörnyéki terület lehetett
a jégkorszakban. 

E negyedkorkutatás nélkül a magyar medence származástani tájrajzát nem
lehet elkészíteni. Megindult a teraszkutatás is. Ezeknek során ugyancsak Bulla
Béla kivizsgálta a Duna teraszait Budapesttől lefelé egész Mohácsig, sőt a jég-
korszaki kéregmozgások tisztázása szükségessé tette a Nagy ág, Talabor és

Tisza teraszainak tanulmányozását is. Megírta továbbá a keszthelyi hegység
földrajzát. 

Bulla terasztanulmányaihoz szervesen csatlakoznak Kéz Andor tanulmányai.
Kéz a Duna Győr-pozsonyi szakaszának teraszait írta le s az eddigi felfogással
ellentétben három pleisztocén és egy holocén teraszt sikerült igazolnia és ezek
alapján a Duna visegrádi áttörésének idejét a levantei időkre teszi. E tanulmá-
nyokat még kiegészítette a Felső-Tisza és a Tarac teraszainak kutatásával. 

Bulla és Kéz együttes eredményei alapján a magyar területen is három jég-
korszakkal és két interglaciális idővel kell számolni. A teraszoknak a lősz- és
rétegződésekkel való párhuzamosítása még hátra van, ezt a munkát Bulla Béla
vállalta magára.

Az utolsó évtizedek legfeltűnőbb geofizikai felfedezései közé tartoznak
Bendeffy-Benda Lászlónak a magyar medence kéregmozgásaira vonatkozó
eredményei. Benda László a háború utáni és előtti földmérési szintezés eltérő
számadatainak magyarázatát keresve, rájön a magyar medence belső, konti-
nentális mozgásaira és azokat három nagy csoportba osztja: vannak relatíve
emelkedő rögök (velencei rög, mecseki rög), relatíve emelkedő táblák, (a győri
medence és a Dunántúl az előbbi rögök kivételével) és relatíve süllyedő táblák
(mezőföldi, Mátra-Bükk tábla, sárvízi, várpalotai tábla, Nagy Alföld). A Kár-
pátok körzetében e mérések szerint a földkéreg emelkedik, míg éppen ezért az
Alföld medencéje süllyed. Az emelkedő területen belül vannak egyes fiatalon
süllyedt táblák, melyek ugyan szintén emelkednek, de emelkedésük mértéke
környezetük mozgási intenzitásának jóval alatta marad. Éppen így van az Alföld
testében is egy-két idegen jellegű emelkedő táblarög. Megjegyzendő, hogy
maguk a geodéták – akik az adatokat szolgáltatják – a merev, mozdulatlan kéreg
feltevése mellett törtek lándzsát. 

A szegedi egyetemen jelenleg a földrajz tanára Kogutowicz Károly. Felfogása
a földrajzról a következő: a földrajz feladata nem lehet valamely földfelszíni je-
lenség vizsgálata; az általános földrajz csak előtanulmány, a magasabb rendű
földrajzi munkásság a leíró földrajz. Maga a táj mindig egyediség s ennek ta-
nulmányozása nem lehet pusztán »alkalom« az általános földrajz tételeinek iga-
zolására. Földrajz csak egyféle van s ez a táj vizsgálata. Mindez a finn Granő
Reine Geographie-jának szellemi tükörképe, gyakorlati megjelenése pedig Ko-
gutowicznak a Dunántúl és Kisalföld írásban és képben c. nagy munkája, mely-
ben – csakúgy, mint Kogutowicz tanítványainál – a településföldrajzon és
emberföldrajzon van a hangsúly. Kogutowicz tanári működésének huszadik évé-
ben tanítványai emlékkönyv alakjában értekezést adtak ki s ezek közül alig akad,
amelyik nem településföldrajzi tárgyú. 

A budapesti egyetem emberföldrajzi tanszékét Mendöl Tibor foglalta el.
Mendöl a magyar városföldrajz mestere. Szarvas földrajzáról írt értekezésében
az alföldi halmok keletkezésének, a Kőrös-menti falvak elhelyezkedésének és
az alföldi tanyatelepülésnek az okait kutatja. 

Mendöl felfogása, hogy a településföldrajzot nemcsak a szó szorosabb ér-
telmében vett természeti tényezők, hanem a tájelemként felfogott telepítés mai
állapotának értelmezése céljából minden tényező, tehát a szellemiek vagy kul-
turálisak is, egyformán érdekli. Ilyen értelemben tehát nem lehet szétválasztani
a településföldrajzot a településtörténettől, melynek ez utóbbi tényezők lenné-
nek kimondottan a tanulmányi tárgyai. A történeti földrajz feladata viszont az
elmúlt korok tájállapotának rekonstruálása. Ám a topográfiai rekonstrukció a
történeti földrajznak nem a legmagasabb fokozata. A legmagasabb fokozat a
»miért« kérdésére is felel, ez a múltbeli kultúrtájak magyarázó leírása és fejlő-
désének ábrázolása.

Meteorológusaink sorában is találkozunk nagy nevekkel. Réthly Antal az or-
szág éghajlatát ismerteti; feldolgozza az 1901–1930 közötti évek meteorológiai
megfigyelési anyagát 180 állomás alapján; rámutat a magyar éghajlat több bi-
zonytalanságtényezőjére és ezeknek gazdasági jelentőségére, eloszlatja azt a
tévhitet, hogy az ármentesítés következtében az Alföld éghajlata szárazabbá
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vált volna. Azt Róna Zsigmond is kimutatta 1936-ban, hogy a nedvesebb felszín
felett képződött páramennyiség még nem elegendő csapadék keletkezésére, hi-
szen a Földközi-tenger egyes szigetein rendkívül nagyfokú a nyári szárazság.
Róna 1925-ben hasznos meteorológiai kézikönyvet is adott ki, ő egyike hazánk
első klimatológusainak és meteorológusainak; akik közül Bognár Kálmán a
rendkívüli nagy károkat okozó 1935. évi szárazsággal foglalkozik. Földrengés-
tannal nálunk a háború után főleg Réthly és Kövesligethy Radó foglalkozott.
Utóbbi alapította a Földrengési Számoló Intézetet, a földrengések előrejelzé-
sére; a Föld korának meghatározása pedig egyik legszebb eredménye a magyar
kutatásoknak. 

A földmívelésügyi minisztérium megbízásából Réthly Antal a különböző ter-
mésféleségeknek az éghajlati és talajviszonyokkal való összefüggését vizsgálta.
Számos értekezést írt Száva-Kováts József is. Simor Ferenc Pécs éghajlatáról
szóló könyve a tökéletes éghajlati monográfia mintaképe.  

Ám a geomorfológiai kutatások sem állnak meg. Mint ismeretes, Cholnoky
az erdélyi folyókra még kettős teraszrendszert állapított meg, ezt Kéz Andor
vizsgálatai egészítették ki az említett hármas teraszrendszerrel, sőt még maga-
sabban is talált kavicsnyomokat. A kutatásokat folytató Láng Sándor 1935-
ben a Vág, Hernád és Sajó völgyében már négy teraszt ismert föl. Ugyanő a
felvidéki mezozoikus mészkőtakaró karsztfelszínével is foglalkozott, valamint le-
írta a rozsnyói medence előrehaladt állapotban lévő, érett térszínét és rámutatott
a jégkorszaki talajfolyás nagy jelentőségére. Kádár László is egyike munkás
morfológusainknak. Kimutatta, hogy az Alföld folyóhálózatának kialakulásában
milyen nagy szerepe volt az Alföld tektonikájának; futóhomok tanulmányaiban
pedig azt bizonyította, hogy düne nincs és nem is lehet a Duna-Tisza közén, hi-
szen az itteni formák nem merőlegesek a szél irányára, hanem, ellenkezőleg,
párhuzamosak azzal. 

Kerekes József a borsodi Bükkben lévő Tárkányi medence, valamint a budai
hegységben a solymári Jegenye patak völgyének morfológiai tanulmányozásával
foglalkozik. Varga Lajos kutatásai nyomán kétségtelenül bizonyítást nyert, hogy
a Radnai havasok keleti része az Ünőkő és az Ember-tető között el volt jege-
sedve. Az Ünőkő és Lála völgyben a jégárak nagyon mélyre, 1350–1400 mé-
terre nyúltak le. A jégkorszakban a hóhatár magassága 1500 m lehetett.
(Lóczy és De Martonne szerint a Fogarasi-havasokban 1900 méter volt!)
Strömpl Gábor a magyar folyók szakaszosságát és a Mecsek karsztjelenségeit
tanulmányozta 1929 és 1930-ben. Peja Győző a Cserhát geomorfológiáját,
Mihalik László a Tétényi-plató lépcsős térszínét írta le. Mint ismeretes, har-
madkorú tengereink partvonalai több helyen jól felismerhető nyomokat hagytak
hátra a magyar középhegység szélein. Ezek segítségével Noszky Jenő a Mát-
rában a hullámverés ilyen lépcsős térszínek létrehozásában megnyilvánuló
munkájának négy időszakát figyelte meg, Jaskó Sándor Bakony nyugati pere-
mén figyelt meg hasonló jelenségeket. E tanulmányokhoz csatlakozik még
Korcsmáros Iván értekezése a Balaton partlépcsős (ún. abráziós) pereméről.
Lóczy még azt hitte, hogy a Balaton több különálló medencéből keletkezett.
Ezt a véleményt azonban bizonyos morfológiai megfontolások ún. a medencék
szerkezete, alakja, a tihanyi part, a somogyi vízalatti padlanok stb. már meg-
döntötték; bár tankönyveinkben még mindig a régebbi nézet szerepel. Miháltz
István Kalotaszeg formáit tette tanulmány tárgyává.” 

Ebből a hosszabb fejezetből Teleki megállapítását szükséges kiemelni „(…)
nemzetiségek, a népsűrűség és a műveltség foka jobban befolyásolják a terme-
lést, mint a természeti tényezők és a termelés ingadozásaiban szerepe van a
történelmi múltnak és hagyományoknak.” Csak bámulni lehet a magyar föld-
rajztudománynak azt a bőségét, melyet szerzőnk itt elénk tár. Bár a status quo
ma már elfogadottnak számít, mégis érdekes lehet Trianon megalapozatlansá-
gának minden oldalról történő igazolása, így a földrajzi szempont is. Alapjául
szolgálhat az esetleg valamikor feltámadó politikai lelkiismeret-furdalásnak(?),
és ezáltal segíthet az autonómiákért folytatott harcokban(?).

AZ EMBER A FÖLDRAJZI KUTATÁSOK
KÖZÉPPONTJÁBAN
„Az emberföldrajzi irány mindjárt a háború után hatalmas erővel tőr előre,
ezt az is elősegítette, hogy középiskoláinkban csak helyrajzot, egyetemeinken
pedig sok helyen a történelemmel kapcsolatosan tanítottak sokszor elavult,
enciklopédikus és antropocentrikus irányú földrajzot. Ám a magyar földrajz
legkiválóbb képviselői valamennyien a természettudományos irányzat hívei
(Prinz, Cholnoky). Mindez nem jelenti azt, hogy az emberföldrajz terén is
ne találnánk értékes munkákat. A módszertani elveket Hézser Aurél, Milléker
Rezső és Hantos Gyula fejtegetik; utóbbi Brunhes modern iskolájának szel-
lemében hitvallást tesz a fizikai földrajzi ismeretek nélkülözhetetlensége mel-
lett. Dékány Istvánt a gazdasági földrajz kérdései foglalkoztatják, a gazdasági
értékekben általában átalakított földrajzi értékeket lát. Szerinte nem területek
meghódításáért folynak a szaporodó népek imperialista küzdelmei, hanem
az új piacokért, a vevők társadalmáért, a politikai zsákmányért és gazdasági
felsőbbségért. Dékány mindig hangsúlyozta, hogy a földrajz feladata: életet
vinni a tájba, különben a geográfia csak fekvéstanná vagy helyszínrajzzá züllik.
Kívüle Kalmár Gusztáv és Haltenberger Mihály foglalkozott még emberföld-
rajzi és politikai földrajzi kérdésekkel. Utóbbi a városföldrajz nagy mestere
és a Geographica Hungarica szerkesztésével szerzett nagy érdemeket.
Nagyra hivatott művelője nálunk a későn jelentkező politikai földrajznak
Rónai András, aki a magyar medence életegységéről, nemzetiségi kérdése-
inkről, a magyarság szétszóródásáról és főleg geopolitikai helyzetünkről tá-
jékoztat. 

Újabban nagy erővel indultak meg a településföldrajzi kutatások. Györffy
István (1884–1939), ki a budapesti egyetemen a néprajz tanára volt, föld-
rajzot érdeklő kérdéseket is fejtegetett, hiszen senki sem volt nála hivatottabb
az Alföld tanyavilágának és régmúlt pásztoréletének kutatására. Az Alföld
népe nem földművelésből élt régen, hanem állattenyésztésből! Viszont a tanya
(régebbi nevén szállás) ősi hagyományként megvolt már a honfoglalás előtt
is, mint nomád téli szállás, tehát ősi életforma. Györffy nyomdokaiba lép
Gunda Béla, szintén a néprajz művelője, de szerinte is a néprajzi jelenségek
éppen úgy odatartoznak a táj jellegéhez, a »kultúrtakaróhoz«, mint a földrajzi
elemek. A magyar tanyakérdéssel Gesztelyi Nagy László is foglalkozott. Ki-
emeli, hogy az éghajlat szélsőségességén csak öntözéssel vagy az ismert
»dry farming« rendszerrel lehet segíteni. A legsürgősebb teendők: a vadvizek
lecsapolása, a szikesek átalakítása, homokos vidékek beültetése, a termés-
hozam emelése stb. A szikesek kérdése azonban nemcsak antropo geográ -
fusoknak, hanem gyakorlati szakembereinknek: a talajkutatóknak is állandó
gondja. Ezek között különösen Treitz Péternek köszönhetünk sokat. A
településföldrajzi kutatások során nem lehet említés nélkül hagyni Glazer
Lajos nevét sem. »Az Alföld régi vízrajza és a települések« c. tanulmányában
megállapítja, hogy a XVIII. sz. búzakonjunktúrájában meginduló vízlecsapolás
és folyószabályozás teljesen a gabonatermeléshez és az istállózó állattenyész-
téshez idomítja az Alföld képét. Elek Péter a táj formakincséből kiindulva jut
el a terület kihasználásának, gazdasági erőforrásainak megrajzolásához. A
városföldrajz terén Pécsi Albert, Hanák Károly, Lipták Pál és Hantos Gyula
tűnnek ki.”

Ma is megfigyelhető Dékány megállapításának igaza: „(…) nem területek
meghódításáért folynak a szaporodó népek imperialista küzdelmei, hanem az
új piacokért, a vevők társadalmáért, a politikai zsákmányért és gazdasági fel-
sőbbségért.” Az éghajlat azóta még szélsőségesebbé vált, és hatalmas változá-
sok előtt állunk. A földrajztudomány azon ága, mely ezeket a jelenségeket
tanulmányozza, rövidesen a legkiemeltebb tudományok közé fog tartozni.

„Eljutva e hézagos és aránytalan felsorolás végére, méltán feltehetjük a kér-
dést: ha ennyi, európai viszonylatban is kiváló geográfus egyéniséget tudott a
magyar tudományosság magából kitermelni, mi az oka hát közönségünk föld-
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rajzi tájékozatlanságának, népünk túlságosan maradi, belkontinentális szemlé-
letének, közgazdászaink hiányos földrajzi tudásának és annak, hogy hazánk
földjét közönségünk még ma sem ismeri a modern geográfia szellemében,
hanem elavult, lexikonszerű helyrajzi szemléletté zsugorodik össze benne a föld-
rajzi kép? 

Ennek a diszharmóniának az okát elsősorban a középiskolai földrajzoktatás
hiányosságában látjuk. Még a balkáninak nevezett Romániában is a középiskola
minden osztályában tanítanak földrajzot, nálunk ellenben negyediktől fölfelé
egyedül a hetedik osztályban és heti egy órában »tanítják« az ország földrajzát.
Emellett az alsó osztályok földrajztanításának szelleme is tisztán topográfiai,
enciklopédikus adathalmaz, gondolkodásra nem késztet, okozati kapcsolatok
keresésére alkalmat nem igen ad. 

Miért kell ennek így lennie? A neohumanista nevelési szemlélet miatt. A bu-
dapesti egyetemen a történelemnek tizenhárom tanszéke van, míg a földrajznak
– Mendöl Tibor antropogeografiai tanszékének felállítása óta – kettő! Pedig a
történelmet, politikai, gazdasági mozzanatokat csak a földrajzzal lehet értel-
mesen megmagyarázni! 

Emellett nálunk az egyetemen a földrajz professzorának egész sor tudo-
mányt kell előadnia (éghajlattan, hidrográfia, óceánográfia, légkörtan, morfo-
lógia, leíróföldrajz, földszerkezettan, földszármazástan stb.) még abban a jobbik
esetben is, ha az emberföldrajzot külön tanár tanítja. Vajon mit tenne a törté-
nelem tanára, ha egyedül kellene előadnia a magyar, az egyetemes, az ókori,
stb. történetet? A külföldi egyetemeken a földrajz valamennyi ágának külön elő-
adója van! Ez a históriai irányzat nálunk régmúlt idők maradványa, a múlt szá-
zad elején ugyanis az iskolákban »ókori földrajz«, »középkori földrajz«, »újkori
földrajz« címen tanítgattak. A neohumanista elvet rögzítő második Ratio Edu-
cationis érvényben maradt iskoláinkban egészen 1848-ig, sőt a tanítás közép-
pontja gimnáziumainkban ma is a latin, a holt nyelv uralma az élőn ma is
megbénítja a helyes természettudományos szemléletet. Az érettségi vizsgála-
tokon a földrajz és a honismeret ma is a történelem segéddiszciplínája gyanánt,
másodlagosan szerepel. Ez visszaesést jelent, hiszen már az 1819-ben megje-
lent nagyenyedi tanterv, a »Norma Discendi« modern természettudományos
felfogást szegezett szembe a humanista irányhoz ragaszkodó hivatalos állás-
ponttal; az Eötvös-féle 1868. évi tanterv pedig a felső osztályokba is bevezette
a földrajzot! 

Világos, hogy sem történelemmel, sem pedig művelődéstörténettel nem fog-
lalkozhat az, aki nincsen tisztában az ember sorsát irányító földrajzi – elsősor-
ban pedig fizikai földrajzi tényezők kihatásaival. Ezt a példák hosszú sorával
lehetne bizonyítani. 

Annyi bizonyos: kitűnő szakembereink vannak s – mint 1918-ban – úgy a
jelen háborút követő béketárgyaláson is felkészülten fogják védeni az ország
érdekeit és bizonyára részt vesznek majd hasznos útmutatásaikkal a gazdasági
újjáépítés munkájában. A magyar tudomány nyugateurópai színvonalának meg-
tartása, a kutatás lehetőségének megadása és a jövő nemzedékek helyes geog-
ráfiai nevelésének biztosítása azonban már nem lehet az ő feladatuk.” 

A tanulmány végére érve látjuk igazán a kérdés valódi súlyát. Az össze-
függések az egyes tudományágak között olyannyira szorosak, hogy laikusként
is felmerülhet bennünk egy egészen más típusú oktatás szükségessége. Ennek
a sokrétű tudománynak valóban kiemelt jelentősége van Trianon megértése
és feldolgozása terén is. De a következmények (pl. vízrajz és a szennyezett
vizek kérdése) előrejelzésében és a kellő megoldások keresése terén sem nél-
külözhető.

Szegény országnak tartjuk magunkat, miközben olyan kincs van birtokunk-
ban, mint a víz. Erre főként akkor figyelünk fel, amikor kapzsi kezek kezdenek
kinyúlni annak megszerzésére. Pedig már régen megindulhatott volna egy olyan
terv elkészítése, amely adott pillanatban kész megoldásokat nyújt ennek a kincs-
nek a védelmére és hasznosítására. És mekkora súllyal jelentkezik a föld kér-

dése! A szerző által tanulmányozott korban nagyon gazdag e tudományok ku-
tatói gárdája, s ismereteim szerint ez a mai napig érezteti jótékony hatását. Él-
jünk hát vele!

y

Magyar figyelő
Kossuth Lajos irataiból 1944/3.

„Austria nem nemzet, csak uralkodás. Amely nemzetre Austria a kezét ráteszi,
az öncél lenni ipso facto megszűnik. Rabjává lesz oly érdekeknek, melyek nem
az ő érdekei. Építési anyag egy uralkodó-hatalom épületéhez de maga nem
épület, nem nemzet. Mi egészen más kilátást nyit a keleti kérdés megoldásánál
a politikai számtan, ha Magyarország független! Magyarország nemzet, nem
uralkodás. Magyarország nem gondolhat arra, hogy foglaljon, hogy terjeszked-
jék. Ezt ethnográfiai viszonyai nem engedik. Őrültség volna, ha reá gondolna.
Öngyilkosság. Ez adja meg a kulcsot ahhoz, hogy a magyar nemzet így szólhat
szomszédjaihoz: »Nagyhatalmak vannak közelünkben. Szövetkezzünk, hogy
egymást támogatva, mindannyian megóvhassuk függetlenségünket.« Tekintsenek
önök a földabroszra s meg fognak győződni, hogy ez a combinatio csak egy
független Magyarországgal lehetséges. Enélkül lehetetlen. Pedig ez a com-
binatió áll Európa érdekében. Ez Európa jövendő szabadságának, független-
ségének szüksége, sőt »imperativ postulatuma«, mert csak így lehet a keleti
kérdés a népek függetlenségének érdekében megoldva, másképpen a hatalmi
versengés boszorkányüstje marad, melyben az »úrhatnámság« gonosz szelleme
Európára veszélyt főz.”

Napjainkban először a mai Ausztria magatartása jut eszünkbe. Területileg
már nem terjeszkedhet, de mintha „ősi jogot” formálna arra, hogy azt az or-
szágot, melyet jórészt önhibájából történt összeomlásakor maga alá temetett
(ezt is megjósolta Kossuth), ismét maga előtt terelgesse egy újabb közös össze-
omlás felé? Még nem volt alkalma megtanulni, hogy független országok szö-
vetsége lehet csak igazán erős, az alárendeltségi viszonyokhoz kötődő
szövetségek nem állnak ellen időnek, veszedelemnek? Másodsorban pedig arra
kell gondolni, hogy ez a Hitel lapjain 1944 márciusában, a német megszállás
után jelenik meg. Ausztria ekkor már többet jelent: a Náci Németországot is.
Ugyanakkor az a megállapítás is időszerűnek mondható, hogy a valóban füg-
getlen nemzetállamok szövetkezése lehet Európa valódi érdeke. Ha ez a
„combinatio”nem a fent leírt módon történik, Európára is veszedelmek lesel-
kednek.

„Nem kevésbé szükséges Magyarország függetlensége a panslavismus ve-
szélyeinek elhárítása szempontjából. 

A panslavismus ellenszerét a különféle szláv nemzeti egyéniségeknek állami
érvényrejuttatásában, azaz minden egyes »nemzet« függetlenítésében kell ke-
resni. Azoknál, akik csak nemzetiségek, mindig akadnak egyes rajongók, de
szláv nemzet, mely történelmileg kifejlett egyéniséggel bír, nem lesz pánszlávvá,
ha szabad, független nemzet lehet. Maga a panslavismus eszméje is a független
nemzeti egyéniség eltiprásának kínos érzetéből szülemlett. A pánszláv moz-
galom azért hódított annyi tért Csehországban, mert Austria (Nabukodnozor
álomképének ama paródiája) az oly szép múlttal bíró cseh nemzetet történelmi
egyéniségéből kivetkőztette. Nem fejtegetem e thémát tovább; csak arra uta-
lok, hogy az egyes szláv nemzetek függetlensége csak szabad és független
nemzetek szövetkezése által biztosítható, e nélkül, ha mostani függésökből fel-
szabadulnak is, függetlenségüket egyik vagy másik nagyhatalom nyomása el-
lenében egyenként meg nem védhetnék. Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak
általi elnyeléstől meg nem óvatnak, Európába nem lesz szabadság, nem lesz
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nyugalom, csak nagyravágyási, túlsúlyra törekvési vetélkedések lesznek egy-
felől, másfelől örökös conspiratiók. Én erősen meg vagyok győződve, hogy a
dunavölgyi kisebb nemzetek confoederatiója a történelem logicájának paran-
csoló követelménye. Ez azonban egy független Magyarországot feltételez.
Enélkül lehetetlen.”

Történelmünk során sokszor emlegették a pánszlávizmus veszélyét. Kossuth
megállapítása, hogy ez csak akkor áll fenn, ha olyan szláv nemzetekről van szó,
amelyek nem függetlenek, vagy függetlenségükben veszélyeztetettek, tökélete-
sen helytálló. Példaként lám, a pánszlávizmustól függetlenül, a Csehszlovák
álom-állam is szétesett két független országra. 

r

„Mindenekelőtt az emberiség veleszületett örökös jogának, a népszabad-
ságnak nevében tiltakoznom kell azon káromlás ellen, hogy csak az úgynevezett
nagyhatalmaknak van létjoga ebben a tizenkilencedik században. Nagyot kellett
hanyatlani utóbbi időkben a politikai erkölcsiségnek ebben az Angliában, hogy
már itt is akadnak, akik megtagadják a Canning idejében fennen hirdetett ama
maximát, hogy a nemzetjogot a gyengénél úgy, mint az erősnél egyaránt tisztelni
kell. E maxima akkoron az angol politika vezérdogmájául azon Portugália al-
kalmából lett felállítva, mely úgy területi, mint népességi tekintetben csak ke-
véssé több, mint a magyar korona államtestének egy negyed része. Az a
rettenetes tan, hogy csak nagyhatalmak bírnak létokkal – az ököljog tana, me-
lyen már mégis csak túl kellene lenni az emberiségnek a tizenkilencedik szá-
zadban. Irtózatos tan; ellenkezik az erkölcsi világrend törvényeivel.  (Kossuth
Lajos: Irataim az emigrációból Budapest, 1881., II. köt. 235–238. old.)” 

Kossuth itt ismét gondolkodásra készteti a XXI. század emberét. Mert bi-
zony ama canningi maxima nem működik Európában, még az unió sem állította
meg a nagyobbakat tobzódó önzésükben.  

r

„A külvilágnak a magyar történelemben járatlanságára spekulálva, azon rá-
galmat terjesztik felőlünk, hogy mi magyarok egy kizárólagos indulatú uralgó
faj vagyunk, mely a többi fajok elnyomására törekszik. 

Azonban a felhozott tényekre azt mondhatná valaki, hogy azok megcáfolják
ugyan e gyanúsítást az 1848-ki évet megelőzött időkre nézve, de a kérdés az:
nem volt-e az 1848–49-i eseményeknek oly jellege, mely némileg indokolhatná
a vádat, mellyel ellenségeink bérencei a világ rokonszenvét tőlünk elfordítani
törekesznek? 

Nemcsak nem volt, de sőt éppen az 1848–1849-i küzdelmeink szolgál-
tatják a legfényesebb, a legdöntőbb bizonyságot az ellenünk emelt rágalom
ellenében. Mert hát mi történt 1848-ban? Mondottam, hogy 1848-ig Magyar -
ország alkotmánya aristokratikus jellegű volt. Alkotmányos jogokkal csak a ki-
váltságos osztályok bírtak; a nép milliói ki voltak zárva az alkotmányosság
jóvoltaiból, nem bírtak polgári jogokkal, szolga-nép voltak. Igen, de nemcsak
a nem magyar fajú nép volt szolga, a magyar is az volt, mindamellett is az volt,
hogy a magyar faj Magyarországon maga egyedül jóformán többre, mindene-
setre közel annyira megyen, mint a többi külön fajok együttesen. Mégis szolga
volt! A magyar történelemnek minden időkön keresztül állandó vonása maradt,
hogy valamint a szabadság, úgy a szolgaság sem volt soha fajhoz kötve. Volt
osztályuralom, de nem volt fajuralom; volt népszolgaság, de nem volt fajszol-
gaság. A magyar fajú nép sorsa egy hajszálnyival sem volt enyhébb a többi
fajú nép sorsánál; a nem magyar fajú nép sorsa egy hajszálnyival sem volt ter-
hesebb a magyarénál. Egyenlően osztotta a törvény a jogokat a kiváltságos
osztályoknak fajkülönbség nélkül; egyenlően terhelte a népet kötelességekkel
szintúgy fajkülönbség nélkül. 

Ilyen állapotban találta az országot az 1847–48-i országgyűlés. No már, ha
mi akkoron csak a magyar fajú népet szabadítottuk volna fel, a nem magyar

fajú népet pedig nem; ha csak a magyart vettük volna be az alkotmány sáncaiba,
a többit pedig kívül hagytuk volna, vagy legalább saját fajunk előnyére a jogok-
ban különbséget tettünk volna: akkor igenis szemünkre lehetne vetni, hogy faj-
uralomra vágytunk, hogy a nem magyar fajokat elnyomni akartuk. S ha ezek
azért fogtak volna fegyvert ellenünk, hogy jogegyenlőséget vívjanak ki maguk
számára, mi pedig azért harcoltunk volna, hogy a jogokat saját fajunk számára
tartsuk fenn, őket pedig azokból kizárjuk: oh, akkor igenis el lehetne rólunk
mondani, hogy faj-harcot vívtunk, nem szabadságért harcoltunk, hanem uralo-
mért. Hanem mindennek épp ellenkezője történt. Éppen az képezi az 1848-i
korszak örök dicsőségét, hogy a nemesség önként, letéve a közös haza oltárára
minden kiváltságait, jogait és mentességeit, a fajkülönbség nélkül jobbágy népet
fajkülönbség nélkül szabad földbirtokossá, szabad polgárokká tette, s önként
szabad akaratból proklamálta s gyakorlatilag megvalósította az »egyenlő sza-
badság, egyenlő jog, egyenlő kötelesség« nagy elvét a magyar korona területé-
nek összes keresztény lakossága számára faj-, nyelv-, valláskülönbségre való
tekintet nélkül. (II. köt. 141–143. old.)”

Mintha ma beszélne, úgy cáfolja Kossuth az azóta is ránk zúduló rágalmakat.
Ha ezeket a tényeket nem sikerült tudatosítani a rágalmazókban, akkor feltéte-
lezhetjük, hogy nem a tények alapján rágalmaznak, hanem minden áron!

„A hazáért meghalni nem nehéz, mert hiszen meghalni úgyis kell, de a haza
javáért felelősnek lenni, ez az, ami nehezebb mindennél. (I. köt. 189. old.)

Az erő a népeknél van; hadseregeknél csak akkor, ha a népnek, melyből
származnak, eszméit s érzelmeit képviselvén, lelkesedve vannak az ügyért, me-
lyért küzdenek. (VIII. köt. 207. old.)” 

Ennek a két rövid szakasznak ismét a megjelenés időpontját felidézve ért-
hetjük meg a jelentőségét. De ha mélyebben átgondoljuk, nem nehéz megtalálni
a mai üzenetet sem.

y

Magyar figyelő
Szerkesztőségi cikk: A sztálini külpolitika 1944/3.

Ha a háborús és azt követő nemzedékek fejével gondolkodunk, azt hihetnénk,
a sztálini Szovjet Birodalom úgy el volt zárva a világtól, hogy annak belső ügyei -
ről mit sem tudtak a kortársak. Nos, az alábbiakban ennek ellenkezőjéről bi-
zonyosodhatunk meg.

„Mint mindennek, a politikai történéseknek is van alakulásukat meghatározó
előéletük. Ezért téves az eseményeket csupán megvalósulásuktól számba venni,
hiszen igazában többnyire nem csak akkor kezdődtek, hanem előbb, eszmei
megfogalmazásuk és megérlelődésük időpontjában. Minden jelentősebb poli-
tikai folyamat tulajdonképpen három fázison megy át: az eszmei, szellemi elő-
készítés, a gyakorlati kivitelezés, valóra váltás s végül a beválás vagy be nem
válás szakaszán. A nagyobb politikai fordulatok véghezvitelét minden esetben
hosszabb szellemi vajúdás, forrongás és vita előzte meg, mely az illető politikai
történésnek rendszerint nem csupán elvi tartalmát adta meg, hanem sokszor
még lényeges megvalósítási módozatait is tisztázta. Gyakorta persze már ez az
eszmei előkészítés sem megy simán, aszerint, hogy a társadalmi fejlődés meny-
nyire kedvez neki, vagy mennyire gátolja. Előfordul, hogy az illető politikai for-
dulat szükségességének a felismerése felbukkan s alapjában véve a fejlődés
nagy, de nem mindenki számára látható vonalát tekintve helyénvaló is, de mert
túl vakmerően vág a fejlődés elébe, az adott pillanatban még képtelennek, sőt
nevetségesnek hat, hogy aztán csak valamivel később szinte természetesnek,
magától értetődőnek tűnjék és úgy érvényesüljön, mint ami »már amúgy is
benne volt a levegőben«. 
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Ilyen viszontagságos az előélete, eszmei kiforrása annak a valóságnak is,
melyet ma sztálini külpolitikának, vagy szovjetimperializmusnak nevezünk.” 

Ez az eszmefuttatás egy pillanatra eltereli az írás alaptémájától az éppen
tájékozódni próbáló olvasót.  A mai politikai történések is átmentek azon a
három fázison, de szinte észrevétlenül, pontosabban oly módon csomagolva,
hogy a doboz kinyitásakor a neoliberalizmus úgy pattant ki elénk, mint ama
rugós krampusz az ismert skatulyából. Utólag természetesen fel lehet térké-
pezni a fázisokat, de arra, amire jutottunk, a tervezőkön kívül senki sem szá-
mított. A Hitel régebbi számaiban sok szerzőtől olvashatunk a liberalizmus
haláláról. Vajon tévedtek, vagy az, amit ma neoliberalizmusnak neveznek, fej-
lődéstanilag attól idegen, valami egészen más?

r

Most azonban lássuk a XX. század legtöbb áldozatot követelő diktatúrájá-
nak, pontosabban diktátorának titkait. 

„A Komintern 1923 nyarán lezajlott IV. kongresszusának a megnyitásakor
történt a moszkvai Kremlben: az egykori trónterem már zsúfolásig megtelt a
világ minden részéből érkezett kiküldöttekkel és az újdonsült szovjetarisztok-
rácia képviselőivel, a pompásan feldíszített elnökségi emelvény azonban még
üres volt, holott a világforradalmi vezérkar nagyjai is megjelentek egy mellék-
ajtón, köztük a súlyos betegségéből látszólag – de amint nemsokára kiderült,
csak rövid időre – felépült s éppen ezért a szokásosnál is viharosabb ujjongással
fogadott Leninnel. Megálltak az emelvény mellett s a rendezők jelzésére várva,
szemmel láthatólag vidám, fesztelen beszélgetésbe kezdtek, akárcsak színészek
egy könnyű, de annál biztosabb sikert ígérő fellépés előtt. Ott volt persze a Le-
nint körülvevő csoportban a bolsevista forradalom majdnem valamennyi alve-
zére, Trockij, Bucharin, Zinovjev és a többiek, köztük – bár inkább a háttérbe
szorulva – természetesen Sztálin, a szovjetorosz kommunista párt egyik akkori
főtitkára és a szovjetkormány nemzetiségi népbiztosa is. Amint így sütkéreztek
az ünnepies hangulat izzó sugaraiban, egyszercsak felbukkant köztük Radek
Károlynak, a Kreml akkoriban legkedveltebb újságírójának komikus alakja s
miután meghitt bizalmassággal futólag üdvözölte a szűk kör főszemélyeit, kö-
rülnézett a díszteremben. Tekintete hamarosan megakadt az emelvény fölött el-
helyezett és virágokkal övezett óriási hármas arcképpen, amely Marxot, Lenint
és Engelst ábrázolta. 

– Nagyszerű! – kiáltott fel a kommunista »szentháromságnak« az egész hatal-
mas helyiségen eluralkodó képére mutatva. Jobbra Marx Károly, a világproletari-
átus nagy tanítómestere és a világforradalom eszmei úttörője... kitűnő,... a
középen Lenin, a nagy megvalósító... ez még kitűnőbb, ... balra, ... hát nem, ez
már nincs egészen rendben, ... az a német nem igen talál oda... Mert végtére is
ugyan mit képvisel, amit már Marx ne képviselne, akinek engedelemmel szólva
csak tanítványa, titkára, no meg mecénása volt. Igazán, a jó öreg Engels megle-
hetősen semmitmondó, fölösleges itt, ... valaki más kellene a helyébe, egy jelen-
tékenyebb, eredetibb, ... talán egy nagy szláv, vagy még inkább orosz, mondjuk,
Nagy Péter, nemde, Lenin elvtárs?... Mert egy asszonyt, mint Nagy Katalin,
mégse festethetünk oda, meg aztán ő is német származású volt... De miért ne
Pjotr Velikijt, a nagy reformátort és országépítőt, az első hatalmas szlávot... Igen,
igen, jobbra legyen Marx, a nemzetközi proletariátus eszmei forradalmasítója,
balra Nagy Péter, a modern Oroszországnak, a világ legnagyobb parasztállamá-
nak és a szláv messianizmusnak előharcosa, a középen pedig továbbra is Lenin,
mindkettejük világmegváltó eszméinek végrehajtója, gyakorlati szintetizálója... 

Radek abban az időben nemcsak a szovjeturalom legkiválóbb közírójának,
hanem egyben örök politikai tréfacsinálójának is számított, mégis eleinte meg-
rökönyödés fogadta ezt a »kommunista szentháromságon« gyakorolt merész,
eretnekségszámba menő bírálatát; a megütközést azonban hamarosan derültség
s végül harsogó kacagás váltotta fel. Mint gyakori szellemeskedéseit, ezt is tré-
fának fogták fel s kedélyesen napirendre tértek fölötte. A fültanúk közül egyedül

Sztalin nem nevette ki ezt az akkor igazán bolondnak és képtelenségnek hangzó
ötletet, – legalábbis így állítja Trockij, aki ezt az anekdotát jóval később, már a
korlátlan hatalomra jutott Sztálin által történt száműzetése után számtalan írásai
egyikében elmesélte, azzal vádolva felülkerekedett vetélytársát, hogy »korlátolt-
ságában« Radek »rossz viccét« a Kreml valóságos programjává tette meg...” 

A későbbi történések fényében, Sztálin egyáltalán nem „korlátoltságában”,
hanem tudatosan nagyravágyó terveket dédelgetve gondolkodhatott. Azt azon-
ban ő sem sejthette, hogy a rendszer, mely őt is felszínre dobta, maga is egy
még hatalmasabb, de akkor még ismeretlen rendszer tervei szerint született, s
ezért végső soron bizony lesznek korlátai.

r 

„Több, mint húsz esztendő múlt el immár ennek a Trockij szerint hiteles s
ennélfogva történelmileg érdekes esetnek a lejátszódása óta, anélkül, hogy tisz-
tázódott volna, vajon Radek ötlete valóban csak tréfa volt-e, avagy előre jól
megfontolt politikai elgondolás, amelyet csupán a könnyebbség kedvéért vetett
fel élc formájában, mint szokásához híven számos valójában komoly javaslatát.
Mindenesetre ma már kétségtelen tény, hogy Sztálin az ellenfelei szerint »bolond
és képtelen« ötletet megvalósította. A »semmitmondó« német Engels valóban
régóta nem szerepel többé a bolsevista »szentháromságban«, kiküszöbölték,
»likvidálták« őt is. Igaz, helyébe mégsem Nagy Péter került közvetlenül; de ez
csak amiatt történt, mert a hármas egységbe most már Sztálint kellett beállítani,
mégpedig a középre, Marx és Lenin közé. A Kremlnek ebben a módosított
»szentháromságában« azonban a »nagy Sztálin« már nemcsak a marxizmus és
leninizmus élő szintéziseként szerepel, hanem egyben megtestesítőjeként mind -
annak is, ami az orosz történelemben nagy és felemelő, együttes megszemé-
lyesítőjeként az elmúlt évszázadok mind azon kimagasló alakjainak, akik az
elsősorban Nyugat-Európa felé irányuló romanovi birodalmi, imperialista poli-
tika értelmében »Ruszj anyó« számára jelentékeny területgyarapodásokat és az
újkori nagyhatalmak koncertjében más számottevő sikereket vívtak ki. Már csak-
nem a személytelenségig kollektívvé stilizált képe valóságos új bolsevista ikon,
amely Nagy Péter, Nagy Katalin és I. Sándor, valamint legdicsőbb hadvezéreik
és államférfiaik legelőnyösebb vonásait és erényeit magában foglalja. A szovjet-
orosz belső propaganda ugyanis Sztálint idestova egy jó évtizede már nem csu-
pán »napjaink Leninjé«-nek, hanem mindazon hagyományok napjainkbeli kife-
jezőjének és érvényesítőjének tünteti fel, amelyek a legnagyobb Romanovok
uralkodása idejéből – persze nagyorosz-imperialista szempontból nézve – nagy-
szerűeknek és rendkívülieknek számítanak. 

Egy tiszta világforradalmi kormányprogramnak részben nemzeti alapra való
ilyen átállítása, a Kreml politikájában a nemzetközi szocialista és nemzeti-im-
perialista törekvéseknek ez az összeegyeztetése persze jó ideig nem csupán tu-
datosan, a felismerés következetes keresztülviteleképpen ment végbe. A vezetők
gondolkozásától független geopolitikai erők is döntően közreműködtek benne.
Azoknak a forradalmaknak a története ugyanis, amelyek megállták a sarat, azt
tanítja, hogy az új rendszer bekövetkezett megszilárdulása minden esetben min-
tegy törvényszerűen ismét előtérbe állítja az illető ország külpolitikájának úgy-
nevezett »állandó meghatározóit«, változhatatlan hajtóerőit, még ha az új
kormányforma nem azonosítja is magát velük. Az eredetileg nemzetközi beál-
lítottságú bolsevisták abban a feltevésben züllesztették szét a Romanov-biro-
dalmat és engedték kiszakadni belőle az önálló életre elég erős nemzeteket,
hogy a szociális forradalom segítségével új, szovjet-alapon úgyis rövidesen ismét
összefogják őket, mégpedig egy még nagyobb, legalábbis európai, ha ugyan
nem éppen több kontinenst magába foglaló keretben. Abban a mértékben azon-
ban, amint egy ilyen terjedelmesebb forradalom kilátásai folyton csökkentek, s
az orosz szovjetállam magára maradt, de előbb a NEP (új gazdasági politika),
majd a mezőgazdasági kollektiválás és az ötéves terv révén mindinkább meg-
erősödött, a politikai és gazdasági stabilizálódás fokozódásával újból előálltak
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ugyanazok a problémák, szükségességek és érdekek, amelyek a modern Oro-
szország legtehetségesebb uralkodóit, Nagy Pétert, II. Katalint, I. Sándort, I.
Miklóst és II. Sándort a korukbeli belső zavarok leküzdése után arra indították,
hogy az orosz föld fölös termékeinek minél szabadabb és előnyösebb értékesí-
tése végett kijáratokat szerezzenek a jégmentes tengerekhez s evégből elhatá-
rozó befolyásuk alá vonják a Balti- és Fekete-tenger, mi több, lehetőleg az
Atlanti-óceán és a Földközi-tenger tekintetbe jövő partvidékeit. Így a Szovjet-
unió képében megújult orosz államalakulat állandó és geopolitikailag változat-
lanul fennmaradt igényei a külpolitikai téren elháríthatatlanul újra felidézték a
régi nemzeti eszményeket és törekvéseket. A magára maradt Szovjet orosz -
ország vezetőinek akarva akaratlanul is figyelembe kellett venniök a cárok kül-
politikájából mindazt, ami független a Kremlben uralmon levő rendszertől,
vagyis állandónak bizonyult geopolitikai adottság és szükségszerűség: a ter-
jeszkedés a meleg tengerek és előnyös világforgalmi utak irányába.” 

A helyes okfejtést még azzal egészíthetjük ki, hogy az ortodoxia szellemisé-
gére oltott marxizmus, a bolsevizmus, akár az ortodox vallás maga is, összefo-
nódott az állammal, mégpedig azzal az állammal, amely bár önállóságot adott
egy sor nemzetnek, mégis éppen e rendszeren keresztül vonta azokat sajátja,
vagyis a „Ruszj anyó” ölelésébe. Az internacionalizmus fátyla alatt már ekkor
ott látható az orosz nacionalizmus. A későbbiekben pedig, amint a cári idők
nagyhatalmi tudata idején, az új nagyhatalmi tudat is sokat segített a sztálini
diktatúrának az orosz tömegek új típusú emberének nevelésében. Erről az
alábbi fejezet is meggyőzhet.

r

„Nyilvánvaló ennélfogva, hogy ennek a belső és külső fejlődéstől egyaránt
megszabott folyamatnak a kényszerűsége az 1923-beli szellemes Radek-ötlet
nélkül is tudatossá válhatott Sztálinékban, nevezetesen akkor, amikor a 30-as
évek elején a más országokban »csinálandó« forradalmakra vonatkozó tervez-
getések véglegesen füstbe mentek, főképpen annak következtében, hogy az egy-
oldalú marxista világforradalmároknak, mint Trockij, Bucharin és társai voltak,
az a végső reménye sem vált be, hogy a Németországban uralomra került nem-
zeti szocializmust hamarosan a bolsevizmus váltja le. A Szovjetuniónak ilyen
körülmények közt nem maradt más választása, mint vagy továbbra is megma-
radni politikailag és gazdaságilag mind elviselhetetlenebb elszigeteltségében,
vagy – legalábbis átmenetileg – együttműködni a kapitalista államokkal, ami
viszont csak a nagyhatalmak hagyományos erőjátékában való cselekvő részvé-
telével lehetséges. Sztálin és munkatársai ez utóbbi lehetőség mellett döntöttek
s miután elhallgattatták, sőt eltették láb alól orthodox- és doktriner-marxista
ellenzéküket, szépen előszedték a Kreml könyvtárából a cári Oroszország pol-
gári szellemben írt történelemkönyveit és diplomáciai iratait, hogy most már
azokból vegyenek példákat és útmutatásokat »neonacionalista« külpolitikájuk
intézéséhez. Annak jellemzésére, mennyire tudatos volt már ez a pálfordulásuk,
elegendő megemlíteni, hogy abban az időben egyszerre kivonták a forgalomból
azokat a történelemkönyveket, melyeket Pakrovszkij Michail egyetemi tanár
még Lenin utasítására marxista-materialista felfogásban a szovjet-tanintézetek
számára írt s melyek a cári imperiálizmus célkitűzéseit alapjukban véve értel-
metleneknek és átkosaknak tüntették fel. Helyettük olyan új történelemköny-
veket írattak, melyek magasztalólag népszerűsítették az orosz nemzeti
történelemnek mindazokat az alakjait, akik a birodalom nagyobbításához és di-
csőségéhez kiemelkedően hozzájárultak, persze azzal a végső következtetéssel,
hogy művüket most Sztálin vezetése fogja betetőzni.

r

Kiváltképpen az utóbbi időben mutatkozik meg, milyen alapossággal tanul-
mányozzák a szovjetorosz külpolitika irányítói hazájuknak a legnagyobb Roma-
novok, leginkább Nagy Péter, Nagy Katalin és I. Sándor korabeli történelmét.

A finn, balti, lengyel, ukrán, besszarábiai és a balkáni kérdésben tanúsított ma-
gatartásuk olyannyira azonos amazokéval, hogy általában egyszerű másolásról
lehet beszélni, annyival is inkább, mert a Szovjetunió nyugati terjeszkedésének
a problémái nagyjában megegyeznek azokkal, melyek az említett három ural-
kodót elsősorban foglalkoztatták. A Finnországgal szemben most támasztott
követelések hasonlóan szerepeltek Nagy Péternek a svédekkel, Suomi akkori
uraival folytatott »északi háborújá«-ban, aminthogy Sztálin lengyel ellenkormá-
nya, élén a kommunista Wanda Wasilewskával, elháríthatatlanul emlékeztet II.
Katalin huszonegy szeretőjének egyikére, a lengyel Pomatowski Stanislaus Au-
gust hercegre, akit a cárnő a moszkvai birodalommal örökké vetélkedő Len-
gyelország báb-királyává tett meg, hogy általa, de ezenkívül a vezetőréteg egy
részének megvesztegetése révén, valamint a »disszidensek«, vagyis az ország
pravoszláv hiten maradt lakói pártfogásának címén folytonosan beavatkozhassék
a lengyel belügyekbe mindaddig, amíg az országot – legalábbis nagy részét –
teljesen befolyása alá nem kerítette. Amit Nagy Katalin annak idején Lengyel-
országban az alkotmányreform kérdésével kapcsolatosan művelt, ugyanazt foly-
tatja most Sztálin az ország »demokratizálásának« a követelésével, ugyancsak
azzal az érveléssel, hogy nem tűrhet meg szomszédságában ellenséges érzelmű
lengyel kormányzatot. A való ok pedig változatlanul az, hogy egy nagy Len-
gyelország veszedelmes vetélytársa Oroszországnak a nemzetközi gabona- és
nyersanyagpiacon, útjában van és keresztezi kijutását a nyugatbaltikumi jég-
mentes kikötőkhöz (erős télen még a rigai kikötő is befagy) s mindezek fölött
a történelem tanúsága szerint politikailag is nyugtalanítja Moszkvát mindig,
amikor hatalmas. (Moszkvában is voltak már lengyel csapatok, sőt lengyel cár
is!) Ezért az orosz politika immár három évszázada – ha egyáltalában – csakis
olyan Lengyelországot szível, amely az ő füttye szerint táncol. S Sztálinék is
dicsfénnyel övezik az orosz történelemnek minden olyan alakját, aki Lengyel-
országot gyengítette, vagy pláne leverte. (A többi között legmagasabb katonai
érdemrendjüket azért létesítették Szuvarovnak, a neves hadvezérnek az emlé-
kezetére, mert 1794–95-ben megverte a lengyeleket, később pedig, 1799-
ben, a forradalmi Franciaország elleni orosz–osztrák–angol háborúban
hadseregével lenyomult egészen Olaszországba, majd átkelve az Alpokon, Sváj-
con át vezette vissza csapatait.) A vörös Kreml most már minden gátlás nélkül
felhasználja hatalmi törekvéseiben a régi cári külpolitika egész fegyvertárát.” 

Minden világos. Az is, hogy a fentiek tudatában még jobban meg kell érte-
nünk a lengyelek ősi, zsigeri félelmeit, az oroszfóbiát, s annak vigaszát, hogy
Báthori István, mint lengyel király alaposan megleckéztette Rettenetes Ivánt.

r

„De mindebből, a nagyorosz hazafiasság, a cári hagyományok, a pravoszláv
egyházi szervezet és a pánszláv mozgalom felélesztéséből, továbbá a Komintern
központjának a feloszlatásából és az Internacionále nemzetközi forradalmi in-
dulónak, mint a Szovjetunió államhimnuszának a kiküszöböléséből téves volna
azt a következtetést levonni, hogy Sztalin most már végleg elejtette a marxiz-
must és leninizmust, vagyis a kommunista világforradalom eszméjét és céljait,
s politikáját kizárólag Oroszország nemzeti történelmi célkitűzéseire állította
át. Ilyesmiről nem lehet beszélni, hiszen a szovjetrendszernek lényegileg ma is
változatlanul szocialista a belső tartalma, csupán megnyilatkozási formái öltöttek
többé-kevésbé nemzeti jelleget. A Kreml külpolitikájának az orosz történelmi
törekvésekre való korlátozása kétségtelenül csak ideiglenes és ugyanakkor tak-
tikailag előnyös, annyival is inkább, mert az adott nemzetközi konstellációban
más nem is lehetséges. A világforradalmi célok hangoztatása ma időszerűtlen,
hiszen éppen a bolsevista felfogás szerint csak a háború végén, ha a polgári
országok államszervezetét a kimerítő háborús erőfeszítések alapjukban rendí-
tenék meg, várhatók szociális forradalmak. A világforradalmi jelszavak a jelen-
legi légkörben nem találhatnak megfelelő visszhangra, minek tehát velük a
kedélyeket haszontalanul izgatni, kivált amikor ez a szövetséges kapitalista ál-
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lamokban csak a bizalmatlanságot fokozná. Ehelyett inkább megfelel a Kreml
szándékainak és törekvéseinek, ha a Szovjetunió általában úgy viselkedik, mint
elődje, a Romanovok nagyhatalma, amelynek imperialista igényeit a jelenlegi-
ekkel azonos nagy szövetségesek titkos szerződésekben annakidején elismerték,
úgyhogy voltaképpen csak azokra kell hivatkozni. 

Azt lehet mondani, hogy a moszkvai kormány jelenlegi külpolitikája nem
egyéb, mint kényszerű minimális programja, míg világforradalmi maximális
programját csak annyiban igyekszik most érvényesíteni, amennyiben erre kü-
lönösebb nehézségek nélkül módja nyílik. A szovjetimperializmus forgószínpa-
dán most a hagyományos orosz nemzeti törekvések és módszerek vannak az
előtérben, de a lehetőség szerint kombinálva a maximális programnak azokkal
a céljaival, amelyek már ma is megközelíthetők különféle módokon. Ebben a
tekintetben figyelemreméltó, hogy a moszkvai kormány az elfoglalt idegen te-
rületeken a demokratizálás ürügyével állhatatosan követeli a kommunista párt
törvényes elismerését és a kormányban való képviseletét (pl. Olaszországban),
s így is biztosítani igyekszik befolyását. Ha aztán a dolgok a bolsevista elkép-
zelés szerint fejlődnek, a Kreml minden bizonnyal aligha fog habozni visszatérni
eredeti céljaihoz, megfelelően fordítva forgó-színpadán, amelyen a minél na-
gyobb területek bolsevizálásának törekvése most a háttérben húzódik meg.
Sztálin jelenleg Leninnek azt a már többször alkalmazott taktikai tanácsát kö-
veti, amely szerint néha ajánlatos egy lépést hátra tenni avégből, hogy két lépés
következhessék előre. Így a radeki »tréfa« gyakorlati megvalósítása végered-
ményben csak növelte a moszkvai politika manőverezési képességét s dúsabbá,
változatosabbá tette taktikai eszköz- és módszerkészletét. Ennek következtében
a Kreml politikai arzenálja felöleli mindazokat a fegyvereket, amelyeket a mar-
xista szocializmus, a szovjetföderalizmus és a nagyszláv színezetű orosz impe-
rializmus együttesen nyújt; olyan választék ez minden elképzelhető helyzetre,
aminővel eddig egyetlen állam vezetői sem rendelkeztek. Ennélfogva a sztálini
külpolitika folyton újabb és meglepőbb dialektikus változataira számíthatunk.”

S ekkor elengedhetetlenül magunkra kell gondolnunk. Először a közel-
múltra, melynek során a szovjetek által birtokba vett úgynevezett szocialista
világ államaiban az internacionalizmust hirdették s annak zászlóvivőiként léptek
fel, holott a háttérben egészen más tervek is lappangtak. A nemzeti érdekek
szempontjából a szovjet patronálás alatti kicsik szintúgy megmaradtak az ere-
deti vágányon, s csupán szólamokban képviselték a valódi internacionalizmust.

De láss csodát, akadt egyetlen kivétel: ez Magyarország volt, amelyik meg-
valósította az internacionalizmust, sőt szokás szerint annak is legszélsőségesebb
formáját, a nemzetgyilkos nemzetköziséget. A továbbgondolására szabad a
pálya mindenki számára. Mi volt, ami itt ezt lehetővé tette, vagy igényelte? Mi
volt más itt a környező hasonló gyámság alatt álló országokhoz viszonyítva?
Vagy mi nem volt? Azért a témával kapcsolatosan annyit még megjegyezhetünk,
hogy az utolsó Sztálin-szobrok még állnak a világban, sőt  2011-ig  Sztálin
díszpolgára lehetett Budapestnek.

y

Magyar figyelő
Gróf Teleki Béla: Százéves az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesület 1944/3.

Ez az írás az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 100 éves évfordulóján, az
ünnepi igazgatóválasztmányi díszülésen, gróf Teleki Béla elnök által mondott
beszéd részleteit idézi. Tudni kell, hogy az EMGE akkor Erdély legnagyobb
szervezete volt, sőt az egész országban, tudtommal a kontinensen sem volt mé-
reteiben és sikerességében vetélytársa.

„(…) Az Erdélyi Gazdasági Egylet története minden időszakában az erő-
feszítések története. 

Az egykori forrásokban megdöbbentő kép tárul elénk az alapítás időszaká-
ról. Nemcsak a parasztbirtok, hanem a közép- és nagybirtok is a lehető legel-
maradottabb viszonyok között tengődik. Legtöbb helyütt rablógazdálkodás
járja, az azelőtt termékeny földek elsoványodva, a szőlők és termékeik elsilá-
nyodva; az erdők is pusztulni kezdenek; nem volt hitel, és ha a gazda megszorult
vagy földeit javítani akarta, hitel hiányában erre képtelen volt; az állattenyésztés
általában hanyatlófélben, a termelési rendszer a lehető legprimitívebb. És mi
következhetett ebből, a mezőgazdaság és állattenyésztés, általában a gazdál-
kodás elhanyagoltságából? Nemcsak a termelési rendszer, hanem az élet is
primitív, a közműveltség alacsony fokon áll, a közegészségügyi állapotok mi-
nősíthetetlenek, az utak és a közlekedés rossz, általános az elmaradottság... 

Az Erdélyi Gazdasági Egyletnek ebben az időszakban tudást kell sugároznia,
gazdasági módszereket kell népszerűsítenie, technikai vívmányokat kell a kö-
zönséggel megismertetnie és valósítania kell a maga elé kitűzött célt és jelszót:
egy tér se maradjon elfoglalatlan, ahol a nemzet jólétét előmozdítani lehet. 

Egy másik időszakban az előbbi feladatok mellé újabb feladatok tornyosulnak
annak következtében, hogy az úrbéri rendezés folytán az erdélyi közép- és nagy-
birtok hatalmas méretekben bomlásnak indul. Súlyos birtokpolitikai problémák
szakadnak az egylet akkori felelőseinek nyakába és ezek a vezetők az erdélyi
földtulajdon nemzetiségi változásainak éppannyira nem lehetnek csak passzív
szemlélői, mint amennyire előzőleg sem szemlélhették cselekvés nélkül a nagy-
fokú műveltségbeli elmaradottságot s a korszerű gazdasági technika hiányát. 

Dicső emlékezetű elődöm, gróf Mikó Imre hirdette az Irányeszmékben:
»Amint Saturnusról mondja a pogány hitrege, hogy fiait megette, a mi magyar-
jaink jelene is elnyeli a jövendőt, az apák a fiúk és unokák jóllét-alapját aláássák.
A birtokeladás honszerte szüntelenül foly és a vásárlók háromnegyede magyar
kézből ki s nem azokba viszi a magyar földet. Ez idővel egy nagy statistico-po-
litikai liquidációt von maga után: kimutatandják vagyonainkat és terheinket s
ha az utolsó nagyobb lesz az elsőnél és a magyarság földbirtokterülete kisebb
a többi népek birtokösszegénél, nem megingott-e lábunk alatt a föld, nem fel-
emelt Antheussá lett-e nemzetünk, nem történeti alapjaink legbiztosabbika por-
lott-e szét? Hazánk fiai, ne siettessük e baljóslatú idők bekövetkezését!«

Az Erdélyi Gazdasági Egylet maga részéről meg is tesz mindent, nem szűnik
meg egy pillanatig sem küzdeni ama tág keblű birtokpolitikai szemlélet ellen,
amely nem néhány holdat és nem is néhány tízezer holdat, hanem százezer hol-
dakat, az erdélyi birtokállománynak egész tekintélyes hányadát engedte át a
feltörekvő nemzetiségnek. A századforduló idején egyletünk központi gondolata:
gátat vetni ennek a folyamatnak. Akkori igazgatónk, Tokaji László a közvéle-
mény hathatósabb meggyőzése érdekében hatalmas arányú adatgyűjtést folytat
le, ez adatgyűjtés alapján írja meg híressé vált felhívását »Eladó ország« címmel. 

A harmadik időszak a román megszállás első évtizede, amikor az erdélyi
magyarságnak és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületnek szembe kellett
néznie a románok garázda földbirtokreformjával. Itt nem egy társadalmi osztály
kérdéséről volt szó. Az erdélyi magyarság nemzeti vagyona forgott kockán.
Ezért az az ellenállás, amelyet egyletünk a román földbirtokreformmal kapcso-
latban kifejt, nem a birtokos réteg önvédelme, hanem a magyarság önvédelme.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet történeti jelentőségű memoranduma, amelyben
idevonatkozó álláspontját kifejti, nem a földreformot helyteleníti, sőt azt kívánja
és követeli; a földreformnak ama módozatait helyteleníti és támadja, amellyel
a magyarság kifosztását célozzák s egyben megadja azokat az irányelveket,
amelyek alapján az erdélyi birtokrendezés helyesen és tartós eredményeket ígé-
rőn megalkotható. A román megszállás utolsó fél évtizede jelent ismét új idő-
szakot egyletünk történetében. 1936. április 5-én nemcsak új elnök kerül dr.
Szász Pál személyében az Erdélyi Gazdasági Egylet élére, hanem az akkor tar-
tott közgyűlés új alapokat is kíván teremteni az egyleti munkának, amikor elfo-
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gadja dr. Szász Pál programját: »Mivel ma a magyar tulajdonban lévő földbirtok
túlnyomóan nagy része a változások következtében kis- és törpebirtokosok
kezén van, leginkább ezzel az osztállyal kell foglalkoznunk, ennek az osztálynak
öntudatát, műveltségét, tudását kell emelnünk; a kisgazda-társadalom életle-
hetőségeit kell megerősíteni és a kisgazda-társadalom részére kell új életlehe-
tőséget teremteni!« 

Ezzel az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület a népi szervezés feladatait sür-
getőbben igyekszik megoldani, mint bármikor az előbbi korszakokban. E szer-
vezés alapegysége a gazdakör: az egy faluban lakó kis- és törpebirtokosság
természetes gazdatársadalmi alakulata. Ezeket felügyelői körzetek fogják össze
és az egyleti központ is átalakul annak értelmében, hogy ez a kiépülő új népi
szervezet minél eredményesebben működhessék. Az egyleti központ legfőbb
gondja ettől fogva a termelési színvonal emelésére törekvő tanfolyamok gon-
dozása, egy nagyarányú iratterjesztő munka vállalása és kezdeményezése, jó
néplap kiadása, s nemsokára az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület valóban
az erdélyi magyar gazdatársadalom átfogó szervezetévé lesz. 

Most ismét egy új időszakban vagyunk. A felszabadulás ténye jelentősen
megváltoztatta azokat a viszonyokat és azokat a viszonylatokat, amelyekben az
Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a megszállás utolsó esztendeiben
kibontakozott. Nagy feladatok adódnak a történeti jóvátétel jegyében, vállalnia
kell azokat a tevékenységi köröket, amelyek eddig lehetetlenek voltak egyletünk
számára: részt kell venni a magyar állam újjáépítő munkájában. Ismétlődnek
az idők és a mai helyzetet nézve alig mondhatok mást, mint amit gróf Mikó
Imre mondott az 1854. évi újjáalakulás alkalmával: »Az okok, mikért a gazda-
sági egylet alkotva volt, ma is állanak, újakkal szaporodva.« Ha az elmúlt idő-
szak erőfeszítései lényegbe vágók és sorsdöntőek voltak, úgy a mai idők
erőfeszítései is bizonyára azok. 

Ennek a mai nemzedéknek, mely az Erdélyi Gazdasági Egyletben most a
száz esztendős múltat ünnepli, két feladatot kell múlhatatlanul elvégeznie, hogy
az elkövetkező próbán könnyűnek ne találtassék. Az egyik feladat: úgy megtar-
tani a magyar nép földjét, hogy az nemcsak mennyiségben, hanem minőségben
is kielégítő legyen. A másik feladat pedig: a nép műveltségének emelése, köz-
életi érvényesülésének és kezdeményező képességének a fokozása, népünk fel-
törő erőinek befogása Erdély most induló újjáépítő munkájába és az erdélyi
magyarság nagy önvédelmi harcába.”

Már az 1848-as jobbágyfelszabadítás haszonélvezője a többségben levő ro-
mánság volt. Az úrbéri rendszer aláásta a magyar birtokosságot Erdélyben, s
ennek haszonélvezője nem a magyar kisbirtok, hanem elsősorban a jól szerve-
zett románság, amely Trianonig megszerezte a létszámának megfelelő földte-
rületeket, hogy aztán uralomra jutva az ellenkezőjét hirdesse, s a világon
egyedülálló módon területenként más-más szabályokat alkalmazva egy olyan
királyi földreformmal tetőzze a vagyonszerzést, melynek két részlete hárommil-
lió katasztrális holdnál több földet juttatatott még román kézre. Ezáltal a magyar
kisbirtokosság még kétségbeejtőbb helyzetbe került. És ne feledjük, hogy ez a
folyamat az „elnyomó magyar politika legsötétebb évtizedeiben” indult el, annak
szeme láttára és minden figyelmeztetés ellenére.

Az EMGE felelőssége még nagyobbra nőtt a harmincas évekre, mert a
román földreform a magyar közép-, sőt néhol a kisbirtokokat sem kímélte.
Szász Pál elnöksége alatt aztán ők is felsorakozhattak az EMGE vezetése alá,
mégpedig első számú feladatként.

A százéves évfordulón elhangzott Teleki Béla beszéd részletei sokatmon-
dóan tekintik át a veszteséges évszázadot. De az EGE, majd EMGE mégis
túlélte azt. Nem úgy a kommunizmus bekövetkeztét. 103 éves volt, amikor a
Magyar Népi Szövetség hathatós, mondhatni gátlástalan közreműködésével
felszámolták ezt a sok százezer erdélyi magyar egzisztenciális gondjain segíteni
képes szervezetet. Ennek pontos története ismert, és számos bizonyíték a bir-
tokomban van, mert ekkor már ötödik éve édesapám, dr. Szász István volt a

magyar négy év alatt Teleki Béla, majd a román uralom visszatérte után Szász
Pál vezette EMGE ügyvezető alelnöke.  Ez azonban egy hosszú és másik tör-
ténet.

y

Beköszöntő
Réz Mihály: A jövő érdeke 1944/4.

„Az elmúlt események folytán a közjogi politika követelményei ellentétbe jutot-
tak a nemzeti politika követelményeivel. Vizsgáljuk az ellentétet s vonjuk le
annak tanulságait mindnyájan sine ira et studio. Ne azt keressük, ki hibázott a
múltban; hanem nézzük, mi az, amit a jövőben tenni kell. Az elmúltakat meg
nem változtathatják keserű ítéleteink; a jövő irányítása hatalmunkban áll. Ön-
zetlenség a közügy szolgálatának alapfeltétele s ez az önzetlenség azt kívánja
az egyik féltől, hogy ismerje be a múltban elkövetett azon tévedéseit, melyek a
jövőben is ártalmasak lehetnek; a másik féltől pedig azt kívánja, hogy ne emle-
gesse a múlt tévedéseit, csak annyiban, amennyiben a jövő érdeke feltétlenül
megkívánja azt. Ne nehezítsék meg a jövő elfogulatlan megítélését azzal, hogy
takargatják a múlt tévedéseit; és ne nehezítsük meg a jövőben szükséges egyet -
értést azzal, hogy szükség nélkül emlegessük azokat. A tapasztalat a nemzeté,
a múltak keserűsége csupán a mienk legyen. 
(Réz Mihály: Nemzeti politika. 77. old.) 

r

Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy a túlzás politikája gyakran a leggyávább
meghunyászkodás a népszerű óhajtásokkal szemben, és úgy vagyunk meggyő-
ződve, hogy éppen a józan mérséklet politikája az, amely bátor védőket kíván.
Szembeállani a tömeg szenvedélyeivel, rendületlenül tűrni vádaskodásait, érezni
a félrevezetettek izzó gyűlöletét, és mégis megállani az igaz meggyőződés mel-
lett, és érette mégis tovább is küzdeni: ez az igazi politika bátorság.

»A magyar haza – mondotta már Széchenyi – sohasem volt derék, sőt kitűnő
férfiak híjával; egy nemében a hazafiságnak azonban mindig szűkölködött, olya-
kéban tudniillik, kik tartózkodás nélkül a nemzet szemére lobbantják az igaz szót.« 
(Réz Mihály: A magyarság uralma és a kor szelleme. 85. old.)” 

Oldalakon keresztül lehet magyarázni a fenti sorok mindegyikének igazát.
Alapvető fontosságúak és soha nem eléggé aktuálisak, ma egyenesen nélkülöz-
hetetlen megállapítások ezek. Igen! A nemzetpolitika nem állhat párhuzamban
a „közjogi politika követelményeivel”. A nemzetpolitika áldozatvállalást felté-
telez. Önzetlenséget. Az a józan politika, amely természetesen egyben nemzet-
politika kellene, legyen, bátorságot kíván. És sok egyebet. Mert ellene sorakozik
fel a félrevezetett tömeg gyűlölete. Ma is kevesen vannak a bátrak, akik mindent
félretéve, az elkövetők „szemére lobbantják” a hibákat.

y

Szomszédolás
Mikecs László: A magyarság és szomszédai 1944/4.

Különösen nagy érdeklődéssel olvastam Mikecs László sorait egy figyelemre-
méltó könyvről, mely németül jelent meg 1944-ben, s nem valószínű, hogy a
mai olvasó találkozhatott vele. Magyarország és a magyar kultúra szomszédjaira
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gyakorolt hatásáról szól. Érdeklődésemet fokozta a tény, hogy saját írásaimmal
kapcsolatos vitáimban gyakorta találkoztam egy jelenséggel. Ugyanis amikor
az ezzel hasonlatos téma fejtegetése során a Szent Korona országairól s az ő
történetükben játszott szerepünkről esett szó, talán éppen a Szent Korona em-
legetése miatt, át sem gondolva az igazságot, voltak, akik tiltakoztak az ellen,
hogy pozitív szerepünk lehetett e nemzetek kialakulásában, megmaradásában
vagy fejlődésében. Még nagyobb volt az ellenkezés, ha e kis népek között, egy
nem mások ellen, hanem éppen másokért is vállalható, történelmi okok és föld-
rajzi tényezők által meghatározott, primus inter pares szerepünkre céloztam.

Olvassák hát az alábbi ismertetőt és az írás második felében elhangzó, na-
gyon helytálló és árnyalt bíráló megjegyzéseket.

„A tél folyamán »Magyarország és szomszédai« címmel egy német nyelvű
kötet jelent meg Gál István szerkesztésében. Aki a szerkesztő nevét ismeri és
tudja róla, hogy markáns képviselője harmincas éveink egyik jellegzetes törek-
vésének – mely a magyarság és szomszédai európai szerepét akarta tisztázni –,
mindjárt sejthette, hogy ez a könyv a Magyarország körüli európai világnak egy
bizonyos magyar szempontú, összegező felmérése, melyet a háború ötödik évé-
ben jónak láttunk egy elterjedt, idegen nyelven közzétenni. Valamiféle össze-
foglalást már régóta vártunk ebben a kérdésben. Az 1934-ben megindult s
nemrég megszűnt Apollo »közép-európai humanista folyóirat« (melynek szer-
kesztője szintén Gál István volt), főleg lírai megnyilatkozásokat közölt a Pax
Hungaricáról, a Kárpát-medencéről, Európa e vidékére való kis népeinek össze-
tartozásáról, s csak kevés konkrét vizsgálatot. S bár ösztönző ereje, munkára
serkentő hatása igen nagy volt, és közben – hála az Archivum Europae Centro-
Orientalis-nak s a lapjain publikáló filológusainknak – igen jelentős és nagy-
számú részleteredmények lettek ismeretesek, összegező pillantást nemhogy a
filológusok, de még az írók sem igen vetettek a magyarság és szomszédai lakó-
helyére, melyet felváltva hol Közép-, hol Keletközép-, hol meg Délkelet-, vagy
Duna-, vagy Kárpát-Európának neveznek, a legtalálóbban azonban a nagy
népek, németek és oroszok közötti kis népek közbülső, ha tetszik, Közép-Eu-
rópájának hívhatunk. A szintézist még a »Magyarország és szomszédai« c. kötet
sem oldja meg, s ha fentebb mégis bizonyos összegezésfélének mondtuk, ezt
azért tettük, mert benne szomszédaink egyes kutatói rövid – értékben sajnos
elég egyenetlen – tanulmányokban sorjában felvázolják a magyarság hatását,
kisugárzását minden egyes szomszédjára. Az eddigiekhez képest ez is haladás:
egy kötetbe gyűjtve olvashatjuk azt az anyagot, melyből majdan új koncepciónak
kell születnie a magyarság helyzetéről. Hisszük, hogy ez az új koncepció nem
várat sokáig magára. Figyelmes olvasással már e kötetből is ki lehet hámozni
olyan szempontokat, melyekkel az anyagon felülemelkedve bizonyos összefog-
laló megállapításokat tehetünk, s melyeket a magyarság európai helyének új
megállapításánál nem lehet figyelmen kívül hagynunk. 

Ha a magyar teljesítmények, kezdemények, hatások nyomait keressük a ma-
gyar nép lakóhelyén kívül, azaz röviden Magyarországból vizsgáljuk Európa kö-
zepét, nagyjából két övet vehetünk észre magunk körül. A külső övben azok a
népek fekszenek, melyekre nézve inkább kuriózum vagy epizód, mint fontos
vagy döntő jellegű volt a magyarság szomszédsága, hatása. A legjobb példát
erre a németek mutatják. A nagy terjedelmű, régi, szorgos kutatásoknak, me-
lyek a németség vérét, kultúráját, mását keresték bennünk, idővel ellenpárja
indult meg: magyar nyomok kutatása a németségben. Eszerint a magyar szellem
és alkotóerő jelentős része szolgált a németek javára. A középkorban sok mű-
vészünk s mesteremberünk, főleg ötvösünk keresett munkát a német városokban
(úgy látszik, nálunk fölös számmal volt belőlük), mint pl. a gyulai Ajtósi familia,
melynek egyik tagja, a már németesített nevű Dürer Albert, a középkori európai
művészetnek egyik legnagyobb egyénisége lett. Humanistáink közül is nem egy
gyarapította a német szellemet. Boroszló ma is szívesen emlékszik Mátyás ki-
rályra s a falai között letelepedett Dudith Andrásra. Bécs híres császári könyv-
tára arra a néhány elajándékozott s részben eltulajdonított corvinára épült, mely

szépségével elcsábított egy-két Budán forgolódó német humanistát. Törzsét
meg az a háromezer kézirat s nyomtatott könyv alkotta, mellyel első könyvtá-
rosa, Zsámboki János ajándékozta meg s mellyel a maga korában túltett a fran-
cia király könyvtárán s egy színvonalra került a Vatikánéval. Az újkorban
peregrinus diákjaink, 400 éven keresztül terjesztve a német egyetemeken a
»natio hungarica« hírét, számtalan esetben docensek, professzorok lettek s nem -
egyszer felhívták a németek figyelmét magyar studiumokra, mint pl. a múlt szá-
zad elején Göttingában. Főuraink mecénás kedvének majd annyit köszönhet a
németség, mint a magyarság. A XVIII. századvégi jénai minerológiai társaság,
melynek Goethe is aktív tagja volt, magyar mágnások segítségével és elnöksége
alatt indult meg. A teljes virágzásban lévő XVIII. század végi s XIX. század
eleji német zenét főuraink melegen pártfogolták. Többen zenekart, sőt operát
tartottak s Bécs hangversenyéletében jelentős részt vállaltak. Mozartot, Beet-
hovent támogatták, Haydnt 30 évig alkalmazták az Eszterházyak Kismartonban
karmesterként. Bizonyos magyar motívumokból a német romanticizmus zené-
ben, képzőművészetben s irodalomban egyaránt sokat merített. Ne tekintsük
most azt, hogy ezeket mi lényegükben nem tartjuk magyar motívumoknak –
csak azt, hogy egy romantikát igen kedvelő nagy nép, amikor romantikus dol-
gokat művel, szerelmet, hangulatot, vérpezsdítő zenét, vagy csillogó képzelő-
dést, jórészt azt hiszi, hogy magyar módra cselekszik. Benne élünk hát,
kétségtelenül, a németség szellemében, múltjában. De bármennyi sok magyar
energia használódott is fel a németség javára s bármilyen jelentős lett volna is,
ha Zsámboki könyvei vagy mecénás főuraink pénze bennünket gyarapítottak
volna, a németség életében mindez nem játszott komoly  szerepet, efemer je-
lenség vagy kuriózum maradt. 

A németek mellett a lengyelek, csehek, szlovének, görögök, törökök, bol-
gárok tartoznak még a magyarság körüli külső övbe. Ha megfigyeljük, azok a
népek tehát, melyek települési területével nem keveredik, vagy nem is érintkezik
a magyarság. (Nem kivétel ez alól lényegében a németség sem, mert azok a
részei, melyek közöttünk vannak elszórva, szászaink, svábjaink, elszakadva a
törzstől, nem voltak befolyással a nagy németség kulturális fejlődésére.) Per-
sze nem egyenlő mértékben jutott el a külső öv népeihez a magyarság hatása.
A lengyeleket közös királyok kapcsolták velünk össze, s királyainkkal magyar
jogszokások, fogalmak, fegyverek, ruhadarabok jutottak el hozzájuk. Ezeknek
a kapcsolatoknak az emléke ma már legfeljebb annyi, hogy mi lengyel bundá-
nak, ők meg vengerkának neveznek némely ruhát –, s ez alig több, mint a mesz-
szibb népek körében is előforduló magyar gulyás, paprikás stb. ismerete. A két
nép egymásbecsülése inkább a véletlen, mint tudatos mű eredménye: a hasonló
sorsé, s a hasonló sorsban egyformán alakult jellemé, felfogásé, törekvésé. A cse-
hek, akikkel régi dinasztiák szintén összekapcsoltak bennünket egy-egy időre,
elsősorban humanista és reformációs törekvéseikben kaptak magyar segítséget.
A budai humanista körben, a szép s tudós környezetben több cseh humanista
is nevelődött. A huszitizmust a magyarság nemcsak gyorsan felvette, hanem
tartalmat is adott neki. A vallásos és szociális elégedetlenség nem volt nagyobb
a cseheknél, mint nálunk, a huszitizmus története két országban, Csehország-
ban és Magyarországban játszódott le. Talán erre emlékezve volt a magyar pro-
testantizmus állandó pártfogója az elnyomott cseh protestánsoknak, a »cseh
testvéreknek«. Erdély fejedelmei őérettük is fegyvert fogtak, egzulans egyháza-
ikat befogadtuk, teológusaikat Debrecenben, Patakon kiképeztük, még püspö-
köket is adtunk nekik, s nagyjaikat vendégül láttuk, mint pl. Comeniust, aki
Sárospatakon politikai ideológiát dolgozott ki: mint lehetne a Rákócziak veze-
tésével a magyarságot, szomszédait és az egész Európát az emberiességben s
az igazi keresztyénségben felemelni. A cseh–magyar találkozás már nem vélet-
len műve volt, hanem két hasonló, inkább racionálisan beállított szomszéd nép
azonos gondolkozásának a következménye. A szlovénség, az egyetlen kis szláv
nép, melynek történelme folyamán nem sikerült önálló állami léthez jutnia, tő-
lünk kölcsönözte azt az alakot, akibe minden szabadság utáni vágyakozását s
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lénye legszentebb s misztikus magasságokba emelt vonásait beleköltötte: Má-
tyás királyt. Igaz, hogy Kralj Matjaž idővel szlovén nemzeti hőssé önállósult,
de legősibb vonásait a mi Mátyásunktól kapta, akinek hősiességéről, igazságos-
ságáról, a néppel való kapcsolatáról a fekete seregben szemtől szembe győződ-
tek meg a szlovének. A magyarság egyik hősének eme átkölcsönzése a
magyarság egykori mintaképül választására vet fényt, de a szlovénség egész éle-
tére nézve ez még nem mondható döntő jelentőségűnek. Az újgörögökkel azok-
nak a kereskedő kolóniáknak a révén kerültünk kapcsolatba, amelyek a török
uralom elől észak felé vándorolva, egyes jelentősebb városainkban telepedtek
le. A »türelmes anya« kebelén – ahogy egyikük Magyarországot, Pannóniát, fel-
fogása szerint Paioniát, a régi görög földet nevezte – meggazdagodtak, műve-
lődésük emeléséért sokat áldoztak, az egyetemi nyomdával görög könyveket
nyomattak s az anyaországukban iskolákat, könyvtárakat alapítottak, szülővá-
rosaikat pénzzel támogatták. Ma már jórészt közénk olvadtak e görögök utód-
jai, gazdag alapítványaik kamataiból azonban ma is több görög ifjú tanul
közöttünk, személyükön keresztül állandósítva a két nép kapcsolatát. A törö-
kökkel a gyászos emlékű török kor után (melynek végén már megnyilvánult
egymás felé bizonyos szimpátia a két nép között) politikai érdekek hoztak össze
bennünket. Az ádáz ellenségeskedést később olyan barátság váltotta fel, hogy
minden bujdosónk Törökországban keresett menedéket. Századunkban sok
magyar szakférfi  segített a modern Törökországot felépíteni. Különösen tu-
dományunknak köszönhetnek sokat a törökök. A turkológia legkomolyabb mű-
velői mai napig is a magyarok, s a török turkológusok nagy része a mi
neveltjeink. Rajtuk s a török–magyar rokonságon keresztül a két ország kap-
csolata a jövőben mind szorosabbá válhatik. A bolgárok a középkorban erősen
a magyar politika hatóterébe kerültek. Több királyunk missziós hadjáratban kí-
sérelte meg őket a római hitre téríteni. A törökökkel sokszor csetepatéztak csa-
pataink a bolgárok földjén, Hunyadi legendás alakja köztük is a törökverő
szabadsághősnek a megszemélyesítője lett. Érdekes módon nemcsak a török
világ eleje, hanem a vége is magyar emlékekkel teli a bolgárok között. Szabad-
ságmozgalmuk a múlt század második felében sok indítékot kapott a magyar
szabadságmozgalomtól, a mozgalom vezéregyénisége, Christo Botev pedig Pe-
tőfitől. A modern Bulgária kiépítésében szintén jelentékenyen részt vettünk, s
jövendő viszonyunk alakulását ugyancsak döntővé teheti a népeink közötti faj-
rokonság. 

A magyarság körüli belső övbe azok a szomszédaink tartoznak, melyekre
nézve elhatározó jelentőségű volt a magyarság közelsége. Közéjük sorolhatók
a horvátok, szerbek, románok, rutének, szlovákok. A történeti Magyarország
nemzetiségei tehát, azok a népek, melyeknek települési területe a magyarsá-
géval részben, vagy teljes egészében összekeveredik. A magyarság hatása ben-
nük nemcsak egyes elszigetelt jelenségekben mutatkozik meg, hanem az élet
számtalan területén s folyamatosan, sokszor többszáz éven keresztül is. S bár
nem jutott el közéjük egyenlő mértékben, mégis, nagyjából két jellegzetes típust
állapíthatunk meg közöttük. Az elsőbe tartozóknak csak egyik része keveredett
a magyarsággal, a másik része a magyar településrendszeren kívül maradt.
Ebből nagy nívóbeli különbség keletkezett; nívósabb a magyarokkal keveredő
rész lett, ez emelte magához az elmaradt, sokszor egészen ellentétes világú
másik részt. A második típusú szomszéd teljes egészében a magyar település-
rendszer körzetébe került; ennek következtében élete teljesen a magyarság éle-
téhez igazodott. 

Az első típusra jó példa a szerbség. Eredetileg nem állottunk vele szoros
kapcsolatban, tagjai nem éltek a Duna-Száva vonala fölött. Ezt a vonalat csak
a török elől menekülve lépték át, szállingózva már a középkor végén, nagy tö-
megben 1690-ben, a »nagy bevándorlás« évében. Országunkban szabadon fej-
lődhettek, gazdagabb kereskedő és iparos rétegeik az újabb szerb művelődést
is megindíthatták. Egyetemi nyomdánk könyveket nyomtatott nekik, írói kiala-
kíthatták a szerb irodalmi nyelvet, Pesten, Újvidéken iskolákat, irodalompártoló

és nyelvvédő egyesületeket, folyóiratokat alapíthattak, s ezáltal kifejleszthették
a szerb nemzeti öntudatot. Ez az öntudat a török gyengülésével a vendéglátó
országból mindinkább az egykori anyaországra s kialakuló fővárosára tekintett.
S amint Szerbia újra önálló állami életbe kezdett, a szerbség művelt magyar-
országi fiai fejlettebb kultúrájukkal a kis ország segítségére siettek. Íme: a szer-
bek a magyarságnak köszönhették új nemzeti kultúrájuk kialakulását s államuk
támaszai Magyarország levegőjében felnőtt fiai lettek. Sorsukban ezek szerint
döntő volt a magyarság szomszédsága. Nagyjából hasonló a helyzet a horvá-
tokkal, csak hangsúlyozottabban. Hogy a művelt katolikus horvátságot Szent
László és Kálmán Magyarországhoz csatolta, ezzel szabad fejlődését, kulturális
előrehaladását egy nagyobb, erősebb hatalom kebelében biztosította. Politikai,
társadalmi, egyházi életében csakhamar a magyarsághoz is idomult a horvátság.
A törökök ellen együtt harcolt vele, amit csodálatosan szimbolizálnak a két nép
közös hősei: a Zrínyiek s Jurisich Miklós. Szellemi mozgalmainkban, humaniz-
musban, ellenreformációban állandóan találunk a magyarok mellett horvátokat.
A múlt században Buda az ő fővárosuk is lett, az egyetemi nyomda az ő nyom-
dájuk is, nacionalizmusunk az ő nacionalizmusuknak is elindítója. Hosszú, 800
éves együttélésünk folytán a horvátság már sokkal inkább elszakadt a Magyar -
országon kívül élő részeitől, mint a szerbség: gyökeresen más kultúrájúak, más
erkölcsűek, más vallásúak lettek azok. Ennek következményei napjainkban mu-
tatkoznak meg igazán, amikor az egykori magyar politikai keretben élt horvát-
ság, az új horvát állam törzse, csak nehezen tudja a Száván aluli vérrokonait
magához édesgetni. Ez szomorúsággal töltheti el a Dráva–Száva közti horvát-
ságot, de érthető és egyenes következménye a döntő jelentőségű horvát–magyar
együttélésnek. 

A románok átmenetet alkotnak a két típus, azaz a részben, illetőleg egészen
a magyar település körzetében élő szomszédok között. Mint ugyanis a rendkívül
nagy léptekkel haladó románságkutatás kiderítette, a középkorban teljességé-
ben a magyar szállásrendszer keretei között élt a románság. A magyar nép fél-
körben kitelepedett a Keleti-Kárpátokon is, s így nemcsak Erdélyben, hanem
a Kárpátokon túl is körbe fogta a románságot. Ezzel magyarázható a középkori
román lét teljes magyar formájúsága. Mi kötöttük földhöz az imbolygó, pász-
torkodó románokat Erdélyben s a Kárpátokon túl egyaránt. A földbirtoklás bi-
zonyos formái mellett mi tanítottuk őket – a szászokkal karöltve – a városi
életre, iparra. Társadalmuk, politikai szervezetük a mi mintánk után épült fel,
a vajdai udvarok a magyar nemesi és lovagi életforma szerint éltek, küldetés-
tudatukat is, mint a magyar bástya védőkapui, tőlünk kölcsönözték: a pogány
török elleni harcot. Magyar módra élni akkor szűnt meg a románság egyik fele,
amikor a középkori magyar hatalom elbukott, határaink visszaszorultak a Kár-
pátokra, s a Kárpátokon túli magyarok is elasszimilálódtak, vagy megfogytak.
Amikor tehát az összeszoruló magyar településrendszer szélén önállósult a ro-
mánság egyik része s ezzel egy időben nívóban lesüllyedt. Az erdélyi románság
a többi, magyarokkal keveredő szomszédok sorsát élte: magyar segítséggel mű-
velődött, megindította a román irodalmat, nacionalizmust, tagjai fejlesztését
szellemi és anyagi téren, s amikor testvéreik a Kárpátokon túl megkezdték
államuk modernizálását, magasabb kultúrájukkal tömegesen a segítségükre
siettek. 

A magyarsággal való együttélés szabta meg teljesen a rutének és szlovákok
életét –, ami érthető, hiszen mindkét nép a maga egészében a magyarság tör-
ténelmi területén, a Kárpát-medencében él. A ruténeknek ugyan nagyszámú
rokonsága van a Kárpátokon túli kisoroszságban, de nemhogy ettől, de még a
Máramaros különböző folyóvölgyeiben élő részeitől is izolálva élt eddig ez a
primitívségét nehezen feladó nép. Völgyeikbe, mint ismeretes, reformációs,
uniós és kuruc törekvéseink jutottak fel – meg a búzánk, melynek fejében ők a
fát vágták, mely gazdasági együttműködést egyik mondájuk éppenséggel az
Isten művének tartja. Egykori nemzetiségeink közül a szlovákok illeszkedtek
bele legjobban a magyarság életébe. Egyéb nemzetiségeink mind kivívták a kü-
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lönállás, önkormányzat némely formáját, csak a szlovákok nem: teljesen a ma-
gyar társadalomba s politikai szervezetbe építve éltek a múltban. Hogy ennek
ellenére nemcsak nem olvadtak be a magyarságba, hanem ők olvasztottak be
magyarokat, s jócskán gyarapodtak is, ez a legjobb cáfolata a hírhedtté kürtölt
magyarosítási vádaknak. A szlovákság nemcsak egyes szellemi áramlatait kö-
szönheti a magyarságnak, hanem a születését, a létét is. Szlovákká ugyanis
éppen azáltal lett, hogy magyar uralom alá került s így különvált a morva népi
tömegtől. Nyugati keresztyénné válását is a magyarság biztosította. A morvák-
hoz téríteni hívott délszláv Cirill és Metód a keleti egyház keresztvizét hintette
közöttük. Az északi és délszláv népek közé telepedett s római hitre tért ma-
gyarság azonban délen gátat vetett a keleti egyház terjedésének, s így az északi
szláv népek, elvágva Bizánctól, Róma kebelébe hulltak. Később a reformáció
hozta nagy kísértésbe a szlovákságot, mert a visszatérést kínálta fel neki a cseh–
morva testvérekhez a közös hitben s az általa fejlődő közös nyelvben, művelt-
ségben. Ekkor újra a magyarság állt a szlovákság oldalára. Pázmány s a
magyarság ellenreformációja a szlovákoké is volt s az ő körükben nemcsak az
új vallás elleni harcot, hanem a csehektől való elválást s a külön szlovák mű-
veltség megindulását is jelentette. Ha ily módon a szlovákság sorsának leglé-
nyegesebb mozzanatai is a magyarságtól függtek, könnyen érthető, hogy
fejlődésének, szellemiségének apróbb jelenségei is a magyar fejlődés függvényei
voltak. 

Ha majd valaki az előbbi csoportosításban írja meg Európa közepének ösz-
szefoglaló történetét, észre kell vennie, hogy a szomszédokat alakító magyar
hatások közül egyesek akaratlanok, mások tudatosak, s ami ezzel egy: részben
lényegesek, részben lényegtelenek voltak. Egy-egy ruhadarab vagy melódia át-
adása esetében mindenki látja az akaratlanságot s lényegtelenséget. Hasonló
javakat akármelyik nép kölcsönzött volna a szomszédjának, ha olyan centrális
helyzetbe kerül, mint a magyarság. Az olyan tényeket is jelentékteleneknek kell
minősítenünk, mint pl. telepedésünkkel az északi s déli szlávság elválasztását
és ezáltal az ortodoxia elgátolását s az északi szlávok Rómához térését. Ez
ugyan lényeges volt az északi szlávok sorsában, de nem a magyarság tudatos
vállalkozása eredményezte; akármelyik nép ezt idézte volna elő, ha a magyarság
helyére telepedik. Olyan jelenségeket viszont, melyek ha lényegtelenek voltak
is szomszédaink életében (mint pl. ötvöseink, humanistáink működése a német
szellem javára), de a magyarság tudatos és jellemző vállalkozásai közé tartoz-
nak, lényegeseknek kell tartanunk. 

Ezt meggondolva, a magyarság vállalkozásaiból, a belőle kisugárzó hatá-
sokból a következők a tudatosan végzettek s e szerint lényegesek: 

Egy Duna-menti hatalom kiépítése magyar vezetéssel. Ez a középkor fo-
lyamán elsősorban a Balkán felé valósult meg fokról fokra, mert erre a legnyi-
tottabb a magyarság törzsszállása: a Kárpát-medence. Legtartósabban a
délszlávokat kapcsoltuk a magyar hatalomhoz, közülük is legjobban a horváto-
kat. Rövidebb időre a bolgárokat is meghódoltattuk, néhány évtizedes élete
alatt Kunországot is. Rendkívüli erőfeszítéssel, de nem huzamosabban az
Északkeleti-Kárpátokon is kitágítottuk hatalmunkat Galícia felé. Már a XIV.
századra olyan domináló lett a szerepünk a Duna s a Kárpátok vidékén, hogy
új politikai alakulatok, mint pl. a román vajdaságok, csak a mi beleegyezésünk-
kel, fennhatóságunk alatt kelhettek életre. A török feltűnésével súlypontunk
mind északabbra tolódott. Királyaink a cseh és lengyel trónra, sőt a német csá-
szári koronára pályáztak. Ugyanakkor azonban nem gondoltak komolyan arra,
hogy a rendelkezésükre álló erővel a törökre támadjanak. Így az támadt ránk,
s hatalmi állásunkat szétrombolta, mert két hatalom, úgy látszik, nem fér meg
egymás mellett a Duna mentén. A törökök lassú visszahúzódásával a múlt szá-
zadban újra igyekezett Magyarország elfoglalni középkor végi helyét és szere-
pét. Ekkorra azonban nemcsak a magyarság s szomszédai szellemi és anyagi
erőviszonya változott meg, hanem a szélső nagyhatalmak is mindjobban bele-
avatkoztak – maguktól, vagy az egymás ellen pártot ütő kis népek kérésére – a

középső Európa ügyeibe. Emiatt a kísérlet csak futó eredményekkel járt – jól
tudjuk, többet újra el sem kezdhető. A magyarság politikai tehetsége, központi
helyzete és anyagi ereje által életre hívott egykori nagyhatalmunk legfontosabb
eredményének azt könyvelhetjük el, hogy szomszédainkat politikai függőségbe
hozta a magyarsággal, s ezzel biztosította a magyarság szellemi, kulturális misz-
sziójának az elvégzését. 

A keresztyén vallásosság, emberiesség, magasabb kultúra terjesztése és vé-
delme volt ennek a missziónak legnagyobb arányú vállalkozása. Ma már mind
több adat szól amellett, hogy a magyarság műveltséghordozó rétegeiben mélyen
keresztyénné lett. Szomszédaink felől nézve különösen világosan lehet ezt látni.
Alig tértünk a keresztyénségre, a XIII. század elején már energikusan vállaltuk
a legszélső római keresztyén nép szükségszerű feladatát: a mellettünk élő po-
gány és ortodox népek Rómához térítését. A pogány kun királyt s népét hama-
rosan meg is keresztelhette az esztergomi érsek. Az ortodox népek már
szívósabban védekeztek s nemcsak a térítő szerzeteseinknek, hanem térítő had-
járatainknak is nagyrészt ellenálltak. Mindazonáltal sikerült a balkáni népekben
egy olyan vékony katolikus réteget teremteni, melyre a katolikus propaganda
az újabb időkben is állandóan támaszkodhatott. Bár a következő századokban
védekezésre szorultunk a mohamedán törökkel szemben (mert ismeretes, hogy
nemcsak a magyarság, hanem a keresztyénség és a nyugat-európai világ leg-
nagyobb arányú védekezése is volt a törökök elleni hosszú harc), ha egy kicsit
is lélegezhettünk, rögtön megkíséreltük a nyugati keresztyénség kulturáltabb,
erkölcsösebb, humánusabb levegőjét terjeszteni a nem magyarok között. Az
erdélyi fejedelmek a rutének, de főleg a románok között próbálták meghonosí-
tani a reformációt. Az utóbbiaknak lefordították az ó- és újtestamentumot, a
Heidelbergi-Kátét s egyéb szertartáskönyveket. Ezek által ugyan csak minimális
mértékben sikerült híveket szerezni a románok között a reformációnak, de si-
került legalább egy nagy, megindító lökést adni a román művelődésnek. Az er-
délyi fejedelmek vállalkozásánál jobban sikerült a jezsuitáké. Talán azért, mert
kevesebbet kért a ruténektől, románoktól: külön szokásaik megőrzése mellett
a pápa elismerését. Az unió újabb nagy eredményt hozott a románokra nézve:
a magyarországi latinság, humanizmus megismerésén keresztül nemzeti tudatra
ébredésüket. Példájuk világosan mutatja, hogy a nyugati keresztyénséget ter-
jesztő vállalkozásaink nemcsak a mélyebb vallásosság és emberiesség növeke-
désével jártak, hanem egyúttal a művelődés emelkedésével is. Ebben nyugati
szomszédainkat is segítettük. Dürer a művészetük hírét emelte, néhány huma-
nistánk a közös európai műveltség fényét, reformációnk s erdélyi fejedelmeink
a protestánsok közös erejét. 

Harc a szabadságért – ebben jelölhető meg a szomszédok szemével a ma-
gyarság egy másik jelentős teljesítménye a múltban. Első nagyarányú szabad-
ságküzdelmünk a török ellen folyt, s e szabadságharc hősei, főleg Hunyadi
János, nemcsak a mi hőseink lettek, hanem, amint délszláv, bolgár, román mon-
dák bizonyítják, töröktől sújtott déli szomszédainké is. Jól ismeretes, hogy a
török ellen nemcsak a magyar szabadság, hanem a szerb, a horvát, a bolgár, a
román szabadság reményét is szívünkben hordtuk. Nem lehetett ez másképp,
amikor annyi menekült keresett köztünk, várt tőlünk védelmet. Hogy a magyar-
ság szabadságharcos híre mennyire el volt ekkor terjedve, legjobban a szlovének
Mátyás király-mondái bizonyítják, egy kis nép szabadság utáni sóvárgásának
szülöttei. A labancok elleni mozgalom – ezt is jól tudjuk – szintén nemcsak a
magyarság küzdelme volt a szabadságért, hanem a szlovák, rutén, részben
román, szerb jobbágyok küzdelme is. Hogy az 1848-as szabadságharc már
részben vált csak közös küzdelemmé – holott a nem magyarok számára is
egyenlőséget hirdetett, ennek komolyságát Kossuth konföderációs tervei eléggé
hirdetik –, ez annak tulajdonítható, hogy a friss nemzeti érzéssel felhevített
szomszédok vérmes hatalmi reményeket tápláltak magukban a magyarság ro-
vására, és sanda szemmel nézték még az ő javukra szolgáló mozgalmakat is,
ha az a magyaroktól indult el. 
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A nemzeti művelődés és szellem támogatása – ezt is köszönhetik a szom-
szédok a magyarságnak. A napjainkban folyó kutatásokból mindinkább kiderül,
hogy Bécs mellett Pest egyenrangú társként terjesztette a Duna-menti népek
között a felvilágosodást és a nacionalizmust. A Pestre gyülekező nem magyarok
hatása alá kerültek a fellendülő magyar költészetnek, tudománynak, csodálattal
töltötte el őket a művelődési intézmények, akadémia, nemzeti színház lelkes
felállítása. A magyar példától felbuzdulva ők is elkezdték nemzeti művelődésük
emelését. Rendelkezésükre állt az egyetemi nyomda, mely a felvilágosodás ko-
rában Európa legtöbb népének terjesztette a világosságot adó betűt, művelő-
dést. A szlovákoknak már Nagyszombatban nyomtatott ellenreformációs
könyveket, Pesten a pánszlávizmust ébresztgető szláv történeti, néprajzi, szép-
irodalmi műveket nyomtatta számukra, de a horvátok s szerbek számára is. Az
első román tudósok éppenséggel lektorai voltak a nyomdának s természetesen
vele nyomtatták történeti, dákó-román kontinuitást felvető könyveiket. Hazai
nemzetiségeinknél messzebb is nyúlt a nyomda munkája: az első bolgár könyvek
90%-át is benne nyomták s a görög kolóniákat is ellátta könyvekkel. Könyveik
kinyomtatása mellett olvasókörök, egyesületek, folyóiratok alapítására is kor-
látlan lehetőségeik voltak Magyarországon a szomszéd népeknek, a mai
meggonoszodott világban századrésznyivel is megelégednénk az országunkon
kívül élő magyarok számára. Ma már tudjuk, hogy szomszédaink nemzeti mű-
velődésének eme pártfogolásával kígyót melengettünk keblünkben, de ez mu-
tatja éppen kulturális küldetésünk önzetlenségét. 

A civilizáció emelése magától értetődően vált a nagyobb anyagi kultúrával
és fejlettebb társadalommal rendelkező magyarság kötelességévé. A középkor-
ban jórészt mi ismertettük meg délkeleti szomszédainkkal a város fogalmát, a
románok földjén a városok lakói is egyrészt magyarok voltak. Ha összeállítanánk
a környező népek magyarból kölcsönzött szókincsét, az is megvilágosodnék,
hogy középkori iparunknak s kereskedelmünknek milyen nagy szerepe volt a
szomszédság ellátásában. Néhány iparágunk, mint pl. az ötvösség, virágzása
idején nemcsak délkeletre, hanem nyugatra is szállított, mert újszerű színpom-
pás alkotásait ott is szerették. Az újkorban 1848 után sajátos módon szakem-
bereink, mérnökeink, gazdászaink, orvosaink nagy csoportja állt a szomszédok
rendelkezésére. Az új Magyarország felépítésére nevelt szakférfiaink ugyanis
1849 után emigrálni kényszerültek (hiszen bennük, az új liberalizmus első lel-
kes híveiben éltek leginkább a szabadság eszméi), s a modernizálódni kezdő
Romániának, Bulgáriának, Törökországnak ajánlották fel munkájukat. Örö-
kükbe azóta mindig léptek újabb magyarok, gyáriparunkkal, szakműveltségünk-
kel állandóan fokozódó mértékben kelünk szomszédaink segítségére. 

A szociális igazság hirdetése az egyetlen hang, melyet a legújabb korban, a
mesterségesen szított környező magyarsággyűlöletben szomszédaink tőlünk
felfogtak. Bizonyára még mindig van köztünk, aki megrökönyödik azon, hogy
századunkban egyetlen egy magyar nevével közelíthettünk csak szomszédaink
felé, Ady Endre nevével. De hogy a magyarságtól való elfordulásnak s legfeljebb
csak magyar jelleg nélküli szórakoztató irodalmunk és iparunk átvételének ide-
jén egyedül Ady Endre versenyezve lefordított költészete talált lelkes fogadta-
tásra a szomszédos népek körében, ez korántsem lehet véletlen. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy miként sáfárkodunk a szomszédságunkkal való vi-
szonyunkból adódó tanulságokkal, a magyar önismeretnek e jelentős tételeivel,
rögtön szemünkbe ötlik, hogy csak egy van közülük a magyar köztudatban el-
terjedve: a Duna-menti kis népeket összefogó magyar politikai hatalom tétele.
Híven kifejezi ezt a »Magyarország és szomszédai« c. kötet is, melynek bevezető
tanulmánya legfőképp ezt emeli ki az egész kötet anyagából. S ez nemcsak e
tétel elterjedtségét, hanem elterjesztésének szándékát is bizonyítja, különben
nem szerepelne egy idegen nyelven tájékoztató, magyar felfogást sugalmazó
kötet élén. 

De vajon helyes-e a szomszédainkkal való viszonyunkból ezt a tételt leszűrni,
s okos dolog-e, a magyarság javát szolgálja-e ennek a tételnek a terjesztése?

A fentebb vázoltakból akárki meggyőződhetik, hogy csak ez a tétel hiányos,
csökevényes magyarázata múltunk törekvéseinek, s ebből következőleg, nélkü-
lözvén a tárgyhoz való hűséget, nem szolgálja a magyarság javát sem. Soha
jobb alkalmat, hogy erről a magyarság véglegesen meggyőződjék. 

Napjainkban mindjobban kiviláglik, hogy a közbülső, nagy népek közötti
Európában lejárt a politikai hatalomépítés ideje. Ehhez ugyanis a múltban is
sok erő kellett, a jövendőben pedig éppenséggel döntő jellegű anyagi fölény
szükséges, amilyen erővel, fölénnyel egy kis nép sem rendelkezik már Közép-
Európában a másik fölött. Szomorú háborús éveink napnál világosabban mu-
tatják, hogy hatalomra csak azoknak a népeknek vannak esélyeik, amelyek egy
egész kontinens erejét a szolgálatukba tudják hajtani. Csak nevetni valók va-
gyunk, mi, a közbülső Európa kis népei, akik arról álmodozunk, hogy a hata-
lomépítés a legfőbb tennivalónk. Ám legyen bolond valamelyik szomszédunk s
hullattassa fiai vérét illuzórikus hatalma érdekében. Nekünk sokkal drágább a
múltban eleget öldökölt, pusztított népünk, semhogy – önvédelmén kívül – ere-
jét meghaladó vállalkozásokra buzdítanánk. A fényes tervezgetés, a dicsőség
után való vágyakozás az ifjú dolga, a férfi kötelessége a reális látás. Várjuk,
ölbe tett kézzel, hogy erre más figyelmeztessen bennünket? Alig kaphat az
ember hidegebb zuhanyt a nyakába, mintha az »Ungarn und seine Nachbar«
c. kötet bevezetője után egy német szerző rokon tárgyú könyvét forgatja. Sorba
vesz bennünket, Duna-menti kis népeket s megállapítja, hogy ideig-óráig mind -
egyikünk teremtett egy-egy birodalmat, de e birodalomnak tartóssága és jelen-
tősége az osztrák kivételével nem volt nagy. E megállapítás ugyan felszínes,
arra azonban jó példa, hogy kívülről mint ítélnek meg minden hatalmi szándé-
kot, mely a Duna mentén születik. S belülről nézve hogy festenek ezek a hatalmi
szándékok? A két háború között megteremtették a kisebbség rút fogalmát. La-
pozzuk végig valamelyik kisebbségi folyóiratunkat. Mikről lehet benne olvasni?
Elveszik az anyanyelvi iskolákat; érthetetlen idegen nyelv zavarára kényszerítik
az apróságokat; elcsigázott papok, tanítók lopva oktatják a gyerekeket anyjuk
nyelvére; betiltanak újságokat, folyóiratokat, könyveket; bezárják az egyesüle-
teket, nacionalizálják az üzemeket. Örülhetünk, ha fejedelmeink egykori szék-
helyén, honnan bőkezűen terjedt valamikor a műveltség sugara magyarra, nem
magyarra, legalább egy szövetkezeti kalendárium megjelenhetik – már a XVIII.
században fejlettebbek voltak közművelődési viszonyaink – lesüllyesztett népünk
számára. Mindezekből meg kell értenünk, hogy a közbülső Európában egy-egy
hatalmi szándék tartós megvalósítására nincsenek meg az anyagi erők, ideig-
lenes megvalósítása pedig vállalhatatlan sorsot, emberi megalázást s így végső
fokon erkölcstelenséget hoz magával. Igen őszinte és becsületes dolog, ha ezt
a magyarság ismeri fel és a magyarság terjeszti el kis szomszédai között. Mert
nagyon jól tudja minden ebben a kérdésben valamelyest is tájékozott, hogy a
közbülső Európa minden egyes kis népében megtalálható hatalmi álom legin-
dokoltabb a magyarságban. Részint azért, mert ezt a hatalmat az összes kis
népek között a legtartósabban ő valósította meg, részben pedig azért, mert
számánál, lakóhelyének központi jellegénél s nagymértékben kiaknázható szel-
lemi és anyagi előnyeinél fogva valamilyen hatalmi állás megépítésére a legelő-
nyösebb feltételekkel még mindig ő rendelkezik. Szavait hát nem a félelem,
vagy tehetetlenség, hanem a józan belátás diktálja. 

Nem kell a magyarságnak gondolati salto mortalékat, vagy a múlt és jövendő
nemzedékek előtt kárhozatosnak ítélt öncsonkítást végeznie, hogy megtalálja
az új helyzetben a maga útját. Csak a múltját kell a maga valódi értelmében ta-
nulságul állítania. Bizonyos ugyan, hogy akkor volt a legnagyobb a tekintélye s
legintenzívebb a hatása, amikor a politikai hatalma is nagy volt, amikor a misszi-
onáriusok kíséretéül fegyveres csapatokat küldött a Kárpátokon túlra. De vak-
ság meg nem látni, hogy – hatalmunk csökkenésével – voltak már nekünk
fegyveres kísérők nélküli misszionáriusaink is. Az egyetemi nyomdába nem pus-
kával hajtottuk a románok tudósait, szomszédaink mellének nem szegeztünk
pisztolyt, hogy Adyt lefordítsák. Politikai, fegyveres hatalom nélkül is hatásunk
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alá tudtuk vonni mi a szomszédainkat. Mert, hogy politikai fensőbbség nélkül
is hatásokat sugározhat ki magából egy nép, ez egészen bizonyos. Ha hatalom
nélküliek lesznek is a jövendőben a közép-európai kis népek, ez korántsem je-
lenti azt, hogy egymástól függetlenülnek. Az egyenlőség nem jelent egyforma-
ságot, különösen nem népi kollektivumok között. Az egyes népek sajátos erői,
múltjukból, lakóhelyükből eredő előnyei és hátrányai mindig kifejezésre fognak
jutni. Egy városlakó és iparos nép az egyenlőség kedvéért nem várhatja meg
mondjuk egy pásztor s paraszt nép utána fejlődését. A múltban gyűjtött erőket
az egyelőség határain belül is felhasználhatja egy nép a maga javára. Az egyenlő
hatalmú népek is szívesen elismernek maguk között egy-egy reprezentáns nem-
zetet, mely különleges helyzeténél és különleges szellemi erőinél fogva a leg-
méltóbb arra, hogy szomszédai, egy nagyobb táj képviselője, kifejezője s a
modern gondolatok, eszmék terjesztője legyen. 

Részigazságuk azoknak is van, akik a magyarság és szomszédai viszonyából
csak azt látják, hogy a magyarság valamikor uralma alá hajtotta a környező
népeket. A teljes igazságot azonban azok találják meg, akik felismerik, hogy
a magyarság törekvéseinek igazi rugója – hatalma terjesztésével, vagy anélkül
is – a dunai táj reprezentálása, a kis népek élére jutás volt. Rögtön
megállapithatjuk, hogy ez a szándék a legújabb korig sikerrel is járt s a kör-
nyező kis népek kényszerítés nélkül, önszántukból reprezentáns népnek is-
mertek el bennünket. A jelenben azonban, akármilyen tisztán érezzük is
magunk, most is, a reprezentálásra való méltóságunkat, elméleti úton is, akár-
mennyire is megindokolható, hogy gazdagabb múltjából, feltehetőleg, a ma-
gyarság örökölte a legtöbb erőt ahhoz, hogy a kis népek élén álljon –, önáltatás
volna, ha azt hinnők, hogy Közép-Európa kis népei a maguk élén ismernek
el bennünket. Ennek az oka egyszerű s nem a végzetes gyűlölködésben rejlik.
A magyarság ott ragadt meg, ahová már a szomszédai is eljutottak: küldetés-
tudata, tervei között hatalmi szándéka áll az első helyen – ezt, amint erről már
volt szó –, a »Magyarország és szomszédai« c. kötet bevezető tanulmánya is
igazolja. Lemondott arról az erényéről, mellyel a múltban Közép-Európa élén
tudott állni: az újabb, a fejlettebb, a magasabb rendű gondolat, erkölcs hirde-
téséről és megvalósításáról. A múltban jól tudtuk, hogy keresztyénségünk mé-
lyebb emberséget s műveltséget jelent, mint szomszédainké; nem késlekedtünk
ezért velük azt megismertetni és elfogadtatni. Hamarább rájöttünk, hogy nem-
zeti vonásaink, szellemünk megfinomításával addig rejtőző értékeket tudunk
népünkből felszínre hozni; segítettük szomszédainkat, hogy erre a tanulságra
ők is rájöjjenek. Mindegyiküknél többre becsültük a szabadságot; de nemcsak
a magunk, hanem az ő szabadságukért is küzdöttünk. A mindennapi élet ké-
nyelmesebbé, fejlettebbé tételére jobban megvolt a módunk; nem voltunk
önzők, ahol csak tehettük, szomszédainknak is segítettünk ebben.  Nem tud-
nánk, hogy mi az az újabb, fejlettebb, s magasabb rendű gondolat, melynek
hirdetésével és megvalósításával régi szerepünk örökébe léphetnénk? A ma-
gyarság iránti gyűlölködésben is megnyilatkozó, Ady felé irányuló egyöntetű
elismerés megmutatja: a szociális gondolat. Dühös, ordító sovinisztákat mi
hiába nevelnénk; ehhez jobban értenek a szomszédok. Hatalmi és küldetéstu-
datunkat csillogó tisztaságúvá kicsiszolhatnánk; ezt már az újabb időben a
szomszédaink is nagy igyekezettel teszik, vagy jórészt már meg is tették. Nem
kímélve vitéz férfiaink életét, hatalmunkat egy ideig tán messze kiterjeszthet-
nénk; a szenvedések s erkölcstelenségek olyan zuhatagát bocsátanánk európai
tájunkra, amilyent egyes szomszédaink keserű emlékű vállalkozásai után, de
tisztán elméletben, gondolatban sem vállalhat a legjobbjaiban mindig magas
erkölcsű magyarság. Ha megmaradunk a régi, kipróbált dolgainknál: bátran
kitartunk a jobb, a nemesebb, az emberibb mellett, felemeljük a szavunkat a
szabadságért, de nemcsak a miénkért, hanem a többi kis népekéért is, elöl -
járunk az élet, a civilizáció fejlesztésében, és mindenekelőtt mintaszerű társa-
dalmi és gazdasági rendet teremtünk a magunk portáján –, amit nemcsak a
mi népünk, hanem szomszédaink is várnak –, újra megnyílik előttünk a lehe-

tőség, hogy Közép-Európában a rend, a jog, az igazságosság és emberiesség
képviselői legyünk, egyszóval a kis népek élére kerüljünk. 

Ez a gondolat manapság bizonyára nemcsak bennünk merül fel, de mellénk
szegődik a legszorosabban. Az Isten szerencsés helyzettel áldott meg bennün-
ket, a közbülső Európának a közepébe tett. A kis népek koszorúban vesznek
körül s a rokonság jogán a Baltikumig elhat a szavunk. A finnektől a törökökig
Közép-Európának minden kis népéhez van kapcsolatunk s ezzel egyetlen más
nép sem dicsekedhetik. A két oldalról határoló nagy népek közül ellenben egyik
sem rokonunk; rokonunk s megértőink csak a nagy népek között elszórt kis
népek között vannak, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint mi, segítséget
csak gondolatokban, eszmékben adhatnak, akárcsak mi nekik. Pártütést tehát
sohasem szervezhetünk azzal, hogy valamelyik idegen hatalomnak szállást csi-
nálunk a kis népek Európájában a magunk hasznára s többiek kárára. Erre a
múltunkban sem voltunk képesek. A bizalom nagyobb lehet hát a magyarság-
ban, mint a szomszédaiban, melyek közül szinte mindegyik valamely rendszerint
rokon fajú nagy nép segítségével akart és akar a többiek rovására előnyös hely-
zethez jutni. Példának említhetjük erre a cseheket, akik indokolatlan hatalmi
álmaikat követve, szinte gyakorlattá alakították ki idegen nagyhatalmak kegyei -
nek koldulását, azaz a kis népek elárulását. Ha őszintén a tiszta lélekkel a dolog
velejére nézünk, annak is világossá kell lennie, hogy szomszédaink nagyobb ré-
szével lényegileg csekélyek, inkább csak mesterségesen szítottak az ellentéteink.
Településünk pl. a szomszédos északi s déli szláv népek felé korántsem annyira
kuszált, hogy ne volna közöttünk megállapítható a Kárpát-medence békéje ér-
dekében egy közösen elfogadott érdekhatár. Kibékíthetetlennek látszó ellenté-
teink csak a románokkal vannak – a magyar s román szorulna egyébként a
legjobban egymás támogató barátságára a másfajú népek özönében –, de talán
ezek is megoldhatók lesznek egyszer valahogy. Ahhoz mindenesetre nem elég
jelentősek, hogy a magyarság különlegesen előnyös helyzetét a közbülső Európa
kis népeinek társaságában elrontsák. 

Az előnyös helyzet önmagában azonban nem elegendő. Ha a magyarság
tudatosan nem vállalja a kis nép szerepet, azaz nem vitatja meg a gondolatot,
nem szereli azt fel múltjából s jelenéből vett érvekkel, és nem igyekszik szerte
küldött kultúrképviselőivel a hírét elterjeszteni, jelentéktelenségbe süllyedhe-
tünk Közép-Európa kis népei között. A »mi mindenről lekésünk« ebben a do-
logban is veszedelmesen kísért. Míg egy magyar Duna-menti hatalom
másoknak gyűlöletes, nekünk jóleső érzésében szunyókáltunk, mások mindent
megtettek, hogy a kis népek élére kerüljenek. Így pl. a csehek, akik már régen
felismerték a reprezentáns kis nép gondolatának jelentőségét. Propagandájuk
már régóta hirdeti, hogy a cseh Közép-Európa legtöbb szellemi erővel ren-
delkező kis népe, a humanizmus képviselője. Vajon el tudjuk-e hitetni a vi-
lággal, hogy a mi szellemi erőnk s emberségünk semmivel sem kevesebb, sőt
mindez a csehekben a múltban komoly magyar támogatást kapott? A világot
vad hírek és híresztelések keringik be ezekben a súlyos esztendőkben. A gyű-
lölettől szított elfogultság, elkeseredés és düh, az ügyes helyezkedés és meg-
alázkodás súlyos veszedelmeket, változásokat hozhat még Közép-Európa kis
népeire. De ha egyszer, a háború elmúltával ennek a tájnak a természetes
erői szabadon fejlődhetnek, ha a népeket a józanság s nem az elvadult érzelem
fogja egymás felé vezetni, a magyarságnak a közép-európai kis népek élén
kell állnia, mert erre rendelte helye, múltja s népében összegyűlt szellemi
ereje.”

Ezt az írást nem kell magyarázni, önmagát magyarázza. Minden sora fontos,
nincsenek felesleges részletei. Minden sorának jelentősége van a pontos meg-
értéshez. Elolvasva, világosan láthatjuk az élet különböző területein megjelenő
magyar szerepet szomszédjaink történetében. Cáfolhatatlanul! Mégis kiemelek
valamit a kitűnő összefoglalóból és a bírálatból:

„Napjainkban mindjobban kiviláglik, hogy a közbülső, nagy népek közötti
Európában lejárt a politikai hatalomépítés ideje. Ehhez ugyanis a múltban is
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sok erő kellett, a jövendőben pedig éppenséggel döntő jellegű anyagi fölény
szükséges, amilyen erővel, fölénnyel egy kis nép sem rendelkezik már Közép-
Európában a másik fölött. Szomorú háborús éveink napnál világosabban mu-
tatják, hogy hatalomra csak azoknak a népeknek vannak esélyeik, amelyek egy
egész kontinens erejét a szolgálatukba tudják hajtani. Csak nevetni valók va-
gyunk, mi, a közbülső Európa kis népei, akik arról álmodozunk, hogy a hata-
lomépítés a legfőbb tennivalónk.”

A múltunk, melyre büszkék lehetünk, erőt adhat nekünk a folytatáshoz, az
elkövetett hibák pedig biztonságossá tehetik az útválasztást. Nem kell lemon-
danunk példát mutató szerepünkről, de nem szabad általa hatalmi törekvéseket
dédelgetni. Nem várhatunk hálát, de ha nyomunkon haladnak, az már elegendő
ahhoz, hogy a nagyok árnyékában saját fejlődésünk biztosítva legyen. Erről
szólhat a Visegrádi Négyek (vagy egy részben kibővített formájának) növekvő
fontossága s talán jövője.

y

Ismerjük meg jobban szomszédainkat
Lévay Endre: Három arc a horvát irodalomból 1944/4.

Amikor egy szomszéd nép irodalmát ismertető írást fogad be lapjaira a Hitel,
mintha visszatérne az első számok nagyobb merítéséhez Akkor még nem csak
a Helikon és a Pásztortűz folyóiratok jelentették meg a szellemi kör szépíróinak
munkáit, s nem csupán nemzetpolitikai szempontból fontos témákkal foglalko-
zott. De ma már ismeretes, hogy ez nem így van. Ugyanis a szomszéd népek
megismerése valódi nemzetpolitikai szükségesség.  A Trianonhoz vezető út ta-
nított meg arra, hogy jobb lett volna sokkal mélyebben ismerni szomszédainkat,
különös tekintettel azokat, kiknek nemzettársai Magyarországon belül is éltek.
Ugyanakkor ez az önismeretet is szolgálja, mert az egymásra hatások felisme-
réséhez elengedhetetlen.

„Kevés nemzet van, amely egész élete folyamán igazán gondolkozott és iga-
zán írt (Taine). A kis nemzetek között még elenyészőbb az olyan népek száma,
amelyeknek »tökéletes« és értelmiségük lélekszámához viszonyítva »nagy« iro-
dalmuk van. Kultúrájukban, szellemi termékeikben sok az utánzás és jóval több
a nagyoktól kölcsönzött élmény, mint az eredeti irodalmi emlék. Az emléktelen
népek az ismeretlenség rideg takarója alatt alusznak, de az emlékkel élők al-
kotnak és alkotásaikkal örökös egymásra hatásban élnek. Így a hasonló folklór
a népek sorsfordulóit is azonos keltezéssel jelöli meg: az idő hajlása egyaránt
sújtja vagy egyformán emeli föl őket a cselédsor sötétségéből a szabadság ma-
gaslatainak tiszta fényébe. 

Ilyen sorsforduló volt a Duna-völgyi kis népek életében 1848. Négy híján
immár 100 esztendő választ el a történelmi napoktól, s ez a távlat éppen ele-
gendő ahhoz, hogy a letűnt korszak átalakító, újító erejének minden hatása és
kései visszhangjának legrejtettebb élménye is megvilágosodjék és a nagy szel-
lemek alkotásaiban valósággá váljék. 

1848 a Duna-völgyi történelem egy évszázadának küszöbe, amelyen át kis
nemzetek a nagyok nyomába léptek; a szellemi életnek bővizű forrása, termé-
kenyítő ereje és íze még ma is benne él az irodalomban. Magyar indítás volt,
de a szomszédos országokban is megtalálta a szabadságvágy rejtett csíráit és
hasonló erjedést indított meg a legkülönbözőbb ajkú népek között. A déli szlá-
vok egy része, a horvátok és a szerbek, bár ellene fordultak, annyit azonban
merítettek belőle, hogy megcsinálják a maguk »negyvennyolcát«. Géniuszaik
megérezték, hogy a magyar tűz perzsel, s egy egész évszázadra szóló máglyát
rak Petőfi a szabadság szellemének. A tűz s annak parazsa, amely az elhamvadt
ország temérdek hamuja alatt maradt, a múlt század legnagyobb vállalkozása

volt, s irodalmunk talán soha nem kapott ilyen lendületet a jövő fele, mint
Petőfiék megjelenésével. 

1848 a magyar lángelmék mellett horvátokat is termett, mert a Duna part-
járól a Száva partjára is elvitte a megújhodás szelét. Ezekre az évtizedekre esett
a horvát »Preporod« (a nemzeti megújhodás kora) is, majdnem egy időben a
magyar szellem fölszabadulásával, s hiába nevezte Krlezsa Miroszláv tűzijáték-
nak e korszak művét, Jellasics horvátjaiban ugyanez a tűz ébresztette föl a nem-
zeti romantika szavát. 

A horvát irodalmi kritika e korszak költőit a nemzeti hivatás képviselőinek
nevezi, akik a többi elkésett kis nemzet mellett mintegy 50 esztendővel később
érkeztek el a nemzeti romanticizmushoz. A népi, nemzeti szellem, a tiszta, ősi
nyelv az érintetlen falvakból bevonult az idegen kultúrájú városokba s ott nyu-
gat-európai mintára megalkotta az új horvát kultúrát. Mazsuranics Iván és
Preradovics Petar, a romantikus líra első szálláscsinálói már társadalmi és iro-
dalmi keretet építettek s ezeken belül a külföldi hatás szerepe csak a formákra
vonatkozhatott. Az új korszak levegője – Petőfiékhez hasonlóan – megtelt népi
szellemmel s a fejlődés során Senoa Auguszttal irodalmi ízlést, Strossmayerrel
pedig határozott nemzetszemléletet teremtett az országban. (A jövevény elem
itt is épp úgy szóhoz jutott s előkelő szerepet kapott, mint 1867 után Magyar -
országban.) Korunk horvát nacionalizmusa innen kapta társadalmi szemléletét,
sajátos hangját és jellegét. Éledt és lassan kibontakozott az új társadalmi rend,
a horvát középosztály; nyugat katolikus világa és a balkáni pravoszlávia közel-
sége ugyancsak hozzájárult világszemléletének kikristályosodásához, és ahhoz,
hogy egy évszázad szellemi hagyománya szinte egyedülálló nemzeti jelszóba
sűrűsödjék. »Bog i hrvati«, Isten és a horvátok nem a napi politika üres szólamát
jelenti, mérhetetlenül több annál, mert a megújuló népi szellem tartalommal
töltötte meg. A két szó mindenekelőtt a faji s lelki alkatra mutat, de tovább is
megy, mert nemcsak jelleget, hanem sorrendet is jelöl. Van benne elhatárolás:
a nép függetlenítése minden mástól. Ha Délkelet-Európa történelme, irodalma
az itt élő kis nemzetek közösségének kérdését veti föl, e jelszó tartalmával és
külön jelentőségével a többiek fölé emeli népét. Isten után a nép, s ennek tudata
maradéktalanul benne él a népben. 

Az irodalomban a horvát nemzeti romanticizmus még ma is hírt ad erről,
de e szellemi irányzat legmarkánsabb képviselője már 82 esztendős és régi
eszméitől csaknem akkora távolság választja el, mint életkora. 

Nazor Vladimir, a századforduló legnagyobb horvát lírikusa, az Adria ro-
mantikus szigetvilágának szülötte; költői lelkét a dalmát part ezer éves emlékei
termékenyítették meg. Spalato, Sebenico, Raguza kultúrája adott neki indítást.
Az ősi környezet először mitológiai alakokat keltett életre lelkében: bibliai le-
gendái után a horvát királyok alakjai jelentek meg a strófák között. Tomiszlav,
Kresimir és Zvonimir uralkodói nimbuszát ugyan megszépítette a messzeségből
idéző költői képzelet, de ezek a királyok mégsem jelentették azt a horvát nép-
nek, amit Dusan cár vagy Lazar jelentett a szerbeknek. A dicsőítő ének helyett
itt a panasz, a sírás hangja hallik: vágyakozás a nagyság, a gazdagabb nemzeti
élet után, mert ami volt, arra több árnyékot vetett a múlt, mint amennyi fényt
tudott elővarázsolni a legendák arannyal, ezüsttel, drágakővel kirakott világa.
Kísérletek voltak ezek egy nagy nemzeti hősköltemény, egy horvát »Roland
ének« megírására, de alakjai épp oly sápadtak, erőtlenek maradtak, mint Arany
János aggastyán istenei és hősei Buda halálában. 

Az első versek arról a távoli világról szóltak, amelyeknek semmi, vagy vajmi
kevés kapcsolata volt a költő korával. Egyénisége a legendák szövevényeiben
elveszett, de nem is kereste önmagát mindaddig, amíg egyetemi tanulmányai
ki nem szakították a mondavilágot elővarázsló dalmát környezetből – az ide-
genbe. A grazi egyetemi évek befejeztével a »szláv legendák« ciklusa is lezárult,
s a természeti szépségekben gyönyörködő, optimista költő helyett megjelent a
nagy romantikus egyéniség, aki az »Új versek« megjelenésével a nemzet leg-
nagyobb és legnépszerűbb nacionalista költőjévé vált. A »Líra«, »Az én világom«
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soraiban ismét visszatért a dalmát sziklák közé, de ezekből már nem a legendák
lágy ritmusa hangzik, hanem Ady délszláv rokon lelke szól az új idők új dalaiban.
A »Sarjú« című költeményében a legerőteljesebb a hang; a terméketlen, rideg
sziklák között élő nép tengernyi bánatának elzokogásán túl a sorok mélyéről
már a forradalmi hév tüze csap elő. De alig hogy fölgyúl, máris kialszik, mert
Nazor nem forradalmi lélek: hangjához jobban illik a sírás, mint a fogak csi-
korgatása. 

Jóllehet, az új versek nyomán egész »nazorizmus« támadt a fiatal horvát iro-
dalmi életben, a költő azonban nem azért vált nacionalista költővé, mert a nagy
szláv korfordulóban (1914) népéről akart szólni népének, hanem a benne élő
nyugtalanság, az örökös útkeresés kiolthatatlan vágya érlelte meg a nemzeti
romanticizmus kései dalnokát. 

Rimbaud vagy Petőfi életkorának majd háromszorosát érte meg eddig: egy
évvel előbb született, mint Ady s még ma is él. Túl hosszú életkor ez egy nyug-
talan lírai lélek számára. Nazor az epikusok lassú fejlődési menetét még prózai
munkáiban sem tűrte meg, poéta vére gyorsabb fejlődést követelt. A romantikus
líra hangja éppúgy elmaradt mögötte, mint évtizedekkel előbb a legendák színes
világa; Arany és Ady korát túlélve egy ideig a művészi formákra való törekvésben
élte ki magát. Az esztétikai kulturálódás azonban csak átmenetet jelentett Nazor
költészetének utolsó szakaszában, s nem megállapodást. A polgári életstílus
még mint nyugalmazott pedagógust sem kötötte meg, mert ősz fejjel nem az
elmélkedő tudós és esztéta útját választotta, hanem hátat fordított az individu-
alizmus világának, és legutóbbi írásaiban a kollektív eszméket szólaltatta meg. 

Költészete a horvát nép irodalmának és történetének három arcát mutatja. 
A horvát líra ideológiai és formai fejlődése a »Preporod«-tól (a nemzeti meg-

újhodás korától) Preradovics, Kranycsevics és Nazor Vladimir költészetén át
érkezett Krlezsa Miroszlavig. A fejlődésnek ez az útja a magyar líra Vörösmarty,
Petőfi, Arany, Ady vonalával mérhető, s a horvátok közül Krlezsa került legjob-
ban a magyar Hortobágy poétájának hatása alá. 

Irodalmi jelentősége és szerepe nagyobb, mint valamennyi elődjéé, mert a
horvát szellemi élet az ő műveiben emelkedik föl a nyugat-európai magaslato-
kig. Míves költő, drámaíró, elbeszélő és esztétikus, kultúrája öt nyelv gazdag
anyagából gyűlt össze. A zágrábi gimnázium falai közül indult, mint a horvát
főváros szülötte és a pécsi kadétiskolában, majd a budapesti Ludovikában öl-
tött egyenruhát; így ismerkedett meg a magyar kultúrával. A fiatal katonatiszt
huszonegy éves korában írta meg első novelláját »Zarathustra és az ifjú« cím-
mel és három évvel később (1917) jelentkezett első verseivel. A háborús évek
ünnepelt költője Nazor Vladimir volt, akinek romantikus hangja jobban meg-
felelt a régi világba feledkezett horvát értelmiségnek, mint a »Pan«, a »Horvát
rapszódia« és »A versek könyve« fiatal, forrongó poétájának mondanivalói. A
századfordulóban Horvátországban is sok minden elakadt, mintha megfenek-
lett volna a béke nyugalmas vizében, s a városokban is csak lassan kezdett ki-
bontakozni a szocializmus szelétől már érintett új társadalom arca. A közélet
magán viselte a monarchia bélyegét, s a kétnyelvű, felemás kultúra itt rekedt
maradványai a fővárosi palotáktól egészen a kisvárosi tisztviselőlakásokig to-
vábbra is őrizgették a múlt emlékeit. Elfordultak attól, ami ezt az életstílust
zavarta és azoktól is, akik a nemzeti élet belső revízióját akarták és átalakítá-
sának szükségességét hirdették. Krlezsa – Ady harcához hasonlóan – ennek a
régi világnak üzent hadat; harcolt is ellene bátran, de javító szándékában is
többet ütött a szomszédos idegenen, magyaron, osztrákon, svábon, mint a
saját fajtáján. 

Az a sajátos, szubjektív szemlélet, amely irodalmi kritikáiban megnyilatkozik
(Magyar változatok, Ady Endre költészete) és amellyel még ma is szemléli a
magyarságot, nem a széles látókörű költő tiszta élményeiből fakad, hanem ka-
tonatiszti emlékeiből táplálkozik. Bár múltjával gyökeresen szakított, hiszen vi-
lágszemlélete épp az ellenkező oldalra állította, legnagyobb élménye mégis az
osztrák–magyar neobarokk világ maradt. Ha lírája nem is, tanulmányai, elbe-

szélései és drámái csordultig teltek a monarchia hibáinak és bűneinek emlege-
tésével, olyannyira, hogy az osztrák és a magyar nép erényeinek – nem dicsé-
retére – fölemlítésére sem jut hely írásaiban. A »Glembay uraság«, a
»Haldoklás« erős iróniával megrajzolt társadalmi keresztmetszet; a főúri osztály
romlottságát, határtalan önzését és megalomániáját viszi színpadra legapróbb
részleteiben, megfeledkezve arról, hogy Horvátországban is a kastélyon kívül
élők jelentik a nemzetet közel egy évszázad óta, s ez a magyar földön is így áll.
A polgári társadalom pedig az egész Közép-Duna-medencében egyformán örö-
költe a letűnt világ társadalmi és politikai életének merev s a mai szemlélettel
sok tekintetben ellentétes jellegét. 

Krlezsa első drámai kísérleteit 1922-ben elutasította a zágrábi Nemzeti
Színház, pár esztendővel később a »Galicia« című drámai játékát a bemutató
kitűzött napján vették le műsorról. Nehezebben és több sikertelenséggel indult,
mint kortársa, Begovics Milán, mert nagyobb föladatokra vállalkozott. Az új
horvát drámairodalom megszületése kettőjük nevéhez fűződik, Krlezsa mégis
többet jelent, mert művei egy egész történelmi korszakot örökítenek meg a szo-
ciális tartalomnak és a művészi formának szerencsés egységesítésével. 

A modern horvát irodalomnak kétségkívül egyik legnagyobb egyénisége:
lírai költészete Verlaine, Rimbaud, Rilke és Ady hangját idézi: drámái mellé
magyar hasonlatnak Németh László »VII. Gergely« és »Cseresnyés« c. drámai
játékát állíthatjuk. Krlezsa Adyt fordította, de az ő műveit mind a mai napig
nem ismeri a magyar közönség. 

»A temérdek emberi gyarlóság és a sok-sok emberi jóság egészen másképp
fest, ha közömbösen, érdektelenül nézzük, és másképp, ha fölemelkedünk és
megvizsgáljuk magunkat és másokat a halhatatlanság perspektivájából. Csak
ilyen szemlélettel és az ilyen értelmezéssel élve érdemes írni.«

Budak Mile, a mai horvát próza egyik legnevesebb egyénisége írta ezeket a
sorokat az »Elvirágzott cseresznyefa« c. regénye elé, mint rövid bevezetőt,
amely pár szóban programot és írói példaképet jelöl meg. Mondanivalóiban azt
érezteti, hogy mindenekelőtt az erkölcsösség magaslatai felé tör, s meg nem
alkuszik, mert nem kenyere a divatos irodalmároskodás olcsó sikere. Közelebb
áll a néphez, az elesett parasztsághoz, mint a szocialista Krlezsa, aki ízig-vérig
intelektuell; mint epikus nem annyira a magas szellemi kultúrára, mint inkább
a lelki s etikai kérdésekre építette a maga irodalmát. Termékenysége nagy, sok
kötetes művekkel igazolja ezt a sajátos nacionalista társadalomszemléletet s
írói magatartást. 

Budak Mile alig másfél évtizeddel ezelőtt tűnt föl a horvát irodalomban no-
vellás kötetével. A »Hegyek alján« címmel összegyűjtötte a lapokban, folyóira -
tokban megjelent írásait, amelyek a likai hegyek szegény sorsú népének
szűkölködéséről, a kövekkel, a kegyetlen időjárással és a terméketlen földdel
vívott örökös harcról adnak hírt. Új hangot ütött meg eredeti alakjainak meg-
jelenítésével: jó kezdés volt és nagy ígéret. Első regénye, a »Feszület« 1931-
ben jelent meg, s nem sokkal később látott napvilágot az »Elvirágzott
cseresznyefa«. A négykötetes regény a karsztok rideg világának rajza. Főhőse
Bojanics Dragan, katonatisztből lett vidéki tisztviselő, aki tisztviselőcsaládból
származó feleségével végigküzdi a szürke, kispolgári élet minden megpróbál-
tatását. A világháború után nyomorúságos élet szakad rájuk, de még ennek az
egyensúlyát is fölborítja gaztetteivel volt tisztbarátja, Dujmovics Ivica. Az össze-
omlás elkerülhetetlen: Dragan baltával végez élete megrontójával s ezzel a maga
életét is megpecsételi. A kispolgári élet erőtlensége, felelőtlensége és tehetet-
lensége Dragan vallomásában bontakozik ki: 

»Én elismerem, hogy gyenge vagyok, de erősen hiszem, s meg vagyok szi-
lárdul győződve arról, hogy mindez, ami az életemben történt, nem az én
bűnöm. Ez a történelem... Tévútra kerültem, de csak azért, mert vergődésem-
ben nem is tudtam, hogy én vagyok az – vagy valaki más, aki eltévedt.« 

Az »Elvirágzott cseresznyefa« hősei esendő emberek s szentül hiszik, hogy
valaki más idézte elő pusztulásukat. 
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Budak igazi elbeszélő készsége »A tűzhely« c. négykötetes regényében mu-
tatkozik meg. Kristálytiszta epikájában a szláv lélek mélységei kerülnek fölszínre
olyan művészi tökéletességgel, hogy a horvát kritika méltán hasonlítja ezt a
nagy művet Dosztojevszkij »Karamazov testvérek«-éhez. A regényben egy likai
falu parasztvilágának belső életéről van szó: semmi másról, mint tűzhelyalapí-
tásról, de az akadályozott házasság körül kerekedő vihart Budak olyan drámai
erővel írja le négy köteten át, hogy műve szinte a nép eposzává szélesül s Rey-
mont-i mozdulattal öleli át a paraszti világot. A lelki ellentéteket, a bűnt és a
bűnhődést olyan lélektani tudással és plasztikus érzékkel állítja szembe, az em-
berábrázolást s a lelkekben feszülő tragikum mélységeit oly művészi erővel oldja
meg, hogy ezzel a folklorista zsánerű lélektani regény első s legerősebb horvát
képviselőjévé válik. 

A kispolgári társadalom és a parasztság él Budak műveiben: a polgár erőt-
lenül, akarat nélkül, a paraszt hittel és meggyőződéssel. Az egyik a megalkuvó
világ, amely tűr, belenyugszik mindenbe, abba is, hogy maradjon minden a régi,
a másik változtatni akar a sorsán. 

Legnagyobb regénye az utóbbi világ igazságait hirdeti. 
A Duna-medence sorsát alakító, romboló vagy építő események a modern

horvát irodalom békés és dolgos műhelyeit is földúlták. A vihar, amely, úgy lát-
szik, minden régi emléket s értéket elsöpör útjából, a szellem embereit sem
hagyja meg a helyükön. 

Nazor Vladimir ősz fejjel odahagyta otthonát, polgári kényelmét: a partizá-
nok táborába ment, s Tito tábornagy mellett a »nemzeti fölszabadító bizottság«
egyik vezetője lett. 

Krlezsa Miroszláv idegzetét összeroncsolta a pusztító idő: elméje elborult s
egy horvát írótárs jóvoltából valahol a hegyek között egy kis szanatóriumban
várja javulását. 

Budak Mile nem szenvedett nagyobb megrázkódtatásokat: a fővárosban ma-
radt s a Poglavnik usztasa kormányában miniszteri tárcát vállalt. A történelem
rendelte így az útjukat...”

És akkor – félretéve a tulajdonképpeni irodalomtörténeti ismertetőt – foly-
tassuk ezzel a gondolattal. Kiemelek néhány sort Budak Mile az „Elvirágzott
cseresznyefa” című regényéből. A főhős: Bojanics Dragan szájából: »Én elis-
merem, hogy gyenge vagyok, de erősen hiszem, s meg vagyok szilárdul győ-
ződve arról, hogy mindez, ami az életemben történt, nem az én bűnöm. Ez a
történelem... Tévútra kerültem, de csak azért, mert vergődésemben nem is tud-
tam, hogy én vagyok az – vagy valaki más, aki eltévedt.« 

Bizony, tanulhatunk egymástól. Budak nagyon sokat vitatott kérdéshez szól
hozzá ezzel a néhány sorral. A górcső alá nem került, már nem élő, és a nap-
jainkban vizsgált életútjuk végét járó, még élő sok honfitársunk mondhatná ezt
el magáról. A Budak által ábrázolt kort követő annál is embertelenebb idők,
végleg a történelem legaljasabb századává tették a XX.-at. Vajon versenyre kel-
het-e véle majd a XXI. század? De itt e sorok olvasása után azon is csodálkoz-
hatunk, hogy egy vesztes háború vége előtti hónapokban van igény e
kérdésekkel foglalkozni. 

y

Jó magyar politikusokat!
Horváth Jenő: A politikai nevelésről 1944/4.

I.
„A politikai nevelésnek az a része, mely az egész nemzetet érdekli, nagyrészt
a külvilágra és a vele való érintkezésre vonatkozó ismeretek nyújtásából áll.
Ezek az ismeretek nemcsak az általános műveltség szempontjából szükségesek

és fontosak, hanem azért is, mert azok alakítják a politikában vezető nemze-
dékeket.

Magyarország politikai kiválóságokban a legnagyobb nemzetek vezető em-
bereit is elérő arányt mutatott 1790 és 1848 között. Ennek a hat évtizednek
a történetében a magyar politikai vezetés színvonala mellett szembetűnő gaz-
dagságával találkozunk azoknak a tehetségeknek, melyek a modern Magyaror-
szág kialakításában közreműködtek. Még senki sem tekintett szét a régi magyar
országgyűlések munkáján és beszédein, senki a magyar vármegyék sokaságának
gyakran csak otthon szereplő vezető férfiain, azzal a szándékkal, hogy a magyar
politikai tehetség érvényesülését, alkotó munkáját felkutassa és megvilágítsa.
Ennek a munkának a részletekre kiterjedő elvégzése olyan ismeretlen gazdag-
ságát mutatná a magyar politika múltjának, milyennel a nagy nemzetek közül
is csak kevesen rendelkeznek. 

Ha mi magyarok keresnénk ennek a gazdagságnak az értékelését, azt le-
hetne mondani, hogy magunkat dicsérjük. De úgy véljük, nem lehet ugyanezt
mondani akkor, ha Magyarország nem magyar népeit, a nemzetiségeket kér-
dezzük meg. A magyarországi nemzetiségeket ugyanis a magyarellenes propa-
ganda rendszerint szembe szokta állítani a magyarokkal, és ha mi nem is
fogadjuk el őket ellenségeinkként, mint ezt a magyarellenes propaganda feltün-
tetni szokta, elfogadhatjuk őket a magyar politika kritikusaiként. Márpedig a
magyarországi nemzetiségek 1848 és 1871 között egy értelemmel azért kértek
maguknak jogakadémiákat, mert abban a feltevésben éltek, hogy a magyarok
1790 és 1848 között azért mutattak fel annyi politikai sikert, mert vezető em-
bereik megfelelő politikai műveltséggel és ismeretekkel bírtak s ezeket az is-
mereteket a magyar jogi oktatás keretében szerezték meg. A nemzetiségek
felfogása szerint a jogakadémia volt az, melyben a magyar szereplő emberek
ez ismereteket megszerezték, s maguknak a politikában fölényt és vezetést biz-
tosítottak. 

Kérésüket nemcsak azzal indokolhatjuk, hogy Magyarország nemzetiségi vi-
dékein jogakadémiák voltak és nem egyetem, ennek folytán természetes volt,
hogy a nemzetiségek a jogakadémiákat ismerték, nem az egyetemet. Inkább azt
kell mondanunk, hogy az egyetlen magyar egyetem akkor az ország fővárosában
volt, a vidék az akadémiát ismerte a maga egyetemének. Még inkább lehetne
azt mondanunk, hogy a nemzetiségek a magyar jogakadémiában keresték annak
a munkának a sikerét, melyet ma az egyetemek munkájának mondanának.” 

Száz év óta közmondásos minálunk, hogy nincsenek politikusaink. Azt
mondják, a szomszédok politikusai leiskoláztak minket, s vigaszunknak csupán
annyi maradt, hogy jórészt tisztátalan eszközökkel tették ezt. A politikai küz-
delmekben azonban nincsen intés, a bevitt ütést pontozzák. Vagyis a gátlásta-
lanság mindenkor előnyt élvez. Ennek tiszta eszközökkel történő kivédése
megsokszorozza a feladat nehézségét. Ehhez kellenének a minél nagyobb fel-
készültségű politikusok, akik a tudást és a jogi ravaszságok minden csínját-
bínját használva megoldhatják ezt a feladatot. Amint az 1790 és 1848 között
történt.

II.
„A magyarok a jogi oktatásnak egyetemek helyett akadémiai mintáját a velencei
állam egyeteméről, Padovából ismerték, mert ott az egyetem elmélet helyett
politikai tudományokkal foglalkozott. A velencei államnak ugyanis politikailag
képzett erőkre volt szüksége, hogy azok az ő kormányát hagyományos sikerrel
vigyék s szolgálják az ő érdekeit a lagúnáktól az óceánokig. A velencei állam
padovai akadémiáján és archigimnáziumában – ez a két megjelölés Magyaror-
szágon is megtalálható – sok magyar nyert magasabb politikai képzést a XVI.
században; ott szerezték meg azokat az ismereteket, amelyek őket hazájokban,
különösen Erdélyben, magasabb közszolgálatra képesítették. 

Mikor az ország a török uralom alól felszabadult, a XVIII. század első ma-
gyar országgyűlései, a magyar nemzedékeknek hasonló képzést kívántak nyúj-
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tani. A magyar állam szolgálatára kellő ismerettel bíró férfiakat kerestek; azokat
előkészítendő, a velence-padovai oktatásnak Magyarországon élt emlékéhez
tértek vissza. Nem az elméleti módon tanító egyetemet választották mintaképül,
melyet akkor Magyarországon még keveset ismertek s tanítási módjánál fogva
nem tartottak eléggé gyakorlatinak, hanem az akadémiát vették alapul a jogi
oktatásban. 

Az 1715. LXXIV. §. közszükségletként állapította meg a magasabb iskolá-
zást, és ettől kezdve számíthatjuk azokat a törekvéseket, melyek annak eszköz-
lését szorgalmazták. 

Az 1723. LXX. §. szentesítése után III. Károly király azt a kérdést intézte
a magyar királyi helytartótanácshoz, hogy milyen alapok állhatnának rendel-
kezésre a magasabb állami szolgálatra nevelő intézetek felállítására és fenn-
tartására. Ugyanezt a kérdést ismételte meg Mária Terézia királynő az 1741.
XLIII. §. szentesítése után, mire az országgyűlés, az 1548. XII. §. és az 1550.
XIX. §. alapján, a török pusztítás következtében magukra hagyott apátságok
vagyonát jelölte meg, mint olyat, melyet fel lehetne használni abból a célból,
hogy »embereket neveljenek, kik majd ő Felsége és a haza körül érdemeket
szerezni igyekeznek«. Ugyanakkor az országgyűlés az 1741. XLIV. §-ban, az
1740 óta Egerben működő kollégiumot jelölte meg mintaképül azzal, hogy
annak jogi oktatási rendjét és működését elismerte. Ez a megjelölés döntő ha-
tással volt abban az irányban, hogy az egri alapítás célja gyakorlati volt: Heves
vármegye, tehát a vármegyei közélet és közszolgálat számára nevelt jogászo-
kat. Fontos volt és ezzel kapcsolatos az is, hogy a kollégium, tehát az egri jo-
gászképzés felügyeletét az alapító egyházon (érseken és káptalanon) kívül
Heves vármegye rendjei gyakorolták. Egyetemnél ez nem volt elképzelhető,
mert az egyetem a tudomány műveléséből, nem pedig a közszükségletből indul
ki, az egyetemek a tudományok művelése végett alakulnak. Az egri példánál
tehát szembetűnő volt annak a kapcsolatnak az átvétele, mely a velencei állam
és az általa fenntartott, az ő állami szükségleteit szolgáló padovai egyetem kö-
zött megvolt.  

Az egri akadémiát elismerő 1741. XLIV. §. alapján készült el a magyar ki-
rályi helytartótanács 1742. évi felterjesztése, mely hasonló mintára, országos
jellegű intézet felállítását javasolta, fenntartására pedig az elhagyott bátaszéki
apátságnak közel 15 ezer holdat kitevő birtokát jelölte meg. 

A javaslatból a bécsi kormányzat Magyarország helyett az egész Habsburg-bi-
rodalom részére létesített kollégiumot, mely a kollégium névvel – Collegium
Theresianum – együtt a bátaszéki alapot is megtartotta. Így a bécsi akadémia meg-
szervezésével (1749–1751) Magyarország megrövidült, a magyar országgyűléstől
megállapított közszükséglet változatlanul kielégítetlen maradt. Mária Terézia ké-
sőbb azzal kívánta kárpótolni a magyar közvéleményt, hogy 1776-ban, a Budára
helyezett Pázmány-egyetemmel kapcsolatban, a bécsi kollégium mintájára, orszá-
gos nevelőintézetet állított fel és elrendelte benne a jogi tárgyak tanítását.” 

Abban a leltárban, amely a Habsburgok rejtett gyarmattartó szellemének
fel-felbukkanását igazolja, ez a kis tétel sem elhanyagolható. Sőt! Sokatmondó!
Azt, hogy tisztában voltak azzal, amit ártottak, a részbeni kárpótlás kísérlete
csak igazolta, amiképpen igazolta a Teréziánum utóélete és az anyagi alapokkal
kapcsolatos viták folytatódása is.

„A bécsi Theresianische Akademie és a budai Academia Regia Theresiana
tehát nemcsak neveik nyomán kerültek közös alapra, hanem azért is, mert
mindkettő egyetemmel állott kapcsolatban, jogi oktatással is foglalkozott. Kitűnt
ez abból, hogy a budai egyetem 1779-ben a bécsi Teréziánum számára lekötött
bátaszéki alapot a maga részére igényelte, a vele kapcsolatba hozott budai
Teréziánum fenntartását abból kívánta eszközölni. Kitűnt abból is, hogy a Bécs-
ben visszatartott alapokat meg nem kapván, az egyetemi alapból ő maga tartotta
fenn a budai nevelőintézetet. A budai nevelőintézet ennélfogva nem volt közép-
iskola, nem állott kapcsolatban sem a középiskolákkal, sem azok igazgatásával,
a középiskolai hatóságokkal. Olyan intézet volt, melyben a tanítás, tekintettel

a magasabb állami szolgálatra való előkészítés céljára, külön tanterv alapján
folyt: a grammaticis classibus incipiendo usque Studium, juris inclusive.

Ez volt a jogi oktatással is foglalkozó első királyi magyar akadémia – a
bécsi Teréziánum testvérintézete, – a magyar Teréziánum. 

Nyilvánvalóan azért alakult így a helyzet, mert az általános műveltséget
nyújtó nyilvános iskolák nem nyújthattak, a magukétól eltérő, különleges kép-
zést azokból az ismeretekből, melyekkel a magasabb állami szolgálatba lépők-
nek kellett rendelkezniük. 

Így érthető az is, hogy a magyar királyi helytartótanács maga kérte a Bécs-
ben visszatartott alapok visszatérítését (1779. szeptember 27.) és hogy nem
kapott elutasító választ, mert a válaszlevél a döntést függőben tartotta (1870.
február 2.).

Hogy a magyar országgyűlésektől kívánt ismeretek közé a külügyi szolgá-
lathoz megkívánt ismeretek is hozzátartoztak, azt nem szükséges külön bizo-
nyítanunk. Erre vonatkozólag ugyanis számtalan törvény áll rendelkezésünkre
a XVI. és XVII. századokból, melyek magyar diplomaták alkalmazására vonat-
koznak, különösen a keleti országokban és a keleti államokkal kötendő szerző-
désekkel összefüggésben. 

A bécsi kormányzat elismerte a követelés jogos voltát azzal, hogy magyar-
országi születésű diplomatákat is alkalmazott, később ilyeneket választott a
bécsi Teréziánumból. 

Megindokolta ezt az eljárását az, hogy a hatalmak Mária Teréziát Magyar -
ország királynőjének ismerték. 

Tudott dolog volt ugyanis a magyar kormányzat és a magyar országgyűlés
rendjei előtt az, hogy a külső hatalmak Mária Terézia címét a Magyarország
királya címre szorították. Magyarország szempontjából ez nem jelentett meg-
rövidülést, mert nem a magyar királyi címet szorították meg. Fontos volt azon-
ban, hogy a hatalmak Mária Teréziát Magyarország királyának nem elismerték,
hanem annak ismerték; nem ruháztak rá új címet, hanem általuk ismert régi
címzést vettek elő; Mária Terézia nem kért sem új címet, sem elismerést; ebből
világosan következtethető volt, hogy a magyar állam elismert jogi személyiség-
nek számított a hatalmaknál. A hatalmak Mária Terézia birtokai közül a magyar
királyságot jelölték meg, mint olyant, amelyet ők addig önálló jogi személyi-
ségnek, szuverén államnak ismertek és ilyenként fogadtak el.

Fontos ez a megállapítás egyrészt azért, mert ebből következik, hogy a ma-
gyar államnak akkor sem volt szüksége külön elismerésre, amikor 1918-ban
Ausztriától különvált, a jogi személyiségének korlátozására vonatkozó minden
vita és találgatás tárgytalan volt. Fontos volt azonban másrészt azért is, mert
ha Magyarországnak szüksége volt a magasabb közszolgálatra vonatkozó ne-
velésre és a külpolitikai ismeretek tanítására olyan időkben, mikor külügyeit a
bécsi kormány intézte, úgy az országgyűléstől közszükségletként megjelölt po-
litikai nevelés kérdése nem válhatott kevésbé fontossá akkor, mikor az országnak
magának kellett gondoskodnia külügyeinek intézéséről és azokról a megfelelő
módon képzett szakemberekről, kik az ő külügyeit szakszerűen intézni hivatot-
tak lesznek. 

Tudott dolog volt a korabeli magyar kormányzat és az országgyűlés rendjei
előtt az, hogy a francia külügyminisztérium a trónra lépett Mária Terézia cí-
méül nem talált mást, mint azt, hogy Magyarország királynője; ugyanígy az
is, hogy a francia kormány 1741-ben külön szükségesnek tartotta kijelenteni,
hogy a háború »nem Magyarország ellen folyik« (1741. augusztus 7.). De
tudott dolog lehetett az is, hogy az angol kormány Mária Terézia trónra lépése
után bécsi nagykövetének új megbízólevelet küldött, melyet az a császár halála
után Magyarország királynőjének mutatott be (1741–42). Továbbá, hogy
Mária Terézia 1745-ig minden külső hatalommal mint Magyarország király-
nője szerződött, mert más címen akkor nem szerződhetett volna. Ez a tény
azért fontos, mert a királynő ezen az úton a magyar állam szerződéskötési
jogát gyakorolta; márpedig ez csak elismert jogi személyeket, szuverén álla-
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mokat illetett meg. VII. Károly német császár 1744. január 23-án tett nyi-
latkozatában kijelentette, hogy Mária Teréziához intézett hadüzenetével nem
kívánta érinteni a magyar állam szuverenitását. XV. Lajos francia király 1744.
április 26-án hozzátette, hogy Magyarország királynőjének üzent hadat, a
hadüzenet jogát a magyar állammal szemben gyakorolta, aminthogy 1745-ig
a békeszerződések is a magyar uralkodó nevében jöttek létre. Mindezeket ki-
egészítette az, hogy Mária Terézia követei ebben az időben Magyarország
uralkodójának követeiként szerepeltek az idegen udvaroknál. Maga Kaunitz
herceg kancellár is ekként címezte magát: ministre plénipotentiaire de Sa
Majesté la Reine de la Hongrie. 

Joggal tehette fel ezek után a magyar országgyűlés azt, hogy a magyar királyi
kormányzatnak a külső hatalmakkal való érintkezés folytán, a külszolgálat be-
töltésénél is lehet szüksége arra alkalmas jelöltekre. Joggal azt is, hogy ehhez
nem elegendő az a jogi készültség, mely kizárólag a belső szolgálatra képesít.
Joggal azt is, hogy a magyar király a szuverén uralkodók, a magyar állam a szu-
verén államok sorába tartozván, a velők való érintkezésben olyan magyarországi
jelölteket kell – olyanokat lehet – alkalmazni, akik azokat és a külvilágot ismerik,
abban megállják helyüket, méltóképpen képviselik a magyar királyt és a magyar
államot, megvédik azok érdekeit. 

Ezek voltak a magyar politikai nevelés kezdetei.” 
A történészeken kívül nem sokan lehetnek azok, akik ezt a lényeges részletét

ismerik a magyar–osztrák, pontosabban a magyar–Habsburg viszonynak. Va-
gyis nem csupán a „Vitam et sanguinem” kötelezte volna le a királynőt, akit
nem ismertek el császárnőnek. 

III.
„Elévülhetlen érdemet szerzett magának az egri kollégium volt növendéke,
Ürményi József kancelláriai tanácsos azzal, hogy a politikai nevelés ügyét ma-
gáévá tette, annak elrendezésén munkálkodott s a kérdést a lehetőség szerint
megoldani törekedett. 

Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis XXV. cikkelye, mely a jogi oktatást
szabályozta »mindazok részére, kik a király és a haza szolgálatára szánták ma-
gukat«, megfelelt az 1715. XLIII. §. következő szavainak: »az ország közjavára
és boldogulására«. Az idézett XXV. §. lényege ugyanis nem volt egyéb a jogi
oktatás korabeli reformjánál, annak az állam és a nemzet, a közélet szükségle-
teihez való alkalmazásánál. Úgy, amint azt az országgyűlések 1715 óta, régi
hagyományok alapján, kívánatosnak tartották. 

Benne volt az idézett cikkelyben öt királyi jogakadémia felállítása is, me-
lyeknek alapítólevelét Mária Terézia 1780-ban állította ki. Ezek az akadémiák
ellátmányukat, az egyetemmel együtt, a tanulmányi alapból kapták, az alapító
levél értelmében az egyetem leányintézetei voltak: ipsius Universitatis
quadamtenus filiae. A királyi rendelkezés alá tartozó alapokból való fenntartás
nem egyedüli hasonlósága volt az egyetemnek és a jogakadémiának; oda tar-
tozott a budai Teréziánum, az Academia Regia Theresiana is, mert Ürményi
a budai nevelőintézet ügyét szintén rendezni kívánta. Nem csak emléke élt
benne annak, hogy nevelőintézet volt az egri kollégium és az általa jól ismert
bécsi Teréziánum is. Hasonló közös vonásuk volt az egyetemnek, a vele kap-
csolatba hozott budai Teréziánumnak és az ugyanazon alapokból fenntartott
királyi jogakadémiáknak az, hogy valamennyi a Padovában működő akadémia
nevet viselte. Ürményi akadémia néven alakított magyar főiskolai típust, ebbe
az egyetem jogi karát is beleértette, a jogi oktatás reformjában az egyetem
jogi karát, a budai Teréziánum jogi tagozatát és a jogakadémiákat is egybe-
foglalta. Még tovább mehetünk azzal a megállapítással, hogy mindhárom in-
tézmény a királyi jelzőt használta: hogy azok ugyanazon egy ember
gondoskodása alá tartoztak, ennek célját pedig az 1780. évi alapítólevél kö-
vetkező szavai fejezték ki: (ut) juventus se pro omnigenis statibus et officiis
aptam reddere valeat. 

Ez a királyi program adta meg a magyar politikai nevelésnek, különösen
pedig a magyar jogi oktatásnak azt a jelleget, hogy az elméleti tárgyakkal szem-
ben a gyakorlati képzésnek biztosított előnyöket. 

Ürményi működését vizsgálva tehát nem szabad szem elől téveszteni, hogy
három intézmény állott szemei előtt. Tervei összeomlását az idézte elő, hogy
József császár a hármat elkülönítette egymástól: eltörölte a nevelőintézeteket.
1783-ban megszűnt a bécsi, 1784-ben a budai Teréziánum; 1791-ben a bécsi
Teréziánumot ismét megnyitották, de a budait nem állították helyre. Magyaror-
szágon egyedül a nyilvános iskolák maradtak meg és így maradtak meg a ma-
gyar jogakadémiák is. A közpályákra készülő fiatalság a jogakadémiákra tódult,
és a főherceg-nádor 1795-ben már azt jelentette Bécsbe, hogy némelyik aka-
démiának több hallgatója van, mint az egyetemnek: »bei der Universität (giebt
es) sehr wenige Schüler, ja viel wenigere als in manchen Akademien«. 

A nemzet közel érezte magához, a maga érdekeihez és szükségleteihez az
akadémiákat; 1848-ig az akadémiákon képezték magukat azok, akik a köz-
életben szerephez jutottak. Ennek a nemzedéknek a szereplése a hatvanas és
hetvenes években ért véget. 

IV.
Ürményi reformjainak lényegét a politikai, a magyar államra és a külvilág álla-
maira vonatkozó ismeretek nyújtása alkotta. 

(…) A gyakorlati cél az 1806. CXXXI. §. szerint az, hogy a hallgatók ke-
reskedelmi, statisztikai (állami és törvényhatósági) szolgálatba, diplomáciai pá-
lyára léphessenek: auditores qui se Legationibus aptare volunt. 

Ezen az alapon kérte az 1791. XVII. §. magyarok alkalmazását a külszol-
gálatban, az 1792. VIII. pedig hozzátette, hogy jelentkezzenek azok, akik meg-
felelő képesítéssel rendelkeznek. Kétségtelenül nem tette volna ezt, ha nem
tételezte volna fel, hogy ilyenek vannak; azt is fel kell tennünk, hogy a jogi ok-
tatás reformja óta nyugodt volt aziránt, hogy az ilyen ismeretekben való képzés
Magyarországon is folyik. 

Nem válhatunk meg Ürményitől anélkül, hogy meg ne említsünk egyrészt a
bécsi alapok visszatérítésére vonatkozó követelését, melyet az 1807. évi és
1808-i magyar országgyűlések abban az alakban újítottak meg, hogy a bécsi
Teréziánumot Budára helyezzék át; másrészt pedig, hogy ki ne emeljük reform-
jának egységes szellemét és gyakorlati jellegét. 

Ez indította Napóleon császárt Ürményi reformjának átvételére. Nem az
egyetemi rendszert vette át Magyarországtól, amit nem is tehetett volna meg,
hanem az akadémiák rendjét, amit nem találhatott más országokban. Francia-
országot tankerületekre osztották; a kerület székhelyén akadémia állott, az aka-
démia keretébe tartozott az egyetem, a kerületi nevelőintézet, a középiskolák.
A beosztás megfelelt a hat magyar tankerületnek, amelyeknek székhelyén min-
denütt volt akadémia (Budán egyetem), nevelőintézet és archigimnázium. 

Ürményi reformjával kapcsolatban merült fel a magyar diplomácia kérdése,
különösen a Magyarországgal szomszédos keleti államokban levő követségek-
nek magyarokkal való betöltése, a régi magyar törvények alapján felmerült kí-
vánság érvényesítése.” 

Az akkor is lenézett Magyarország adta tehát a modellt a „Grande nation”
császári terveihez. Ezt is jó tudni!

V.
„Nem választhatjuk el a XVIII. század végén elért sikereket attól az európai
szemlélettől, melyben a magyar állam helyet foglalt. 

II. Lipót az 1790. évi reichenbachi szerződést mint Magyarország királya
kötötte meg, a Habsburgok még Németalföldet is mint Magyarország királyai
kapták vissza, holott Németalföld sohasem tartozott a magyar királysághoz.
Mikor az osztrák domínium császársággá alakult át (1804. augusztus 11.), az
uralkodó I. Ferenc császár pátensben tudatta mindenkivel, hogy ez a rendelke-
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zés nem érinti Magyarországot (1804. augusztus 17.). A magyar állam tehát
megtartotta külön jogi személyiségét, érvényben maradt és elismerést nyert
az 1790–91. évi  magyar országgyűlésnek az a királytól szentesített határo-
zata, hogy Magyarország független ország, semmiféle más országnak alávetve
nincsen. 

Ugyanezt jelentette a francia és az orosz császároknak az a törekvése is,
hogy Magyarországot az osztrák császárságtól való elszakadásra bírják. Az
1804–1809. évi francia és az 1812-i orosz kísérleteken kívül meg kell em-
lítenünk a brit és francia kormányoknak azt a nyilatkozatát, mely az osztrák
császári cím alapjának a magyar királyi méltóságot tekintette. Különösen fon-
tos volt ezzel kapcsolatban a brit kormány állásfoglalása, mert arra vonatko-
zott, hogy ha nem lesz Németország császára is az osztrák császár, akkor
Anglia nem láthat mást az osztrák császárban, Magyarország és Csehország
királyánál. Fontos volt ez az állásfoglalás azért is, mert Bécsben az a gondolat
merült fel, hogy a Németországból kilépő császár, Csehországnak Németor-
szághoz való tartozása folytán, legfeljebb Magyarországnak lehetne császá-
rává.

Az elmondottak figyelembevétele szükséges annak bizonyításához, hogy az
1790–91. évi magyar országgyűlés nem ok nélkül kívánta magyar követ kikül-
dését a Törökországgal folytatott béketárgyalásokhoz. Követelésének alapját a
királytól szentesített régi magyar törvények alkották, a király nem tudott kitérni
a követelés elől és magyar követet delegált a tárgyalásokhoz. 

Messzebb ment az országgyűlésnek az a követelése, hogy a külügyek inté-
zésére vonatkozó felségjog gyakorlása rendeztessék, erre vonatkozólag parla-
menti bizottság küldessék ki. A magyar királyi kancellária 1790. november
14-én kelt feliratában olyan álláspontot foglalt el, hogy az Ausztriában örök
jogon uralkodó Habsburgoknak Magyarország királyaiként való elfogadása kö-
vetkeztében külön magyar külügyekről nem lehet szó, tehát nem lehet szó külön
külügyi igazgatásról sem, legfeljebb arról, hogy a közös külszolgálatban ma-
gyarok megfelelő arányban nyerjenek alkalmazást. A kérdés ilyen alakban nyert
legfelsőbb jóváhagyást, és ez a rendelkezés maradt érvényben 1918-ig, a Habs-
burg-birodalom felbomlásáig. 

Ez az elhatározás tette fontossá azt, hogy a külügyi szolgálatra előkészítő
akadémia egyedül Bécsben, az osztrák állam területén volt, mert a Teréziá nu -
mot 1791-ben ismét visszaállították, viszont a magyar Teréziánumot nem állí-
tották vissza. Ennek folytán a külszolgálatba lépő magyarok sem nyerték a
kiképzést magyar földön és magyar szellemben. A magyar közvélemény a nem-
zet szempontjából elveszetteknek tartotta őket, arányszámuk a kiegyezésben
kimondott paritás ellenére is csak 70:30 arányt mutatott az osztrákok előnyére
és a magyarok hátrányára. 

Ilyen körülmények között csak a politikai nevelés, a külvilágra vonatkozó is-
meretek megszerzésének lehetősége maradt meg, a jogi oktatás keretében,
1848-ig. 

Mindenkinek emlékezetében maradt azonban az 1791. LXV. §., mely a bé-
ketárgyalásra küldött magyar delegátusnak a császári delegátussal való egyen-
jogúsítását célozta. Ez nem volt egyéb a paritás elvénél, az osztrák és a magyar
államok és kormányok között. Kossuth 1848-ban ebből a gondolatból indult
ki, mikor Magyarországnak a külügyek intézéséhez való jogát kívánta érvényre
juttatni. 

Ugyanígy alkotott fontos precedenst a bécsi kormánynak az az eljárása,
hogy az újoncok megadásával kapcsolatban a magyar országgyűlésnek beszá-
molót adott a külügyek viteléről (1830. VI. §., 1840. II. §.). Metternich kan-
cellár ezekben az esetekben kimutathatólag Magyarország állami külön -
valóságát, a magyar állam felségjogát vette figyelembe.” 

Sokkal nagyobb hangsúlyt kellene adni ennek a különös viszonynak a magyar
történelemoktatásban. A Habsburgok egész történetén végighúzódik a magyar
fonal. A dinasztia tulajdonképpeni létrejöttétől, a császárságért folyó diplomá-

ciai erőfeszítések történetén át, a szomorú összeomlásig, amikor minket is
maguk alá temettek. S ne feledjük, hogy még a szemfedőt is lelopták Nagy-
Magyarországról a Várvidék megszerzésével.  Legvégül pedig még a virtuális
öröklési joguk is csak Magyarország esetében maradt meg.

VI.
„Metternich gyakorlati politikus volt és az 1848-as forradalom idején Kossuth
is csak gyakorlati téren kívánt újítást, államjogi téren nem is kívánhatott, mert
mind a császár, mind kormánya elismerték a magyar állam felségjogát. 

Ausztria és Magyarország között kétségtelenül mérsékelte volna az ellentétet
az, ha megtörténik a megegyezés a két kormány között azon ügyek vitelét ille-
tőleg, melyeket a Pragmatica Sanctio alapján közöseknek tekintettek. Azoknak
igazgatását azonban az osztrák császári kormány maradéktalanul magának igé-
nyelte és a magyar királyi külügyminisztert hatáskörétől fosztotta meg azzal a
rendeletével, amelyet körjegyzékben juttatott el a külföldi missziókhoz. Ebben
arra utasította őket, hogy a magyar királyi külügyminisztertől ne fogadjanak el
megkereséseket. Ezt az 1848. július 30-án kibocsátott körrendeletet követte
azután az augusztus 31-én a magyar királyi kormányhoz intézett ultimátum,
melyben az osztrák császári kormány a külügyek intézésének kizárólagos jogát
magának igényelte, az elhatározás végrehajtása végett pedig az osztrák császári
csapatok átlépték a magyar határt. 

Ezek után nem terhelte felelősség a magyar királyi kormányt azért, mert
megbízását az uralkodónak visszaadta, még a forradalmi kormányt sem azért,
mert kitartott az uralkodótól szentesített régi törvények megtartásában, azok
szellemében kívánt gondoskodni a magyar állam külső képviseletéről. Az első
kiküldetéseket az osztrák külügyminiszterrel egyetértőleg eszközölték, és csak
mikor a régi udvari kancellária megosztása nem történt meg, javasolták magyar
külügyminisztérium felállítását 1848 nyarán, a kormány azonban 1849. április
közepéig eltekintett annak felállításától. 

Ugyanígy tett lépéseket a forradalmi kormány abban az irányban, hogy a
régi törvények szellemében a keleti országokba magyar ügynökök küldessenek.
Így került Konstantinápolyba Andrássy Gyula gróf, aki később, mint közös kül -
ügyminiszter intézkedett ugyanebben a tekintetben. 

Nagy politikai jelentősége volt ezek után annak az oktatási reformnak,
melyre az osztrák megszállás idején a cseh Thun Leó gróf osztrák miniszter
vállalkozott.

Ausztriában és Csehországban ugyanis az egyetemi rendszer uralkodott, az
osztrák–cseh rendszerbe való beolvasztás egyetlen akadályának a magyar aka-
démia látszott. Ezzel megindult a küzdelem Ürményi magyar akadémiája és
jogi oktatása ellen. 

Thun gróf abból indult ki, hogy az osztrák állam területén 3,5 millió, Ma-
gyarországon 0,7 millió, Erdélyben 0,4 millió lakosra esik egy jogi kar, egyetem
vagy főiskola. Nem abból, hogy Ausztria és Magyarország külön államok, me-
lyeknek alkotmányos fejlődése és jogrendje különböző, hanem abból, hogy ha
Magyarország a jogi oktatás terén felsőbbséget mutat, ezt azzal lehet megszün-
tetni, ha Magyarország egyetemét helyezik az akadémiák fölé. Magyarország
ebben az esetben csak egy egyetemmel fog rendelkezni, az akadémiák elvesztik
az egyetemmel való kapcsolatukat. 

Az 1850. szeptember 29-én kibocsátott rendelet nyitotta meg az utat az
egységes, osztrák centralista államjog előtt; azt Schmerling Antal osztrák mi-
niszter házitanítója, a cseh Lustkandl Vencel adta elő a bécsi Teréziánumban,
melynek élére azután maga Schmerling került. 

Schmerling jó viszonyban állott a magyar konzervatívokkal, kik őt kormányra
segítették és kieszközölték az 1860. októberi pátenst, mely az alkotmány visz-
szaállítását ígérte meg. A miniszterré lett Schmerling erre szakított magyar ba-
rátaival és 1861. februárban osztrák centralista szellemben bocsátotta ki a
februári pátenst. Így találta szemben magát az 1861. évi magyar országgyű-
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léssel, melynek élén Deák Ferenc a februári pátenst elutasította. Megoldás he-
lyett átmeneti állapot következett, az pedig Schmerlinget is megbuktatta. Ezt
az átmeneti helyzetet (provizórium) használta fel a miniszter oldalán küzdő
Lustkandl arra, hogy a bécsi Teréziánum jogi tagozatán előadott jogtörténeti
előadásaiból külön osztrák–magyar államjogot alakítson ki. Schmerling műkö-
dése, Lustkandl munkája (Das Österreich–ungarische Staatsrecht, 1863), Deák
válasza (Adalékok a magyar közjoghoz, 1863), a húsvéti cikk (1865), Schmer-
ling bevonulása és elhelyezkedése a Teréziánum élén (1865), a kiegyezés meg-
alkotása (1867) tehát egybetartozó események voltak.

Ezekben az eseményekben a magyar akadémiai és jogi oktatásnak jelenté-
keny szerepe volt; a magyar ügy diadalából természetszerűen folyt az a vissza-
hatás, hogy a győzelmet az akadémiai rendszer kiépítése biztosítsa.” 

Jól átgondolván, mennyire más módon ítélhetjük meg a trónfosztásig, majd
pedig a kiegyezésig zajló eseményeket. Hány „mi lett volna ha” merülhet fel
bennünk, természetesen minden gyakorlati következmény nélkül, de politikai,
diplomáciai tanulságok sokaságával. És azon is újra lehet meditálni, hogy egy
föderalizált monarchia esetében sikerült volna-e azoknak a bizonyos háttér
erőknek kirobbantani a mához vezető, útelágazást jelentő első világháborút?
De olyan elképzelés is van, mely szerint éppen a soknemzetiségű (s esetleg
föderalizálódó) birodalom példájától való félelem is szerepelt a világháborút
előkészítőknél.

VII.
„Ha mindez nem úgy történt, amint azt várni lehetett, annak egyéb okai le-
hettek. 

Az okok halmazából kevés figyelmet keltett az, hogy az 1867-es kiegyezés
Magyarországnak a nyugathoz való igazodását erősítette meg, gyengítette és
csökkentette a kelet iránt való érdeklődést, amelyet Andrássy Gyula közös kül -
ügyminiszter és munkatársai az ország figyelmébe ajánlottak. 

Eötvös József és Trefort Ágoston miniszterek a dualizmus első két évtize dé -
ben nem állították vissza mindazoknak az ismereteknek a tanítását, amelyeket
Thun gróf 1849-ben eltörölt. Andrássy a magyar nemzet érvényesülését kép-
viselte és kereste a külvilágban, annak érdeklődését a keleti országok iránt, a
régi balkáni nemzetek talpra állítását; ugyanakkor a politikai nevelés hiánya
elősegítette a megnyugvást abban, hogy a külvilággal való kapcsolat nem volt
szükséges, mert a külügyek vitelének terhét Bécs vállalta. Ezen kikapcsolódás
folytán a külvilágban is elhalványodtak a Magyarországra vonatkozó ismeretek,
a külügyi érzék elsorvadt, megszűnt a kapcsolat a külső nemzetekkel. 

A dualizmusnak ebben az időszakában két számba vehető esemény történt
a felsőoktatás terén. 

Az egyik az 1874. évi tanulmányi rendelet volt, mely a jogi szigorlatok ki-
zárólagos jogát az egyetemeknek tartotta fenn, és ezzel megtörtént az első
lépés az akadémiák elsorvasztása, az egyetemek túlzsúfolása, új egyetemek fel-
állítása és az akadémiák megszüntetése felé. 

A másik a Bécsbe vitt alapoknak a magyar kormány hatáskörébe való utalása
volt. Az osztrák és magyar kormányok között ebben a tárgyban létrejött egyez-
ményt (1875. november 29.) az uralkodó is megerősítette (1878. február
28.), ennek alapján pedig a bécsi Teréziánum részére új alapítólevelet állított
ki (1878).” 

VIII.
„Ugyanebben az időben a halálra ítélt akadémiai rendszernek a Duna-medence
nem magyar népei, a nemzetiségek keltek védelmére. Azok ugyanis a magyar-
ság politikai sikereit az akadémiáknak az általok jól ismert politikai nevelésnek
és oktatásnak tudták be. Ugyanakkor tehát, mikor a kormányzat a magyar aka-
démiától az egyetemi monopólium oldalára tért át, a nemzetiségek a maguk
részére akadémiákat követeltek.

Az erdélyi szászok meg voltak elégedve az 1844-ben felállított szebeni jog-
akadémiával, mert az régi kiváltságaik felkutatásával tett szolgálatot a szász ér-
dekeknek. A jogakadémia sorsát a kolozsvári egyetemnek 1872-ben történt
felállítása pecsételte meg. 

A szlovákok, kiket a csehek mellé állott politikai vezetőik a magyarokkal
szemben Bécs oldalára vontak, 1861-ben kelt felterjesztésükben jogakadémiát
követeltek. 

A ruszinok (oroszok) 1861-ben még a szlovákoknál is tovább mentek, mert
a Magyarország határain kívül eső Galíciában, tehát osztrák igazgatás alá vont
lengyel területen, a lembergi egyetemnek magyar szabású jogakadémiává való
átalakítását kérték; olyan államba kívánták bevinni az akadémia intézményét,
mely az egyetemi rendszert ismerte kizárólagosnak. Nyilvánvalónak látszott,
hogy az egyetemi oktatás elméleti jellegével szemben gyakorlati jogi és politikai
oktatást kívántak. 

A szerbek pátriárkája már 1852-ben kérte szerb jogakadémia felállítását,
mikor Thun gróf az egyetemi rendszer monopóliumát kívánta bevezetni. Ugyanő
1860-ban két szerb jogakadémiát kért, mivel pedig ez az 1861-i országgyűlés
feloszlatása miatt szóba nem került, a szerb képviselőjelöltek az 1865-i válasz-
tásokban programjukba vették fel a szerb jogakadémia követelését. 

A románok 1848 óta kértek akadémiát; ezt az 1863–64. évi erdélyi or-
szággyűlésen azzal indokolták, hogy az erdélyi magyaroknak Kolozsvárott, az
erdélyi szászoknak Szebenben van jogakadémiájok. 

A nemzetiségek együtt emeltek szót az akadémiák felállítása mellett 1868-
ban, de akkor már a követelés áldozatul esett a centralista egyetemi program-
nak, melyet 1867–1888 között Eötvös és Trefort képviseltek.” 

IX.
„Gróf Csáky Albin kultuszminisztert ez bírta arra, hogy a hanyatlás beállott fo-
lyamatát megállítsa. 

Elgondolását nem értenénk meg, ha nem kísérnénk őt arra a magaslatra,
melyről a bécsi Teréziánum élén álló Schmerlinget látta ellenfelének, annak
centralista osztrák összbirodalmából kívánta kiemelni a magyar oktatás felség-
jogát. Ezért nyerte meg magának előbb a felségjogot gyakorló uralkodót és
ezért nyúlt egyszerre valamennyi problémához. 

Hosszú tanácskozások után, 1893 végén beterjesztett javaslata gyakorlativá
kívánta tenni a jogi oktatást, a közszolgálatra való magasabb képzés szempont-
jából. Meg akarta szüntetni mindazokat a hibákat, melyeket később a jogprofesz-
szorok maguk írtak a jogi képzés terhére; az egyetemi fokozatokat az egyetemek
részére kívánta megtartani; nem kívánta elsorvasztani, hanem korszerűen kívánta
megreformálni a jogakadémiákat; helyre kívánta állítani azt a jogi oktatást, mely
Magyarországnak Thun szemében felsőséget adott, amelyre Ürményi szerint Ma-
gyarország kormányának és 72 vármegyéjének ismét szüksége lett. 

Nem szabad felednünk, hogy ugyanezek a problémák állottak Ürményi előtt
is, a XVIII. század végén; ugyanazok a vármegyék akkor is megvoltak, a hallga-
tóknak csak egy egyetem állott rendelkezésükre, a túlzsúfoltság érve akkor is
szerepelt. Ürményi ezt az akadémiák megszervezésével hárította el, Csáky az
egyetem és az akadémia kérdésének együttes megoldásával kívánta eltüntetni. 

Ürményi korában a rendek 15 000 hold jövedelmét ajánlották meg olyan
intézet felállítására, melyben a magyar állam céljait szolgáló magasabb nevelés
folyt. Csáky ezért állította fel 1889-ben a magyar Teréziánumot pótló budai
nevelőintézetet, melynek az uralkodó saját nevét engedte át. A paritás alapján
országos jellegűvé kívánta tenni, a fenntartó alapokat az egyházak és törvény-
hatóságok, Horvátország és Fiume adták össze. A magyar királyi Ferencz József
Nevelőintézet a Teréziánum mintájára készült, nem a középiskolai igazgatásba
helyezett, hanem a miniszter és a kormány közvetlen vezetése alá rendelt, az
országgyűlés ellenőrzése alatt álló országos nevelőintézet volt, melyet a minisz-
ter a bécsi Teréziánummal hozott viszonylatba s magyar Teréziánumnak szánt;
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a magyar alapok visszanyerése esetén, mire az 1875. évi megállapodás reményt
nyújtott, a bécsi nevelőintézet jogutódának tekintett. 

Ha hozzátesszük, hogy Csáky alatt, 1891-ben létesült, a pesti kereskedelmi
akadémiával kapcsolatban, a Keleti Kereskedelmi Akadémiai Tanfolyam, akkor
az ő minisztersége valóban visszatérést jelentett a magyar politikai nevelésnek
Ürményitől kezdeményezett, Andrássytól kívánt és az országgyűléstől Csáky
gróf idejében alátámasztott régi programjához. 

Semmi sem mutatta Csáky rövid miniszterségének fontosságát, minthogy
távozása után minden a régiben maradt. 

Az egyetemi rendszer monopóliuma kivégezte az akadémiákat, de Tisza Ist-
ván gróf, egyik költségvetési beszédében abban foglalta össze észrevételeit,
hogy a jogi oktatás a nemzeti szükséglettől más irányba tért el. 

Miután a jogi oktatás reformjának kérdése nem a külvilágra vonatkozó is-
meretek visszaállítása körül forgott, a külvilág ismeretét nélkülöző országnak
az őt nem ismerő hatalmak által történt felosztása olyan állapotban történt meg,
hogy azt a magyar nemzet nem sejtette, annak lehetőségét nem hitte el; a ko-
rabeli nemzedék már nem ismerte a külvilágot és annak politikai fejleményeit.” 

Csak most érthetjük meg igazán azt, hogy egy látszólag oktatáspolitikai,
strukturális vita miként szolgálta az osztrák elnyomó politika eszközeit, s ennek
eredményei mennyire hatottak vissza az egész monarchia létére később. Első-
sorban pedig Magyarország sorsára.

X.
„Nem sejtette, hogy a trianoni felosztás értékelésben Muhi és Mohács mellé
volt állítható, mert az egész európai rend, amelyben a magyar nemzet élt, vál-
tozásnak indult és rengése nem állott meg. Ezért állapította meg a magyar bé-
kedelegáció elnöke, hogy a politikai nevelés terén, mely a nemzetnek egyik
legelső és legfőbb feladata, erős visszahatás fog elkövetkezni, ha a nemzet a
vele történteknek és a maga sorsának tudatára ébred. Felfogása szerint, a nem-
zet fennmaradása érdekében, ennek eléje kell mennünk, hogy neki a munkában
segítségére lehessünk. 

Mindenekelőtt a szükségletet kellett megállapítanunk. 
A szükséglet és a róla való gondoskodás a következőkben mutatkozott:
I. Miután Magyarország elvált Ausztriától és önálló állammá lett, magának

kellett gondoskodnia külügyei viteléről és a hivatásos diplomáciai képzésről.
A hivatásos diplomáciai képzés terén a magyar királyi kormány rendeletek útján
írta elő az általa, a külügyi szolgálatba való felvétellel kapcsolatban követelt is-
meretanyagot.

II. A diplomáciai élőképzés terén, a Bécsben még tanulmányokat folytató
magyar növendékek az 1898-ban felállított Konsularakademie előadásait hall-
gatták. Az intézet 1918-ban átalakult, de magyar akadémia nevét megtartotta;
mint Académie consulaire de Vienne, École internationale de sciences politiques
et d’économie politique, a párizsi mintára tért át. 

Végzetesnek látszott a helyzet abban a tekintetben, hogy a XVIII. században
Ürményitől bevezetett nemzetközi vonatkozású tárgyakat a jogi oktatás terén
sehol sem adták elő. 

Ez késztette a magyar kormányt 1920. január 12-én kelt rendeletének
kibocsátására és az immár sok pályán szükséges külügyi előképzésnek és is-
mereteknek főiskolai úton való biztosítására. A rendelet a budapesti tudomány-
egyetem fakultásaival egyenjogú egyetemi közgazdaságtudományi kart létesített
azzal a célzattal, hogy az »a külkereskedelmi és nemzetközi képviseletre rend-
szeres tanítás útján széles közgazdasági alapon előkészítsen és ezekben az irá-
nyokban tudományos képzést adjon«. Ezért ott önálló »konzuli és külképviseleti
szakot« állított fel, amelyen »a konzuli és külképviseleti szakon megfelelő tör-
téneti, politikai, közgazdasági, jogi és nyelvi tanulmányok alapján külképvise-
letünk emberei képeztetnek«. A rendeletet az 1920. XXXI. § jóváhagyta ugyan,
de a külügyi szak 1926-ban megszűnt. 

A főiskolai vonatkozásban előállott fenti hiányt kívánta pótolni a külügymi-
nisztériumtól 1942 végén felállított Külügyi Intézet. Nem alakult azonban kon-
zuli akadémia, melynek akadémia jellege a Csáky-féle magyar Teréziánum
gondolatával egybekapcsolható lett volna és amely az 1938-ban, Ausztriának
Németországhoz történt csatlakozása folytán felszabadult bécsi alapokat, az
1780. évi alapító levél szellemében az eredeti célnak megfelelő módon hasz-
nálhatta volna fel.

III. A politikai nevelés szélesebb vonalán az 1911-ben kibocsátott jog- és
államtudományi tanulmányi és vizsgarend kötelező tárgyként vezette ugyan be
a legújabb kor történetének tanítását, de már nem szerepelt az 1932-ben kelt
szabályzattervezetben, mert annak hallgatását a bölcsészeti karon is csak aján-
lotta. Miután azonban az 1936-i felsőoktatási kongresszus iratai szerint a böl-
csészeti kar a középiskolai tanári pályára készített elő, évekig megtörténhetett,
hogy a legújabb kor története nem került, esetleg nem olyan alakban került elő-
adásra, hogy azt jogászok használhatták. Mivel pedig a jogi oktatás ugyanígy
ügyvéd-bírói pályákra való előkészítő tanfolyammá vált, nyilvánvaló lett, hogy
olyan szükséglet állott elő, melyről az államnak kellett gondoskodnia. 

IV. A miniszter 1921-ben kiadott rendeletével »felvetette a felekezeti jog-
akadémiák megszüntetésének tervét, amit a jogásztúltermeléssel indokolt«. Az
1918-ban elkövetkezett megszállás ugyanis egyszerre négy jogakadémiát szün-
tetett meg. Mivel közöttük a kassai állami és a nagyváradi királyi jogakadémia
is megszűnt, a felekezeti jogakadémiák magukban maradtak. Megszüntetésük
ellen az egri jogakadémia ismét Heves vármegyével keresett kapcsolatot. Ez
visszatérés volt a XVIII. század precedenséhez, mikor a jogakadémiák a köz-
szolgálatra készítettek elő, saját kebelökben vármegyei gyűlést és parlamentet
tartottak. Ugyanakkor a román állam megtartotta és román állami jogakadé-
miává tette a nagyváradi királyi jogakadémiát, a szerb állam Szabadkán állított
szerb jogakadémiát. Annak ellenére történt ez, hogy mindkét állam az egyetemi
rendszernek hódolt; egyedül a cseh kormány tartott ki következetesen az egye-
temi rendszer kizárólagossága mellett és a kassai, eperjesi jogakadémiákat
megszüntette, a szlovákoknak egyetemet állított, a ruszinok régi követelését
nem vette figyelembe. 

V. Főiskolai jellegű volt a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karon,
Teleki Pál gróftól szervezett Keleti Intézet, ez azonban csak rövid ideig állott
fenn és nem fejlődött ki, bécsi mintára, keleti akadémiává. 

VI. Nem került vissza a jogi oktatás rendjébe az a nemzetközi vonatkozású
ismeretanyag, melyet Ürményi a XVIII. században a jogi oktatásban elhelyezett:
a külvilág politikai ismerete. A jogakadémiák tervezett megszüntetésével ugyanis
nem járt együtt annak az ismeretanyagnak a megmentése, mely egykor a ma-
gasabb közszolgálatra való nevelést, a politikai életben szereplő emberek és a
társadalom politikai nevelését eszközölte. 

Az 1936-ban megtartott felsőoktatási kongresszus az egyetemekre, a fenn-
álló tanszékek feladatára szorítkozott. Miután pedig a XVIII. században előadott
ismereteket 1848 óta nem képviselték tanszékek, a politikai nevelés anyaga
nem került vizsgálat alá: a szükséglet változatlanul megmaradt, mert a régi jogi
oktatás politikai nevelő hatása elsorvadt és megszűnt. 

VII. Intézményes visszaállítása nem volt elképzelhető másként, mint a főis-
kolai kérdés megoldása és a jogi oktatás korszerű reformja útján. Ezt igyekezett
előmozdítani társadalmi téren a Magyar Külügyi Társaság, mely Apponyi Albert
gróf elnöklete alatt már 1920-ban megalkotta a Külügyi Szemináriumot, a kül -
ügyi vonatkozású ismeretek szabad egyetemét. A közgazdaságtudományi kar
helyiségében, egyetemi szakemberek bevonása mellett a társadalom legkülön-
bözőbb rétegéből több ezer hallgató előtt ismertette a külvilágra vonatkozó is-
mereteket. 

VIII. Hasonló célt szolgált a Magyar Külügyi Társaság kebelében 1920-ban
alakult Balkán Bizottság, melyet 1941-ben új alapokra fektettek, és amely a Bal-
kánra vonatkozó ismeretkör két év alatt 100-nál több szakszerű előadást tartott. 
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IX. A húszas évek közepén megindult egyetemközi munkálatok során, a Ma-
gyar Külügyi Társaság kebelében, felmerült olyan budapesti nyári egyetem kér-
dése, amely pótolni kívánta a keleti országokkal szükséges kapcsolatokra való
előkészítést, lehetővé kívánta tenni a keleti, különösen a balkáni érdeklődőknek
azt, hogy megismerjék Magyarországot, kutathassanak és szakszerű vezetés
alatt dolgozhassanak Budapest gazdag könyvtáraiban és közgyűjteményeiben.
A balkáni és keleti nemzetek értelmiségének, kutatóinak és előadóinak, tanulni
és kutatni vágyó fiatalságának a magyar fővárosba való irányítása, belátható időn
belül szellemi központtá tette volna Budapestet a Balkán és a Kelet irányában. 

X. Végül elmaradt a magyar Teréziánum útján eszközlendő magasabb állami
célú nevelés kérdésének rendezése is. A régi magyar országgyűlésektől és
Mária Teréziától, majd Ferenc Józseftől erre szánt magyar alapok 1938-ban
visszakerültek ugyan Ausztriából, a Ferenc József Nevelőintézet azonban, melyet
a kormányzat és az országgyűlés magyar Teréziánumnak szánt, a nyilvános kö-
zépiskolák tápintézetei közé soroltatott, azok fölöttes hatóságai alá rendeltetett. 

a) A felsorolt kérdések megoldása nem képzelhető el másként, mint vissza-
menni az országos jellegű és állami célú nevelés és oktatás terén az 1715 után
megállapított közszükségletig és ahhoz, aki azt megállapította: az ország egye-
temét képviselő országgyűlésig. 

Ebben az értelemben a magyar kormányzat a magyar országgyűléssel együtt
illetékes, hogy a kérdésben döntsön, a fennforgó közszükségletet, a változott
időknek megfelelően, megállapítsa és arról az ország nevében, országos jellegű
döntést hozzon, a kérdésnek egyetemes rendezését eszközölje. 

Eldöntendő, hogy közszükséglet-e még ma is, úgy, mint századok óta volt,
a magasabb közszolgálatra való nevelés, van-e szüksége a nemzetnek olyan is-
meretekre, melyek az ő fiait a külső nemzetekkel való érintkezésre képessé te-
szik; van-e szükség a magyar oktatásban arra, hogy a magyar nemzet a többi
nemzeteket, a magyar állam a többi államokat, Magyarország azt a külvilágot
megismerje, amelyben él és amelyben sorsa eldől. 

b) Az oktatás kérdésében vissza kell menni az 1777–1808. évi  reformokig.
Eldöntendő, hogy nélkülözhetők-e a bennök előírt ismeretek, vállalhatja-e valaki
a felelősséget azért, hogy ezeket a nemzet és állam jövő vezetésére hivatott
nemzedékektől megvonja. 

c) Ha erre nem vállalkozhat, úgy vissza kell térni az 1848-ig fennállott ok-
tatási rendhez, a trianoni katasztrófa tanulságai alapján, melyet a magyar nem-
zet a külvilágról alkotott helyes fogalom nélkül élt át, gondoskodni kell arról,
hogy a fiatal magyar nemzedékek a külvilág politikai felépítéséről és viszonyairól
magoknak helyes fogalmat alkothassanak. 

A jogi oktatás teljes átalakítására van szükség. 
Nemcsak olyan értelemben, amelyben azt az illetékes szakemberek eddig

elmondották, hanem abból a szempontból is, hogy 1848 óta elsorvadt politikai
nevelő hatását visszanyerje. 

d) Az akadémiai nevelésnek és oktatásnak állam célú beállítása a külvilágra
vonatkozó ismeretek nyújtásában volna kívánatos; ez hivatott a diplomáciai elő-
képzés nyújtására. 

e) Független ettől a rendelkezéstől a jogi oktatás olyan értelmű reformja,
hogy a külvilág politikai berendezésére vonatkozó történelmi és nemzetközi jogi
képzés régi jellegében mindenütt visszaállíttassék. 

f) A magasabb állam célú nevelés kérdése szintén a főiskolai képzéssel kap-
csolatban oldandó meg úgy, amint ez a bécsi és budapesti Teréziánumokban
történt. 

A megoldás csak az egész országra kiható, egyetemes megoldásként kép-
zelhető el. Az egész országról és az egész nemzetről van szó, nem helyi vagy
mellékes érdekekről és tekintetekről. Az ország és a nemzet, a magyar állam
megmaradásáról; arról, hogy fenntartásukra képesekké tegyük, megfelelő is-
meretekkel és műveltséggel lássuk el a későbbi nemzedékeket. Ezt azoktól meg-
vonni jogunk nincsen, ezért a felelősséget senki sem vállalhatja.” 

Az oktatás átszervezésének nagy munkája közepette érdemes felfigyelni
ezekre a régi, de napjainkban éppen olyan aktuális történésekre és ezek ta-
pasztalataira. Szükséges a politikai nevelés, mert ez pártoktól függetlenül biz-
tosíthatja az ország eljövendő politikai elitjének színvonalát. Amint a
tanulmányban olvashatjuk: „(…) a magyar kormányzat a magyar országgyű-
léssel együtt illetékes, hogy a kérdésben döntsön, a fennforgó közszükségletet,
a változott időknek megfelelően, megállapítsa és arról az ország nevében, or-
szágos jellegű döntést hozzon, a kérdésnek egyetemes rendezését eszközölje.” 

Az általános és egyenlő választójog korszakában azonban a választópolgárok
politikai nevelése is nélkülözhetetlen, mert mint tudjuk, az urnák előtt az aka-
démikus és a fél-analfabéta azonos súlyú szavazatot ad le. Ez pedig sorsformáló
változásokat eredményezhet.

y

Szemle
Wellmann Imre: Parasztnépünk múltjának feltárása
1944/4-5.

A történelem legképtelenebb megpróbáltatásait követően még „él nemzet e
hazán”. Ennek talán legmeghatározóbb magyarázata a mára felszámolt magyar
parasztság történelmi szerepe, mely újra és újra képes volt megújítani a nem-
zetet. Ez a hatalmas eredmény, ez a nemzetmentő kollektív szerep megérdemli,
hogy e nagyobb lélegzetű írást alaposan áttekintsük. Annál is inkább, mert be-
lőle a jelent szolgáló tapasztalatokat meríthetünk.

„Mint ködös messzeségből előhömpölygő folyó, úgy zúg felénk s ragad ma-
gával a történelem örök hullámverése. Hogy állhassuk meg helyünket a rohanó
áradatban? Miképp vethessünk gátat neki s tehessük termékenyítő erővé? E kínzó
sorskérdésekre igazi, mély fundamentumon épült választ nem adhatunk, míg
ki nem derítettük: honnan zúdult felénk az ár, mint feszítette széjjel partjait s
ásta medrét mostani mélységére? Vissza kell tekintenünk a zegzugos útra, me-
lyet az elődök jártak be, egy-egy parányi csöpp a végeláthatatlan özönlésben;
a múltat kell fürkésznünk, ki-kiemelkedve, amennyire embervoltunk engedi, a
jelennek sodrából. A távoli, kiapadhatatlan forrásnak nem hatolhatunk mélyére;
be kell érnünk azzal, hogy a folyam látható futását, nemzetsorsot tükröző útját
vegyük szemügyre. Bár a múlt egy-egy foszlánya ködpáraként felszáll, elillan
tekintetünk elől, bőven marad, ami megfoghatóan tárul ki s mintegy új életre
kél előttünk; sokszor jobban át is látjuk, mint az árral úszó egykorúak, kellő
távlat híján. A medernek hol egyenes, hol kanyargó menete, az ide-oda hajla-
dozó vonal, melyben az állam életútja majd előre lendül, majd megtorpan s
visszaperdül: régmúlt századok homályából is előcsillan, nagy messzeségből
nyomon követhető. A betorkolló patakok, erek gyarapodást tükröznek, népi fel-
töltődést, szellemi hatásokat, melyek csakhamar elvegyülnek az áradatban: a
folyam ismét eggyé forr, s attól fogva minden csöppje egybetartozik megint.
Ami különválik s a közös sorsból, életadó folytonosságból kiszakítja magát:
előbb-utóbb vadvíz, posvány, holt meder lesz, hanyatló korszakok s nemzeti ka-
tasztrófák szimbólumaképpen. Ám a pangás sekélyes szakasza vagy méltóság-
teljes hömpölygés ünnepi ritmusa után néha újból rakoncátlan özönné szilajodik
az ár; ilyenkor, nagy nekibuzdulások, forrongó válság évadján sűrűbben támad,
s magasabbra csap a sok egymást váltogató zúgó-zajló hullámfodor: sorsfor-
máló egyéni tettek, politikai és hadiesemények megannyi egymásba simuló lánc-
szeme. 

Csoda-e, ha a históriaírás, Thukydidésztől kezdve Rankéig s még rajta is
túl, a történet örök folyamának e messze csillanó vonásait vetette papírra, a
politikai fejlődés jelenségeit ragadta ki az emberi sors sokágú szövevényéből?
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Államalakulás és fejlődés, diplomáciai kapcsolatok és háborús vetélkedések:
ezek alkotják a történés legszembetűnőbb elemeit, belőlük adódik az a kézzel-
fogható, szinte megtapintható külső keret, melyben az egyes nemzetek benső
életfolyamata lejátszódik. E belső: társadalmi, gazdasági, szellemi fejlődés kon-
túrjai viszont csak néha-néha bontakoznak ki a fürkésző szem előtt közvetlen
élességgel; a felszínen morajló habok múló fénytörése, ideig való játéka mögül
csak döntő fordulópontokon, nagy megrázkódtatások idején törnek elő, kavargó
örvénylésben, a történet folyamának addig rejtett, mély áramlatai. Különben
sima, zajtalan, szinte észrevétlen a futásuk, mintha a történés magával ragadó
sodra nem is belőlük tevődnék egybe folytonos, lebírhatatlan erővé.” 

A PARASZTSAGTÖRTÉNET SAJÁTOS TERMÉSZETE
„Vajon mi az oka annak, hogy míg a politikai élet hullámzása messze hallatja
zúgását, mindaz, ami a csillogó felszín alatt rejtőzik: a belső, kivált a társadalmi
és gazdasági fejlődés mély árama szemnek-fülnek oly kevéssé érzékelhető s alig
hagy kézzelfogható nyomot maga után? Semmi kétség: e feltűnő különbségben
döntő része van egyfelől a politikai, másfelől a társadalmi-gazdasági fejlődés,
a két ellenpólus sajátos természetének. Az emberi múlt valamennyi területe
közül a politikai történet (s vele együtt az irodalom-, művészet-, egyház- és
eszmetörténet) az, ahol az egyéniségnek mint históriai tényezőnek a legnagyobb
a szerepe. A népek, államok külső története, békés érintkezések és hadiese-
mények alakulása nagymértékben függ egy-egy kimagasló individuum: uralkodó,
államférfi, hadvezér teremtő és kisugárzó erejétől. Már az anyagi művelődés
mezején jóval szűkebb térre szorul az egyéni iniciatíva jelentősége: a történés-
nek itt a közösség, a nép széles rétege a legfőbb hordozója; a társadalomtör-
ténet meg egyenesen e kollektívumot vallja vizsgálódása tárgyául. (…) a
társadalmi életben is szembetűnő az ökonomikus tényező döntő szerepe: a szo-
ciális rétegződés végső elemzésben az anyagi javak eloszlásán alapul. A meg-
élhetés, a létnek gazdasági eszközökkel való biztosítása az emberiség nagy
tömegeinek közös gondja volt mindenkor; a társadalom alsó rétegeibe tartozó
egyszerű embernek letűnt korokban is a gazdasági tevékenység, a kenyérkérdés
alkotta legfőbb, szinte egész életét kitöltő gondját, egyforma kényszerítő erővel
jelentkező problémáját. Ökonomikum és szociális elem: oly szorosan egybe tar -
toztak az egész emberi múlt folyamán, hogy a gazdaság- és társadalomtör té -
net – a história birodalmának a politikai történet mezejével átellenes szektorán –
szinte egy és ugyanazon fejlődéssor két egybe tartozó profiljának tűnik fel.

Gazdaság- és társadalomtörténetnek e benső kapcsolata nemcsak azzal jár,
hogy a két stúdium csupán együttesen művelhető igazán – letűnt társadalmak
életének megismeréséhez a gazdasági fejlődés feltárásán keresztül vezet a leg-
járhatóbb út –, hanem egyszersmind fokozott hangsúlyt ad a kettejükben közös
kollektív momentumnak. A históriának e sajátos területén nem téveszthetjük
szem elől a tömeglélektan tanítását, hogy a közösségek élete sokkal nagyobb
szabályosságot mutat, mint az egyéneké, benne kezdettől fogva elhatározó
szerep jut az egyforma miliőnek s az egyetemes gazdasági szükségleteknek.
A kollektívum viselkedését nem annyira racionális megfontolások, mint inkább
homályos érzések, ösztönök, hagyományok irányítják, ezek pedig – az emberi
lélek alapszövetéhez tartozván – sokkal egyöntetűbbek az észbeli adottságoknál.
Nincs az emberi fejlődésnek olyan folyamata, mely pusztán ész okokkal mara-
déktalanul meg lenne magyarázható; még a politikai történet eseményei sem
vezethetők vissza mindenestől észbeli megfontolásokra, pedig bennük túlnyomó
az individuális elem. Annál inkább óvakodnia kell a történésznek attól, hogy a
kollektív lélekhez saját értelmi funkcióinak puszta belevetítésével közeledjék;
ha valahol: a társadalomtörténetben jár igazán veszéllyel az eseménysorok min-
den áron individualizáló racionalisztikus alapon való magyarázgatása. Mint
ahogy a múlt századi liberalizmus hidegen okszerű individualizmusa értetlen
idegenséggel állt szemben a paraszttársadalom tradicionális közösségi intéz-
ményeivel – történeti síkon, a mély szokásszerűségben gyökerező szociális-gaz-

dasági fejlődésről, úgy adhat torz képet valamely hasonló szemlélet, melynek
tükrében ez a szerves, növényszerű kibontakozás tudatos tervezgetés, célra
törő számítás logikus eredményének tűnik fel. Az igazi társadalomtörténetnek
éppen az ad roppant jelentőséget, hogy a politikai történet gyakori célszerűségi
szempontjával, egyoldalúan racionális okfejtésével szemben rámutat a história
mélyén lappangó irracionális erőkre, világosságot derít a spontán fejlődés, az
organikus növekedés alapvető fontosságára az emberiség életében.” 

Vajon a globál-liberalizmus gazdasági és társadalmi téren egyaránt tervsze-
rűen, lépésről lépésre előre nyomuló erői ezt felmérve próbálták és próbálják
mai napig a társadalom felszín alatt mozgó irracionálisnak tűnő ösztönvilágát
a maguk eszközei alá rendezni? Adnak látszat demokráciát, melyben a társa-
dalom, de az általuk annyira istenített egyén is éppen szabad döntésének lehe-
tőségétől esik el, adnak hamis öntudatot, melynek alapja éppen az ősi megtartó
nemzettudat elvesztése. És adnak hamis szellemi tápot a média kézbentartá-
sával. Sőt, adnak hamis művészetet, az abban alkotókat aszerint támogatva,
hogy miként segítik a nagy mű haladását. Még a testi egészség sem valódi,
mert a gyógyítás gépezete egy haszonelvű fejlődés kényszerzubbonyában dol-
gozik, s a lenni vagy nem lenni, mi több a hányan és hol lenni kérdése is terí-
téken van már. Van-e még egyszer visszaút? S parasztság híján mibe
kapaszkodhatunk reményeinkkel?

„S ha mindezt elmondhatjuk a társadalom- és gazdaságtörténetről általá-
ban, annál inkább áll az parasztnépünk szűkebb körére nézve. Képzelhető-e
mélyebb, szervesebb emberi közösség a falu keretébe ágyazott jobbágytár-
sadalomnál, mely minden gyökérszálával a földbe kapaszkodik, annak kimerít-
hetetlen mélységeiből szívja magába az életerőt? Hol van ettől a meleg, életteli
emberi kölcsönösségtől a szociológia elvont, alaktalan csoportfogalma vagy a
mai városi »proletariátus« szélfútta hordalék módján egybeverődő tömege? Mint
bensőséges családi tűzhely, úgy forrasztotta eggyé a falu népét a közösségi élet:
magába ölelte az egész embert minden életnyilvánulásában, igényt tartott teljes
munkaerejére, de ugyanakkor a megélhetést is biztosította számára. Föld és
települési szolidaritás: a természettel, organikus élettel való teljes, állandó köl-
csönhatás s az egymásért való kollektív erőfeszítés, szoros egybefogózkodás.
E kettő óvta meg a falu népét attól, hogy nyers hatalmi törekvések vagy számító
gazdasági érdekek könnyű zsákmánya legyen. Évszázadok viharain át, köz -
séggé: igazi közösséggé kovácsolódva, olyan hűséggel tapadt a röghöz, mintha
tudta volna: nemcsak ő nyer benne időtlen támaszt, a társadalom legalsó s
éppen ezért alaprétege, melyen az egész ország épül – hanem ugyanakkor maga
is erőt sugároz: féltő ragaszkodásával a földet, éltető kincsét tartja meg nem-
zetének. 

Hűség és megtartó erő; egyazon lelki magatartás két Janus-arca, olyan jel-
lemvonások, melyek mindvégig integráns alkotó elemei maradtak a faluközös-
ségnek. Aki valaha is lebocsátkozott a történet mély áramába, láthatta: milyen
híven őrzi a parasztság a felső, úri rend köréből alászállt kultúrjavakat, mialatt
cserében népi erejével, leghasználhatóbb fiainak testével-lelkével táplálja a ma-
gasabb rétegeket. A meglevőnek megőrzése, nemzedékről nemzedékre örökí-
tése: ez tette a falu népét minden időben a nemzeti lét rendíthetetlen alapjává.
Odafönn zúghatott a történelem viharja, megindulhatott a világ, táncolhattak a
forgandó események hullámai – lenn a mélyben a parasztközösség mozdíthatlan
szívóssággal őrködött intézményein s élte ősei hagyományát. Míg a külső tör-
ténésben jobbára szinguláris, egyedi tények váltogatták egymást, kiszámítha-
tatlan, vissza nem térő események tevődtek össze mozgalmas valóságsorrá: a
paraszttársadalom életét nagy állandóság, konzervatív vonás, a szokásszerűnek,
intézményesnek uralma jellemezte mindenkor. Lehetett politikai eseményeké a
felső, vezető szólam a történelem orkeszterében, teltté, zengővé a parasztság
sorsának mélyen rezdülő akkordjai tették: lenn, a nép életében, mintegy
continuoként, folyton visszatérő folyamatok, közös, mélységesen emberi voná-
sok adták az örök alaphangot. 
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Ez a feltűnő állandóság egyszersmind nagyobb egyformaságot is jelent:
szemben a politikai fejlődés labilis jellegével, a falusi nép társadalmi-gazdasági
élete törésektől, elhajlásoktól kevéssé zavart, konstans, folytonos vonalat mutat.
Kirívó jelenség, váratlan fordulat itt ritkán adódik, nem torlódnak egymásra új
és új események, a meglevőnek, megszokottnak nagy a tehetetlenségi nyoma-
téka. Ami mozgás mutatkozik, az látszólag többnyire fölülről indul ki, a köz-
vetlen lökőerőt a politika hullámzásának dinamikája adja; a falu népe, bár végső
fokon sokszor elsődleges, elemi jelentőségű irányítója a külső fejleményeknek,
szemre inkább csak statikus tényező a történésben. Csupán akkor lesz nyíltan
a felszínen is forrongó válságok gyújtópontjává, ha már a feszítő erők apránkint
elviselhetetlenné fokozódnak: egyszer csak kilép megszokott medréből s zúgó
özönként tör át a hagyomány emelte korlátokon. Ám ez eléggé ritka dolog,
mert a jobbágynép szerfölött türelmes; a fejlődés többnyire lomhán, zajtalanul
mozdul előre, de akkor végiggyűrűzik az egész közösségen, mintegy állapot-
szerűen széles társadalmi réteget ölel magába. Nem az egyes ember: e közös-
ségek itt a történés alanyai; az agrártársadalom múltja nem ismer hősöket, mint
a politikai történet. Nem dicső vitézi tettekből, nem is fényes szellemi teljesít-
ményekből tevődik össze a paraszti élet: az egyszerűnek, csöndesnek, munkás
hétköznapoknak birodalma az. De csak attól lehet idegen ez a minden póztól
és hangoskodástól mentes világ, akit elkápráztatott a politikai történet hőseinek
ragyogása, s mögöttük nem látja meg az egyszerű átlagember félhomályba
vesző dolgos alakját. 

Ne röstelljünk tehát leszállni a politikai történet csúcsairól a falu egyszerű
népe közé! Igaz, a kutatás itt nem tartogat számunkra tündöklő, nagyszerű lát-
ványt, csupán mindennapos küszködés, csöndes életfolyamatok igénytelen képe
tárul elénk; de az egész nemzet sorsa épül e hallgatag munkán. S a históriai
ábrázolás is éppen azáltal lesz közvetlenné, természetessé, úgy kap kellő szem-
léletességet, ha túl a hatalom birtokosain, a »szegénység« sorsába is belemé-
lyedünk. A politikai történész úgyis többnyire kothurnusban járatja s mindegyre
díszes köntösbe öltözteti hőssé magasztosított szereplőit, méltóságteljes, szo-
borszerű alakot farag belőlük, mely ünnepi, hivatalos pózban áll elénk s mindig
megfontoltan, komoly és patetikus gesztusokkal cselekszik; e »monumentális
történetírás« (Nietzsche) magasztos és mereven ünnepélyes formái mögül éppen
a mélyben áramló élet lüktetése sikkad el. Az igazán emberit csak az hozhatja
hozzánk közel, a történetírást csak az töltheti meg életszerűséggel, ha a nagy
egyéniségek messziről szembeötlő tettein túl az egyszerű nép, a parasztközösség
feltűnés nélkül lemorzsolódó csöndes hétköznapjaira is felfigyelünk.

Nincsen benne semmi meglepő, ha sok historikus figyelmét ma is lenyűgözi
a történés felszínén játszó hullámok fénytörése és harsogása, s nem veszi a
fáradságot magának, hogy mögéjük tekintve, a fejlődés alig áttetsző, zajtalanul
tovasikló, mély áramába bocsátkozzék. A külső történéskutatás a gyakran
aránylag könnyűszerrel gyors és nagy visszhangot keltő eredménnyel jár, hiszen
a politikai fejlődés többnyire jól szembetűnő, individuális események soroza-
tából tevődik össze, úgy halad előre s zökken vissza, feltűnő, nagy lépésekkel.
Ezzel szemben a társadalmi-gazdasági fejlődés nehezen érzékelhető tömeg-
hatásokban, a kollektívum állandó, de végtelenül kicsiny mozgásában mutat-
kozik, s így a belső történés búvára hosszas munkával is ritkán jut messze
hangzó megállapításokra. Kivált a hagyományain, szokásszerű berendezkedé-
sén féltve őrködő konzervatív parasztság sorsa mutat folytonos, alig módosuló
vonalat, nagy egyformaságot: apró, szinte észrevétlen változások simulnak egy-
másba, s csak az eredmény, a kész alakulás láttán világosodik meg fürkésző
szem előtt, hogy új folyamat ment végbe. S nem elég, hogy e lassú, hallgatag
történés csak kevéssé rögződik meg a forrásokban: a nehézségeket még fo-
kozza, hogy az egyszerű falusi ember kifejezőkészsége csekély, s életnyilvánu-
lásai nagyobbrészt az írásbeliség közbeiktatódása nélkül zajlanak le.
Önfeláldozó munka nélkül nincs parasztságtörténet: egyszer fáradhatatlan egy-
behordása szórványos, hézagos adatoknak, másszor egy-egy vékony fonál

élesszemű kielemzése más vonatkozású roppant aktatömegből. S mindezen
felül sok megértés is kell, hogy feltáruljon előttünk mindaz, ami betölti az egy-
szerű nép munkás hétköznapjait – valami alázat is, megilletődöttség a kicsiny,
a csöndes, az igénytelen előtt. Nem csekély kívánalmak ezek, de nélkülük ba-
josan ragadható meg a paraszti élet, a kollektív mélykultúra a maga teljessé-
gében. Ám túl a fejlődés megfoghatóvá tételén, ott van még utolsónak a
históriai ábrázolás roppant feladata is. Sorsformáló, jellegzetes egyéniségeket
könnyebb megjeleníteni, konkrét vonásokkal megrajzolni, mint a távoli korba
illeszkedő, környezetében felolvadó szürke átlagembert. S bár a szubjektivitás
itt könnyebben kiküszöbölhető, korántsem nyílik tág tere racionális magyará-
zatoknak, mint a politikai történetben, melynek többnyire ésszerű megfonto-
lások szerint, tudatos tervszerűséggel cselekvő individuumok a hősei; a
paraszttársadalom irracionális mélységekben gyökerező s az organikus ter-
mészettel folytonos kölcsönhatásban álló ösztönös közösségi élete hasonló
egyszerű motivációt távolról sem tesz lehetővé.”

Majd nemsokára ez a csendesen és méltósággal hömpölygő, magának – s
a nemzetnek – történelmi utakat vájó áradat egy külső beavatkozásra megtorpan
örökre. Már csak emlékeinek töredékeiből, a begyűjtött maradékokból élhetünk,
s még ez sem kevés. Múzeumok és archívumok, hangarchívumok őrzik meg-
termékenyítő emlékét. S némi újító igyekezet. A mesterséges beavatkozás (a
kollektivizáló kommunizmus, majd a neoliberalizmus a falvat tagadó és mind-
kettőt proletarizálódásba taszító munkája) úgy állította meg ezt az ősi, nagy fo-
lyamot, mint mesterséges betongát, hogy eredeti feladatával nem egyező, vagy
éppen azzal ellentétes munkára fogja. Pedig egészen addig a mesterséges be-
avatkozásig vizsgálva ezt a történetet „csöndes életfolyamatok igénytelen képe
tárul elénk; de az egész nemzet sorsa épül e hallgatag munkán”. Az eddigiekben
szerzőnk gyönyörű leírását adta a parasztságnak, és felébresztette az olvasó
érdeklődését megmaradásunk e záloga iránt.

AZ EURÓPAI TÁRSADALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS
KIALAKULÁSA
„Íme: túl az érdeklődés hiányán s a tárgy fontosságának kései felismerésén, a
kutatás és ábrázolás most vázolt nehézségei egyként részesek abban, hogy a
társadalmi-gazdasági fejlődés, közelebbről a parasztságtörténet hosszú ideig
elhanyagolt területe volt a históriának. Ismeretes, hogy a történetírás hol poli-
tikai-dinasztikus, hol transzcendens célok szolgálatában, de mindenképp a po-
litikai történet egyetlen dimenziójában ívelt hősmondák ködös misztikájából a
tudományos rangot jelentő módszeresség és objektivitás felé. Nem annyit jelent
mindez, mintha a hajdan való historiográfusok ügyet sem vetettek volna a gaz-
dasági-társadalmi jelenségekre; természeti csapásokról, ínséges esztendőkről,
népi megmozdulásokról hírt adtak hébe-korba a krónikások is, de csak mellé-
kesen, kuriózumként, politikai fejlemények toldalékaképpen. Évezredek után
az emberi haladás zászlóvivője: a felvilágosodás üt rést elsőnek a politikai tör-
ténelem addig nem is vitatott kizárólagosságán: nemcsak szekularizálja, a ba-
rokk transzcendens beállítottságától szabadítja meg a történetírást, hanem az
állam egyeduralma alól is emancipálja. Az anyagi és a szellemi kultúra története
egyszerre önálló értéket nyer, addig feljegyzésre nem is méltatott jelenségek
fontosabbá válnak hivatalos évkönyvekben hosszadalmasan előszámláltaknál.
Voltaire kimondja a döntő szót: nem hadjáratok s külpolitikai akciók adják a
történés lényegét, hanem a belső igazgatás, a gazdasági s a kulturális fejlődés
tényei; ezeket kell benső összefüggésük szerint analizálva előadni, nem pedig
organikusan egybe nem tartozó külső eseményeket kronologikusan egymás
mellé sorakoztatni. Míg azonban Voltaire-nél állam és kultúra más-más síkban
mozog, szerves kapcsolatok nélkül, s a nép még mindig nem egyéb örök tu-
datlanságra és fanatizmusra kárhoztatott tömegnél – Justus Möser már felismeri
a gazdasági s a politikai szervezet összefüggését, sőt a kollektív jelenségeket
is kellő figyelemre méltatja. Felvilágosodás és romantika határmezsgyéjén,
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Möser a társadalomtörténet tulajdonképpeni megalapozója: a történés az ő
szemében a népnek egyéni, önkényes beavatkozás számára hozzá nem férhető,
öntudatlan közösségi tevékenységéből sarjad, s az így kialakuló gazdasági-tár-
sadalmi állapotok határozzák meg a politikai fejlődést. E józan mértéktartáson
túlhaladva a romantika már mindenestül homályos érzéseknek, ősi tradíciók-
nak, tudattalan irracionális alakulásoknak juttatja a főszerepet a történelem
színpadán; s bár hajlandó a népben passzív tömeget látni, melyet csak felülről
való gondoskodás mozdíthat előre, végső elemzésben a titokzatos »Volksgeist«-
ot teszi meg a kultúra ősforrásává. Mindez azonban alig több idealisztikus spi-
ritualizálásnál, a közösségi erők elvont kultuszánál; a népi tömegek reális
szükségleteire, konkrét jelentőségére csak a XIX. század közepének forradal-
mai derítenek világosságot. Az 1848-ban kirobbanó szociális megmozdulások
egyszeriben az események homlokterébe állítják a társadalom névtelen töme-
geit, melyek addig csak a vékony felső rétegek közvetítésével vehettek részt
az állam életében; s amint a liberális reformok nyomán a nemzet fogalma ki-
tágul, hogy végre a népet is magába ölelje, úgy lép elő a kollektívum a törté-
nelemben is reális hatóerővé. A »dolgozók tömegei« első ízben jelennek meg
a színen önálló politikai hatalom birtokában, s az újdonsült szocializmus, hogy
magának a kedvező helyzetből tőkét kovácsoljon, nem rest a jelen visszavetí-
tésével a múltban is kimutatni s a történeti materializmus kész szkémájába
ágyazni a szociális erők és anyagi tényezők döntő szerepének, politikai kiha-
tásának vélt és valóságos bizonyítékait. A gazdasági szempontok előtérbe nyo-
mulása sem változtat tehát azon, hogy a politikai fejlődés álljon az emberi sors
magyarázatának középpontjában; s még sokkal inkább az állam, az alkotmány
sorsára függesztik szemüket, nem sokat gondolva »alantas« tömegmozgalmak-
kal és materiális érdekekkel, a romantikát felváltó liberális történetírás képvi-
selői. A természettudományok soha nem látott fellendülése azonban csakhamar
ismét a kollektív jelenségek felé tereli a história érdeklődését. A közvélemény-
ben gyökeret ver a hit, hogy csak az a diszciplína tarthat számot a tudomány
rangjára, mely természettudományos törvényszerűségek megállapítására
képes; a történetírás tehát, hogy tudományos rangját mentse, a darwini evo-
lúciós tan mintájára mindenáron törvényszerű fejlődéselméletek felállítására
törekszik. Erre a politikai történés keretei között, individuális esetleges jelle-
génél fogva, természetesen vajmi kevés a lehetőség; az új, »pozitivista« törté-
neti irány tehát elsősorban az anyagi és a szellemi művelődés kutatására veti
magát, ahol a kollektív elem túlsúlya kauzális törvényszerűségek tekintetében
több reménnyel kecsegtet. Így alakul ki a művelődéstörténet, élesen elkülönülve
a politikai események tárgyalásától; benne fokozott hangsúly esik a gazdasági
és társadalmi állapotok leírására, mégpedig nem azzal a szándékkal, hogy
megvilágosodjék: milyen hatással voltak azok a politikai fejlődésre, hanem ön-
magukért: a nép apolitikus életének ábrázolása önálló s szinte kizárólagos ér-
tékű történetírói feladattá válik. A pozitivista tudósok legnagyobb része
azonban korántsem jut el természettudományos törvényszerűségek megálla-
pításáig, többnyire megreked szűkkörű specializálódásnál s az adatok rend-
szertelen feltárásánál. A történettudománynak ez a mozaikdarabkákra való
széthullása, másrészt a történelmi materializmus egyoldalú szemlélete nem
maradhat sokáig reakció nélkül: megszületik a szellemtörténet. Az új irány
egyfelől, az anyaggal szemben a szellem primátusát hirdeti a történés tényezői
között, s e szellem dinamikus hullámzását követve, egész kultúrkörökre nézve
egységesen vonja meg a fejlődés korszakait; másfelől a szétforgácsolódással
szemben a történés egységét s a szintetikus ábrázolás szükségét hangoztatja.
Bár a szellemi tényezők kidomborítása alapjában véve nem kedvezett a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés kutatásának, a pozitivizmus által összehordott rop-
pant, de széteső adattömegnek intuitív szintézisbe foglalásával, politikai és
művelődéstörténet különállásának lebontásával s nagy európai összefüggések
meglátásával a szellemtörténet ezen a téren is jelentős eredményeket könyvel-
hetett el magának.”

Az európai tudomány tehát, miközben folyamatosan halad előre és megéli
új meg új leágazások keletkezését, felismeri, hogy „a nép, az istenadta nép”
nem elhanyagolható szereplője a történelemnek. A „nép” pedig sokáig a pa-
rasztságot jelentette.

A MAGYAR PARASZTSÁGTÖRTÉNET-ÍRÁS KEZDETEI 
„Vajon miképp rezonált az európai históriaírás most vázolt fejlődéséből kicsen-
dülő indításokra a magyar történettudomány? Nincs itt terünk arra, hogy a hazai
társadalomtörténet útját apróra nyomon kövessük; be kell érnünk azzal, hogy a
speciálisan parasztnépünk múltjával foglalkozó fontosabb munkákról adjunk futó
áttekintést. Nem részletezhetjük azt sem, hogyan kezd a politikai események
felszíne mögé, a szociális jelenségekig hatolni a humanizmus nyomán fellendülő
krónikairodalmunk tekintete; éppen csak utalunk Heltai Gáspárra, a nép harcos
szószólójára, Szamosközy Istvánra, ki népi jellemvonásokban keres történeti
indítékokat, s a társadalom állapotát előszeretettel rajzolgató Szalárdi Jánosra.
Igazában csak a XVIII. századdal, tudományos történetírásunk megalapításának
idejével kezdhetjük seregszemlénket. S mindjárt a kezdet jogos büszkeséggel
és várakozással tölthet el: a magyar jobbágyság múltjának első ábrázolása
ugyan is jó 200 esztendővel ezelőtt született meg, más szóval: parasztságtörté-
nelmünk – tehát nem is a társadalomhistória általában, hanem mindjárt annak
egyik specializált ága! – egyidős történettudományunkkal. Voltaire korszakal-
kotó történeti művei még napvilágot sem láttak, amikor az európai hírű magyar
polihisztor, Bél Mátyás már papírra veti a magyar jobbágyság kialakulásának
és fejlődésének első áttekintését »De servitute Hungarica« című, sajnos, mind-
máig kiadatlan munkájában. Nincs elődje ezen a téren, akire támaszkodhatnék,
alig van egyáltalán tudós értekezés, amit felhasználhatna. Törvényszövegeknél,
krónikáknál egyéb forrás még nem áll rendelkezésére; sok helyen azért okos-
kodással segít magán, az adatok tátongó hézagait sűrű hipotézisekkel kell ki-
töltenie. De tudós buzgalma s vállalkozásának merészsége így is joggal tarthat
igényt bámulatunkra, bármennyire igyekezett is megtépázni kezdeményezésének
dicsőségét a hálátlan és méltánytalan utókor. (Ortvay Tivadar: Bél Mátyás »De
servitute Hungarica« c. kiadatlan kézirata, 1868.) Lehetnek, vannak is hiányai
első igazi történettudósunk munkájának; egy éppen megszülető tudományágtól
nem is kívánhatjuk, hogy Pallas Athéne módjára mindjárt teljes fegyverzetben
lépjen elő. Egy érdeme azonban elévülhetetlen marad: elsőnek látja meg a pa-
rasztban a történeti feldolgozásra méltó tárgyat, elsőnek mutatja ki a tudomány
eszközeivel, hogy a szolgaság történeti képződmény s nem természettől való
állapot, nem az isteni rend velejárója; tudós tanulmányban elsőnek hangoztatja,
hogy a jobbágy is ember, s az embernek egyik legfőbb kincse a szabadság. Így
lesz a nagy hírű pozsonyi lelkipásztor Európa-szerte ritkaságszámba menő pa-
rasztságtörténetével is a felvilágosodás úttörőjévé Magyarországon. 

Láttuk, a felvilágosodás nyugaton is csak lassankint érlelte ki magából a
társadalom múltjával való foglalkozást; ne csodálkozzunk hát rajta, ha Bél Má-
tyás próbálkozása messze a legelső maradt, s utána fél évszázadig híre sincs
hasonló vállalkozásnak lassankint nekilendülő történettudományunkban. A hosz-
szú hallgatásnak, mely még inkább kidomborítja Bél Mátyás elsőségét, a tör-
téneti érdeklődés lassú elmélyülésén túl bensőbb oka is van. Mint az első átfogó
magyar nyelvű jobbágyságtörténet írója, K. Nagy Sándor, nem minden alap nél-
kül jegyezte meg: a történeti munkákat ekkor még jobbára nemesek írják, ne-
mesi olvasóközönség számára: a politikai nemzet fogalmából kirekesztett
jobbágyság múltja még nemcsak méltatlan tárgy, hanem azzal – kivált a paraszt
hajdani kedvezőbb állapotával – foglalkozni szinte szentségtörés-számba megy
a megmerevedett rendiség korát élő Magyarországon. A paraszti származású
Bél munkája ezért nem láthatott a maga idejében nyomdafestéket: ha megjele-
nik, a rendi reakció megtalálta volna a drasztikus eszközöket, hogy a »misera
plebs contribuens« hívatlan prókátorába a szót belé fojtsa. Kollár Ádám Fe-
rencnek, az 1764/65. évi országgyűlésen kitört vihar hősének még ekkor, a
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felvilágosodás terjedésének kezdő idejében is a saját bőrén kellett tapasztalnia:
mit jelent az, szembeszállni a hagyományos rendi felfogással – pedig nem is a
nemesség féltve őrzött különállásához nyúlt hozzá, hanem az egyházzal szemben
vitatta az uralkodó jogait. Nem csoda, ha csak II. József idején lépett elő a job-
bágyság történetére vonatkozó kutatásaival (Historiae iurisque publici Regni
Hungariae amoenitates, II k. 1783.), akkor is bölcsen a bécsi udvar védőpajzsa
mögé húzódva. Az Árpád-kori vármegye szervezet ábrázolása közben tér ki a
szolganép helyzetére, anélkül, hogy a fejlődést saját koráig vezetné, s műve már
csak ezért sem lehetett mozdító erejű parasztságtörténeti kezdeményezéssé.
Amit mond, a nyomtatott betű erejénél fogva is kétségtelenül nagy jelentőségű,
de Bél Mátyás nézeteihez képest nem mutat haladást. Sőt Kollár nem is megy
olyan messzire, mint az előző emberöltő nagy hírű tudósa: a szabadság jelen-
tőségét kevésbé hangoztatja, s óvakodik attól, hogy – mint elődje – Werbőczy
tekintélyével perbe szálljon.

»Ma már senki sem kételkedik abban – állapítja meg –, hogy minden ember,
aki természettől fogva e közös világra jön, szabad és egyenlő.« De ezt a nagy
horderejű kijelentést mindjárt lerontják a rákövetkező óvatos szavak: »Ám éppoly
bizonyos, hogy a teljes szolgaságot nem tiltja sem a természetjog, sem az isteni
vagy emberi jog«. Így a honfoglalást követő időkben sokan lettek önként vagy
kényszerből rabszolgává; csak utóbb tűnt el apránkint ez a teljes szolgaság,
amint a kereszténység mélyebb gyökeret vert s a szolgasággal sújtó törvények
elavultak. A tatárjárás után »az eltűnő örökös rabszolgák helyére a közönségesen
jobbágyoknak nevezett nem teljes, hanem időleges, szerződéses szolgák kezdtek
lépni: szabad emberek, akik kezük munkáját időlegesen s bizonyos feltételekkel
idegen szántóföldek művelésére kötötték le«. Országunknak e colonusait – szö-
gezi le – az Anjou-korban, a szabad költözés s a földesúri önkénytől védő kilen-
ced behozatalakor kezdték »a jobbágyok azaz szabadok (!) nevével nevezni«. 

Ha nem Kollár szájából s nem II. József önkényuralma alatt hangzanak el
ez »újszerű« szavak, szerzőjük aligha menekedik meg a rendi felháborodás újabb
kitörésétől. Hiszen ismeretes, milyen felzúdulás volt a válasz, még az igazán
felvilágosodott Kazinczy részéről is, negyedszázaddal később, Ferenc reakciós
uralma idején Berzeviczy Gergely »De conditione et indole rusticorum« című
munkájára. Igaz, Berzeviczy könyvéből főként az egykorú jobbágysors rajza, s
nem a rövid történeti visszapillantás talált elutasításra. De súlyosnak írja le a
honfoglalást követő idők szolganépének helyzetét is, kemény, nyomasztó szol-
gaságukon csak a királyok törődése könnyített időnkint – állapítja meg a felvi-
lágosodott abszolutizmus politikájának jellemző visszavetítésével. Fontosabb,
amit általában mond a jobbágyról s jelentőségéről: e kényes tárgyról írva gon-
dosan kerülni akarja a történeti részrehajlást, az emberi jogok sokat emlegetett
kérdését, erővel nyugalmat parancsol magára, bár a lakosság legnagyobb ré-
szének sorsa felkorbácsolja lelkét, mint tengert a vihar. Mikor arról beszél, hogy
a jobbágynép alkotja az ország igazi alapját, mintha csak Tessedik Sámuelnek,
a parasztság XVIII. századi nagy istápolójának szavait hallanók. Berzeviczy
azonban nem habozik ezt a megállapítást, túl a gyakorlati következményeken,
elvszerűen, programként a történetírás elé is odaállítani: »Történetíróink – je-
lenti ki – nem annyira az ország, mint inkább a királyok történetét, ezek örö-
kösödését, viszályait, háborúit, szerzéseit s a főbb családok sorsát beszélik el.
De hogy milyen volt az ország belső állapota, mik a nép jólétének vagy nyomo-
rának okai, mint alakult a néprétegek egymáshoz való viszonya, a nemzet meg-
élhetése s a haza alkotmányának képe, arról alig emlékeznek meg.« 

A nép, a társadalom sorsának ábrázolása, ez a történetíróhoz méltatlannak
tekintett, jelentőség nélküli objektum, íme, egyszerre feladatként lép elő Ber-
zeviczy sokat vitatott művében; feltűnik, hogy egyre magasabbra emelkedjék s
feledésbe se merülhessen többé. Egy évtized múlva Pfahler Károly, a Georgikon
volt jogi professzora már csodálkozik rajta, hogy a történetírók, amint nevezik
magukat, gondolni is alig tudnak másra, mint a királyok történetére, s még
olyan híres szerzők, mint Pray és Kelemen sem írnak egyébről. Pfahler, bár tu-

datában van annak, mekkora fába vágta fejszéjét, mégsem habozik, szinte elő-
munkálatok nélkül, belefogni a magyar jobbágyság első átfogó történetének
megírásába. Maga szerényen inkább csak töredéknek nevezi „Jus georgicum”
című könyvében az úrbéres viszony tárgyalásához adott történeti bevezetést; a
valóságban mindmáig figyelemre sem méltatott kész feldolgozásra lelünk benne,
amely külön tanulmányt érdemelne, tudós elmélyedésénél, józan mértéktartá-
sánál, szólamoktól mentes emberiességénél fogva egyaránt. 

(…) elsőnek figyelmeztet a földesúri majorságok kialakulásának jelentősé-
gére; s abban a józan felismerésben is csak nagy sokára akadt követője, hogy
jó darabig az úr házi szükségletei szabtak határt a jobbágy terheinek, s a föl-
desúrnak azután sem lett volna sok haszna belőle, ha a végsőkig kizsarolja,
tönkreteszi jobbágynépét. Semmi kétség: Pfahler tanulmánya egyike a korabeli
magyar történetírás legkitűnőbb termékeinek. De figyelmet érdemel azért is,
mert a felvilágosodott szellem ezúttal lép először sorompóba mélyen megala-
pozott történeti érvekkel a jobbágyság természettől való alávetettségének rendi
axiómája ellen. Még ekkor, a reformkor küszöbén is méltánylást érdemel az a
bátorság, ahogyan Pfahler pl. az 1514. évi törvényt elítéli, s általában a pa-
rasztnép hajdani jobb sorsát kendőzés nélkül feltárja nemes olvasói előtt.
»Mikor – fordul befejezésül hozzájuk – elbeszéltem azoknak a polgároknak sor-
sát, kik a királyok nagy bőkezűségéből nektek, nemes urak, jutott földjeiteket
lakják, mikor feljegyeztem az elmúlt századok tévedéseit és vétkeit, nem vezetett
irigység a ti boldog sorsotok iránt;... leginkább arra törekedtem, hogy a jobbágy
hajdani képéből s a változásból, mit sok viszontagság hozott rá, világosan meg-
értsétek: több jog jutott nektek osztályrészül, mint a hajdani földesuraknak, s
ezt belátván, elégedjetek meg a nektek jutott jogokkal, a jobbágyokét pedig
tartsátok épségben.« 

Aligha kétséges, hogy ezek a szavak elsősorban intelmet foglaltak magukban
(…). Mintha maga is előre látta volna, hogy eljön az idő, amikor majd megál-
lapításai a meggyőzés erejével hatnak a rendi közvéleményre: »Nagy« (!) azaz
II. Józsefnek és utódainak jobbágyvédő intézkedéseit úgy ábrázolta, mint tovább-
haladást a Mária Teréziától dicsőségesen megkezdett úton. A jobbágyfelszaba-
dítás kora nemsokára el is érkezett, de nem az uralkodó, hanem a reformkor
nemzedékének jóvoltából; jellemző e tekintetben, hogy Pfahlernek nem a ren-
dekkel, hanem a cenzúrával gyűlt meg a baja, vélt nemességgyűlölő tendenciák
miatt ez tette lehetetlenné további munkáinak megjelenését. De ekkor még a
felvilágosult nemesség is elítélően nyilatkozott a jobbágynép hajdani mozgoló-
dásairól, bármennyire lelkesedett is egyébként II. József szándékaiért. A nagy
régiséggyűjtő: Jankovits Miklós, a felvilágosodott XVIII. századnak valóságos
szégyenét látja a Hóra-lázadásban, ez »undok történetben« (melyről Benkő Jó-
zsef könyve után épp akkortájt látott napvilágot Thewrewk József adatközlése s
Vitán Sándor és Göttfy Borbála visszaemlékezése). Hiszen Józsefnek mint »pol-
gári nagy Fejedelemnek« s még inkább mint »jótevő világi Bölcsnek tulajdon
szent céllya volt«, hogy a »népség« sorsán könnyítsen. De jószándékát, nagylelkű
kegyességét gonoszul félremagyarázta, köteles hála és »a Fejedelmi Szentséghez
illő magasztalás helyett vad embertelenséggel« viszonozta a műveltség legalsó
lépcsőjén elmaradott oláh nemzetnek alja. Így eshetett meg, hogy »egy bölcs
kormánya alatt, a legédesebb csendességben élő és keresztény Birodalomban
az ártatlan emberiség vadon – de könyörületlen – martzangoltatott«. A dühös
lelkű Hórának »a nemesség és földes Úri hatalom tapodása s kiirtása... nem
tsak tzéllya, de valósággal el is követett gonosz tette volt«. E hazug árulással,
fertelmes és kárhozatos cselekedetekkel szemben annál magasztosabb fényben
tűnik elő gróf Sztáray Mihály szabolcsi főispánnak »tiszti igyekezete«, tiszta és
nemes indulata, hazafiúi buzgalma a nemzet megmentésére.. »Adjon a Minden-
ható ditső Fejedelminknek több illy gyors és hív tisztviselőket! Jeles törvénye-
inknek s Nemesi Szabadságunknak (!) sok illyen pártfogókat!« – vonja le a
tanulságot Jankovits –, hogy bölcs vezérlésükkel »Nemzetünk Kegyes Királlyaink
Véd-szárnyai alatt virágozva el örökösödjön!«. 
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A másik nagy jobbágyfelkelés, a Dózsa-lázadás ábrázolását még Széchenyi
»Hitel«-ének megjelenése táján is ugyanez a felvilágosodott szellemmel átszőtt
hagyományos rendi felfogás hatja át. (…) Dózsa mentegetése s az 1514. évi
törvények kritikája pusztán egyéni vélemény; döntő s a rendekre jellemző csu-
pán az alapfelfogás, a lázadás feltétlen elítélése. Néhány év múlva Podhradczky
József, ismertetve az 1514-i felkelés forrásait, Verancsics Antal nyomán felmenti
Bakóczot, a rendek képviselőjét az ódium alól. A lázadás kitörését tisztára
annak tulajdonítja, hogy Dózsa bosszút forralt a várt kitüntetés elmaradásáért,
tehát a becsület alább való volt nála a haszonlesésnél; márpedig az érsek nem
tudhatta, hogy a híres bajnokban ilyen alacsony lélek lakik. Preyer N. János te-
mesvári ügyvéd ezen a ponton nem ért ugyan egyet Podhradczkyval, de népi
megmozdulásról ő sem akar tudni, ő is egy ember ostobaságának tulajdonítja
a »szörnyű« felkelést. Sőt annyira megy a rendek iránti lojalitásban, hogy az
1514-i törvényekkel kapcsolatban nem átallja kiemelni: a nemesség szép igaz -
ságérzete ekkor is, annyi fájdalmas veszteség és elszenvedett borzalom után is
bizonyságot tett magáról. (…)

De Preyer nem áll egyedül felfogásával: nyolc év múlva ifj. Péczely József
költői lendületű tanulmányában tán még sajátságosabban vegyül a rendi állás-
pont a reformkor diadalmas eszméi közé. Az 1573. évii horvátországi paraszt-
lázadásról írva hangulatkeltően idézi a Dózsa-felkelés »hideg borzadást keltő«
emlékét, sötét színekkel festi a bosszúra s szabadságra szomjas, dölyfös és
eszeveszett jobbágyokat s Gubeczet, e bőszült csoport nemesgyűlölő, vad ve-
zérét. Velük szemben az elnyomó földesúr »mocsok nélküli férfiú« színében
tűnik fel, ki nem tudni miért került villongásba jobbágyaival; a parasztok ellen
vonuló sereg vezérei pedig hősök ivadékai, maguk is hősök. De győzelmük után
»a bosszújában emberiséget ritkán, mérséklést soha nem ismert nemesség ir-
tóztatóan érezteti haragját«, Gubecz, »a hont, nemzetet pusztulással fenyegető
bősz, merész« Dózsa kínhalálával végzi életét. E kegyetlenkedés megrovásán
át a lázadás elítélése meglepő módon a reformeszmék dicsőítésébe torkollik.
Isten óvjon attól, – kiált fel Péczely patetikusan –, hogy az ilyen »merény«, ez
a gyászos, »minden kebelt öszverázó történet« megismétlődjék. (…)”

Nem kis büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy a magyar parasztságtörténeti
írás megelőzi európai rokonait. „Voltaire korszakalkotó történeti művei még
napvilágot sem láttak, amikor az európai hírű magyar polihisztor, Bél Mátyás
már papírra veti a magyar jobbágyság kialakulásának és fejlődésének első át-
tekintését »De servitute Hungarica« című, sajnos, mindmáig kiadatlan munká-
jában.” Tudtommal napjainkra már elkészült a „De servitute Hungarica”
magyar fordítása.

Aztán Kollár „(…) arról beszél, hogy a jobbágynép alkotja az ország igazi
alapját, mintha csak Tessedik Sámuelnek, a parasztság XVIII. századi nagy istá-
polójának szavait hallanók. Berzeviczy azonban nem habozik ezt a megállapítást,
túl a gyakorlati következményeken, elvszerűen, programként a történetírás elé is
odaállítani”. Kiemelendő Pfahler bátor munkássága, aki így figyelmeztette a
nemes urakat: „(…) több jog jutott nektek osztályrészül mint a hajdani földes-
uraknak, s ezt belátván, elégedjetek meg a nektek jutott jogokkal, a jobbágyokét
pedig tartsátok épségben.” Ő: „(…) már csodálkozik rajta, hogy a történetírók,
amint nevezik magukat, gondolni is alig tudnak másra, mint a királyok történetére,
s még olyan híres szerzők, mint Pray és Kelemen sem írnak egyébről.”

HORVÁTH MIHÁLY ÉS KÖVETŐI
„A jobbágyfelszabadítás optimizmustól duzzadó eszméje dübörög felénk e so-
rokból, az a lelkesítő liberális eszmény, mely a történetírás mezején már csak-
nem egy évtizeddel előbb kibontotta zászlaját. 1837-ben a Magyar Tudományos
Akadémia pályázatán dicséretben részesült, 1841-ben pedig a nagyjutalmat
nyerte el egy fiatal vidéki káplánnak, Horváth Mihálynak egy-egy tanulmánya:
»Az ipar és kereskedés története Magyarországban« »a XVI. sz. közepéig«
(1842), illetve »A három utolsó század alatt« (1840), hazánk gazdasági fej-

lődésének legelső s mindmáig egyetlen átfogó feldolgozása. Bár a szerző – nem
sok idő múlva már a liberális nemzeti történetírás vezéralakja s a század leg-
nagyobb hatású magyar történetírója – röviden a gazdasági jelenségek társa-
dalmi hátterét s így a jobbágyság sorsát is felvázolja, munkája itt elsősorban
bevezetőül adott elvi állásfoglalásáért érdemli meg figyelmünket. (…) 

Szemmel látható, mint terebélyesedik s gyűrűzik tova a politikai történetírás
egyoldalúságának gondolata, melyet ilyen vonatkozásban Berzeviczy fejtett ki
először. Néhány év múlva (1846) már ebben a formában tűnik elő Jászay Pál-
nál, a mohácsi vészt követő napok nagy történetírójánál: »Nem tudom, nem ott
fekszik-e a baj, hogy eddig a nemzet életét visszasugárzó történetek helyett
nagyrészt csak hadak és háborúk, politikai zajongások és vallási türelmetlen-
ségek czivódó felvonásait kapta olvasmányul a közönség. Pedig ha lombjától
és attól, mi virággá teszi, megfosztod a virágot, kívánhatod-e, hogy a kórót tet-
széssel fogadják?« A felismerés tehát kezd általánossá válni, nincs hiány ösz-
tönzésben a népi élet »békés foglalkodásinak« kutatására, nem hiányzik e
kutatások fontosságának felismerése sem. De vajon hogy állunk e követelmény
megvalósításával a történetírói gyakorlatban? Ismét Horváth Mihályé az érdem,
hogy nem áll meg a negatívumnál, az addigi történetírás kritikájánál. (…) nem
késik »vázolatokat« közzétenni a »magyar népség« törökkori történetéről – tör-
téneti munkában, tudtommal ő használja először (1837) a népiség szót, a
német »Volksthum« (»egy nép összes physikai, erkölcsi és szellemi lényegének
bélyege«) értelmében, a »pórosztály« szabad költözködési jogáról majd az
1514-i »pórlázadásról«.

E tanulmányokból új, eddig nem hallott hang harsan felénk. A paraszt el-
nyomott helyzetét ecsetelve már Berzeviczy, sőt a higgadt Pfahler sem tudta
teljesen magába fojtani a humánum fel-feltörő érzését; amit azonban Horváth
lépten-nyomon kifejezésre juttat, jóval több ennél: határozott állásfoglalás.
Már gazdaságtörténeti munkájában sűrűn emlegeti a szabadságot, mely nélkül
a »földmívelési ipar« »nem tenyészik«, »az önkény és féktelenség vas karját«,
»a szolgaság bilincsét«, a zsarnok földesúr önkényének büntetlen játékát. Még
jellemzőbb a Dózsa-lázadásról írt tanulmánya. »A nemzetek történetében –
írja – aligha bír valami nagyobb érvekkel s fontossággal, mint a néposztályok
egymás iránti viszonya. Ez bő forrása a nemzetek életébe legmélyebben ható,
legnyomósabb következésű eseményeknek; ez föltételezi leginkább... a nem-
zetek jólétének s virágzatának álláspontját.«  A szilárd, objektív kiindulóponthoz
azonban heves lendületű, fulmináns kijelentések csatlakoznak.

(…) Már az egykorúak között is akadt, aki kifogásolta ezt a tacitusi »sine ira
et studio« elvével össze nem egyeztethető hangot. Horváth válasza a legmélyebb
ponton világít rá a történetíró feladatáról alkotott felfogására. »Hazánk java azt is
megkívánja tőlünk, hogy >elődeinknek< az alkotmány körüli botlásaikat... egész
fonákságukban s kártékonyságukban hű ecsettel rajzoljuk, intve óván... hasonló,
a nemzet életére rontólag ható tévedésektől. S ha e tiszta szándék, e szent cél
vezeti az írót,... csak kötelességét teljesíti; s ezt tevén, ki fogja őt igazságtalan-
ságról vádolhatni..., ha talán némi szigorság s kíméletlenség vegyül is tiszta buz-
galmába? Szent a hév, ha kissé kíméletlen is... A történetírásnak, hogy rendel-
tetésének megfeleljen... fel kell emelkednie az emberiség álláspontjára, s innét
mondani ki ítéleteit, innét adni irányt.« »A történelem az élet tanítómestere« – ez
a mélyen átérzett meggyőződés formálja s színezi a fiatal Horváth Mihály írásait;
történeti kutatásainak fő célja, hogy a múlt példáján intse, buzdítsa, lelkesítse
nemzetét. Hatása valóban rendkívüli volt (főleg hasonlóan színezett magyar tör-
ténetével), időben s a közönség széles rétegét tekintve egyaránt, ami bizonyos
fokú szubjektivitás nélkül nem lett volna lehetséges. Horváth Mihály idézett műveit
ugyanaz a lelkes, egyoldalú szemlélet töltötte el, amelyből pár év múlva Eötvös
két nagy hatású irányregénye, a »Falu jegyzője« s a »Magyarország 1514-ben«
(a kérdésnek Horváthénál mindenesetre alaposabb történeti ismereteken nyugvó
feldolgozása) fakadt, – érthető, ha a püspök-történetíró az elérzékenyülésig el
volt tőlük ragadtatva. Fiatalkori oeuvre-jét Salamon Ferenc nem ok nélkül nevezte
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érzelmi históriának, mely telve van lelkesedéssel és ideális képzelődéssel. Valóban,
Horváth a jelent formáló buzgalmában a maga »demokratiko-republikánus« meg-
győződését vetítette vissza a múltba, saját korának eszméit hirdette, s minthogy
ezek megvalósításában látta a történet célját, letűnt korok állapota felett ez ideák
szemszögéből mondott ítéletet.

Mik voltak ezek az eszmék? Miből adódott társadalmi vonatkozásban Hor-
váth történetszemlélete? A népiség emlegetéséből arra lehetne következtetni,
hogy részt vevő érdeklődése a parasztság iránt a »néplélek« romantikus ideá-
jában gyökerezett. Közelebbi megtekintés azonban meggyőzhet arról, hogy a
romantika mélyebb hatásáról Horváth esetében éppoly kevéssé lehet szó, mint
parasztságtörténetünk egészére nézve. A felvilágosodás gondolathulláma e tá-
gabb vonatkozásban is éppúgy zökkenő nélkül simul bele a liberalizmus esz-
mevilágába, mint ahogy Horváth Mihálynál a felvilágosodás természetjogi
felfogásához a szabadsággondolat csatlakozik. Már a Dózsa-lázadás kitörése
előtt azzal fenyegeti a bűnös urakat, hogy »a természeti jogok huzamos elnyo-
mása nem maradhat büntetlenül«, s aztán az 1514-i törvények fölött is erről
az elvi alapról tör pálcát. (…) végre korunk »emberiségtől ihletett szelleme az
apák bűneiért eleget téve, elidegeníthetetlen természeti jogaival megvigasztalta,
fölemelte s a nemzetnek visszaadta ezen, abból sokáig száműzött, csak teher-
viselésre kárhoztatott, legszámosabb részét, a jobbágyságot«.  Így terebélye-
sedik Horváth felfogásában a parasztnép elnyomott sorsa a nemzet tragédiájává
s a természetjog örök axiómája megváltó liberalizmussá. 

Ha kissé sokáig időztünk Horváth Mihály jobbágytanulmányainál, szolgáljon
mentségükre, hogy bennük öltött először testet a liberalizmus nagy jövőjű tör-
ténetszemlélete. Mindvégig Horváth maradt ennek az iránynak legnagyobb ha-
tású s tehetségű képviselője Magyarországon; felfogását két emberöltőn át
számos historikusunk tette a magáévá, s ezzel parasztságtörténet-írásunk első
tulajdonképpeni iskolájának lett megalapítójává. (…) az ideális hevület Horváth
kisebb tehetségű és felkészültségű követőinél – kivált midőn már szűnőben van
a liberális eszmény belső izzása – könnyen puszta külsőséggé, felszínes retori-
kává sekélyesedik. 

Már az 1840-es években, Horváth közvetlen követőinél több a lelkes pátosz,
mint a kritikai érzék s a tudós elmélyedés. A gróf Batthyány Kázmér pályadíjával
koszorúzott munkák szerzői közül az első díj nyertese, Hetényi János, ilyen ak-
centusokkal ad történeti visszapillantást. (…)” 

A történetírás nagyon ritkán nélkülözi a szubjektivitást, az érzelmi hatást. Ezt
a Duna-táj országainál különösen megtapasztalhattuk, hiszen itt olyan fiatal népek
élnek, melyek történeti fejlődésük sajátságai folytán úgy érzik, hogy ki kell találniuk
történelmüket. Különösen a lemaradást magyarázni óhajtó, ahhoz szükségesnek
vélt ellenségkép keresése során nélkülözhetetlen eszközük az anakronisztikus
szemlélet. Vagyis éppen aktuális koruk szellemének – számon kérésig erőltetett –
visszavetítése régmúlt korokba. Horváth Mihály példája azt mutatja, hogy ez még
egy olyan gazdag történelmi múlt ismeretében is előfordulhat, mint a magyar, s a
liberális történetírás úttörője szintén hatása alatt állhat.

Ha pedig már idáig jutottunk, gondolkodhatunk a legújabb idők hasonló
próbálkozásain, úgy az ún. szocialista történetírás részéről, mint az időközben
neoliberális hajtást is nevelt ideológia befolyása vagy nyomása alatt alkotó
történészek esetében. Horváth Mihály nekünk küldött legfőbb üzenete talán
az, hogy: „A történelem az élet tanítómestere”. S bár a legújabb kori törté-
nelem a saját szerves fejlődésének folyását „sarkából kifordítani” akaró két
erő mesterséges manipulációját elszenvedvén, már nem illeszthető be a maga
módján addig spontán fejlődési folyamatába, mégis igaz és hasznos figyel-
meztetés ez. Persze mondhatjuk, hogy régen is próbálták manipulálni, de
néha teljes egészében letagadták, meghamisították. Erre úgyszintén maga a
történelem tanít.

„1848 után a liberalizmus politikai kudarca s a jobbágyfelszabadítás vég-
rehajtása egy időre útját vágta a parasztságtörténet ilyen buzdító, szónokias

hangú művelésének. A liberális irány kényszerű hallgatását csak a hatvanas
évek felé töri meg néhány adatközlés (…). Noha elvi állásfoglalást egyikük sem
ad, mindegyikük munkája pozitivistának mondható: nagy gonddal gyűjtögeti
forrásait (ezek megrostálásához azonban jóval kisebb érzéket mutat), s nem-
csak külön adattárat csatol a feldolgozáshoz, hanem a szöveget is minduntalan
akták közlésével szakítja meg. Semmi kétség, ez az adatközlő szenvedély s a
források betűjéhez való görcsös ragaszkodás alapjában véve egészséges reak-
ciója volt a liberalizmusnak magát hatásos szólamokban kiélő, egyoldalú törté-
netírásával szemben. Csak az ilyen szorgalmas, önfeláldozó anyaggyűjtés
mozdíthatta előre parasztságtörténelmünknek a feltárt adatok fogytával érzel-
mes frázisok kátyújába rekedt szekerét. De mintha ezzel ki is merült volna a
pozitivizmus erőfeszítése; azzal már nem sokat gondolt, hogy a feltárt adatokat
szervesen beépítse a történelem épületébe. (…)”

A LIBERALIZMUS ÚJABB JELENTKEZÉSE
„Közben azonban, a kiegyezés óta, újra erőre kapott és ismét szót kért a libe-
rális irány is, nem zavartatva magát a pozitivizmus józan próbálkozásaitól. Maga
Horváth Mihály ugyan ekkorra már sokat engedett ifjonti hevéből, s nem is pa-
zarolta többé erejét az immár megoldottnak vélt parasztkérdésre, de bőven
akadt követője, aki a liberális eszméktől és jelszavaktól rabul ejtett közönség
történeti érdeklődését kielégítse. A pozitivizmusnak úgyis megvolt az a baja,
hogy száraz adatközléseivel s a szintézistől való idegenkedése folytán nem tu-
dott szélesebb körökben érdeklődést kelteni. A lelkes előadás, a humánum s a
fennkölt nemzeti eszmények sűrű hangoztatása mindig hatásosabb az egzakt
tudományosságnál; s a liberális irány epigonjai nem haboztak ezt az előnyt ma-
gukévá tenni. Teleki Domokos pozitivista Hóra-tanulmánya, mely magáévá tette
az akkori közvélemény gyanúját II. József felkeléspártoló szándékairól, s nem
titkolta felháborodását a lázadók embertelenségén, liberális oldalról már 1871-
ben visszautasításra talált Szilágyi Ferenc kétségtelenül nagyobb felkészültségű
és kritikai érzékű könyvében (A Hóra-világ Erdélyben). Szilágyi nem is tud
méltatlanabb dolgot elképzelni annál, hogy valaki a népeit boldogító s a job-
bágyságnak még nevét is eltörlő József császárt ilyen aljas gyanúba keverje. 

A liberalizmus két eredendő hibája bosszulja meg magát az érdemes szerző
könyvében: a forradalom mindenáron való dicsőítése s a társadalmi felszaba-
dításnak a népi függetlenséggel való összekapcsolása. Ez vitte odáig, hogy
Hóra személyét – »Vérpad és korona« színpadias fejezetcím alatt – és lázadá-
sának nemzeti vonásait kellő alap nélkül kidomborítsa – lovat adva a román
történetírás alá, mely nem is habozott megszámlálhatatlan tanulmányban a
nemzeti felkelés fénykoszorújával elhomályosítani a barbár lázadók vadállati
kegyetlenségét.

(…) Tagadhatatlan, hogy a szabadságeszme nagy népszerűsége komoly ve-
szedelmet rejtett magában: néhány közkeletű liberális frázist elsajátítva, auto-
didakták, sőt avatatlanok is, a sikernek nem minden reménye nélkül, történetírói
pózban tetszeleghettek – újabb kárára történeti közvéleményünknek. Jellemző
azonban a szabadsággondolat mély és tartós hatására, hogy a liberális tenden-
cia még a századfordulón is nemcsak megvan, hanem a fiatal nemzedék mun-
káiba, komoly igyekezetű disszertációkba is beférkőzik. (…) 

Jellemző a liberalizmus csábító vonzására, magával ragadó lendületére, hogy
igazán komoly, érdemes kutatók sem menekedhettek szemléletének színező ha-
tásától. (…)”

A liberális történetírás túlzó, egyoldalú negatívumai, sőt szóhasználata,
mintha előkészítői lennének a majdani szocialista történetírás szellemének és
szóhasználatának. Ugyanakkor a neoliberális történészektől végletesen külön-
bözteti meg a fennkölt nemzeti eszmék hangoztatása. Még ha csupán eszköznek
is használták ezt, a módszer nem hasonlítható azok munkájához, akik tűzzel-
vassal irtanák ezt a nemzet tudatából, s miközben a tudatot akarják birtokolni,
megtámadják a nemzet klasszikus fogalmát.
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De a korszak liberális történetírásában ott van az ellenfeleink által keresve-
kutatott félremagyarázások lehetősége is. Pedig akkor már bőven volt ok arra,
hogy ilyen szempontból átgondolják azt, amit mondanak. Így járult hozzá a
román történelemhamisítás egyik alapvető tételéhez, a Horea–Cloşca–Crişan-
féle parasztlázadás nemzetiségi küzdelemmé nemesítéséhez.

„Nyomon követve parasztságtörténelmünk első másfél századának erőfe-
szítéseit és eredményeit, sorra kibontakozott előttünk a felvilágosodás eszméit
hirdető történetírók, majd egy kisebb, átmeneti jellegű csoport (Podhradczky,
Preyer, Péczely), azután, nagyjából a századforduló tájáig, a liberálisok s a po-
zitivisták munkássága. Időben a felvilágosodás hatása öleli át a legnagyobb tá-
volságot (kb. 1720–1828); történettudományunk ekkor csak alakulóban van
még, s így sokkal nagyobb hézagok ékelődnek e 100 esztendő próbálkozásai
közé, semhogy iskolaszerű, szerves kapcsolat fűzhetné össze őket. Egyben min-
denesetre megegyezik valamennyi: abban, hogy a humánum elvi magaslatáról
s a haladás eszméjétől elbűvölten tekint a múltba – s mivel ott a természetjoggal
ellenkező állapotokra talál, nem habozik öntudatosan pálcát törni a »sötét« job-
bágysors s a hagyományos kötöttségek fölött. Ez a folytonosan visszatérő alap-
hang azután egyénenként kap különböző árnyalást. Ritka kivétel, ha annyira
háttérbe szorul, hogy nem torzíthatja el az egészséges történeti érzék szavát
(Pfahler): többnyire, erőteljes fokozással, a felvilágosult állami beavatkozás di-
csőítésébe (Jankovits), esetleg a vallási fanatizmus kárhoztatásába (Kovacsóczy)
torkollik. Hasonló crescendóval harsogja túl a szabadságeszme dübörgése a
rendi felfogás gyérülő hangfoszlányait azon a kis csoporton belül, melynek mun-
kássága a felvilágosodástól a liberális irány felé vezet. 

Valamennyi közül ez utóbbi iskola profilja domborodik elénk a legkézzel-
foghatóbb vonásokkal. Megfigyelhettük a liberális történetírók hajlandóságát
arra, hogy a szabadságeszme kibontakozásában lássák a história legfőbb tar-
talmát, s a romantikus-nemzeti köntösbe öltöztetett fejlődést a függetlenség
eszményéhez mérve, teleologikusan magyarázzák. Annál idegenebb a poziti-
vistáktól a tények bárminő hangzatos aláfestése; végső céljuk – egzakt termé-
szettudományos törvények megállapítása révén a jelennek urává lenni – sokkal
távolibb annál, semhogy továbbjuthatnának e törvények építőköveinek:
empírikusan észlelhető tényeknek összeszedegetésén. Minél több új, pozitív
adatot felkutatni s szinte megmérhetően, leltározhatóan közzétenni: ez a gyak-
ran öncéllá lett mechanikus törekvés hatja át ennek a technikai haladástól meg-
mámorosodott kornak számos kutatóját. Ám hiába minden anyaggyűjtő
buzgalom: a múlt csak nem támadt fel önmaga által; azt a jobb belátást sikerült
ugyan meggyökereztetni, hogy adatok híján nem lehet történelmet írni, erőre
kapott a tárgyilagosság is a liberális szubjektivitás ellenében – de túl mindezen,
ott leskelődött a pozitivizmus két eredendő hibája: a kvantitatív, anyagias szem-
lélet s a fától az erdőt nem látó, szétforgácsoló specializálódás.” 

A LIBERALIZMUS BETETŐZÉSE
„Nemcsak a közönség nem tudott megbarátkozni ezzel a száraz, elvonatkozó
történetfelfogással: idegenkedtek tőle azok a historikusok is, akik nem té-
vesztették szem elől a történelem nevelő hatását. Hiába hangoztatta Pauler
Gyula, a pozitivisták programadó teoretikusa, hogy a matematika tudománya
sem ismer szabadelvű szellemet: a liberális eszmék virágzását nem fagyaszt-
hatták le ilyen józan, rideg fuvallatok sem. A liberalizmus tovább hódított
parasztságtörténetíróink körében a maga minden vonzerejével és gyengeségével;
torzító szemléletétől nem menekedhettek legnevesebb képviselői sem, Thaly Kál-
mán, Horváth szellemi örököse éppoly kevéssé, mint a nagy érdemű Márki Sán-
dor. Thaly mindenekelőtt a politikai történet síkján lett a liberális hagyományok
kurucos lobogású letéteményesévé; elszórt parasztságtörténeti adatközlései,
1632-i, 1735-i és 1754-i zendülésekről, tulajdonképpen szintén a politikai tör-
ténet, a szabadságküzdelmek vonalába esnek, e mozgalmakat a Rákóczi-felkelés
elő- illetve »bágyadt utójátékának« tüntetik fel. A társadalomtörténet mezején

Márki vette fel a fiatal Horváth próbálkozásainak elejtett fonalát; a tiszta szándék
s a fáradhatatlan buzgalom az irány legeredményesebb munkásává teszi őt. Le-
hetetlen fel nem fedezni kettejükben a rokon vonásokat; amikor a Magyar Tör-
ténelmi Társulat Márkival íratta meg Horváth Mihály életrajzát, nem is bízhatta
volna azt megértőbb kezekre. Közös bennük az érzelmesség, a szabadsággon-
dolat szívből fakadó, mélyen átérzett, lelkes tisztelete, még a szépírói véna is,
mely, ifjúkori költői kísérletek után, történeti műveikben a liberális felfogás köny-
nyed, vonzó, hatásos kifejtését tette lehetővé. (…) Valami gyöngéd érzelmesség
vezeti, mikor a jelenre való hatásukat tartva szem előtt, féltő kegyelettel ápolja
magasztos történeti eszményeit. Ne bántsuk a legendákat – mondotta –; a tör-
ténetíró, ha rózsákból fonhatja, nem fonja tövisből nagyjaink koszorúját; úgy
ítéljen, mint az esküdtszék, mely az érzelmekkel is számol. S nemcsak vallotta
mindezt: meg is valósította parasztságtörténeti tanulmányaiban. 

(…) Márki a liberális iskola hívei között messze kimagasló példája maradt
a szinte pozitivista gondosságú anyaggyűjtésnek. Csak sajnálni lehet, hogy a
források megrostálásában nem mutat hasonló kvalitásokat. Hiteles adatokat
gyakran valószínűtlenül kiszínezett tudósításokkal, naiv hagyományokkal és
mondákkal, sőt versidézetekkel vegyesen sorakoztat fel művében, kellő elkülö-
nítés és állásfoglalás nélkül (…). 

A józanság valóban nem volt erős oldala Márki Dózsa-könyvének; mintha
ezt erősítené meg maga is a Hóra-lázadással kapcsolatban tett kijelentésével:
»Expectoratiók (!) írásától fölmentenek előbb írt könyveim« (?). (…) Horváth
Mihály még a hatalomvágyban, a nagyravágyásban látta Dózsa fő lelki motívu-
mait, sőt nem habozott őt »az emberiségből kivetkezett kuruczvezérnek« minő-
síteni; úgy vélekedett a lázadókról, hogy alapjában véve »a jog érzete
kívánataikban s tetteikben alig tűnik elő, s csak ábránddüh, szilaj gazság és
dőreség, kaland- és rablásvágy színét viseli minden mozdulatuk... a szabadság
nemesebb tüzének egy szikrája sem vehető észre egész, az irtózatosságig emel-
kedett szenvedély lángjában«. (…) Márki azonban, mintha e ponton törést
érezne a liberális következetességben, jellemző módon liberálisabb mesterénél,
nem őt követi, hanem Jókai felfogását. »Az általános vágyódás, a középkornak
az a gyakran tagadott, de nem mindig hiányzó közszelleme, mely a társadalmi
ellentéteket most már, az intézmények vénülésének idején kiegyenlíteni töreke-
dett« – így írja körül Márki, bár bizonytalankodva, az 1514-i felkelés végső
forrását, s Jókainak Gyulai Páltól kárhoztatott felfogása csaknem ugyanígy
hangzik; az arisztokratikus alapokon nyugvó társadalom a XVI. század elejére
elhasználta magát, úgyhogy az 1789-i forradalmi elveket már csak alkalmazni
kellett. »Igaza van Gyulainak, hogy ez – veszi védelmébe Márki Jókai nézetét –
ellenkezik a nemzet történeti tudatával, s míg ez a tudat marad, igaz lesz Gyulai
kritikájának vége is: ’hogy tőlünk és azoktól..., akik tiszteljük nemzeti hagyo-
mányainkat, ne várjon egyebet a legélénkebb hibáztatásnál’. Míg ez a tudat
meg nem változott, a regény- és drámaíró nem is köthet ki vele... A pragmatikai
történet azonban független a tömeg tapsától – folytatja fennen –, keveset törődik
vele, részesül-e benne vagy sem; kimondja meggyőződését úgy, ahogy a
positivizmus (!) és a históriai valóság alapján kimondania kell.« 

Igen, Márki – abban a hitben, hogy »még pusztíthat ez a láng« – nem cse-
kélyebbet kísérel meg, mint a meggyőződése szerint e ponton hibás történeti
közvélemény helyreigazítását. Ne kezdjünk Dózsa megítéléséhez úgy, hogy eleve
szörnyetegnek állítjuk be – hangoztatja. »Eötvös, a regényíró, helyesebben ítélte
meg Dózsát, mint a koráig élt történetírók, kik vagy nemesi gyűlöletből ítélték
el a pórul járt vezért, vagy azért, mert – nincs szalonképes (!) megjelenése a
modern liberális eszmék (!) országában«. (…) Semmi kétség, Márki a liberá-
lis-demokrata eszmékre gondol, ezeket vetíti vissza ahisztorikus módon, szá-
mon kérve a középkori uraktól, hogy nem tették polgárrá a jobbágyot.
Dózsában a XIX. századi eszmények korai hirdetőjét látja: »Dózsa neve borong
a korszak (!) kezdetén – Kossuth neve ragyog a korszak végén«. »Dózsa nem
volt olyan közönséges néplázító, mint amilyennek többnyire festik; hanem egy
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társadalmi és politikai forradalomnak ösztönszerű vezére«, aki kb. a vezérek
korabeli (!) politikai egyenlőségnek megfelelő demokráciát akart; »ugyanaz a
néplélek vezette, mely 1061-ben (!) és 1437-ben lelkesítette az őskori intéz-
mények helyreállításáért harcolókat.« 

(…) önmagától tárul elénk parasztságtörténetünk liberális irányának minden
fogyatkozása. Úgy tűnhetik fel, mintha előszeretettel tártuk volna elő gyenge
oldalait; elfogulatlan szemlélő előtt azonban aligha lesz kétséges, hogy nem ki-
pellengérezés volt a célunk, hanem okulás, hasonló hibák lehető elkerülése – s
ez a szempont nem engedte a hibák elhallgatását. Ha fentebb a liberális iránnyal
foglalkoztunk a legtöbbet, ez nemcsak annak a jele, hogy gyöngéi aránylag
könnyebben észrevehetők (mert a felületen mozgók), hanem a megbecsülésé
is egyszersmind. (…) Liberális történetíróink elévülhetetlen érdeme marad,
hogy addig nem látott lelkesedéssel fordultak leghasznosabb társadalmi réte-
günk múltja felé, állandó és megérdemelt figyelmet tudtak kelteni iránta, s szor-
gos munkával hatalmas anyagot hoztak napvilágra. S ha ezt egyoldalú
színezéssel adták is elő – mégpedig mindig a földesúr rovására, ami a róluk
szóló kritikának akaratlanul is jobbágyellenes látszatot kölcsönöz –, a túláradó
pátosz, mely különben a tényektől többnyire könnyen különválasztható, rend-
szerint becsületes törekvésből s őszinte, benső meggyőződésből fakadt, nem
pedig számító tendenciából.” 

Míg azoknak az időknek a liberalizmusát lelkesedő jószándék vezérelhette,
a kihalása után született, s azzal igazság szerint össze sem köthető neolibera-
lizmus már tudatosan felépített szolgálatot teljesít egy világunkat átalakítani
akaró nagy összeesküvésben. S ez akkor is így van, ha ezt a megállapítást az
összeesküvés-elmélet billogával illetik. Amíg annak idején a liberális ideológia
a nemzeti lelkesedést elfogadva munkálkodott, a mai, hasonló nevet viselő ide-
ológia ennek esküdt ellensége.

A TÖRTÉNELMI MATERIALIZMUS
„Bajosan mondhatnók el ugyanezt parasztságtörténelmünknek a XIX. század
végén kikristályosodó új irányáról: a történelmi materializmusról. Már Márki
Dózsa-könyvének új kiadásába is becsúszott egy-két Jászi Oszkár-idézet (»az
osztályérdekek szolidaritása... győzött a faji széthúzáson«), de inkább csak a
teljességre törekvés bizonyságául. Úgy vélte, Jászi »teljesen megtalálta a feu-
dalizmus lényegét abban, hogy a nagyurak katonai erőszakon alapuló magán-
jellegű uralmat gyakoroltak az ország valamely része fölött. A középkori
Európával szemben csak azt a különbséget látja – idézi tovább Márki kritikai
állásfoglalás nélkül –, hogy a magyar feudalizmus inkább puszta rablóvilág volt,
mely a politikai és gazdasági szervező munkában alig vett részt.« Figyelmeztet
továbbá Márki az 1901. évi szocialista kongresszus indítványára, hogy Marx-
nak, Lassalle-nak és Dózsa Györgynek »a proletárság előharcosának« emelje-
nek szobrot Budapesten; s az »Az Ujság« megjegyzését, hogy Dózsa szobrát
»magyarnak és kiengesztelőnek kell megcsinálni, nem pedig internacionális ra-
jongónak« – kommentár nélkül fűzi hozzá, saját véleményéről tájékozatlanság-
ban hagyva az olvasót. Ami azonban Márkinál csupán új gondolatok szorgalmas
regisztrálása s mély szociális érdeklődésének naiv lecsapódása, már előzőleg
programszerű tudatossággal jelentkezik Acsády Ignác műveiben. 

Acsády indulása sokat megmagyaráz későbbi munkásságából: hírlapírással
kezdte, a »Századunk«-nak lett munkatársa, s regény- és drámakísérletek után
tért át a történetírásra. Feltűnő érzékkel fordult az anyagi kérdések kutatása felé:
egyebek közt foglalkozott »Közgazdasági állapotainkkal a XVI–XVII. században«,
a jobbágynépesség számával a mohácsi vész után, feldolgozta XVI. századi job-
bágyadózásunk történetét, statisztikai módszerrel feltárta az 1715-i és 1720-i
országos összeírás nagy értékű anyagát, majd előbb a Közgazdasági Lexikon
részére, utóbb önálló, vaskos kötetben megírta »A magyar jobbágyság történe-
tét«. Már külső méreteiben is igen tekintélyes munkásság; valóban, mindmáig
senki sem foglalkozott többet parasztnépünk múltjával, mint éppen ő.

Acsády több ízben kifejtette a maga elvi álláspontját a történeti kutatás kér-
désében; s e megnyilatkozásokból nemcsak a politikai történet hegemóniájának
erősbödő reakciója világlik ki, hanem az is, hogy praktikus célok lebegtek a szeme
előtt. »Ott, hol az állam – írja –...a csendes, mélyre ható kultúr tevé kenység iránt
is élénk érzékkel viseltetik,... ott a történetírás sem csupán a katonai vagy diplo-
máciai eseményeknek, nemcsak a híres embereknek s a vezérlő elemeknek ál-
dozta figyelmét. Ott felöleli a társadalom összes elemeit, a nép minden rétegét:
az ismeretlen, a névtelen nagy tömegeket, melyek hivatása kevésbé dicsőséges,
de nem kevésbé hasznos, mint az uralkodó osztályoké.« Az állami akciók törté-
nete – folytatja –, »nem oly közvetlen gyakorlati (!) jelentőségű, mint az egyetemes
nemzeti közművelődés fejlődésének történetéé. Csak ez utóbbi öleli fel a törté-
netírás legfontosabb, legtanulságosabb tárgyát: az egész népet, s midőn megvi-
lágítja a múltat, a jelenkor socialis és politikai jelenségeinek válik egyedül illetékes
magyarázójává.« Sőt a történelem Acsády utilitarisztikus felfogásában nemcsak
magyarázatot ad, de valóságos példatár a jelen számára: »a szó legszélesebb ér-
telmében ún. munkás-osztályok múltjának megvilágításával lesz a történetírás va-
lóban az élet mestere. Tanulságai csupán így értékesíthetők a jelenben.« 

Acsády azt is elárulja, hogy »a ködülte, sötétbe merült völgyekben« élő száz -
ezrek, a legalsóbb néposztályok hajdani életére milyen módszer, milyen törté-
netfelfogás deríthet világosságot. Történetünk igazi nagy problémái iránt –
hangoztatja – eddig nem volt érzéke történetírásunknak; a magyar állam világ-
történeti jelentőségét, igazi hivatását, mely a magyar föld polgárosításában állt,
a politikai történet nem is fejtheti meg. »Nemzetivé a szó modern értelmében
csak ott és azzal vált a történetírás, ahol munkájánál kereste föl az egész nem-
zetet.« »A társadalmi munkaszervezet alakulatának és működésének ismerete
fontos a történelem minden korszakának megértése szempontjából.« A magyar
»hivatás teljesítése az organizációtól, a társadalmi erők kifejlesztésétől, a nép
anyagi és szellemi szükségleteinek kielégítésétől függött, mi pedig mindig az
anyagi polgárosodáson, a gazdasági élet fundamentális alapján nyugodott.«
Tehát a gazdaságtörténet az a stúdium, melynek »világításában egészen más
képet nyerünk a magyarság hivatásáról s arról az örök emlékezetes munkáról,
melyet ezer év folyamán e haza földjén végzett, s ami történelmének fő tartal-
mát, uralmának legszilárdabb jogcímét teszi.« Históriaírásunk, »kitérve a gaz-
daságtörténeti problémák elől, kitért a magyar történelem legfontosabb
eredményeinek megvilágítása elől, s kifelejtette előadásából a történetírásnak
legfőbb tárgyát, a gazdasági életben szerepet vivő összes tényezőket, tehát a
múltak sociális-politikai szervezete mellett a tulajdonképpeni néptömegeket, és
kifelejtette egyszersmind legfőbb tartalmát, az anyagi polgárosodás megalapí-
tását, fejlesztését, időnként való változását. Pedig éppen az a történetírás ve-
leje.« »Minden nagy történeti esemény mögött... szembetűnően ott lappang az
eddig észre nem vett, meg nem értett, nem méltányolt gazdasági érdek, mint
elsősorban mozgató rugó. A népek vándorlása, a keresztes, nagy vallásháborúk
(!), a hódító hadjáratok, az egyházi mozgalmak és felekezeti küzdelmek (!), a
parasztlázadások, a királyi hatalom és az olygarchia közti százados tusák első-
sorban gazdasági okokban, anyagi ellentétekben és tényezőkben találják igazi
magyarázatukat. Csak a jelszó, a lobogó volt más,... a politikai, rendi, vallásos,
felekezeti (!) takaró alatt ösztönszerűen, öntudatlanul, de tényleg gazdasági tö-
rekvések, anyagi érdekek hevítették a küzdő feleket.«

Látnivaló, mint festi alá Acsády sokban helyes meglátását egy mindenáron, a
végletekig erőszakolt, merev és mechanikus, anyagias szemlélet: az éppen csak
nevén nem nevezett történelmi materializmus. Még jobban szembetűnik ez, ha
megfigyeljük: hogyan nyilatkoznak meg történetírói elvei a gyakorlatban. Nagy
jobbágyságtörténetében azt ígéri, hogy »elfogulatlanul, a modern európai szaktu-
domány segédeszközeinek és módszereinek megfelelően« világítja meg a törvényes
fejlődés menetét, a törvények gyakorlati megvalósulását s ennek hatását »az anyagi
polgárosodásra«; evégből »történelmünk minden (!) kútfejét, nemcsak a nyomta-
tásban megjelenteket, hanem részben a levéltárakban levőket« is áttanulmányozta.
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Ez az önérzetes kiállás azonban némi csorbát szenved (…) a hivatkozások pon-
gyolasága vagy teljes hiánya lépten-nyomon feltűnik a pozitivisták és Márki pre-
cizitásától elkényeztetett olvasónak. Nem állunk jobban az »európai szaktudomány
segédeszközeivel« sem. (…) Ami pedig az elfogulatlanságot s a modern, európai
módszereket illeti, sok haladást ebben a tekintetben sem látunk. Sőt! Acsády rész-
ben az ismert liberális frazeológiát szajkózza, részben megtoldja azt vaskos szo-
cialista kiszólásokkal. A sokszínű, változó életet mechanikusan szimplifikálva, két,
egymástól mély és áthidalhatatlan szakadékkal elválasztott, mereven szemben álló
világot lát a földesurakban és a jobbágyságban, az egész történeten át változatla-
nul; ahisztorikus szemléletében kezdettől fogva homogén, zárt, szervezett és ön-
tudatos, racionális tervszerűséggel cselekvő egység mindegyik. 

(…) Egyetlen terjedelmesebb parasztságtörténeti összefoglalásunkat az ol-
vasó csak a legnagyobb óvatossággal veheti kezébe, mert itt már nemcsak li-
berális egyoldalúságokkal és könnyen kiküszöbölhető retorikával akad dolga,
hanem ezen felül újságírói felületességgel és tendenciózus ferdítésekkel, melyek
annál veszedelmesebbek, mert rendszerint nehezebben felismerhetők. Acsády
nem egy dologban kétségtelenül túltett a liberális irány hívein: így mindenekelőtt
mozgékonyságban, a látókör tágasságában, a jobbágysors többoldalú szemlé-
letében, az igen lényeges gazdasági háttér megrajzolásában. Másrészt azonban
tetézte a liberalizmus hibáit azzal, hogy erőszakkal – publicisztikai fordulatok-
kal, üres szólamokkal, ha kellett: nagyon is merész feltevésekkel vagy csűrt-
csavart, erőltetetten racionális magyarázatokkal – a modern viszonyok alapján
megszerkesztett osztályharc-elmélet Prokrusztész-ágyába gyömöszölte letűnt
korok merőben más viszonyait. Jobbágy és földesúr helyenként s időben változó
viszonyát ég és föld ellentétének, két engesztelhetetlen véglet pusztító feszült-
ségének fogta fel mindenütt és minden korra nézve azonos módon, s úgy ábrá-
zolta, mint egy sötét, feudális rendi kor erőszakkal létrehozott erkölcstelen
intézményét. E szemléletből önként következett a rendi korszak felszámolásának:
a liberális reformoknak s köztük a jobbágyfelszabadításnak fenntartás nélküli
dicsőítése. Acsádynak azonban látnia kellett (…), hogy a »föld-tehermentesítés«
korántsem oldotta meg parasztságunk szociális problémáját. Érthető, ha ezen
a ponton zavarba jön, s a döntő kérdések fölötti gyors elsiklással, hangzatos
szólamokkal és mellébeszéléssel igyekszik elütni a dolgot. »Az aggodalmak,
melyeket a felszabadításhoz fűztek – jelenti ki –, egyáltalán nem váltak valóra.
(…) Meg kell hagyni, a történelmi materializmus újabb képviselői ebben a te-
kintetben őszintébbek voltak, így különösen Szabó Ervin, aki a jobbágyfelsza-
badítás előzményeit tárgyalva, Kossuth szerepét és az 1848-as rendezés
eredményeit illetően egészen más megállapításra jutott nagy apparátussal, de
hasonló doktriner beállítottsággal írt könyvében. 1848 természetesen az irány
legújabb képviselői számára sem vetett véget az osztályharcnak, a tudományos
jelleg hiánya azonban fölment attól, hogy műveikkel érdemben foglalkozzunk.” 

A gazdasági érdekek meghatározó jelentősége nem vitatható, de kétségte-
lenül voltak egyéb okok is. Hogy mikor és melyik volt a döntő, az esetenként
változott, de valóban első vagy leggyakoribb indíték a gazdasági érdek volt.
Korosztályom az utóbbi fejezetekben már megtalálja az egykori marxista sze-
mináriumi szóhasználat korai példáit, és be kell vallanunk, hogy a történelmi
materializmus szószólói a kapitalizmus további élettörténetéről sok bevált jós-
latot mondhatnak magukénak. Csak saját sorsát nem jósolta meg a materializ-
mus. Ami viszont akkor is következtesen kísért, az az anakronisztikus
gondolkodás, melyet a szerző találóan jellemez: „(…) a modern viszonyok alap-
ján megszerkesztett osztályharcelmélet Prokrusztész-ágyába gyömöszölte letűnt
korok merőben más viszonyait.”

ÚJABB POZITIVISTA ÍRÓK
„A történelmi materializmus a történés végletes, csak ideálisan jót és elvetemülten
gonoszat ismerő, mereven racionalista szemléletében látszólag egy volt a libera-
lizmussal: a rendiségben mindkettő csak sötét erőszakot látott, a földesuraságot

gyűlöletes színben tüntette fel, s ennek érdekében, jobb híján, szívesen élt hatásos
frázisokkal. De mekkora mégis a különbség a két szemléleti mód között! Ami az
egyik, liberális oldalon csupa belső hév, nemes buzgóság, melegen érző részvét
az elnyomottak iránt – a másikon rideg doktrinerség, céltudatos számítás, sivár,
anyagias szemlélet. Külsőleges átvételnél jóval több azonban az, amit a történelmi
materializmus a pozivitizmusnak köszönhetett: mindenekelőtt roppant adattöme-
get, anyagias szemléletet s általában a társadalom- és gazdaságtörténet intenzív
művelését. Említettük, hogy a pozitivizmus, az individuális-esetleges politikai tör-
ténettől elkülönítve, a művelődéstörténet neve alatt foglalta egybe a históriának
inkább kollektív jellegű ágait, hogy a darwini evolúciós tan mintájára természet-
tudományos törvényszerűségeket állapíthasson meg. 1896-ban még Acsády is
hasonló szellemben, pozitivista módon (…), törvényszerűségek megállapítását
célzó statisztikai módszerrel tárta fel az 1715-i és 1720. évi országos összeírás
anyagát. A vérbeli pozitivisták táborában azonban ekkor már egész iskolák kezd-
tek alakulni a társadalomtörténet kérdéseinek vizsgálatára (…) a liberalizmus s
a materializmus színező hatását többé-kevésbé sikerül ugyan elkerülniük, de a
történés bonyolult szövedékéből csak egy kis részletet ragad ki mindegyik, anél-
kül, hogy (dicséret a kivételnek!) tárgyát belső szempontok szerint, szervesen
határolná el, s mondanivalóját annak rendje és módja szerint beépítené a magyar
fejlődés egészébe s az európai háttér keretébe.” 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN
„Jobbágyságtörténetünk liberális, materialista és pozitivista irányainak áttekin-
tése után az első világháborút követő időkre térve át, szűkebbre kell fognunk
mondanivalónkat. E kor jobbágyságtörténészei nagyobbrészt ma is élnek és
dolgoznak, munkásságuk jellege sokszor még alakulóban van, lezártnak ko-
rántsem tekinthető. Semmi kétség, az utókor fog találni kivetni valót, egyolda-
lúságokat műveikben; ma azonban még hiányzik megítélésükhöz a kellő távlat,
az áramlatok sokkal zajlóbbak, elevenebbek, semhogy maradandóan rögzíteni
lehetne vonásaikat. Mégis, úgy véljük, a pozitivizmuson kívül, mely, halványulva
bár, ma is hat még, három fő irány bontakozása figyelhető meg. Az első a szel-
lemtörténet, melynek első nyomai már Szekfű Gyula alapvető tanulmányában
(Serviensek és familiárisok) felfedezhetők. Szekfű mutatott rá arra – amiről,
mint láttuk, sem a liberálisok, sem a materialisták a legcsekélyebb mértékben
nem akartak tudomást venni –, hogy középkori társadalmunk »szélesen kifejlett
és egymásba folyó osztályokból« állt, amelyeket csak Werbőczy gyömöszölt »két
skatulyába: nemességbe és jobbágyságba«. S azután a »Magyar történet« újkori
köteteiben ugyancsak Szekfű adott példát arra, hogy a szellemtörténet teljes
fegyverzetét értékesítő szintézis, a pozitivizmus által összegyűjtött bő anyag se-
gítségével, milyen életteli képet festhet jobbágyságunk múltjáról. A másik, né-
piségtörténeti iránynak Mályusz Elemér a megalapozója; nem szakít teljesen a
szellemtörténeti módszerrel, de egyoldalúságot lát a nagy európai összefüggé-
sek kidomborításában, abban, hogy múltunkat csupán az európai fejlődés egy
részének, a nyugatról jövő szellemi hullámok továbbgyűrűzésének tekintsük.
Amikor ezzel szemben népünk »öntudatlan életének és kulturális tevékenysé-
gének« kutatására ösztönöz, új indítást ad a szellemi tényezők hangsúlyozása
révén háttérbe jutott jobbágyságtörténetnek is. Ugyanebben a vonatkozásban
ma még át nem tekinthető lehetőségekkel biztat Hajnal István új utakon járó,
szociológiainak nevezhető iránya, mely a szellemi tényező előtérbe állításával
szemben a társadalomszerkezetre mint a fejlődés tulajdonképpeni hordozójára
hívja fel a figyelmet. Ma még nehéz lenne különválasztani, hogy jobbágyságunk
történetének 1918 utáni feldolgozásai közül melyik milyen irány hatását mutatja
leginkább. Elégedjünk meg hát azzal, hogy általános jellemzésként kiemeljük
európai tájékozódásukat, sokoldalúbb szempontjaikat s az ebből következő na-
gyobb, frázisoktól mindenesetre mentes elfogulatlanságot. 

(…) parasztságtörténetünk mezeje valóban szorgos művelés alatt állt az elmúlt
két évtizedben. Szinte több történt ezen a téren az első világháború óta, mint az
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előző két évszázad alatt; a kutatók népes gárdája gyürkőzött neki a feltoluló prob-
lémáknak, s alig van korszak parasztnépünk történetében, melyben számottevő
mélységre ne ásott volna. Pedig csak az említett történettudományi irányok körébe
tartozó tanulmányokról ejtettünk szót, mellőzve az új népi irányzat szélesebb kö-
zönségnek szóló, nem céhbeli historikusok tollából származó termékeit (Féja
Géza: Dózsa György, Bözödi György visszapillantása »Székely bánja« c. megrázó
erejű könyvében; hogy Kovács Imre merőben egyoldalú áttekintését, »Néma for-
radalom« c. könyvében, ne is említsük), s azokat a munkákat is, melyek mód-
szeres történettudományos felkészültség nélkül jöttek létre (…).”

PARASZTSÁGTÖRTÉNET-ÍRÁSUNK EDDIGI
PROBLÉMAI
„Vajon azt jelenti mindez, hogy történetírásunk megtett minden tőle telhetőt
parasztnépünk múltjának feltárása érdekében? Bizonyára nem. De hogy a kér-
désekre pontosabb választ adhassunk, vessünk még egyszer számot magunkkal,
próbáljuk összegezni: milyen problémákat látott meg s iparkodott megoldani
200 esztendős parasztságtörténetünk? A »hogyan«, a módszer tárgyalása után
vegyük szemügyre a »mit«, a téma kérdéseit is. A felvilágosodásra, mely szo-
rosan vett iskolát nem hozott létre – hiszen képviselői közt nem fedezhető fel
számottevő kapcsolat – nem szükséges bővebben kitérnünk; elégedjünk meg
annak megállapításával, hogy jobbágyságunk múltjából főként a felvilágosult ál-
lami jobbágyvédelem előzményei – illetőleg, ezek háttér kontrasztjaként, a
természetjoggal s a rációval ellenkező állapotok – ragadták meg figyelmüket.
A romantika, mint láttuk, kiesett parasztságtörténet-írásunk fejlődéséből; fogjuk
össze tehát az elmúlt 100  esztendő jellemvonásait. 

Első pillantásra szembeszökő, hogy liberális történetíróink csaknem kizá-
rólag a jobbágyfelkelések lefolyásának tisztázására szentelték energiáikat. Bár-
mennyire hangoztatta is Horváth Mihály a nép »békés foglalkodásinak« mint
történetírói objektumnak a fontosságát, feltűnő módon maga is, követői is
éppen az összeütközések feltárását tekintették fő céljuknak. Nyilvánvaló: a li-
beralizmus lényegéből következett az a szemlélet, hogy a parasztlázadások nem
egyebek a dicső jobbágyfelszabadítás kudarcba fúlt elődeinél, s csupán azért
buktak el, mert az idők szavát meg nem értő, elmaradott földesurak oldalán
állt a hatalom. Ebből pedig önként következett egyrészt e lázadások feltétlen
erkölcsi igazolása, másrészt az a meggyőződés, hogy ezek – mindaddig, míg
bennük a jobbágyság a haladott, liberális eszmék zászlóvivője lehetett, tehát
leverésük pillanatáig – a parasztság múltjának legmagasztosabb, igazi lényegét
adó momentumai. Horváth is inkább csak a politikai történettel való ellentét
kidomborítása végett s talán romantikus olvasmányok hatása alatt emlegette a
népi élet békés körét, anélkül, hogy a »népiség« és a földművelés történetét il-
lető, különben sem jelentékeny próbálkozásait a jobbágyságtörténet körébe
vonta volna. De bizonyos, hogy szemlélete ebben a vonatkozásban is rugalma-
sabb volt, mint követőié, akik a liberális elveket nem in statu nascendi, hanem
már megmerevedett formájukban tették magukévá. Ők már – K. Nagy Sándor
komolyan nem vehető összefoglalását leszámítva – egyébről sem akartak tudni
parasztlázadásoknál (…), ezek lefolyását azonban lehetőleg kétszer is (Dózsa-,
Péró-, Hóra-lázadás) feldolgozták. Közülük különösen Márki volt az, aki mint -
egy hivatásának tekintette a különböző jobbágyfelkelések adatainak összeállí-
tását; s a második Dózsa-könyv, ez irány időbeli lezárása, tanulságosan
példázza, hogy a liberalizmus történetírása problémalátásban 70 év alatt alig
jutott tovább, Horváth Mihály tanulmánya óta a »pórzendülések« szűk körében
topogott 1514-től megint vissza 1514-ig. Más szóval: a parasztság hosszú
múltjából csaknem kizárólag azokat a rövid, kritikus időszakokat ragadta ki,
midőn a parasztok kavargó elégedetlensége országos és hadi eseményekben
robbant ki, azaz a társadalmi feszítő erők feltörtek a politika síkjára. S Márki,
az irány legfőbb képviselője, még ezt a hírhedt mozgalmat is megszemélyesítve,
életrajz formájában adta elő, a kollektív feszítő erők feltárása helyett úgy ábrá-

zolta mint egy ember: Dózsa György céltudatos katonai-politikai cselekvését.
Nem kevésbé jellemző Thaly példája: a XVII–XVIII. század parasztfelkelései –
mint láttuk – az ő felfogásában nem egyebek a Rákóczi-felkelés elő- és utójá-
tékainál, tehát a társadalomtörténet jelenségei a politikai történet eseményeivé
»lépnek elő.« Ha még meggondoljuk, hogy a liberális irány hívei jobbágyságunk
történetének – kivált liberális szemmel – legjelentősebb eseményét, a felsza-
badítást nem tették részletes vizsgálat tárgyává, hanem elintézettnek vélték egy
politikai aktussal, az 1848: IX–XIII. tc. megalkotásával: igazolva látjuk fentebb
adott általános jellemzésünket, hogy a liberális történetírás lényegében mind-
végig politikai történetírás maradt. 

Érthető, ha a történelmi materializmus is előszeretettel fordult a jobbágyfel-
kelések felé, hiszen a lappangó osztályharc meg-megújuló kitöréseit látta bennük;
nevük ennélfogva a szocialista szóhasználatban többé nem jobbágyzendülés, még
kevésbé lázadás, hanem a »munkások forradalma«. De a materialisták, mint
Acsády példája mutatja, ezen túlmenőleg nem kisebb buzgalommal próbálják
megrajzolni ez osztályharc anyagi hátterét, összehordani és kellően tálalni a
földesúri »kizsákmányolás« hatásos bizonyítékait; ennek során kivált az állami
adó s az úrbéres terhek részesülnek beható figyelemben. Ennek megfelelően
Acsády összefoglalása részben politikatörténeti, részben gazdaságtörténeti
jellegű; a tulajdonképpeni társadalomtörténeti nézőpont alig érvényesül. Jel-
lemző e tekintetben, hogyan vonja meg Acsády a korszakok határait. Az általa
fölvett három mérföldkő – 1301, 1514, 1711 – közül csak a középső te-
kinthető kifejezetten társadalomtörténetinek, a másik kettő világosan mutatja
a politikai történet hatását. De még inkább erre vall, hogy Acsády e fő kor-
szakokon belül többnyire királyok szerint csoportosítja anyagát (szinte a kró-
nikaírókra emlékeztető eljárás!), s a fejezeteket az uralkodó országlásának
általános jellemzésével kezdi, mintegy e politikai bevezetéssel adva meg az
alaphangot. 

A politikai történet szempontjai, különösen az indulásnál, a pozitivista job-
bágytanulmányokon is jól megfigyelhetők. A jobbágyfelkelések lefolyásának tisz-
tázása azonban csakhamar egy-egy kiragadott – s többnyire politikai esemé-
nyekhez kapcsolódó – részletkérdés tárgyalásának, vagy egy-egy kisebb (még-
pedig gyakran politikai nézőpontból elhatárolt) korszak művelődéstörténeti jel-
legű feldolgozásának ad helyet. Mindkét esetben a jobbágyok jogállása, terhei,
a szolgáltatások pontos adatai állanak a pozitivisták érdeklődésének középpont-
jában. A századforduló óta azután, a középkori források társadalomjelölő kife-
jezéseinek értelmét bogozva, az irány jelentősebb képviselői a szolgáló népek
rétegeinek elhatárolására is számottevő erőfeszítéseket tesznek. 

A jobbágytársadalom összetétele, egyes rétegeinek mibenléte alkotja a
szellemtörténeti iránynak is legfőbb problémáját; e rétegeket azonban nem
önmagukban s önmagukért teszi vizsgálat tárgyává, hanem a társadalom egé-
szébe szervesen beilleszkedő komponenseket lát bennük. E szemlélet önként
hozza magával a társadalom dinamikájának, belső hullámzásának megfigyelését.
A pozitivizmus még általában véve forrásadatokkal többé-kevésbé rögzíthető
adottság módjára kezelte, a társadalom megállapodott, statikus egységének
fogta fel jobbágynépünket, nem sokkal különbül, mint a materialisták vagy a
liberálisok. Mindvégig élőnek, alakulónak, fejlődő organizmusnak csak a pozi-
tivisták közül messze kimagasló Tagányi Károly kutatásai óta látjuk agrártársa-
dalmunkat; a jobbágyság egyes elemeinek emelkedését, süllyedését – kétség-
telenül a bontakozó társadalomtudomány hatása alatt, melytől elválaszthatatlan
Hornyánszky Gyula nagyjelentőségű munkássága – csak az első világháború
óta teszi tüzetes vizsgálat tárgyává történettudományunk. Túlzás lenne azonban
azt állítani, hogy most már mindenestül e belső, szorosan vett társadalomhis-
tóriai szempontok uralkodnak jobbágyságtörténeti irodalmunkban, a politikai
történet nézőpontjának teljes félretételével. A paraszti megmozdulások lefolyá-
sának rekonstruálásával, igaz, ma már nem sokat bajlódnak kutatóink, de koránt
sincs hiány olyan tanulmányokban, amelyek állami akciók s beavatkozások le-
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folyásának tisztázását tűzték ki céljukul. Ez a jelenség részben külső okokkal:
a bécsi levéltári anyag hozzáférhetővé válásával függ össze, másrészt azonban
mélyen bocsátja gyökerét a szellemtörténet sajátos természetébe. A szellemi
tényező kidomborítása ugyanis együtt jár azzal, hogy az irány hívei egy-egy
uralkodó eszmében látják a különböző korszak fő jellemvonását. E korformáló
eszmék fölülről terjedtek lefelé, s ha egyáltalán eljutottak a paraszti rétegekig,
hatásuk a nép körében csak nagy üggyel-bajjal ragadható meg; az uralkodó
eszmék szerepének kidomborítására tehát jobbágyvonatkozásban is mindene-
kelőtt a felső rétegek s még inkább az állam sorsát irányító tényezők állásfog-
lalása nyújt megfelelő alkalmat. Nyilvánvaló azonban: annak előadása pl., hogy
a bécsi udvar jobbágyvédő akciói az egyes hatóságok retortáin át milyen vi-
szontagságokon mentek keresztül, önmagában véve nem a jobbágyság, hanem
az állami jobbágypolitika története –, hiszen az intéző körökre jellemző s nem
a jobbágyokra –: tehát lényegében politikai történetírás.” 

A TOVÁBBFEJLŐDÉS ÚTJA
„Korántsem akarjuk azt állítani, hogy a politikai történet szempontjait és jelen-
ségeit, mint oda nem tartozókat, ki kell rekesztenünk parasztnépünk múltjának
tárgyalásából. Nem vitás, hogy a politikai történést ezer szál fűzte jobbágyságunk
sorsához mindenkor; a múlt egyetlen élő, szerves egészet alkotott, s ennélfogva
egyes részei ma sem szakíthatók el egymástól erőszak nélkül. Bizonyos az is,
hogy a parasztlázadások éppen olyan fontos momentumai jobbágyságtörténe-
tünknek, akár a törvényes intézkedések vagy egyéb állami akciók, s nélkülük
nem ismerhetnők meg az utat, melyen falusi népünk eljutott mai állapotáig. De
milyen szegényes lenne parasztságtörténetünk, ha egyebet sem tudna elénk tárni
azoknál a momentumoknál, melyekben a jobbágyság ügye politikummá lett, s a
parasztsors hullámzása az országos politika szintjéig csapott fel! 

Ne felülről, az udvar s a magas hatóságok szemszögéből tekintsünk le job-
bágynépünk hajdani életére. Torzítástól mentes, valósághű képet csak akkor
kaphatunk róla, ha alulról, önnön mélyéből próbáljuk újra felépíteni. Nem kí-
vülről, idegenből: a politikai történetből, hanem önnön magából vett, benső,
társadalomtörténeti szempontokkal kell közelednünk a letűnt paraszti sors meg-
értése felé. Láttuk a mélyreható különbséget a politikai események individuá-
lis-esetleges jellege s a társadalmi folyamatok kollektív-konstans természete
között; hogyan is szabhatna hát irányt egyik a másiknak e két annyira különböző
diszciplína közül? Lássuk be: parasztlázadások kétes dicsőségénél hívebben
tükrözik a parasztsors lényegét, s az egész nemzet története szempontjából is
hasonlíthatatlanul fontosabbak jobbágynépünk dolgos hétköznapjai. Ezek fel-
tárása az elsőrendű feladat, ezek tükrében tárul fel a paraszti életforma igazi
értelme. Ne keressük mindenáron a lázadó, dacos vonásokat parasztnépünk
arculatán, ne tulajdonítsunk lépten-nyomon hangzatos, országos szerepet neki;
mélyedjünk el inkább hűséges országépítő munkájába, csöndes, egyszerű éle-
tébe. Nincs az a forradalom, melynek süvöltése hallhatatlanná tehetné a falusi
ember kitartó erőfeszítését, irracionális mélységekben gyökerező, szerves kö-
zösségi életfolyamatait. A szociális reformer mesterkélt, büszke attitűdje, mely-
ben Dózsa s követői lépnek elénk, hogyan is tárhatná elénk a paraszti lét igazi
gyökerét, hagyományokon őrködő, konzervatív természetét? Parasztságtörté-
nelmünk régibb iskoláinak nem volt érzéke hozzá, hogy ilyen statikus, állapot-
szerű vonásokat méltányoljon: ellenkezett ez a liberálisok forradalmi,
felvilágosultak s pozitivisták haladási, materialisták katasztrófa-elméletével
egyaránt. S ami főként a liberalizmus híveire jellemző: a kollektív mélykultúra
kutatásánál sokkal könnyebbnek mutatkozott a nagy jobbágymegmozdulások
megszemélyesítése, hogy ily módon a politikai történetírásban szokásos indi-
vidualizáló-racionális fejlődésmagyarázat kaptafájára lehessen húzni azt, ami
valójában tudattalan, organikus bontakozás eredménye. Nem vitás azonban,
hogy a politikai szempontok és vonatkozások kidomborítása a kutatás kezdet-
leges fokának felel meg: a jobbágyságtörténet-írás gyermekkorának maradvá-

nya, azé az időszaké, mikor társadalomtörténelmünk, lassan kibontakozva a
politikai történetírás egészéből, még ennek gyámsága alatt élt, minden lépésénél
ennek karjára támaszkodott. 

De úgy véljük, az sem fejezi ki parasztnépünk múltjának legbenső lényegét,
ha a kutatás a jobbágy állami és földesúri terheinek pontos megállapításában
látja legfőbb feladatát. Hogy mit fizetett a paraszt, mivel adózott – pénzben, ter-
ményben, munkában – az államnak, a megyének és földesurának, önmagában
véve nem lehet hű tükre helyzetének; csak úgy ítélhetjük meg terheinek igazi sú-
lyát, ha feltárjuk életének pozitív oldalát is, ha azt is fürkésszük: miből teremtette
mindezt elő, milyen eredményt hozott munkája, gazdasága. Földesúr és jobbágy
jogviszonyának mindenáron való elemezgetése, csakúgy, mint a paraszti rétegek
jogállásának pontos rögzítésére való törekvés a jogi szempont túltengésének a
jele, s ismét csak kezdeti stádiumra utal: arra az időre, mikor a gazdaságtörté-
nelem, a társadalomtörténet-írás ikertestvére, még a jogtörténelemnek volt mel-
lékhajtása, s ennek védőszárnyai alatt vágott neki feladatai teljesítésének.
Kétségtelen azonban, hogy a jogi momentumok gyakori kiemelésének a tudo-
mánytörténeti indítékokon túl más, parasztságtörténetünk forrásainak természe-
tében rejlő okai is vannak. Ismeretes, hogy az írásbeliséget eredetileg jogi
szükséglet hívta életre, okleveles emlékeink hosszú időn át csaknem kizárólag
jogi bizonyságképpen keletkeztek, s ennélfogva jobbágyságtörténetünk írásos
dokumentumai is nagyobbrészt jogi tényeket vagy kívánalmakat rögzítenek. De
ezek is leginkább a földesuraságnak köszönhetik létrejöttüket, hiszen a paraszt-
ság – saját kárára! – sohasem tudott számottevő szervezeteket kiépíteni, melyek
működésük során írásos emlékeket örökíthettek volna ránk. Vegyük még ehhez
azt, amit bevezetőül a közösségi életfolyamatok szokásszerű, alig változó, amorf
és anonym jellegéről, a parasztnép szűkszavúságáról, csekély kifejezőképessé-
géről s az írásbeliség ottani elenyésző szerepéről mondottunk: s gondolkodóba
kell esnünk parasztságtörténet-írásunk fejlődési lehetőségei felől. 

Mégsem hisszük, hogy parasztságtörténelmünknek le kelljen mondania
arról, hogy tovább lásson jobbágyzendüléseknél, állami akcióknál, a falusi nép
helyzetének jogi momentumainál, vagy akár a társadalmi rétegződés alakulá-
sánál. Marad még egynéhány eszközünk arra, hogy megragadhassuk, ami ezek
mögött van, hogy megkíséreljük felidézni parasztnépünk hajdani életét a maga
teljességében. Ott vannak mindenekelőtt az országos jellegű adó-, dézsma-,
népességösszeírások. Hogy milyen értékes anyag rejlik bennük, bőven meg-
mutatta Tagányi Károly a földközösség történetéről írt mesteri tanulmányában,
mely egy egész elsüllyedt világot tár az ámuló olvasó elé. Aligha túlozunk, ha
ezt a munkát – bár gazdaságtörténelemnek íródott s nem mentes bizonyos po-
zitivista törvényszerűségek keresésétől – parasztságtörténet-írásunk mindmáig
legkitűnőbb termékének tekintjük. Vitathatatlan: Tagányi olyan mélyre hatolt
népünk hajdani életébe, mint sem előtte, sem utána senki más; s tanulmánya
ismét arra figyelmeztet, hogy a társadalmi jelenségekkel legközelebbről rokon
gazdasági folyamatok oldaláról közelíthetjük meg leginkább a paraszti múlt leg-
benső lényegét. Jellemző, hogy kortársai távolról sem ismerték fel Tagányi mun-
kájának jelentőségét; Márki, mint láttuk, csak odavetve idézte, Acsády is
elégnek tartotta nyolc sorban megemlékezni róla jobbágyságtörténetében. Ért-
hető, ha a liberalizmusnak nem volt érzéke közösségi intézmények iránt, me-
lyektől éppen megszabadítani vélte parasztságunkat; nem nagyon illettek azok
a történelmi materializmus rendszerébe sem, hiszen okkal-móddal sem a ki-
zsákmányolás, sem az osztályharc kategóriájába nem voltak besorolhatók.
Mégis meg kell lepődnünk azon, hogy az anyagi jelenségek iránt nagy érzéket
mutató Acsády ily könnyedén átsiklott a lényeg: a paraszti gazdálkodás s az ál-
tala sokat emlegetett munkaszervezet döntő kérdései fölött. Megfigyelhetjük
azonban, hogy Acsády tulajdonképpen csak az általános gazdasági keretet vonja
meg jobbágyságtörténetében, s nem a paraszti gazdálkodásra fordítja figyelmét;
röviden csak a népesség és a megművelt terület összegezését veszi át saját
nagy feldolgozásából is, az 1715-i és 1720. évi országos összeírásnak sok
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más értékes tanulsággal szolgáló anyagából – pedig éppen ez adta a kiinduló-
pontot Tagányi alapvető tanulmányához. 

Az általános összeírások feldolgozása azonban önmagában nem lehet ele-
gendő, hiszen csupán keresztmetszeteket ad s nem genetikus fejlődésvonalat.
A hosszanti, szerves kibontakozás követésére csak modern, módszeres felké-
szültségű helytörténeti kutatás vállalkozhat, olyan, amely a Mályusz Elemértől
húsz évvel ezelőtt körülírt programot teszi a magáévá. Ebbe a keretbe tartozik
mindenekelőtt a kisebb-nagyobb uradalmak hajdani életéről ránk maradt forrás-
anyag szakszerű feldolgozása. Említettük, hogy a földesuraság termelte ki a job-
bágyság történetére vonatkozó írásos emlékanyag legszámottevőbb részét; tehát
a kutatásra az egyes, főként nagy uradalmak levéltárai nyújtanak legtöbb lehető-
séget. De nem kevésbé fontos, hogy a hajdani nagybirtok a földesúrtól függő
szerves gazdasági és társadalmi egységet alkotott, s így a parasztság sorsa itt a
maga teljes élet-összefüggésében tárul elénk. Éppen ez ad parasztságtörténeti
vonatkozásban is rendkívüli jelentőséget a Domanovszky Sándortól létrehozott
»Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez« c. sorozatnak. (…)

A parasztságtörténet helytörténeti jellegű kutatása azonban nem állhat meg
az egyes uradalmak határán: tovább kell hatolnia a paraszti munka tulajdon-
képpeni színterére, az egyes községek életének genetikus ábrázolásáig. S ehhez
fel kell használnia minden forrásanyagot, ami csak keze ügyébe kerülhet. Min-
denekelőtt persze a községben fennmaradt írásos emlékanyagot (…). De ku-
tatnunk kell azt is, ami nem rögződött meg írásban: így a jogszokásokat; ezen
a téren, óriási apparátussal, ismét Tagányi Károly rakta le az alapokat. (…)
Sok értékes anyagot nyújthat a parasztságtörténet kutatójának a néprajz is, ha
időben, genetikusan rögzíteni tudja anyagát; e tekintetben elég, ha Györffy Ist-
ván sokrétű és nagy jelentőségű kutatásaira utalunk. Ugyancsak Györffynek
köszönhetjük egyebek között a Mályusztól sürgetett településtörténeti módszer
sikeres felhasználását alföldi parasztvárosaink településformájának vizsgálatá-
ban. (…) Értékes útbaigazításokat adhat a falu hajdani képének, építkezésének,
a parasztház belső tagozódásának és berendezésének megismerésére a régészet
is. (…) De túl a falu- és házformákon, ott van utolsónak a paraszt hajdani éle-
tének még egy emléke: maga a föld, melyben századok folyamán mélyen bevé-
sődtek verejtékes munkájának nyomai, a faluhatár, melyet nyers és barátságtalan
természeti környezetből ő formált kultúrtájjá. A dűlőnevek s a régi dűlőtérképek
ma is őrzik ennek a földben akkumulált erőfeszítésnek emlékét, csak érteni kell
hozzá, hogy vallomásra bírjuk őket. Ideje lenne, hogy ez a kutatási módszer
nálunk is követőkre találjon, hiszen az a békés kultúrmunka, mely – a faluhatár
hajdani képéről ma is biztatóan sugárzik felénk –, parasztnépünk évezredes
múltjának legfőbb tartalma, hivatásának igazi értelme. 

Jobbágyságtörténelmünk két évszázados fejlődés után, immár nem mehet
el közönyösen e nagy bőséggel táruló feladatok és kutatómódszerek mellett.
Úgy hisszük, társadalomtörténelmünknek általában ki kell törnie mai szűk kö-
réből, kiterjesztve vizsgálódását mindarra, ami kollektív jelenség, ami az indi-
viduális, elsősorban a politikai történet körébe nem vonható, hiszen a társadalmi
folyamatok erőszaktétel nélkül nem gyömöszölhetők a jog- vagy oktatástörté-
nelemhez hasonló részdiszciplína keretei közé. Parasztságtörténelmünk is csak
akkor válik a magyar falusi nép múltjának igazi megelevenítőjévé, ha – túl po-
litikai vonatkozásokon, jogi tényeken, társadalmi rétegződésen – magába öleli
a kollektív mélykultúrát, letűnt századok paraszti életét a maga teljességében.” 

Ez a hatalmas tanulmány – még ebben a rövidített formájában is – hasonló
nagyságú tanulságokkal jár. Nem csupán a parasztság történetének megíróiról
szerzünk benne tudomást, de megismerjük a parasztság meghatározó súlyát
nemzeti életünkben, és megismerjük az egész  történetírás fejezeteit, mert a pa-
rasztságtörténet megírásának fent leírt évszázadai során az is hasonló fázisokon
ment keresztül. Módszerben és szellemben egyaránt. Különösen a liberális sza-
kasz és a történelmi materializmus korszaka érdekes, mert ezekből a hétköznapi
sorsunkat meghatározó ideológiai küzdelmek jellegzetességei is kirajzolódnak.

A szerző folyamatosan figyelmeztet annak jelentőségére, hogy a „(…) pa-
rasztlázadások kétes dicsőségénél hívebben tükrözik a parasztsors lényegét, s
az egész nemzet története szempontjából is hasonlíthatatlanul fontosabbak job-
bágynépünk dolgos hétköznapjai.” Érvelésének összefoglalásaként mondja:
„Parasztságtörténelmünk régibb iskoláinak nem volt érzéke hozzá, hogy ilyen
statikus, állapotszerű vonásokat méltányoljon: ellenkezett ez a liberálisok for-
radalmi, felvilágosultak s pozitivisták haladási, materialisták katasztrófaelmé-
letével egyaránt.” 

Sajnos a történetírók ma sem jutottak valamennyien megegyezésre, s bár
mondhatjuk, hogy a többféle szempont a jobb megismerés biztosítéka is le-
hetne, vannak olyan kísérletek, melyek még emlékében sem szeretnék felidézni
azt a nemzetmegtartó erőt, amit ez a hatalmas osztály – esetünkben évszáza -
dokon át „a nép” – jelentett, s így is próbálják a nemzet tartását megtörni, így
és ezáltal szolgálni a nemzetek feletti világ tervezőinek szándékait. A paraszt-
ság, amelyről ez a tudományág szól, már csak a múlt részeként tanulmányoz-
ható. Ekkor azonban nemcsak nehéz sorsa és ennek okozói, nem csupán az
egyes korok, azoknak ezt meghatározó jellemzői, de az ezenközben a paraszti
tömeg, tehát a nép által folyamatosan létrehozott értékek is tanulmányozásra
érdemesek, mert példáján túl ez az örökség az, amelyet még évezredeken át
magunkkal vihetünk, amelyre bizton támaszkodhatunk, amíg magyar nemzetnek
nevezhetjük magunkat.

y

Figyelő
Albrecht Dezső: Merjünk magyarok lenni 1944/4.

1.
„Nagy sorsfordulókon sokszor nem is azon dől el egy népnek a sorsa, hogy
milyenek az őt kitevő egyedek, hanem azon, hogy milyen eszményt, milyen pél-
daképet tűz maga elé, milyennek akarja magát látni. A magyarság gyengesége
nem abban rejlik, hogy nem öltözött korszerű ruhába, hanem abban, hogy nem
merte vállalni a magyar sors fenséges kockázatát. Békés revízióról álmodott
még akkor is, midőn Európában a diplomáciai szólamok mögött már szuronyok
feszültek, és a népek készültek a végső véres leszámolásra. A népek megérté-
séről, a humanizmus érvényesüléséről szőtte tovább álmait, pedig Európa egén
már megjelentek a komor felhők, melyekből évszázadok emlékezetében maradó
vihar támadt. A magyarság nem látta, vagy nem akarta látni a sorsát meghatá-
rozó európai helyzet döntő átalakulását. Feladatait továbbra is egy régebbi ál-
lapothoz mérte, nem készült fel a reá váró nagy erőfeszítésekre. Ellentétben
hagyományaival, melyek mindig arra késztették, hogy a létét fenyegető veszé-
lyek leküzdésére magát alkalmassá tegye, megelégedett egy korhadt életforma
továbbvitelével. Magatartásában nem mert magyar lenni. Elsősorban vezető
osztálya nem mert az lenni. 

Nem mert magyar lenni abban, hogy megérezze ennek a népnek ösztönös
vágyakozását egy szabadabb, nemesebb, igazságosabb és testvéribb élet után.
Nem mert kitárulni és átölelni minden magyart. Nem mert leszámolni a kizsák-
mányolókkal, a mindenből hasznot húzókkal, a háború tüzénél pecsenyéjüket
sütőkkel. Nem mert kezet nyújtani a szegény magyarnak, lemondani a címeiről
és inkább formákban élő kiváltságairól. Nem merte a közélet asztalához ültetni
a magyar szellem kiválóságait, nem merte szélesre kitárni a kapukat a feltörekvő
népi elemek előtt. Nem merte ezt az ezer sebtől vérző országot a maga emésztő
gondjaival beengedni a közéletbe, mert félt, hogy komor árnyékával is elsöpör
mindent és mindenkit, akinek lelkében nincsen stigmaként beégetve ennek a
fajtának fájdalmas Krisztus-keresztje. 
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Nem mertünk magyarok lenni sem hősiességben, sem áldozathozatalban, sem
igazságosságban, sem testvériességben. Most pedig itt állunk megfürdetve a va-
lóság jeges zuhatagában és keressük azt a magyar magatartást, melynek zászlaja
alá húzódhatna minden magyar, az is, aki megkeseredett, az is, aki ok nélkül uj-
jong. Az elveszített éveket nem hozhatja vissza semmi. Mennyivel nehezebb most
a helyes utat megtalálni, midőn küzd bennünk a megbántott vér, az életünkre törő
veszedelemmel. Hibáztassuk a múltat? Hiába tennénk; nem ment fel az alól a fe-
lelősség alól, melyet a jövő szegez elénk. Kedvetlenedjünk el és húzódjunk félre
a jelen nehézségei miatt? Utánunk jön a gond, a legeldugottabb zugokba is.

Merjünk magyarok lenni! 
Vállaljuk a sorsot akkor, amikor a legnehezebb, és feszítsük meg minden

erőnket, hogy helyre hozzuk azt, amit elődeink mulasztottak vagy hibáztak. Az
elmúlt évszázadok magyarjainak sem volt könnyebb a helyzetük. Mindig voltak
ellenségek, akik az ország életére törtek és mindig voltak az országnak megol-
dásra váró nagy kérdései, egyenetlenkedő nagyurai és szenvedő pórnépe. De
mindig voltak fiai, akik zokszó nélkül áldozták fel életüket, költői, akik meg-
mutatták, milyennek kellene lennie, államférfiai, akik hideg fejjel vezették át a
meredélyeken és prófétái, akik hitet és hitért a megváltást hozták számára.” 

2.
„Ez a magyar sors. Úgy kell vállalni, ahogy van. Ragyogó fényeivel és fekete
árnyaival. Régen lármafákat gyújtottak, most magyartól magyarig kellene vinni
a tüzet és beleégetni a parancsot: tégy félre gyűlöletet, kárörömöt, hatalmi vá-
gyat és anyagi hasznot, fogj össze, védd az országot tíz körömmel is, ha oda-
rendel a sors, »hass, alkoss, gyarapíts«, ha itthon van reád szükség, és ne légy
más semmi, csak magyar! Ez elég. Elég, hogy hűséges szövetséges légy, elég,
hogy életedet tudd áldozni hazádért, elég, hogy testvérednek fogadj minden
magyart és elég, hogy megszabja magatartásod és cselekedeteidet. 

Ez a vágyunk, az akaratunk, a rendeltetésünk. Nyugodt bizalommal szem-
léljük a jelen kavargó és tisztulatlan jelenségeit. Hiszen minden politikai változás
hatalmi törekvéseket dob fel. A magukat igazolva látó politikai irányzatok küz-
denek meg a hatalomért és a hatalmi pozíciókért. A személyi kérdések tolulnak
előtérbe, az indulatok magasra csapnak, és a nemzet a maga nagy és égető
kérdéseivel szerényen visszahúzódik biztos fellegvárába: azok lelkébe, akik a
változástól nem saját, hanem nemzetük hatalmának megerősödését várják. 

Ilyenkor úgy látszik, mintha azok az örök adottságok, melyek minden poli-
tikai tevékenységet meghatároznak: a földnek és léleknek adottságai, elvesz-
tették volna kisugárzó erejüket. Látszat ez csupán, s mihelyt medrébe tér a
kiáradt politikai élet, újból teljes erővel éreztetik hatásukat. 

Ha túlnézünk a felszínen pergő politikai vitán, úgy a mélyben feszülő kérdések
közül három emelkedik ki, amelyek sorsunkat és politikánkat meghatározzák. 

Első ezek közül a föld adottsága, mely minden érzelemtől függetlenül szabja
meg külpolitikánkat. Országunkat északról és keletről a Kárpátok koszorúzzák
és természetes gyepűvel zárják el. Ebben az irányban elzárkózó és védekező.
Nyugat és dél felé nyitott, és az öreg Duna évezredes hatások közvetítője. Ha-
zánk annak a centrális német-római rendező elvnek természetes vonzókörébe
tartozik, mely Európának a legnagyobb állandóságot tudta biztosítani. 

Kelet felől védtük Európát és hazánkat ezer esztendőn keresztül. Előbb a
mongol népektől, majd a töröktől. A XVII. század végén lebukott Európa egéről
a török félhold, de egy századdal később már új veszély tűnt fel keleten: az
orosz imperializmus. Magyar ember, Wesselényi Miklós volt az, aki 100 évvel
ezelőtt, németül is megjelent könyvében, meghirdette az orosz veszedelmet és
azt tanácsolta Ausztriának, hogy Magyarország, Lengyelország és a balkáni ál-
lamok megerősítésével, független államiságuk kiépítésével teremtse meg a le-
hetőségét az orosz imperialista törekvések elhárításának. Magyar ember,
Andrássy Gyula gróf volt az, aki az addig oroszbarát politikát űző Bismarckot
rávette arra, hogy az orosz ellen a Monarchiával lépjen szövetségre. Nem új és

nem ismeretlen számunkra tehát a feladat, hogy az orosz imperializmussal
szemben határainkat megvédelmezzük. Nem új és nem ismeretlen előttünk a
német szövetség gondolata sem, hiszen amikor a Monarchia külügyeinek élén
magyar ember állt, mint Andrássy Gyula, vagy amikor olyan miniszterelnökünk
volt, aki személyes súlyával a Monarchia politikájára  befolyást gyakorolhatott,
mint Tisza István, s azután, amikor mint független állam önálló külpolitikát űz-
hettünk, mindig ezt tettük. A bekövetkezett események ezen az adottságunkon
sem erősíteni, sem gyengíteni nem tudnak. 

Miként állandó a föld adottsága, éppen olyan állandó a lélek adottsága. A ma-
gyar lélekben ott ég kiolthatatlan lánggal a független magyar államiság tudata.
Nem tudott ez elhalványodni akkor sem, mikor három darabra volt szakítva az
ország, mindössze Erdélybe húzódott. Nem vesztett, sőt nyert erejében a Habs-
burg-uralom idején, és ott élt az ötfelé szakított magyarság lelkében Trianon
két évtizede alatt. Csak a szuverén magyar államiság az, aminek védelmére az
összes magyar erőket mozgósítani lehet. Wesselényi és Kossuth 100  évvel
ezelőtt a független magyar államban látták azt az erőt, mely a szláv népek egye-
sítését és a Kárpát-medencének szláv érdekszférába való bekapcsolását meg-
akadályozni képes. Ma sincsen másképp. Eredményes együttműködés csak
ennek felismerése és biztosítása útján képzelhető el. 

A harmadik kérdés, melynek sikeres megoldásához a nemzet nagy többsé-
gének, jóformán egyetemének azonos felfogása szükséges: a reformok kérdése. 

Közhelyként hat, annyira elfogadott, hogy egy óriási méretű átalakulás idejét
éljük. Új formáját keresi az állam, a társadalom, a gazdasági élet, tudomány és
művészet, minden, ami az emberi élet tartozéka. 

Mint szálfaerdő, úgy merednek elénk a magyar élet megoldatlan kérdései.
A magyar föld, a magyar munka, a magyar tőke, a magyar szociális rend kér-
dései ma is megoldatlanok, a magyar műveltség még ma sem érvényesül a maga
teljességében, a magyar szellem még mindig csak vendég a magyar közéletben. 

Valóban: az új Magyarország nincs készen, megteremtése még hátra van. Mit,
hogyan és mikor lehet belőle megvalósítani, azt mindig az adott politikai helyzet
szabja meg. Itt csak alapelveket szögezhetünk le. Elsősorban azt, hogy az új Ma-
gyarországnak olyannak kell lennie, hogy benne minden magyar erő érvényesülni
és minden magyar érték kiteljesedni tudjon. Saját otthonára kell, ismerjen benne
a magyar lélek, a magyar szellem, a magyar erkölcs, a magyar munka és a magyar
akarat. Fel kell szabadítson a múlt nyűgei alól, el kell tüntesse a társadalmi vá-
laszfalakat, szabad áramlást kell biztosítson a feltörekvő népi erőknek, a nemzet
tagjává kell avasson minden magyart. Szilárdan végig kell vinnie az államigazgatás
és közélet minden vonalán a helyes kiválasztás elvét: azt, hogy csak az arravaló-
ság, a felkészültség és jellem lehet az egyetlen kritérium. Vissza kell adnia az el-
vesztett hitet, hogy a becsületes munkának, az igazságos ügynek érvényesülnie
és győznie kell. A magyar múlt legszebb hagyományai, a magyar lélek legneme-
sebb vonásai kell, hogy új formát öltsenek. Kiegyensúlyozott társadalom, hitben
és erkölcsben erős magyarság, a maga méltó helyét újból elfoglaló kultúra, mindez
az osztó igazság fegyelme alatt: ez az, amire törekednünk kell.” 

3.
„Nem pártok kérdése tehát a magyar reform, az egész magyarság kérdése az.
Pártok ki nem sajátíthatják, maguk képére nem formálhatják. A legkülönb ma-
gyar képzelőerő, tudás, ösztön és lélek együttes munkájából kell, hogy meg-
alakuljon az új magyar életterv. 

Háború van, mikor a reformokhoz nyúlni veszedelmes és olyan állapot, ami-
kor a nemzet legsajátosabb vonásai nem érvényesülhetnek. Nem halaszthatók
azonban azok a reformok, melyek a szociális igazságot hivatottak érvényesíteni
az élet minden vonalán, s miután háború van: elsősorban a háborús terhek és
áldozatok egyenlő és igazságos hordozását teremtik meg. 

A demagógiának nem szabad teret engedni, a szenvedélyeknek sem. A tö-
megszenvedélyeknek ellenállni nagy erkölcsi bátorságot kíván. De aki igazán
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ismeri a magyart, nyugodtan nézhet szembe velük, mert a magyar nép józan-
ságára, mértéktartására, egészséges földönjárására biztosan támaszkodhatik.
Támaszkodhatik abban is, hogy ne nyúljon a régi ház olyan részéhez, melyet
ma úgy újraépíteni, hogy magunkénak érezhessük, nem lehetne. 

A reformok sorrendje csak aszerint állapítható meg, hogy mennyiben erő-
sítik a háborús potenciát és mennyiben teremtenek lelki megnyugvást. Tehát a
szociális reformoknak kell elsőknek lenniök és a háborús kormányzással össze-
függő kérdéseknek, elsősorban a háborús terhek és áldozatok egyenlő és igaz -
ságos hordozásának rendezése. Ki kell kapcsolni a reformok közül azokat,
amelyeknek helyes és megnyugtató megoldására nincsen adva a lehetőség. Így
az alkotmányunk reformjáról beszélni legalábbis időszerűtlen volna. 

A politikában a helyzet szabja meg a feladatokat. A mai helyzet által felvetett
feladatok megoldása egy, a nemzet széles közvéleményére támaszkodó, szilárd
és minden irányban önérzetes kormányzást kíván. Ahhoz azonban, hogy a kor-
mányzat szilárd alapot kapjon, komoly összefogás és a nemzet lelki egységének
megteremtése szükséges. Szükséges ez annál inkább, mert bár az eszmék küz-
delme nem fejeződött be, a háború kényszere a konkrét feladatok megoldását
tolja előtérbe. Jó vagy rossz megoldásuk döntően befolyásolhatja sorsunkat.
Annyira nagyok és a nemzet minden erejét igénybe vevők e feladatok, hogy
megvalósításukra régi keretei között egy párt sem vállalkozhatik. A helyzet, a
konkrét feladatok megoldása, a tárgyi elemek előtérbe helyezésének szüksé-
gessége egyaránt komoly nemzeti összefogást követel.  Egységes és fegyelme-
zett tábort, melyre a kormányzat szilárdan támaszkodhatik; szilárd és meg nem
ingó kormányzást, mely a magyarság legszélesebb rétegeinek bizalmát meg-
szerezni és nemzeti igényeit kielégíteni képes. 

Ennek a lelki egységnek megteremtése a legnagyobb feladat, mert olyan
önfegyelmet és mértéktartást, a nemzet nagy érdekeinek olyan komoly átélését
és minden személyi vagy pártszempontnak háttérbe helyezését kívánja meg,
melyre nem nevelt rá a magyar élet. Kizárólagos alapon, hatalmi ténnyel nem
lehet megteremteni. A szűkítés módszerével sem, csak nagy, önmagunkat le-
győző kitárulással és a nagy nemzeti célok megvalósítására alkalmas, alkotó-
képes erők összefogásával. A politikus legnagyobb erénye, ha válságos és
változó időkben is tisztán tudja felismerni az erőviszonyokat és a törekvések
indító okait, melyek egyeseket és tömegeket mozgatnak. A magyarság komoly
elemeiben az ország nagy veszélyeztetettsége felébresztette az összefogás vá-
gyát. Ez az összefogás az országnak szól, egy párt sem kamatoztathatja maga
számára. Hogy ez az összefogás gyümölcsözővé válhasson, ahhoz a hatalmon
levők részéről amolyan Deák Ferenc-i mértéktartás szükséges, aki Königgrätz
után sem kért többet, mint Königgrätz előtt. 

A mostani változással kétségtelenül lezárult egy korszak. Mindegy, hogy ör-
vendünk, vagy bánkódunk miatta. A »neobarokk« Magyarországnak vége. Mind-
nyájunk felelőssége, hogy mi jön utána. Sokakban kialakulva él egy új
Magyarország képe. Akikben erős a hit és elszánt az akarat ennek megvalósí-
tására, annak harcolnia kell. Még ha tessékelnék, akkor sem vonulhat vissza
elefántcsonttornyába a gondolkodó magyar. Magyarország nincs készen, még
terveiben sem. Megteremtéséhez minden gondolkodó, alkotóképes magyar se-
gítsége szükséges. Ha nem kérik, annál inkább.”

Mit tudhatott ekkor még Jaltáról? Az csak 1945. február 2-án zajlott le.
Albrecht erről nem sejthetett még semmit. Azt viszont tudta, hogy a neobarokk
Magyarországnak vége, s azt is, hogy az új országról még terv sem született.
Már akkor tisztában volt azzal, amit ma láthatunk: „Nem mertünk magyarok
lenni sem hősiességben, sem áldozathozatalban, sem igazságosságban, sem
testvériességben”. 

Mert mit tapasztalunk most? Ha 11 magyar sportember munkát, áldozatot
vállal és összefog testvériesen meg igazságosan, annak már eredménye van.
Csakhogy az ő tettük nem elég, az csupán példa. 15 milliónak kellene ezt ten-
nie. És ne feledjük, ismét előttünk az új veszedelem. Mit mond erről Albrecht:

„Mennyivel nehezebb most a helyes utat megtalálni, midőn küzd bennünk a
megbántott vér, az életünkre törő veszedelemmel. Hibáztassuk a múltat? Hiába
tennénk; nem ment fel az alól a felelősség alól, melyet a jövő szegez elénk.
Kedvetlenedjünk el és húzódjunk félre a jelen nehézségei miatt? Utánunk jön a
gond, a legeldugottabb zugokba is.” 

Albrecht előtt már világosan áll az orosz fenyegetettség, de még bízik a
német ellensúlyban. A szláv veszedelmet jól érzi, nem úgy a germánt. Érzi azon-
ban, hogy egy új Magyarországra lenne szükség. Amiképpen ma is érezzük, s
miközben most éppen a nyugati veszedelem nyelne el, kelet felé nézegetünk
kellő óvatossággal. A gond utánunk jön tehát minden zugba, sőt még zugot
sem találhatunk. S mégis kellene egy ország, ahol mindenki otthon érzi magát.
Ma ez a feladat nem csupán fordított alapállásból tornyosul előttünk „szálfaer-
dejével”, hanem egészen más, újszerű, soha nem tapasztalt formában, s mégis
ugyanazt a veszedelmet hordozva magában. Az elsüllyedés veszedelmét. A re-
formok, melyek elkerülhetetlenek egészen más, de mégsem ismeretlen gondo-
kat kellene, hogy felszámoljanak. Akkor külső háborús körülmények miatt
figyelmeztetett a szociális reform elsőbbségére. Ma egy másfajta háború okoz
feszültséget. Egy belső. Ma is ezeknek a reformoknak kell előtérbe kerülniük.
Egyszerűen azért, mert azóta egyre sorvad a nemzettudat, az az erő, amely ál-
dozatvállalásra tenne alkalmassá. A további építkezéshez csend kell, az egyéb
reformok jövője a sikeres szociális reform függvénye, az így elnyert társadalmi
türelem függvénye. A belső háború szítóit lefegyverző eszköz. Természetesen
sok egyéb mellett, de első helyen. Szerzőnk így ír: „Kiegyensúlyozott társada-
lom, hitben és erkölcsben erős magyarság, a maga méltó helyét újból elfoglaló
kultúra, mindez az osztó igazság fegyelme alatt: ez az, amire törekednünk kell.”
Ez most sincs másként. 

Azt is kifejti, hogy a feladat nem egyes pártok feladata, hanem közös. Ezzel
van a legnagyobb baj. Ugyanis a belső háborút éppen a hatalom megszerzésére
minden áron törekvő, pártokba tömörült belső erők szítják, olyanok, akiknek
semmi sem drága annak elnyeréséért, és akiket az adott helyzetben kívülről is
támogatnak. A nemzet ellen! S mégis, csak az összefogás segíthet. Ez pedig a
mai szétszaggatottság állapotában hatalmas politikusi feladat. Idézzük tehát zá-
rásul is Albrecht Dezsőt: „A politikus legnagyobb erénye, ha válságos és változó
időkben is tisztán tudja felismerni az erőviszonyokat és a törekvések indító
okait, melyek egyeseket és tömegeket mozgatnak.” Isten óvja azokat, akik erre
képesek, és segítsük őket. „Ha nem kérik, annál inkább.”

y

Figyelő
Albrecht Dezső: A veszprémi országgyűlés meghívó levele
1531-ben 1944/4.

„Mindnyájan jól tudjuk, hogy hazánk, amelyet egykor a világ minden nemzete
megbecsült, a mai veszélyes időkben milyen bajok között vergődik, s minden-
felől részekre szaggatva, felosztva és lesújtva már-már végveszélybe jutott.
Ezért, ha hamarosan nem teszünk meg mindent fenntartására, rövidesen meg-
maradt részeiben is elpusztul. Miként egykor egyesség és összetartás szerezte
meg és tartotta fenn ezt a hazát, ezentúl is csak összefogás, egyetértés és köl-
csönös szeretet őrizheti meg mostani és jövendő bajaiban. Mi, akik szeretjük
keresztény hitünket, hazánkat és boldogulásunkat, azért gyűltünk össze Béla-
vár városában..., hogy a magyar nemzetnek, amelyet a pártoskodás és pol-
gárháború már majdnem tönkre tettek, visszaadjuk egységét és közös hazánkat
megmenthessük. Hogy pedig ez az üdvös elhatározásunk, amelynek célja
valamennyiünk boldogulása és hazánk megmentése, jó eredményre vezessen,
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és szilárd alapokat teremtsen, valamennyien elhatároztuk, hogy az ország urai -
val és nemeseivel, valamint az elszakított részek lakosaival a testvéri szeretet,
kölcsönös megértés és egyetértés megerősítésére tárgyaljunk. Ezért kérünk és
felhívunk benneteket a jó Isten és a Boldogságos Szűz Mária szeretetére, hogy
ha kedves előttetek közös hazánk java, küldjétek el polgártársaitokat, hogy fél-
retéve minden gyűlöletet, ellenségeskedést, pártviszályt, mások birtokainak
megkívánását és megszerzését, egyedül Isten és országunk nyugalmát tartva
szem előtt, mindenki szabad akaratát meghagyva, csak arról tárgyaljunk, ami
kölcsönös megegyezésre, a magyar nemzet egységére, a haza védelmére és hi-
tünk fenntartására vonatkozik. (A Bélaváron összegyűlt nemesek levele, amellyel
1531. május 18-ára Veszprémbe országgyűlésre hívták össze a rendeket.)” 

A meghívó pillanatában 1526 és 1541 között vagyunk. A baj már bekövet-
kezett, a legnagyobb még nem. A történelmi erejű figyelmeztetés ennél erőtel-
jesebb nem lehet. Ekkor hangzik el a meghívás: menteni, ami még menthető.
Ekkor írják le a legfőbb feltételt újra, amint azóta annyiszor. Egységet! A pár-
toskodás beszüntetését, az önzés és mások elleni gyűlölködés feladását kérik.
Soha ennél fogékonyabbnak nem kellett volna lenniük a megszólítottaknak. De
nem akarták meghallani azt, amit minden magyarnak hallania és elfogadnia kel-
lett volna.

Ezzel vette kezdetét az, ahová napjainkra jutottunk. A közben bekövetkezett
döntő pillanatok közül a legmeghatározóbbat most éljük. A „meghívást” na-
ponta hallhatja minden magyar, de mintha ezúttal sem akarná meghallani. Az
újabb zuhanás azonban nem újabb 500 év alatt fog bekövetkezni, hanem sokkal
gyorsabban. Pedig most sincs szó többről csak annyiról, hogy „(…) arról tár-
gyaljunk, ami kölcsönös megegyezésre, a magyar nemzet egységére, a haza vé-
delmére és hitünk fenntartására vonatkozik.” Csakhogy ma már sokan vannak,
kik nem szeretik azt hallani, hogy magyar, hogy nemzet, hogy haza, és nem is-
merik a hitet. 

Isten irgalmazzon nekünk!

y

Beköszöntő
Németh László: Magyar belátás 1944/5.

„A magyar szellem nem ismer szavalókórusokat. Amikor gondolkozunk, ma-
gányunk királyai vagyunk; ugyanazt a szót is százféle zöngével gondoljuk. Ha
mégis néhány trombita torkába akarjuk szorítani, amiről megismerhetjük egy-
mást, válasszuk a legrövidebb és legegyszerűbb mondatokat. Bizonyos emberek
azért harcolnak, hogy Magyarország magyar (azaz az övék) maradjon. Mi azért
harcolunk, hogy magyarrá legyen. A Habsburg-monarchia ránk zuhant építmé-
nye alól a magyarság még mindig nem tudott kivergődni. Mi nem akarjuk, hogy
megfúljon alatta. El kell takarítani, ami túlélő rom, s ki kell szabadítani, ami
fulladozó élet. Társadalomban: népi középosztály; gazdaságban: kertgazdaság;
belpolitikában: kelet-európai kis népek összefogása; művelődésben: mély ma-
gyarság; vallásban: a keresztény vallásos érzés formái. 

A magyarságnak tiszta helyzete van. A rádőlt konglomerátummal szemben
minden téren ő képviseli a mélyebb és egyszersmind magasabb elvet. A magyar
népet csak egy népi középosztály egészítheti ki nemzetté. A kertgazdálkodás
több embert tart el és magasabb rendű a nagybirtoknál. A magyar radikalizmus
400 év legjobb hagyományát hozza, a minőség-szocializmus az európai szoci-
alizmusnak egészségesebb, egyéntisztelőbb faja. Nagylelkű kis népnek lenni
(lásd a finneket) nagyobb dolog, mint nagynép-voltunk illúziójával másoknak
süllyedni eszközéül. A mély magyarság írói és zenészei európaiabbak, mint akik

Európát balkánin másolják. Katolicizmus és protestantizmus történeti magyar
formái nemesebb kútjai a vallásos érzésnek, mint a Habsburg-barokk. Mi ma-
gyarok tehát nem azért akarjuk Magyarországot magyarrá tenni, mert így fajibb
lesz, hanem mert igazságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb és istene-
sebb.  (Németh László: Magyarok, kibékülni!Kisebbségben, IV. köt. 206–207.
old.).”

Kötetekre menő magyarázkodás, bizonyítgatás, meggyőző munka ható-
anyaga sűrűsödik ebben a néhány mondatban. Csak meg kell hallani. Csak el
kell fogadni. Itt heverünk felhasználatlan, s nemegyszer meggyalázott kincse-
inkkel egy Habsburg-birodalom, egy neobarokk Magyarország, egy kommunista
diktatúra és fokozatosan egy elhibázott Európai Unió romjai alatt. Meg kellene
ráznunk magunkat, és a bennünk szunnyadót felébreszteni, a ránk erőltetett
ideológiai drogokról lemondani, füves embernek álcázott herbaárus dílereinket
elkergetni. És persze a jövő érdekében vállalni némi áldozatot, azokra is gon-
dolva, akik ezt évezredeken át tették értünk. A Németh László által várt népi
középosztály már létezik, de a tehetségének köszönhetően felemelkedetteket
még egy kontraszelekciós kor maradéka is felhígítja. Végül meg kell tanulnunk
kis népnek lenni, de  úgy, hogy az merjen nagyot is tenni.

y

Visszanéző
Bözödi György: A székely társadalom 1848-ban 1944/5.

„Alig van tisztázatlanabb korszaka a székely múltnak, mint az 1848-as refor-
mok és szabadságharc ideje. Történetíróink megelégedtek a politikai történet
és a hadi események felsorolásával, de arra már kevés vagy éppen semmi fi-
gyelmet nem fordítottak, hogy ezek az események milyen társadalmat találtak
a Székelyföldön és milyen átalakító folyamatot eredményeztek ebben a társa-
dalomban. Pedig enélkül nem érthető meg lényegében a politikai események
sorozata sem, még kevésbé az a határozatlan magatartás vagy éppen határozott
ellenszenv az új eszmék iránt, amit a székelység bizonyos rétegei tanúsítottak.
Aki tisztázni akarja az 1848-as idők székelyföldi hatását és átalakító szerepét,
hiába forgatja történetíróink könyveit, alig kap bennük egyebet a Bem vezérlete
alatt küzdő seregek hősi magatartásánál és Háromszék valóban fölemelő példát
nyújtó önvédelmi harcánál. A társadalmi kérdések iránti érdeklődés ismeretlen
még a székelység történetírói előtt, s ennek a korszaknak tanulmányozása fedi
fel legszembetűnőbben a székelységre vonatkozó történetírás nagy hiányait és
elmaradottságát. 

A nemesi történelemszemlélet a székelységre vonatkozólag napjainkig fenn-
maradt és ez az oka annak, hogy történetírásunk elakadt azon a ponton, ahol
a modern történetírás kezdődik. Romantikus mellveregetés, szemet hunyás a
tényleges állapot előtt és olyan kiváltságlevelek emlegetése, melyeknek érvé-
nyét már rég szétfoszlatta a valóságos élet, meg a konzervatív szemlélet, egész
sereg kelléke torlódott össze gátként a székely társadalom múltját vizsgáló
előtt. Pedig amíg ez a gát szét nem omlik, lehetetlen a mai társadalom való-
ságához eljutnia annak, aki valóban el akar jutni. Az 1848-as székelyföldi ese-
mények többek között éppen arra is figyelemreméltó példát nyújtanak, hogy a
nemzetre nézve mennyire káros, amikor a vezető réteg közvéleménye illúziók-
ban ringatja magát és a saját illúzióját az egész nép felfogásának véli. Bízvást
elmondhatjuk, hogy ha a székely társadalom akkori vezető rétege (nem is be-
szélve az erdélyi vármegyék, vagy éppen Magyarország vezető rétegének tá-
jékozottságáról ebben a tekintetben) reálisabban nézte volna a székelység
helyzetét, sokkal kevesebb hiba történt volna a válságos napokban, és ismerve
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azt a fontos szerepet, amit Kossuthék a székelységnek szántak az akkor egye-
sült két ország nagy küzdelmében, talán az egész szabadságharc sorsa sze-
rencsésebb lett volna. Azonban a szabadságharc utáni idők sem kedveztek a
reálisabb társadalomszemlélet kialakulásának. A Bach-korszakban végbe vitt
úrbérrendezés ismét lángra lobbantotta a szenvedélyeket a nemesi kiváltságok
hangoztatása érdekében, mert ekkor arról volt szó, hogy az egész Székelyföld
ősfoglaláson alapuló nemesi jellegének hangoztatásával talán meg lehet aka-
dályozni az úrbérrendezés székelyföldi alkalmazását, amit a fejedelmi nyílt pa-
rancs elrendelt. Tehát nemcsak a hiúság, a régi dicsőségen való ábrándozás
és más érzelmi okok táplálták a nemesi szemlélet gyökereit, mint ahogy 1848
előtt sem, hanem fontos gazdasági érdekek, amire aztán bő esőként hullott rá
a millennium hangulata, a maga pátoszával. Ehhez járult az akkoriban nyilvá-
nosságra hozott Csíki Székely Krónika körüli országos vita, mely aztán végleg
a rabonbánok és az eredetkérdés homálya felé terelte a székely történészek
figyelmét. Így eshetett meg, hogy a XX: század elején távolabb sodródtunk a
társadalomismerettől, mint ahol 1848 előtt álltunk, amikor Pálffy János,
Berzenczey László, Dózsa Elek és társaik vívták nagy vitájukat a székely job-
bágyság állapota és az úrbérrendezés székelyföldi alkalmazása felett. A múlt
század negyvenes éveinek elején páratlanul szenvedélyes harc folyt a székely-
földi úrbéresek jogi helyzete körül és megmozgatta egész Erdély közvéle-
ményét, de éppen amiatt, mert végeláthatatlan hosszúra nyúlt, »országos
unalomba« fulladt. A vita tanulság és eredmény nélkül szakadt meg, következ-
ménye annyi lett csupán, hogy miatta küzdőfelek lettek a kor legkiválóbb szé-
kely férfiai. A szabadságharc bukása szétszórta a reálisan látó vitázókat és
némaságra kényszerítette őket, a közvélemény pedig szívesen felejtett és ér-
vényre juttatta a merev tagadás álláspontját a már-már feltáruló székely társa-
dalmi valósággal szemben s romantikát virágzott a romokon.

Ez a tanulmány kísérlet a 48-as székely társadalmi állapotok megrajzolá-
sára, amennyire a mai viszonyok között rendelkezésre álló forrásanyag megen-
gedi. És mivel első kísérlet olyan területen, mely mostanig kívül esett a kutatók
érdeklődésén, bizonyára nem lesz mentes hézagoktól vagy aránytalanságoktól.
Szeretném, ha a székely olvasó értelmével és nem illúzióival kísérné e sorokat.
Akkor bizonyára kevesebb olyan kérdés elé kerül, amire nem kap kedve szerint
választ. 

A székely társadalmat a 48-as események küszöbén a teljes széthullás és
atomizálódás jellemezte. A »de jure« ősi szabadságban, nemesi kiváltságokkal
és autonóm szervezetben élő társadalom a valóságban számtalan rétegre szét-
tagolva, egymással meghasonulva tengődött, az életképtelenné vált társadalmi
keretek elöregedésének minden jelével. A társadalmi szétforgácsolódást az oszt-
rák uralmi politika és a vármegyékből beszivárgott rendiség egyaránt szolgálta
és mindkettő megegyezett abban, hogy a székely egység, valamint a székely
társadalom régi rendjének alaptermészete ellen tört. Sokkal több részre volt
kasztszerűen széttagolva ez a kívülről egységesnek hitt nép, mint a vármegyék
társadalma. Két élesen elválasztott csoportra tagolta mindenekelőtt a határőr-
ség katonai szervezete, nemcsak társadalmilag, de földrajzilag is. Csík és Há-
romszék népét az állandó katonáskodás tartotta gúzsban, osztrák tisztek alatt
és osztrák érdekeket szolgáló szellemben. Udvarhely-, Maros- és Aranyosszék
köznépe viszont a vármegyei szokás szerint katonáskodott, újoncozással és ver-
buválással; a befogottak a sorezredekben szolgáltak. Az újoncozás, mely lénye-
gében szintén ellenkezett a székely nemzet törvényeivel, minden esetben
felkavarta az egész nép nyugalmát. Az 1848-as márciusi eseményeket mege-
lőzőleg éppen az újoncilletőség kiállítása folyt a székekben, és a hatóságok al-
kalmazták azt az újabb »könnyítést«, hogy a kóborlókból volt joguk
összefogdosni az újoncokat. A gyakorlatban azt jelentette ez az eljárás, hogy
az olyan ifjak, akik tudták, hogy az elöljárók között nincs pártfogójuk, elbújtak
a falvakból az erdőkbe, hogy be ne foghassák őket. Különösen a városok igye-
keztek a maguk illetményét a kóborlókból kiállítani és sokszor a vásárra menő

falusiakat fogták be, hogy a tehetősebb polgárok fiait ezáltal kimentsék. Az év-
tizedek óta ismert újoncvadászat rémei ismét előkerültek, és a falusi nép a sors-
húzás útján való újoncozást kívánta, mert ez kevesebb alkalmat adott a
visszaélésre. Segélypénz összegyűjtésével igyekeztek a besorozottak sorsán
enyhíteni, de amint pl. az aranyosszékiek panaszolják, éppen a lófők és dara-
bont székelyek, akiket személyes nemességük a sorkatonáskodás alól felmen-
tett, vonakodtak adományt adni. Attól tartottak és azt akarták a néppel elhitetni,
hogy ez az önkéntes adakozás rájuk és utódaikra nézve adó alapját fogja jelen-
teni. A határőrvidék székely népe pedig az idegen tiszti önkény alatt nyögött,
hivatalos magánügyeit intéző tisztjeinek nyelvét nem értette, és sok esetben
csak ujj- és némajelekkel tudott velük érintkezni. Csík és Háromszék közigaz-
gatásilag és igazságszolgáltatás tekintetében is osztrák katonai parancsnokság
alá tartozott, melynek még az egyéni életbe is joga volt beavatkozni: házasság,
örökölés stb. mind csak a katonai hatóság engedélyével történhetett. Ha még
hozzávesszük a határőri szolgálattal járó súlyos anyagi terheket, a harctereken
hozott áldozatokat, nem nehéz meggyőződnünk, hogy ez a szervezet elvisel-
hetetlen teherként nyomta a határőrnép életét. A Székelyföld másik részében
külsőleg a régi autonómia élt tovább, de Bécs ellenőrző törekvéseinek ered-
ményeként a »szék« lényegében alig különbözött már a vármegyétől, főleg a
tisztségek betöltése tekintetében. A nemesnek nevezett nép fizette az adót, a
közte élő arisztokrácia kivételével, de fizették az adót a határőrségben kato-
náskodók is, ami sem a rendi szellemmel, sem a határőrség fogalmával nem
volt összeegyeztethető. Csupán a székely társadalom életének abnormális ala-
kulása lehet erre a magyarázat, sok hasonló jelenséggel együtt.

A kétfelé tagoltság mellett határőr és nem határőr vidéken egyaránt felosz-
lott a társadalom az elmúlt viharos századokból örökölt feudális rendi réte-
gekre, amelyekhez itt egészen sajátságos, máshol fel nem lelhető rétegek és
megkülönböztetések társultak. Volt magyarföldi jellegű (többnyire a várme-
gyékből betelepült) arisztokrácia, voltak primorok, kiknek rendi állása nem
egyezett az arisztokráciával, de annál nagyobb urak voltak a többi székely fe-
lett, voltak a lófők (principili) és a gyalogosok (pixidarii), volt a köznemesi
réteg, az ún. szabad székely, a libertinus, (kit jobbágyi állapotból szabadítottak
fel valamikor, hogy fegyverviselésre foghassák), volt a polgár, a zsellér és a
jobbágy. A jobbágyréteg maga is alapvetően különböző helyzetű elemekből ál-
lott, voltak ősjobbágyok, feje kötött jobbágyok, fogott jobbágyok és ezeknek
a helyzete urukkal szemben lényegesen eltért. Megint újabb megkülönböztetést
jelentett, hogy székely jobbágy-e valaki, vagy nem, hiszen a papírosok szerint
minden székely nemes, és ha odakerül a dolog, jobbágynak sem számítható.
Másik döntő különbség, hogy kiváltságos székely földön jobbágy-e valaki vagy
pedig a Székelyföldön lévő olyan birtokon, ami adományozás révén jutott a
földesúr tulajdonába és így királyi jog van rajta; s mint látni fogjuk, éppen ez
a kérdés lesz az úrbéri rendezés sarkalatos pontja. A földesúri és jobbágyi
helyzetek történelmileg kialakult sajátságos volta és végtelenül bonyolult álla-
pota olyan zűrzavart keltett, amiben az úrbéri rendezés terve alig tudott eliga-
zodni, és amire a vármegyei formulát méltányosan alkalmazni nem is lehetett
volna a jogi helyzetek kibogozhatatlan csomóinak hasogatásával, hanem csu-
pán a tényleges helyzet jóindulatú figyelembevételével. A jobbágyság azonban
jóindulat helyett a jogászokkal találta szembe magát, amikor a jobbágyfelsza-
badítás órája ütött. S hogy a társadalmi kép nagy vonásokban teljes legyen,
maga a határőr katonaság is két rétegre oszlott a vagyoni állapot szerint: lo-
vasokra és gyalogosokra, akik úr és parasztként nézték egymást. A határőr-
vidék azonban nemcsak a határőr ezredeket adta, hanem újoncokat is köteles
volt állítani a nem katonáskodó lakosság után, éppen úgy, mint a Székelyföld
többi része vagy a vármegyék.

Ennyiféle társadalmi csoportnak természetesen nem lehettek azonosak az
érdekei, és mindegyik más-más eredményt várt a bekövetkező eseményektől.
Ezek az események viszont nem tudhattak minden igényt kielégíteni és sokszor
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már úgy látszott, hogy a 48-as idők a közös érdekek érvényesülése helyett a
részletérdekek túlzásait nyomják előtérbe: a felszabadult szenvedélyek a maguk
útját követik és kitombolják sok évtized óta visszafojtott erejüket. Nem áll ren-
delkezésre kimutatás arról, hogy éppen 1848-ban ezek a különböző rétegek
milyen számarányban voltak képviselve a társadalom egészében. De ha köz-
vetlenül a 48-as események idejéről nincs is statisztikánk, útbaigazításul hasz-
nálhatjuk az előző század második felében készült összeírást, mert a társadalmi
elemek vegyülési aránya azóta nem változhatott lényegesen. Ezt az összeírást
adóügyben csináltatta az erdélyi kancellária 1767-ben, s a fontos pénzügyi
szempont miatt a kor viszonyai szerint teljes és pontos táblázatnak tekinthetjük.
Összesen 37 070 székelyföldi családot mutat ki ez az összeírás, ezek így osz-
lottak meg társadalmi rétegeződés szerint: mágnás 38, primor 1039, egytelkű
nemes 3335, lófő 8692, közszabad 7866, zsellér 3655, jobbágy 10 722 csa-
lád. Tehát az egész székelyföldi népességnek csaknem 40%-a (pontosan
38,8%) volt »semmis« jobbágy és zsellér. A múlt század első felében, ha történt
is változás, csak ennek a rétegnek a számarányát növelhette. A »semmisek« kö-
zött, becslésem szerint, idegen származású legfennebb egytized résznyi lehetett,
a másik nagy tábor az egykori szabad székely ősök jobbágyságra és zsellérségre
kényszerült ivadékai. Gazdaságilag és társadalmilag nem sokkal állott a jobbágy
felett a közszabadok népes rétege (az egész lakosság 21%-a), mely nagyrészt
szegődményes, vagy napszámos munkaviszonyban volt a birtokosokkal, és az
egész népességnek több mint felére emelte azoknak a számát, akik függő vi-
szonyban éltek a birtokok tulajdonosaival. Több körülmény arra vall, hogy ez
a közszabad réteg gazdaságilag még a jobbágyságnál is rosszabb helyzetben
volt. A székely határőr katonarendről 1813-ból áll rendelkezésre pontos kimu-
tatás, és eszerint a növendékfiúkat is beleszámítva 83 919 székely alkotta a
gyalogos és huszár rendet. Hogy ez hány családot érintett, erre nézve az össze-
írásnak az a megjegyzése enged következtetni, hogy »egy valóságos katonai
szolgáló famíliára esik 7 lélek«. A családok nagy népessége nem túlzás, más
adatok is bizonyítják, hogy egy-egy székely családban átlag hét férfi volt. Tény-
leges székely katona volt a három ezredben 12 000.

Az ennyifelé széttagolt székelység keretében e két pont körül csoportosult
az életkérdések lényege: a határőrség megszüntetése és a régi szabadságok
visszaállítása, mely mögött ott húzódott meg lényegében a jobbágyság helyze-
tének rendezése. Mindkét ügy szerepel az országgyűléseken már 1790 óta,
különböző formákban és különböző kérdések kapcsán, hol határozott javasla-
tokkal, hol nagy általánosságban. Már az 1790-ben tartott országgyűlésen
megjelenik a székely követek utasításában a székely nemzet legfőbb kívánsága,
hogy régi törvényes állapotába, ősi szabadságába helyezzék vissza, mind sze-
mélyére, mind vagyonára nézve. Azóta minden országgyűlést felkerestek anél-
kül, hogy legkisebb eredményt is érhettek volna el. Még csak a határőrkatonák
adózásának kérdését sem sikerült tisztázni. Az 1809. évi kolozsvári ország-
gyűlés a nemesi felkelést azzal a kikötéssel határozta el, hogy az adófizetés alá
vetett székely köznemességről »ezen szolgai teherviselés« örökre levétessék és
a határőrség eltöröltessék. A nemesi felkelés meglett, de utána minden maradt
a régiben, egészen 1848-ig, amikor egyszerre zúdult az első felelős magyar
minisztérium nyakába a feladat, hogy sokkal fontosabb dolgai mellett a szé-
kelység kérdéseit is rendezze, melyek ekkorra már valóban a kóros állapot
végső stádiumába jutottak. Sőt egy harmadik fontos kérdés került előtérbe most
és fonódott össze elválaszthatatlanul a székelység régi ügyeivel: az unió. Ez is
ott szerepelt évtizedek óta az erdélyi országgyűlések napirendjén, s most, ami-
kor a jobbágyfelszabadítás, a határőrség eltörlése és az unió egyszerre kellett
volna bekövetkezzék, váratlan bonyodalmak és félreértések, előre nem látott
akadályok támadtak. Mert a várakozás nagyobb volt, mint amit az idők 48-ban
egyszerre adhattak. Mindenki előnyösebb helyzetet kívánt s áldozni már kevésbé
volt hajlandó. Ha felsoroljuk a várakozásokat és lehetőségeket, szinte ijesztően
tárulnak elénk az ellentétek. A székely nemesség, mint láttuk, az egykori székely

kiváltságokat, adófizetés eltörlését stb. kérte az országgyűlésektől már 1790
óta, most ellenben az idők a közteherviselést, adózást hozták helyette. A ha-
tárőrök a katonáskodás megszüntetését várták, de Kossuth küldöttei arra kérik,
hogy ne tegyék le a fegyvert, hanem álljanak csatasorba, az osztrák katonai pa-
rancsnokság pedig egyenesen a magyar szabadság ügye ellen akarja felhasz-
nálni őket. A székely jobbágy felszabadítását várta, de ehelyett kimondották,
hogy a jobbágyfelszabadítás nem vonatkozik a királyi jogtól mentes székely
földre, melyen elvileg úrbéri viszonyok sem létezhetnek. A vezető réteg politikai
megfontolásból kívánta az uniót, de egy része kibúvót keresett, amikor a szo-
ciális reform és az uralkodóházzal való szakítás bekövetkezett. Ennek a hely-
zetnek a kialakulása már az 1841/43-i erdélyi országgyűlésen megkezdődött,
amikor a 48-as kérdések, ha kezdetleges állapotban is, már majdnem mind na-
pirendre kerültek. Sok tekintetben ez adja meg a későbbi események nyitját,
ezért szükséges részletesebben foglalkozni vele. Az országgyűlés tárgyalta az
uniót, az ősi székely szabadságok visszaállítását, és szőnyegre került végre ez
alkalommal az erdélyi úrbérrendezés ügye is, ami mérföldekkel volt elmaradva
a magyarországi mögött; bár ez az országgyűlés, mint ismeretes, csak egészen
jelentéktelen könnyítéseket hozott az úrbéresekre. A székelyföldi állapotokat
és felfogásokat híven tükrözik az akkori székgyűlésekről fennmaradt emlékek.” 

KÜZDELEM A SZÉKELY ÚRBÉRESEK ÜGYE KÖRÜL
„Nemes Aranyosszék rendeinek 1842. januári közgyűlésén az unió gondolata
nagy ellenzésre talált, kivált a tisztikarnál, »kiket közbizodalom emelt polcukra«.
Előre elkészített beszédekkel igyekeztek a tervet ferde irányba terelni, és azt
fejtegették, hogy az uniónak Erdélyt végromlással fenyegető eredményei len-
nének. De felhasználtak olyan érveket is, melyek inkább az unió mellett szol-
gálhattak volna indokul. Arra hivatkoztak, hogy Magyarország óriási léptekkel
halad, tehát »a most szép szabadságokkal bíró kis Erdélyt feltámaszthatatlanul
sírba döntené, s mint nagy folyam a kisebbet, vagy czethal az apróbbakat, el-
nyelné Erdélyt alkotmányostól...« A csökönyös rendi gondolkozás egyik indító-
oka a tisztviselői kar Bécs iránti hűsége volt, a másik ott világlott ki, mikor a
gyűlés az úrbér nagy vitát keltett kérdését vette elő. A rendek jól tudták, hogy
Magyarországon az úrbéri kérdés már nem vehető le napirendről, viszont az
unió azt eredményezné, hogy az ott elfogadott úrbérrendezés Erdélyre is kiter-
jeszti érvényét. Az itteni rendek maradi rétege veszélyesnek látta az úrbériség
ügyének felszínre kerülését, és fő erősségük abban sarkallott, »hogy paraszt -
jaink jelenleg elégedettek sorsukkal, nem követelnek semmit, de ha könnyítünk
sorsukon, óhajtásokat ébresztünk bennök, naponta telhetetlenebb követelésekké
válókat«. A haladó gondolkodásúak hiába bizonyították az úrbér szükséges vol-
tát, határozattá lett, hogy »Aranyosszék Rendei székökre nézve nem akarnak
úrbért«, de ha más megyék maguk keblére szorítkozólag akarják, nem ellenzik,
ellenben megkívánják, hogy észrevételeik megtétele végett közöljék velük elő-
zetesen az úrbéri munkálatot. Hasonlóképpen a tagadás álláspontjára helyez-
kedtek minden olyan kérdésben, mely a megcsontosodott és elöregedett
társadalmi rend szigorán valamit is enyhített volna. Az ősiség eltörlésére is,
ami pedig a reformok alapja »s főként számtalan és végtelen pereink szülője...
tántorodatlan zúgá vezérei után a nép: nem akarjuk, mert – nem akarjuk, s ez
határozat«. A parasztok felpereskedésének megengedésére vonatkozó javaslat
szintén megbukott. »Most is igen drága a jószág – mondák – hát ha még a pa-
rasztok is szerezhetni fognak! Aztán mire nekik a perelhetési jog? hisz paraszt
uram csak nem áll szemközt a nemessel!« Hasonló tiltakozást keltett a városi
polgárok hivatalviselésének megengedését és a nemesekkel egyenlő jogra eme-
lését célzó javaslat. Az egyik szónok nemcsak a jövőre nézve tagadta meg a vá-
rosi polgárok kívánságát, hanem attól is, mit az 1791. évi 19. tc. már
megadott, megfosztani kívánta.

Háromszék 1842. február 5-én lefolyt közgyűlése pártolta a városi polgárok
hivatalviselését, és elhatározta, hogy »minden hazafinak legfelsőbb hivatalokra
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is eljuthatása mondassék ki, de oly feltétellel, hogy mihelyt egy polgár kor-
mánytanácsos lesz, méltóztassék őfelsége őt és maradékait egyszer s mint meg-
nemesíteni«. A két hon egyesülése irányában azonban a többség részéről itt
sem mutatkozik hajlandóság, és az unió elleni 1834. évi utasítványokhoz ra-
gaszkodva úgy határozott a gyűlés, hogy a követek az egyesülés ellen munkál-
kodjanak és ha kisebbségben maradnának, tiltakozzanak ellene.

Legszabadelvűbb volt Udvarhelyszék, melynek követeként Wesselényi Mik-
lós vívta nagy küzdelmét az országgyűléseken a maradiak tábora ellen, otthon
a székben pedig Pálffy János és néhány hasonló korszerűen gondolkozó társa
folyt be a közéletbe. A szék gyűlése 1842 márciusában törvényt kívánt arra
nézve, hogy minden polgár és birtokos nem nemes bármely hivatalra feljut-
hasson. »Az úrbért Udvarhelyszék rendei egészen más szempontból nézik,
mint más székely törvényhatóságok szeretik tekinteni – írja az Erdélyi Tudósító
levelezője –, s elismerik, hogy azt Székelyföldön is létre kell hozni.« A szék
rendei ugyan nem sietnek a dologgal, hanem úgy határoznak, hogy az úrbér
tárgyában kirendelt bizottság munkáját bevárják, de addig is törvényt kívánnak
a jobbágy szabad költözködési jogának megengedésére, anélkül, hogy az maga
helyett mást állítani köteles lenne. A szabad felperességi és a nemesekkel
egyenlő fekvőbirtok-szerzési jogot szintén hajlandók megadni a jobbágyságnak
a követi utasításban, és úgy határoznak továbbá, hogy a súlyos terhet jelentő
útcsinálás ezután ne csak az adózók által, hanem személyválogatás nélkül min-
den nemes, polgár, pap és minden más kiváltságosok által az adózókkal egy
arányban történjék, és hogy a veretés helyett más, célszerűbb büntetésmódot
vezessenek be országosan. Csíkszék közgyűlése a szőnyegen levő kérdésekben
Udvarhelyhez hasonló álláspontot foglal el, a nem nemesek részére kéri, hogy
minden hivatalba felvehetők legyenek, az Udvarhelyszék és több magyarhoni
megye felszólítására napirendre került unió eszméjét a rendek lelkesen fogad-
ták, »s rá hajlandóságukat már most kinyilatkoztatták, de érdemileg akkor fog-
ják tárgyalni, midőn az országosan rendelt rendszeres választmány munkálata
közletni fog«. 

A reakció fő fészke, Marosszék 1842. évi első közgyűlésén foglalkozott az
úrbérrel. »Az előjelek baljóslattal mutatkoztak, pl. némelyek célarányosnak vél-
ték egy ifjút, mivel Kovács Lajosnak, a kárhozatos (?!) úrbér hirdetőjének ba-
rátja, az ülésből kihányni.« A köztiszteletben álló Dózsa Elek, Erdély
legnagyobbnak tartott jogásza, kiváló szónoki képességével nagy beszédben
szólt hozzá a kérdéshez és a reformpártiak meglepődésére kifejtette, hogy »úr-
bérnek a Székelyföldön helye nincs, nem lévén ott ún. parasztbirtok, nem ka-
puszám szerinti öszveirat. Teli torokkal kiálta »helyest« a gyűlés, néhány egyént
kivéve. Kimondá tovább, hogy vármegyékre nézt sem tartja célravezetőnek az
úrbért, Székelyföldön meg éppen veszélyesnek nyilvánítja, mert ott az úrbéri
összeírás a székely birtok természetét megrontaná«. Helyette bizonyos »enged-
ményeket« adna a föld népének, adója, terhei országgyűlési rendezése által.
Gróf Lázár József szintén céltalannak tekinti az úrbért és többször kifejezte,
hogy a föld népét elnyomottnak nem tartja, például hozva fel a földesúri párt-
fogást, mellyel embereiket boldogítják. »Nem látá, mi biztosítékot adna a min-
dennapi terhelés ellen, ha a nemesek átvállalnák az adót. Voltak az úrbér mellett
érzékeny beszédek, híven festők a nép elnyomatását, melyeket mindig ketté
vága a zúgó »nincs elnyomva«. Gróf Toldalaghi Ferenc élénken ecsetelte a nép
elnyomását és kívánatosnak mondta az úrbért. Miután a többség úgy nyilatko-
zott, hogy a Székelyföldön úrbérnek helye nincs, Toldalagi azt ajánlotta, hogy
ha ez a név: úrbér nem tetszik, kereszteljék azt akárminek, de a paraszt sorsán
könnyíteni kell, és az idők szüksége parancsolja a földesúr és szolgálóember
közötti viszonyt szorosabban meghatározni. Amikor a gyűlés az úrbért elvetette
és kárpótlásul felmerült a terv, hogy az adót nemesek és nem nemesek egyfor-
mán viseljék, Toldalagi azzal utasította vissza, hogy az adó »kényleges neveke-
dése ellen« biztosíték nélkül ő ilyen terhet önként nem vállalhat magára. De
kérdezték-e a zsellért, hogy kér-e biztosítékot az adó növekedése ellen? »Azt

azonban, hogy a néposztálybeliek hivatalra juthatván, feje és birtoka felett ítél-
jenek, sohasem pártolhatja.« Szerinte lenni kell egy kiváltságos testületnek,
mely a fejedelmet a néppel összekapcsolja. 

Az úrbér körüli vitát a szék másnapi gyűlésén Dózsa Elek áthidaló javaslata
oldotta meg, aki nagy jogászi tapintattal olyan kivezető utat keresett, hogy le-
gyen is úrbér, meg ne is, reakciósnak se látszódjanak a kor eszméivel szemben,
de az idők követelménye előtt se hódoljanak meg a rendek. Dózsa két részre
osztotta az úrbért: személyire és vagyonira. Pártolta azt, hogy a nép személyére
nézve, sorsát jobbító szabályozás történjék, vagyoni úrbérnek ellenben helyét
most sem látta. Ilyenformán sikerült a látszat szerint elfogadtatni az úrbért,
anélkül, hogy a székelyföldi birtokokat az úrbéri rendezés érintené. Hogy meny-
nyire ellenszenves volt Dózsa és társai előtt az úrbéri rendezés terve, mutatja
az a körülmény, hogy a kiváló jogtudós az áthidaló javaslat után, »különösen
határozottan nyilatkozék a magyarhoni úrbér ellen, oly írhoz hasonlítván azt,
mely a felső bőrt hirtelen begyógyítja, anélkül, hogy a rossz nedveket kitisztí-
taná; egy külön népet alkot, nem a hon-, csak a kormánytól függőt, mely esze-
rint egészen külön sáncolja magát«. A székgyűlés végül pótutasításként adta
országgyűlési követeinek, hogy a Székelyföld úri (allodialis) birtok lévén, ott
úrbérnek helyét a szék rendei nem látják, s tökéletesen ellene is mondanak; de
a vármegyéken is célra nem vezetőnek és a földesúri jogokba vágónak tekintik.
A nem nemesek felpereskedhetési jogát biztosítékhoz kötik, a hivatalviselést és
a zsellérek szabad költözködését megengedik. A nem nemesek fekvőbirtok vá-
sárlási jogát a magyarosodás feltételével kapcsolják össze, mert Marosszéken
több volt az idegen ajkú nép, mint más székekben. Ez a feltétel azonban nem-
csak időszerűtlen volt akkor, amikor a vármegyék idegen ajkú lakosságával
szemben nem kívántak megszorításokat alkalmazni és Wesselényiék éppen a
nemzetiségre való tekintet nélküli felsegítést hirdették, hanem magyarosító célját
sem érhette el. Alkotói elsősorban a régi állapot rögzítésének biztosítékát látták
benne. A nemes szék rendei mintegy reménykeltésként elhatározták, hogy arra
az esetre, ha az úrbért nem viszi be az országgyűlés a Székelyföldre, az adót
ezután igazságosan fogják kiosztani a mostani adózókra, sőt hajlandók az út-
csinálást magukra vállalni »minden külső befolyás kirekesztésével«. A követeket
végül oda utasították, hogy ha mindezek mellett az országgyűlés többsége az
úrbér mellett nyilatkoznék, jelentsék ki ellenmondásukat és hívják fel a más két
nemzetet (a vármegyéket és a szászokat) a fennálló szerződésük értelmében a
nemes székely nemzet jogainak megvédésére. 

Ezek a székgyűlési határozatok jellemzően világítanak rá arra, hogy a szé-
kely vezető réteg felfogása és érdeke mennyire megoszlott az egyes székek sze-
rint, és a rendiség mennyire egy-egy népszerűbb ember befolyása alatt állt.
Marosszék szelleme pl. nemrég még más volt, amíg Barcsay János élt. A népnek
természetesen nem lehetett befolyása az ügyek intézésére, így nem akörül for-
gott a vita, hogy mi szükséges a székelységnek, hanem száraz jogi formulák és
az önző rendi érdekek döntöttek. Az a szűkmarkúság és elfogultság, amivel
Marosszék közgyűlése az úrbért és a nép felszabadítását kezelte, nem állandó-
sulhatott abban a korban, mikor már az új idők szelei jártak. A közhangulat
nyomására a következő gyűlésen módosították a rendek az adózásra vonatkozó
határozatukat, hogy »áldozatjukkal is készek az adózók sorsán segíteni«, de az
áldozat nagyságára nézve semmiféle kötelezettséget nem helyeztek kilátásba,
sőt a bizonytalan ígéretet is csak arra az előre láthatólag be nem következő
esetre tették, ha az adó kezelését a törvényhatóságok visszakapják. Az unió,
úrbér, adózás és a többi fontos kérdésben mind az időhúzás volt a vezető szem-
pont, megoldás helyett az elodázás és részletkérdések körül folyó viaskodás.
A közéletet a korteskedés nyomasztó nyavalyája gyötri, és Udvarhelyszék gyű-
lése, hogy a ragályt megelőzze, szükségesnek találja kimondani, hogy a kor-
teskedők hivatalba nem választhatók, és akik mások korteskedésével akarnak
bejutni, elvesztik megválaszthatási jogukat. De néhány hónap múlva, amikor
dolguk rosszra fordul, maguk a korteskedés elleni indítvány tevői dicsekednek
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és fenyegetőznek nagy kortessikereikkel: az egyik 2000 ember meghódítását
jelenti, a másikra 900 hallgat elszántan.

Nemsokára Aranyosszék is kénytelen hajolni a józanabb belátás felé és
rendei hajlandóságot mutatnak a közmunkák felének magukra vállalására olyan
formán, hogy az egyházú nemesség és a birtoktalan székelység egyformán osz-
tozzék a terheken az adományos nemességgel. Az úrbérről azonban beszélni
sem lehet. Marosszék rendei 1842 nyarán rendkívüli közgyűlést tartanak a
zsellérek szabad költözködése, az úrbér és legelőarányosítás ügyében. Dózsa
Elek örömét fejezte ki, hogy az ország rendei is magukévá tették Marosszék
úrbér feletti véleményét és újra hangsúlyozta: az úrbért mint adóalapot a Szé-
kelyföldre behozhatónak most sem tartja, és mindaddig emellett a véleménye
mellett lesz, míg a Székelyföldön colonicatura nincs, vagy amíg a vármegyei
allodiumokat is nem vonják adó alá. A parasztbirtokot a földesúr elidegeníthe-
tetlen birtokának tekinti. »Bé is tanulták már jól – írja Berzenczey László az
Erdélyi Tudósítóban – Marosszék rendei ezen szókat: ,nincs colonicatura, nem
kell úrbér’, sőt oly nagyon meggyökereztetve látom, hogy munkába fog kerülni
még a személyi úrbér behozatala is.« Az úrbéri törvényjavaslatot nem akarta
elővenni a gyűlés, mert az egyik követ szónoklatának hatása alatt attól tartott,
hogy a személyi úrbér ürügye alatt »majd beléhúzzák a rendeket az egész úr-
bérbe.« Végül a rendekkel sikerült elhitetni, hogy a Dózsa-féle személyi úrbér
csak magánjogi kérdés, ami nincs kapcsolatban a tulajdonképpeni úrbérrel, így
aztán nagy nehezen tanácskozás alá bocsátották. Ekkor a conventió szót dobta
be valaki, mire úgy módosították a rendek régebbi véleményüket, hogy a Szé-
kelyföld allodiatura, lévén, itt nincs is zsellér, csak conventionatus, nem kell
tehát az úrbér. Erre már az ellenzék is megelégedett volna azzal, ha legalább a
személyi úrbért kimondják, de a többség véleménye ez volt: »minek az is, midőn
conventio van?« 

A marosszéki közgyűléseken felmerült vélemények természetesen nem ma-
radtak hatás nélkül a többi székely székekre, és a rendek örömmel vették tu-
domásul az úrbér kiküszöbölésének jogi lehetőségét. Amint a jogi tekintélynek
számító Dózsa Elek kimondta az elvet, azonnal nyomatékot is nyert s hatását
meg is tette. Udvarhelyszéket kivéve futótűzként terjedt el az egész Székelyföl-
dön és káros visszahatást idézett elő az úrbérre nézve, mely rögtön jelentkezett
is a székely követek pótutasításaiban. 

Háromszék júliusi közgyűlésén pl. az úrbéri törvényjavaslat felolvasása előtt
egy előkelő táblabíró elmagyarázta a Dózsa-elv lényegét, éles megkülönbözte-
tést téve a vagyoni és személyi úrbér között, az elsőt a Székelyföldön, mint ne-
mesi alapon, hontalannak nyilvánította, de megkorrigálta az elvet azzal, hogy
elismerte az úrbér jogosságát az olyan birtokon, melyre királyi jog csúszott be; a
személyi úrbért pedig helyénvalónak találta. »Azt hivők, hogy ezen átgondolt tak-
tikára mutató általános megjegyzés után a javaslatok ügye meg van nyerve... –
írja az Erdélyi Tudósító levelezője. – De az asztal felső végéről egy hatalmas
»nem kell úrbér, nem ide való, tehát, föl sem kell olvasni« hallaték, s egy oly
zűrzavaros jelenet következék, hogy egy oláhországi főrangú vendégünk ijedve
ugrék fel székéről s hagyá el termünket.« Végül mégis sikerült felolvasni a ja-
vaslatot, de csak olyan értelemben fogadták el, amennyiben az úrbér csupán a
földesúr és jobbágy közti személyes viszonyokat rendezi. 

A Marosszéken kialakult felfogásnak ez a váratlanul nagy hatása késztette
Pálffy Jánost felszólalásra Dózsa véleménye ellen s nagy tárgyismerettel, világos
okfejtéssel mutatott rá a székely úrbéresek valódi helyzetére, a »százezrek« vé-
delmében. Kifejtette, hogy ezek az úrbéresek nemcsak tényleges állapotuknál
fogva, hanem a régebbi törvényekből kifolyólag jogilag is olyan helyzetben van-
nak, mint a vármegyeiek. Berzenczey László és Szöllősi Balázs szintén ennek
a felfogásnak a bizonyítása végett szállott síkra. A vita azonban eldöntetlen ma-
radt, és az 1847/48-as országgyűlés alkalmával még mindig éppen olyan ered-
ménytelenül, de éppen olyan szenvedélyesen vitatkoztak az ellenfelek körülötte.
A csíki követek a szék 1847. decemberi közgyűlésén beszámoltak az úrbéri

cikkeknek a székely nemzetet illető részeiről, majd amikor az úrbériségről szóló
törvénycikk felolvasására került sor, a rendek mintegy óvásképpen jegyzőköny-
vileg kifejezték azt a nézetüket, miszerint székely örökségnek tekintik minda-
zokat a birtokokat, amelyek királyi joggal, illetve nincsenek s következőleg
azokban úrbérnek helyét nem ismerik el. Ezúttal nagy lelkesedéssel hivatkoztak
a királyi jognak a székely nemzet törvényeivel ellenkező természetére, nem úgy,
mint régen, amikor a királyi jog révén birtokokat lehetett szerezni. Az úrbérel-
lenes hangulat olyan erős volt, hogy még a pár évvel ezelőtt legöntudatosabb
Udvarhelyszéket is megtörte, de ugyanígy erjedt az unió elleni hangulat is. Ud-
varhelyen »az ellenzék tekintélyesebbjei desperatiójukkal elijesztvén a gyengéb-
beket, pusztán hagyogatják az ellenzéki síkot. Vagy tán eljött nekiek a nyugalom,
az álom ideje? Hiszen bezzeg jó volna már alunni is, és néhány szép álom után
Magyarország karjai között ébredni fel. Hja, de ezt nem így adják, küzdeni kell
azért...« Gróf Bethlen János követ beszámolójából kitűnt, hogy a követutasítás
majd minden pontja mellett hajótörést szenvedett a szék követeinek akarata,
de azért a gyűlés lelkesen megéljenezte őket. Mert a reakciót tulajdonképpen
csak néhány befolyásos és magas polcon ülő ember jelentette, így elsősorban
Ugron Lázár királybíró és Ugron Gáspár pénztáros. Ez esetben is a követszá-
molás után Ugron Gáspár királyi hivatalos bírálólag lépett fel az országgyűlés
úrbéri törvényei ellen és a következő jegyzőkönyvi óvást nyújtotta be: »Valamint
a követi utasításban az úrbéri szerkesztésben meg nem egyeztem, és a tks. tör-
vényhatóság gyűlésében is magam emeltem először szót az úrbérnek a Szé-
kelyföldre nem illeszthetése iránt, úgy most is innepélyesen rosszallom és hogy
jövendőre is kitetszedjen az, hogy volt törvényhatóságunkban mégis, aki a szé-
kelyföldre az úrbért bé nem hozhatónak nyilvánította, és az úrbéri szerkezetet
rosszallta, ezen rosszaló állításomat jegyzőkönyvbe igtatni kívánom.« Az óvót
egyedül Ugron Lázár éljenezte meg, a szék értelmisége és az ifjúság pedig el-
lenvéleményének kifejezéséül este fáklyásmenettel ünnepelte kedvelt követét,
ifj. gróf Bethlen Jánost.” 

Míg mai nagy bajaink közepette a nemzettudat és az áldozatvállalás össze-
függéseit vizsgálva azt látjuk, hogy csupán a pillanatnyi veszteség emlegetésével
könnyen lehet szembefordítani napjaink emberét a nemzet ügyével – lásd 2004.
december 5. és újabban az az olimpia elleni aláírásgyűjtés –, betudhatjuk ezt
a tudati hanyatlásnak és korunk ismert gyarlóságainak, pedig a maguk korában
már dédapáink beleeshettek ebbe a hibába.  Azok a dédapák, akik adott eset-
ben kardot is tudtak rántani, vagy ha kellett, hát ágyút önteni. Bár Háromszék
akkor is felajánlotta a semlegességet, s csak a visszautasítást követően kezdtek
fegyverkezni, tették mindezt annak ellenére, amit fentebb olvashattunk a Szé-
kelyföld életébe történt valóban durva Habsburg beavatkozásról. De vajon mi
volt a székely „tömegek” véleménye, mert itt csupán egy szólni képes réteg
hangját hallhatjuk.

A SZÉKELY KIVÁLTSÁGOK ÉS AZ UNIÓ
„A március tizenötödiki események híre azonban egyszerre más fordulatot ered-
ményezett. A már-már háttérbe szorult szabadelvű ellenzék állásfoglalása és
tevékenysége útjából elsodorta az idő az akadályok nagy részét s a kor szelle-
mének megfelelőleg gondolkozó értelmiség síkraszállhatott a márciusi vívmá-
nyok Erdélyben való érvényesítéséért. A pesti események híre, az akkori
közlekedési és hírszolgálati viszonyok fejletlensége miatt csak március végén
jutott el a Székelyföldre s a legtekintélyesebb erdélyi lap, a Kolozsváron meg-
jelenő Erdélyi Hiradó is csak március 23-i számában közölhette a rendkívüli
eseményt. A hatás elsősorban azokban a székely székekben mutatkozott, ahová
nem terjedt ki a határőrség katonai szervezete. A vélemények megegyeztek
abban, hogy az uniót Erdély részéről is sürgősen ki kell mondani, de egy egész
sereg olyan kérdés merült fel már az első pillanatban, aminek tisztázása fel-
tétlenül szükségesnek mutatkozott az unió előtt. Ilyen volt az ősi székely ki-
váltságokkal kapcsolatos sokféle ügy és a határőrség további szerepe. Az első
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napokban székely nemzetgyűlés összehívásának terve merült fel, ezt kérték már
március 25-én a marosvásárhelyi tábla mellett gyakornokoskodó ifjak, akik leg -
elsőnek foglaltak állást az új események mellett, majd később más székek is
székely nemzetgyűlést kívántak. A vásárhelyi ifjúság – közte kilenc román is, a
későbbi román lázadások irányítói, – körüljárta a várost, az uniót, a fejedelmet
és a magyar minisztériumot éltette, s a székely nemzetgyűlést megelőző
marchialis gyűlés tartását sürgette. A köztük lévő két határőrvidéki katonafiú
hatósági engedély nélkül ki is hirdette másnapra, március 26-ra a gyűlést, éj-
szaka kiragasztott plakátokon. A fő királybíró előtt kijelentették, hogy nekik, a
székely katonáknak sok sérelmük van, arról akarnak tanácskozni és kérték, vál-
lalja el az elnökséget. A fő királybíró azonban nem volt híve az eseményeknek
és az ifjakat a másnapra már régebben összehívott birtokosok gyűlésére utasí-
totta. Itt elő is adták panaszaikat és kérték az uralkodót, engedélyezzen székely
nemzeti gyűlést sérelmeik orvoslására. De a politikai módszerek közt ismeretes
időhúzás érvényesült végül is a hivatalosok részéről, és a kedélyeket egyelőre
azzal nyugtatták meg, hogy a jövő hónapra összehívják a szék közgyűlését. 

Amikor az események híre Udvarhelyszéken elterjedt, ott éppen tisztújító
gyűlés volt összehíva március 26-ára, de a szék tagjai az új viszonyok között
mindent kerülni óhajtván, »mi a közcsendre és békére legtávolabbról is ingerlőleg
hathatna«, a tapasztalat szerint zajos viszálykodásokkal járó tisztújítást nem tar-
tották meg. Ellenben kimondották: sürgősen közgyűlést kell összehívni, hogy a
kérdésekben állást foglalhasson a szék és küldöttségre bízták az ügyet. A há-
romtagú küldöttségben, mely másnap Székelykeresztúrra ment a főtiszthez,
benne volt a két Ugron is. Másnap a közgyűlést sürgető küldöttség visszaérke-
zését feszülten várta a környékről mindenünnen betódult nagy tömeg. Délfelé
egyedül érkezett haza Ugron Lázár azzal a válasszal, hogy a közgyűlés két hét
múlva lesz. A hír nagy nyugtalanságot okozott és mozgásba hozta a tömeget: az
a vélemény alakult ki, hogy a két hetet semmi esetben sem várják be, hanem
gyűlést tartanak, »már közgyűlést-e, vagy minőt, azt az Isten tudja«. Délután a
küldöttség másik két tagja is hazaérkezett, ezek aztán elmondották, hogy míg
ők az úton lovat váltottak, Ugron Lázár előre lement egyedül a főtiszthez, s mire
ők megérkeztek, már el volt határozva, hogy két hét múlva lesz a közgyűlés. Ez
a jelentés ingerültséget szült Ugron Lázár ellen, akit különben sem kedveltek
maradi felfogása és az elnyomó osztrák rendszer túlbuzgó kiszolgálása miatt.
Tisztában voltak azzal, hogy az időhúzást az események meggátolása miatt al-
kalmazza. Ugron valóban úgy működött, mint Jósika Sámuel erdélyi kancellár,
kinek különben is odaadó híve volt. A szék közönsége nyilvánosan rosszallta
Ugron Lázár eljárását, és tüstént más küldöttséget rendelt, mely a következő
hétfőre közgyűlést eszközöljön ki. A székely vezetőség helyes ösztönnel érezte,
hogy minden napi késedelem beláthatatlan hátránnyal jár a későbbi események
alakulásában, és ösztönét igazolta az idő; a bekövetkezett erdélyi vérengzések,
a szabadságharc nem egy kudarca elsősorban a sokféle huzavona és a vezető
tisztviselők szándékos késedelmezése miatt következett be, nemcsak a Székely-
földön, hanem egész Erdélyben. Az udvarhelyi tömeg addig nem oszlott el, míg
programot nem tett közzé a márciusi pontok szellemében. Kihirdették a szé-
kelység anyavárosában »a föld szabaddá tételét« is. De már hír érkezett arról
is, hogy Marosszékről »uszító izgatók« jönnek, akik a sóbányák ellen készülnek.
A székely nép életében és kiváltságaiban oly nagy szerepet játszó »székely só«
ügyét akarták megoldani ezek, olyan módon, hogy véleményük szerint megszűn-
vén az osztrák kincstár joga, a sóbányákat foglalják le. Az udvarhelyiek rendel-
keztek a sóbányák ellen uszítók megfékezésére, és az előreláthatólag bomladozni
kezdő rend fenntartására őrségfélét állítottak fel. Ennek az is feladata volt, hogy
a kihirdetett pontokkal ellenkező izgatásoknak ellent álljon. »Ifjak és vének, gaz-
dagok és szegények feltűzték melleikre a háromszínű szallagot.« 

A székely anyavárosban szinte naponta követték egymást a gyűlésezések,
hogy a hirtelen előállott sokféle feladatot tisztázzák. Március 30-án a város ki-
váltságos része akart gyűlést tartani, de a főbíró elrejtőzött. A nép a városhá-

zához sereglett s a gyűlést a nemesi rész elnökletével megtartotta, és intézkedett
a városi rend fenntartásáról. Másnapra a rendre ügyelő népes bizottmány a
székbeli altiszteket behívatta, hogy a falvakról az április 3-i közgyűlésre bejövő
nép közt elterjedhető zavargást megakadályozzák és őket értesítsék a dolgok
igazi állásáról. A nép egyáltalában nem volt tisztában azzal, hogy mi a helyzet,
mi igaz a sokféle szállongó hírből és mit kell tenni. Már ez az előzetes értekezlet
is »roppant gyűlés« volt, és a pár nap előtti határozattal szemben elhatározta,
hogy a magyar országgyűlésbe nem küld követeket, mert a rendeket talán már
nem kapnák együtt, hanem bizottságot küldenek a kolozsvári kormányszékhez
és főkormányzóhoz. Az unió feltett szándékuk, a nádortól és a magyar minisz-
terelnöktől kérnek támogatást a megvalósítására, »mert reánk nézve még Met-
ternich Bécsben s felsőbb kormányunk (a kolozsvári kormányszék) maholnap
vészbe dönti e hont kimagyarázhatlan késedelmeivel s veszélyes fontolgatásai-
val«. Szemére is vetik Kolozsvárnak, hogy Brassóban és Segesváron már szász
polgárőrségek alakulnak, és »Kolozsvár mozgalmasdit játszik, s megelégszik,
ha Hiradójának szabadabb mozgalmat ígérnek. E léha sikerre lelkünk felhábo-
rodott«. Ezt a hírt maga a Hiradó közli, mert a kolozsváriak is nagymértékben
elégedetlenek voltak a kormányszék habozása és késedelmei miatt. 

Udvarhely és Marosszék közgyűlései április 4-én és 5-én egyaránt az or-
szággyűlés összehívását és az unió kimondását kérték. Az utóbbi öttagú bizott-
ságot választott gróf Toldalaghi Ferenc fő-királybíróval az élén, hogy személyesen
vigyék fel a kormányszékhez a felírást, Udvarhelyszék pedig 30 tagú küldöttséget
indított útnak hasonló célból, Pálffy János és Keller János vezetésével. A kül-
döttség az országgyűlés azonnali összehívását követelte, hogy az uniót törvé-
nyesen kimondják, és ezzel tisztázzák Erdély és a Székelyföld államjogi helyzetét.
Szükség is volt erre, mert a zavar napról napra nőtt a székely vidékeken, bár
ennek egyelőre még nem volt szociális jellege, mint a vármegyékben, hanem az
osztrák rendszer alóli felszabadulást szolgálta, vagy ennek megakadályozását
célozta. Az események egyelőre háttérbe szorították a föld szabaddá tételével
és az úrbériséggel kapcsolatos kérdéseket, az érdeklődés az új viszonyok poli-
tikai vonatkozásaira irányult. A székelységben elemi lelkesedéssel tört fel a ma-
gyarsággal való közösség érzése, ahol ezt nem akadályozta a határőrség katonai
befolyása vagy a hivatalnokok tevékenysége. S hogy ezeknek a zavaroknak egye-
lőre mennyire csak politikai és nem szociális jellegük volt, mutatja az, hogy éppen
a vezető réteg szította. Mint minden átmeneti korban, most is felszínre vetette
az idő azokat az embereket, akik nemrég még ellenkező nézeten voltak, de most
népszerűségük megmentése érdekében az új idők legtúlzóbb híveinek mutatkoz-
tak. A Székelyföld nyugati részében olyan emberek befolyása kezdett érvénye-
sülni, akik pár hét előtt még vagy közönyös szerepet vittek, azaz sem az új
eszmék mellett, sem ellenük nem álltak ki, vagy pedig éppen a bürokrácia zsol-
dosai voltak, és életre-halálra küzdöttek minden reform ellen. Most a dolgok
fordultával olyan forradalmiak, hogy a reformok régi, hű embereinek kell
mérsékelniök őket, könnyen veszélyt kelthető tevékenységükben. A reformok
ilyen túlzó bajnoka lett egyszerre báró Apor György, a bécsi tanácsos fia, gróf
Haller József és Szombatfalvi, a volt udvarhelyszéki követ, akik részint nyílt he-
lyen, szabad ég alatt, többezres tömegek előtt mondott beszédeikben, részint
tanácskozásokon, népgyűlések alkalmával olyan indítványokkal álltak elő, melyek
a dolgok akkori állásában csak zavart kelthettek. A sóbányák ellen »uszító izga-
tók« híre valóra vált, és kiderült, hogy éppen ez a három vezér bíztatja a népet:
foglaljuk el a bányákat, a sóaknákat, mert azok a nemzet tulajdonai, ne en-
gedjük, hogy a belőlük folyó pénzt a zavarok közepette Bécsbe csempésszék;
az adót fizessük ugyan meg, de ne hagyjuk, hogy a bukott kormány eddigi cél-
jaira fordítsa, a székely katonasággal pedig tétessük le a fegyvert stb. Sőt Apor
György annyira ment, hogy egy utána indult néptömeg által kikiáltatta magát
királybíróvá. Indítványaik kétségkívül a közhangulatot fejezték ki, és lényegük-
ben helyesek is lettek volna, ha nem népszerűséghajhászásból teszik és nem
olyankor, amikor még beláthatatlan bajok lehetnek belőlük. 
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Az udvarhelyi küldöttség ezért sürgette Kolozsváron szinte fenyegetőleg gróf
Teleki József kormányzónál az uniót kimondó országgyűlés azonnali összehívá-
sát. Az izgatott közhangulatban a bekövetkező eseményeknek csak úgy lehetett
irányt adni, ha előbb törvényesen döntenek az alapvető kérdésekben. »Az unió
minden teendők alapja, sőt a legelső teendő – mondották a kormányzónak át-
nyújtott emlékiratukban –, ez nyugtatja meg a kedélyeket az adó, a székely ha-
tárőrség igazsággal ellenkező helyzete, szomszéd országokban határaink körül
az orosz hadsereg gyűlöngése, a polgári jogoknak mindenkire kiterjesztése s
oláh honfitársaink sérelmeinek megszüntetése tekintetében.« Éles szemmel utal-
nak arra, hogy a székely nemzet megnyugvása vagy békétlensége az ország bé-
kéjére vagy megzavarodására nagy befolyással van, s tagadó válasz esetén a
rend fenntartásáért jót nem állhatnak. A kormányszék ülésén és más megbe-
széléseken őszintén feltárták az udvarhelyszéki állapotot. »Az izgatottság egy
oly népes, tiszta magyar ajkú és oly nép lakta törvényhatóságban, melynek el-
veszett jogaiért sajgó fájdalmát sem az idő, sem a bürokrácia lassan ölő mérge
nem tudta eltompítani, az izgatottság, mondák, ott rendkívüli. Csak a nép bi-
zalmát bíró férfiak nyugasztató befolyásának tulajdonítható, hogy még eddig
tettleges kitörések nem voltak. Ámde a nép izgatott állapotában oly gyúlékony
anyag, mely gonosz kezektől is könnyen lángra kapván, pusztító tűzvészt idézhet
elő... Ha ők kitűzött országgyűlést nem visznek Udvarhelyszékbe, jobb lesz tán
haza sem menniök, miután ott a béke és rend egy pillanatig sincs tovább biz-
tosítva.« Nem csináltak titkot abból sem, hogy a székelyek közt furcsa hírek
járnak a vezetőségről. Ott azt beszélik, hogy Kolozsvárt némely nagy urak csak
színből barátai az uniónak, és hozzátették, hogy a Kolozsváron eddig történt
események bizonyos mértékben meg is erősítik ezt. Kijelentették, hogy a kor-
mányzó és a kormányszék indolens késedelmével nincsenek megelégedve. Attól
a férfitől, kit az ország bizalma oly szép remények között emelt a kormányzói
polcra, elvárhatja a nemzet, hogy miután a bürokrácia korhadt falai Bécsben
összeomlottak, szabadítsa fel magát és a kormányszéket abból a törvényellenes
állapotból, melyben a kormányszék csak kiadó hivatala volt a kancellária pa-
rancsainak ahelyett, hogy megfordítva lett volna. Napjainkban, mondották az
udvarhelyszékiek, nagy szerepet játszik ez a két szó: »már késő«. Intézkedjünk
úgy, hogy ha lehet, ne mondják ki Erdélyben is. Teleki kormányzó a küldött-
ségnek azt felelte, hogy ő ugyan 30 ember fenyegetőzésére is csak azt teszi,
amit jónak lát, mire Pálffy azt a sokatmondó kijelentést tette, hogy »majd
eljőnek a mi 30 000 küldőink is!« Udvarhelyszék magatartása mégis eredmény-
nyel járt, a főkormányszék felsőbb jóváhagyás reményében kihirdette az or-
szággyűlés összehívását május 29-re.”

Az akkor élő és befolyását gyakorló vezető rétegnek mindez nem vált be-
csületére. A megosztottság és felfordulás a jelen zavarosabb napjait idézi. Al-
kalmatlan s imitt-amott alkalmas vezetők, konjunktúralovagok szerepe, és
mindenekelőtt az érdek és a helyezkedés igyekezete fedezhető fel. Ez adja a
kép alaptónusát. Hányszor ismétlődött ez ezer esztendő alatt, a kor helyzete
és szokásai szerinti változatokban!

A TÁRSADALMI EGYSÉG AKADÁLYAI
„A katonai vezetés alatt álló Csíkban és Háromszéken az unió híre nem keltett
olyan egyöntetű helyeslést, mint Marosszéken és Udvarhelyen, és az állásfog-
lalás is késett, de ugyanez volt a helyzet Aranyosszéken is, ahol a Jósika-család
befolyása érvényesült. Aranyosszéknek még az április 12-i gyűlésén is Boncza
Sámuel főjegyző csak feltételes egyesülést ajánlott és azt kívánta, sürgessék
meg az országosan kinevezett bizottságot, hogy az egyesülés feltételei iránt
alkudozzék a magyarországi rendekkel. Csak az ifjúság lelkes közbelépésére
mondták ki végül a feltétlen uniót és az úrbéri viszonyok megszüntetését. Lát-
tuk, hogy Marosvásárhelyen és Udvarhelyen az a kívánság merült fel, hogy a
határőrséget azonnal szüntessék meg, és a székely katonák tegyék le a fegy-
vert. Természetesen maga a határőr nép is ezt kívánta. A katonai érdek azon-

ban mást követelt, és más volt a magyar kormány terve is. A határőrség tisz-
tikara mindent elkövetett, hogy elzárja a parancsnoksága alá eső székeket az
Erdély-szerte megindult események hatásától. A marosvásárhelyi tábla ifjai
azonban Csíkba és Háromszékre is magukkal vitték a szabadság szellemét,
tájékoztatták az ottaniakat az események jelentőségéről. Somlyón az egész ta-
nulóifjúságot megnyerték. A pesti és kolozsvári eseményeket ismertetve, azzal
igyekeztek a határőrséget az unió gondolatának megnyerni, hogy a 84 év óta
törvényellenes kényszerből viselt katonáskodás alól most már felszabadulnak.
Veres Ádám vezetésével a somlyói ifjúság éjszaka tüntetést rendezett és a falvak
végén lévő kétfejű sasokat egész Alcsíkban leszaggatta. A csíki I. székely ez-
redben a német, horvát és román tisztek mellett néhány erősen császári ér-
zelmű és a hatalom kegyét kereső magyar tiszt is volt. Ezek közül egyik:
Kovács Ignác főhadnagy, a somlyói század parancsnoka az ifjúság eljárását
bántalomul vette a császár és a katonaság ellen. Reggel összegyűjtötte száza-
dát, a tanulóifjúságot megrohanta és üldözőbe vette, Verest elfogatta és a csík-
szeredai várba záratta. 

A nép közhangulata a határőrség és az idegen tisztikar ellen irányult, de a
császári érzelmű tisztek hamar megtalálták ennek az ellenszerét és az általános
elégedetlenséget a nemesség ellen irányították. Könnyen sikerülhetett, mert a
nem katonáskodó nemesség ellen sok keserűség gyűlt fel a határőrnépben. Azt
híresztelték, hogy az uniót is csak a nemesség akarja és nyíltan izgattak mind-
kettő ellen, a magyar minisztériumot pünkösdi királyságnak nevezték. A köz-
hangulat a legzűrzavarosabb volt, valóban senki sem tudhatta, hogy mi az
igazság és mit kellene tennie. A ditrói századot pl. annyira befolyásolták a tisz-
tek és a megfizetett informátorok, hogy a székely katonák letépték a nemzeti
zászlót, szidalmazták a magyar kormányt és reakciós tüntetésekre készültek.
Gyergyó alkirálybírája, Mikó Mihály az alezredessel közéjük sietett és felvilá-
gosította őket a helyzetről, mire a gyűlölködő hangulat eltűnt és a királybírót a
végén megéljenezték. Valóban igaza volt az udvarhelyieknek: a határozatlan
helyzetben minden nap késedelem nagy kárral járt, mert nem az eszmék tisz-
tulását, hanem a zűrzavart és az indulatokat szolgálta. És az országgyűlés még
messzire volt kitűzve, szinte két hónap múlva... És a félrevezetés ezer zugába
nem jutott mind egy-egy felvilágosító. A tisztikar állandóan biztatta a népet az
unió ellen. Eszközül használta fel a kiszolgált patentialis invalidusokat, a sza-
kaszvezetőket, a tizedeseket, a nyugdíjas katonákat, mert felhasználhatók vol-
tak. Behívták őket a csíkszeredai várba, pénzt adtak, ígéretekkel kecsegtették
és a General Commando bosszújával fenyegették őket. A tizedeseknek őrmes-
terséget ígértek, a nyugpénzesek elé pedig úgy festették az uniót, hogy azáltal
elvesztenék nyugdíjukat. Ilyen olcsón árulták a székelyek egy részének a haza
sorsát Csíkszeredában, míg szerte a hazában már az életről és halálról volt szó.
Ilyen körülmények között valóban nagy eredmény volt, mikor az április 12-i
rendkívüli székgyűlés mégis kimondhatta az uniót. 

A politikai események mögül leghamarabb Háromszéken nyomult fel a nép
szociális helyzetének a kérdése, mert itt több volt a nagybirtok, mint Csíkban
és Udvarhelyszéken, s az úrbéresek kérdése majdnem olyan fontosnak mutat-
kozott, mint a határőrségé. »Élénk mozgalmakat látunk városokban, falukon
– írja az egykori beszámoló –, többnyire öröm és fellelkesülés mozgalmait.«
A háromszínű zászlókat kitűzték az épületekre és ilyen jelvényeket lehet látni
az emberek mellén is. A beszámoló sorra veszi az eseményeknek a különböző
társadalmi rétegekre tett hatását. A nemes székely vitézi rend már nemcsak
reméli, de hiszi is, hogy a megváltás ideje eljött és törvénytelen igája alól meg-
szabadul: s ez egyelőre elég öröm neki. A műveltebb s vagyonosabb arisztok-
rácia áldozatkészséget mutat a népjogok új korszaka iránt, mely »az események
által csudásan siettetve derült fel«. Ez az osztály tisztában van azzal, hogy ha
az események menetét hátráltatja, csak magának okoz kárt vele, de viszont az
alsóbb rendű nemesség, melynek nemcsak látóköre, de birtoka is kisebb, »cím-,
jog- s kiváltságféltékenyen, aggódva néz a kétes jövővel szembe«. 
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Az úrbéresek felfogása itt, a Székelyföldön is semmiben sem különbözik a
vármegyék román vagy magyar jobbágyainak felfogásától, azzal a különbséggel,
hogy itt erőszakos foglalások és vérengzések még nem történtek, csak tervezge-
tések vannak. A székely úrbéresek között is az a hit terjedt el, amit a románlakta
vármegyékből olyan jól ismerünk: a császár úgy rendelte az úrbérben, hogy min-
den az övék ezután és éppen emiatt nem hirdetik ki az úrbéri törvényt a nemesek.
Ez a tévhit döntően működött közre abban, hogy a román jobbágyság a magyar
földesurak ellen fordult, különösen akkor, mikor az úrbér megszüntetésének ki-
hirdetése egyre késett, a Kárpátokon túlról jött Dákó-Románia eszméje pedig
nemzeti törekvéssé színezte az úrbériség körül felmerült szociális elégedetlensé-
get. A háromszéki úrbéres réteg is, mint a beszámoló írja, »Eldorádóról képzeleg
s némi communismusi álmokban ringattatik el rosszakaró bujtogatók által. Már
nyilván beszéli: eddig mi voltunk jobbágyok, már földesuraink lesznek. Úgy ren-
delte a császár az úrbérben s azért nem hirdetik azt ki a nemesek. A muszka jő,
már a Sósmezőn van, s minket teszen földesurakká stb.« 

A jobbágynépnek ez a hite, ha tévedésen és a dolgok nem ismeréséből ala-
kult is ki, mégis annyi valóságból táplálkozott, hogy a bécsi udvar már a XVII.
század közepe óta egyik legfőbb feladatának tekintette az úrbér rendezését és
az »élő kincstár« sorsának javítását. Nem annyira a humánum, mint a birodalom
gazdasági érdekei vezették erre, de tény az, hogy Mária Terézia és utódai szám-
talanszor megkísérelték az erdélyi úrbéres viszonyok teljesen elhanyagolt terü-
letén rendet teremteni. Mária Terézia egész sereg elaborátumot készíttetett, s
ismeretes, hogy törekvései miként hiúsultak meg az erdélyi szász és magyar
urak kölcsönös összefogásán, akiknek maga Bruckenthal báró, a királynő meg-
bízottja nyújtott segédkezet. A szász báró merész politikai játszmát vállalt, hogy
az úrbéresekkel mostohán bánó népének hasznára lehessen: vállalta az udvar
úrbér-regulációs programjánák végrehajtását, ugyanakkor azonban titkos irá-
nyítója lett a rendi ellenállásnak. A XIX. század elején ugyan csökkent az udvar
úrbéri terveinek dinamizmusa, és a rendekben nőtt az elhatározás a jobbágynép
sorsának javítására, de amint történni szokott, magához a néphez csak évtize-
dek múlva jutott el a magasabb rétegek szellemi légkörének igazi értelme, s az
erdélyi jobbágyság 48-ban úgy vélte, hogy még mindig csak az udvartól remél-
het. Annál károsabb volt ez, mert az úrbéri rendezés az unió gondolatával fo-
nódott most egybe, s nemcsak a román jobbágy hangoztatta emiatt, hogy csak
Béccsel akar uniót, hanem a Székelyföldön is az egyesülés ellen befolyásolta
az úrbéresek lelkét. Ráadásul az unió hangoztatása egyelőre még törvényes
alak nélkül történik, s az osztrák tiszteknek emiatt jó alkalom nyílt arra, hogy
az uniót úgy tüntessék fel és tegyék ellenszenvessé, mint azoknak az uraknak
akaratát, kik a népet jelenleg még jobbágyságban tartják. Napról napra kitűnt,
mekkora hátránya van annak, hogy a jobbágyfelszabadításnak csak a híre szál-
long a levegőben, anélkül, hogy gyakorlati megvalósulását látnák az úrbéresek,
vagy pedig erdélyi érvényessége törvényesen ki lenne mondva. A fejedelem az
események hatása alatt igyekezetet mutatott ebben a kérdésben: már április 3-
án leírt a kormányszéknek, hogy az úrbéresek sorsán minden módon és minél
előbb segítve legyen, a május 29-i országgyűlést egybehívó leiratában pedig
kinyilvánította, hogy az úrbéri viszonyoknak a földesúr kárpótlása melletti meg-
szüntetése iránt a tanácskozásokat úgy siettessék, hogy az erre hozandó tör-
vényeket még a jelen országgyűlés folyama alatt kihirdetni és teljesedésbe vinni
lehessen. 

Mutatkoztak törekvések a székely székekben a különböző rétegek érdekei-
nek összehangolására, bár ezek a kísérletek nem a reális helyzet felméréséből
indultak ki és nem annyira a különböző érdekek valódi okainak megszüntetésére
irányultak, mint inkább a hangulatkeltésre. Ennek érdekében nemegyszer egé-
szen naiv és megmosolyogtatóan tendenciózus értelmezést adtak az esemé-
nyeknek. Székelyudvarhelyen április elsején a városháza előtti téren lefolyt nagy
népgyűlésen pl. úgy magyarázták meg a szónokok a székelység rétegei között
levő nagy rendi különbségek okát, hogy ennek Metternich a szerzője. Metter-

nich hercegnek – mondották – , 50 éves törekvése volt a nép egy csekély részét
minden tehertől felmenteni, a hatalmat csak e néhányak kezébe összpontosítani,
a nép többi részére minden terhet rárakni s hogy ez ne zúgolódhassék, a szabad
szólást gátolni. Most ez a népvelőt kisajtoló rendszer a fejével együtt megbukott,
és Magyarország elhatározta, hogy ezentúl az urak is útcsinálni menjenek, ka-
tonát tartsanak, tiszteket fuvarozzanak és portiót fizessenek. Leghatásosabb volt
azonban az az érv, hogy a sóaknák és bányák jövedelmét ezentúl az ország szük-
ségeire fordítják, minek következtében az adó kevesebb lesz. Ennek hallatára
riadó örömmel harsogta az összegyűlt nép az uniót. Pálffy János pedig a gyűlés
színe előtt »boldognak nyilvánítá magát, hogy ezentúl nem fog hereként élni az
ország javából, hanem annak terheit hordozandva, annak jólétét a köznéppel
együtt munkálhatandja«. Háromszék április 11-i közgyűlése még figyelemre-
méltóbb erőfeszítéseket tett az érdekek és a közvélemény összehangolására.
Nagy várakozás előzte meg minden rend részéről a gyűlést, és a feladat annál
nehezebb volt, mert itt az érdekek jobban megoszlottak, mint Udvarhelyszéken.
A primipilaris és pixidariusi rend azt várta – az egykori tudósítás szerint –,
hogy a mostanig adómentes nemesi osztállyal egyenlően részesedjék az alkot-
mányos és politikai jogokban, az adózó és az alkotmány sáncain kívül álló nép
pedig azt remélte, hogy most végre jegyzőkönyvben megtestesítve láthatja az
iránta megnyilvánuló jóindulatot, amiről eddig csak hírből hallott. De különösen
nyugtalan hangulatban gyűlt össze a székely katonáskodás terheit hordó osztály,
azzal a határozott reménnyel, hogy itt most kimondják a katonáskodás meg-
szűntét és leteheti a fegyvert. Úgy gondolták, hogy a jövőjükről folyó tanácsko-
zásba most már fejenként befolyhatnak és érdeküknek megfelelő határozatot
hozatnak a gyűléssel. 

A primipilusi és pixidariusi renden lévők nem is csalatkoztak várakozásuk-
ban, mert a gyűlés ezt a két rendet fejenként visszahelyezte a hosszú idő óta
elvett politikai jogaiba. Mostanig a közgyűlésekben helységenként három egyén
által képviseltethették magukat a lófők és a gyalogosok, ezentúl mindnyájan
részt vehetnek a tanácskozásokban. Már ezen a gyűlésen éltek is jogaikkal, s
hogy az egyenlőség minél kézzelfoghatóbb bizonyítást nyerjen, nemcsak a kö-
vetválasztásban vettek részt fejenként, hanem az egyik rendes követet Berde
Mózes személyében, valamint az első pótkövetet, Hankó Dánielt e két osztály-
ból választotta meg a gyűlés. Az unió kérdésében sem feledkeztek meg az ősi
székely kiváltságokról, amelyeket máról holnapra feláldozni nem voltak hajlan-
dók. Számoltak azzal, hogy a székely municipialitás, mint akadály előfordul
majd az unió létesítésekor, és ezért meghagyták követeiknek, hogy az ország-
gyűlés helyén az idősebb székely főtiszt elnökletével nemzeti gyűlés tartását
eszközöljék ki. Ennek a székely nemzetgyűlésnek kívánságuk szerint az lett
volna a feladata, hogy a székely nemzet sajátságos jogaiból kifolyólag az unió
elé gördülő akadályokat enyésztessék el, s ha némely székely előjogok az unió -
val nem férnének egybe, azoknak ügyét úgy igazítsák el, hogy az egyesülés ami-
att fel ne függesztődjék. Ezek a határozatok sok tekintetben emelkedettebb
szellemről és nagyobb tárgyilagos tájékozódásról tanúskodnak, mint aminek
eddig tanúi lehettünk a márciusi események óta. Hasonló felfogás uralkodott a
katonarend kívánságának tárgyalásánál is. A gyűlés elvileg elhatározta, hogy a
székely határőri katonáskodás terhét megszüntetni és a nemzetőrség felállítását
elintézni óhajtja. Javaslat merült fel, hogy a székely katonák sérelmeit részletes
jegyzékbe foglalva, kérelmezés útján orvosoltassák, de ezt a megoldást éppen
maga a katonarend ellenezte, mert ő nem a sérelmek orvoslását várta, hanem
magának a katonáskodásnak azonnali megszüntetését. Nagy nehezen és a ka-
tonarend csalódására végül azt mondta ki határozatilag a gyűlés, hogy »a kato-
náskodási tehernek országosan leendő elenyésztését várják.« Feszült helyzetek
váltakoztak egymással a gyűlésen. Egy katonai összeírás alatt álló férfi előállt
és a székely katonáskodás rögtöni megszüntetését kívánta. A katonaszékelyek
ezrek torkából hangzó helyesléssel fogadták a javaslatot. Egy felszólaló a fegy-
ver tettleges letételét helytelennek, károsnak, az ország békéje felzavarására
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kigondoltnak nyilvánította. Ez az ellennyilatkozat nem tetszett, a századok óta
annyiszor félrevezetett és cserben hagyott nép most sem bízott vezetőiben, és
a nagy tömeg csalódottan kiáltotta: »Megcsalatunk, mint valánk 84 év óta!«
Ebben a kényes pillanatban »átszellemülve« állott szószékre az elnök főkirály-
bíró, a székely katonák keblében szunnyadó hazafias érzelmekre hivatkozott,
megmagyarázta a dolgok jelenlegi törvényes állását és arra kérte a katonaren-
det, várják be sérelmeiknek országosan történő orvoslását. Biztosította őket,
hogy a katonáskodási terhek országos megszüntetése előtt is azok könnyítését
kieszközli, majd öt gyermeke boldogságára fogadta, hogy a közterhekben való
részvétét azzal bizonyítja, hogy az alakuló nemzetőrségbe közlegényként beáll.
Ez a drámai pillanat hatott és ellensúlyozta a népnek azt a meggyőződését,
hogy az áldozatot most is csak tőle várják, és az urak a régi állapotokat akarják
folytatni. A főkirálybíró a bizalom szilárdítása érdekében végül arra utalt, hogy
valamint ő, úgy a primori rend sem csalta a népet és ezután sem akarják csalni.
Szavai eredménnyel jártak annyiban, hogy a tömeg a katonáskodás rögtöni
megszüntetésétől elállott, de ebben a primipilusi és pixidariusi osztály vezetői
is közreműködtek, mindent elkövetve, hogy a rend érdekében katona atyafiaik
beletörődésére és megnyugtatására hassanak. 

A jobbágyok és zsellérek sorsa azonban még ezúttal is kimaradt a rendezés-
ből, velük szemben nem keresték a megértés és együttműködés útjait, s ez fontos
tényezője lett a későbbi háromszéki zavargásoknak. A »székely nemzet« látóköre
még mindig csak a szabad és nemesi rétegek határáig terjed, nem fordítva fi-
gyelmet azokra, akik kiestek volt ebből a politikai nemzetből s a pixidáriusi és
közszékelyi szinten alul süllyedtek. Az úrbéresekkel szemben más eszközöket
használtak a földesurak. Mivel már nyilvánvaló volt, hogy az úrbérmegváltás az
unióval együtt Erdélyre és talán a Székelyföldre is kiterjed, igyekeztek a törvény
életbe lépése előtt kivetni úrbéreseiket az úrbéri állományokból. Ennek az volt
az ésszerű és világos oka, hogy a Székelyföldön úrbéri conscriptiók hiányában
csak a tényleges birtoklás alapján nyílt lehetőség az úrbéri rendezésre, és a föl-
desurak úgy számítottak, hogy ha most úrbéreseiket kivetik állományukból, nem
fenyegetheti őket az úrbérmegváltás. Természetesen az úrbéresek között nagy
nyugtalanságot és feszült elégedetlenséget keltett ez a hirtelen fordulat és mos-
toha bánásmód. A földesurak erőszakos eljárása olyan nagy méreteket öltött és
annyira általánossá vált, hogy a háromszéki református papság szükségesnek
vélte fellépni ellene. A Rikán belüli négy református egyházvidék 1848. május
2-án összeült közgyűlése testületileg járt el az úrbéresek védelmében, hogy elejét
vegye a zavargások kitörésének. »A gyűlés értesülvén, hogy némely háromszéki
földesurak úrbéreseiket az úrbéri állományokból részint már tettleg kivetették,
részint kivetni szándékoznak, megkereste Horvát Albert főkirálybírót avégett,
hogy hozza helyre és gátolja meg ezeket a kitörést idézhető lépéseket.«

A különböző székely társadalmi rétegek helyzete tisztán kialakult tehát és
elválasztódott egymástól a márciusi eszmék hatása alatt. Olyan rendeződés in-
dult meg, mely az elválasztó vonalakat még határozottabban rajzolta ki, mint
addig látható volt és tevékeny tényezővé avatta az érdekellentéteket. Áttekin-
tettük nagy vonalakban, hogy milyen társadalmat talált 1848 a Székelyföldön,
más alkalommal talán módunkban lesz megvizsgálni, milyen átalakító munkát
végeztek a reformok ebben a társadalomban.” 

Elsőre arra figyelhetünk fel, hogy mennyivel árnyaltabb az az idilli kép, melyet
sokan őriznek magukban az unióról. Mennyire kidomborodik az, hogy az egyéni
érdek képes átszínezni minden hazafias érzést. A másik szembetűnő jelenség
a politika gátlástalansága, a mesterségszerűen űzött hazugság és félrevezetés.
A nép kinevezett vezetői valóságos félrevezetői voltak. Minden esetben a központi
érdek dominált, s ennek megfelelően informálták, dezinformálták, nyugtatták,
vagy félemlítették meg a tömeget, vagy annak erre kiszemelt részét.

Mostanság mintha ismét felbukkanna a hazugság, mint elfogadott munka-
módszer, a napi politikában és a nagypolitikában. Országokat rohannak le ha-
zugságokra hivatkozva, hogy utána vállrándítással intézzék el a „tévedést”.

Választási ígéretek hazugságai, ellenfelek erkölcsi ellehetetlenítése, dé mo ni -
zálása, figyelemelterelő botrányok keltése stb. egyre természetesebb részei a
politikának.

A harmadik megjegyzendő az a káosz, amely a nemzetiségek érzelmeit és
indulatait is felkorbácsolni tudó eseményekben nyilvánult meg, illetve amit ilyen
céllal kitűnően tudtak alkalmazni… S ez nemegyszer magyar tömegek hasonló
indulatait is kiváltotta. Míg aztán – mi már tudjuk – véresre fordulva tisztázód-
janak a határvonalak.

Bözödi György igen meggyőző és színes körképet fest fel e tanulmányban
a kor politikai harcainak a székely társadalomban keltett viharáról. 

y

Egykeföld
Schneller Károly: Kalotaszeg népesedési problémái
1944/5–6.

A szerzőnek a későbbiekben olvasható saját szavaival indítom e tanulmány be-
mutatását: „Kalotaszeget a statisztikusnak – ha magyar – különlegesen szeret-
nie kell. A hányatott és a szinte végtelen nehézségek mellett puszta létével
hivatottságát igazoló magyar faj különös virága és világa Kalotaszeg.”

„Alázat nélkül a legkisebb probléma sem oldható meg. Alázaton itt a prob-
léma nehézségeivel való szembenézést kell értenünk. Nehéz a feladat először
is azért, mert nem magam választottam a témát, hanem felkértek reá; mintegy
megrendelték. Ahhoz pedig, hogy igazán jól megoldjuk a feladványt, töviről he-
gyire ismernünk kellene a tájat, amelyről szó van. Néhány községnek elég fe-
lületes ismerete kicsi jogcím ahhoz, hogy az ember az olyan sok szálból
egybeszőtt és éppen ezért bonyolult kérdést, mint amilyen egy geográfiailag és
ethnikailag egységesnek tekintett táj népesedése, szervesen, tehát ok nyo mo -
zólag nézzen és láttasson. Igaz, hogy a színről színre való s egyéni tapasztala-
tokon nyugvó nézést sokszor pótolja és általánosabb érvényűvé teheti a
könyvből, a számok törvényein eligazodni igyekvő látás. Hiszen itt van a sta-
tisztikus létjoga. 

Ámde a számok salakjából a valóság és kivált az igazság aranyát és ezüst-
jét kiolvasztani még akkor sem könnyű, hogyha a számok feldolgozása és
közlése a tömegszerű megismerés elemi feltételének a respektálásával törté-
nik. Ezalatt azt értjük, hogy a társadalmi tömegjelenségek ismérveik szerint
kellőképpen tagoltassanak, kombináltassanak. Vagyis ahhoz, hogy a számból
érvényes törvény vagy akár csak tétel teremjen, mindenekelőtt az szükséges,
hogy ún. homogén tehát egynemű tömegek állíttassanak viszonyba. (…) A ha-
sonlítandó tömegek nagyfokú differenciáltsága tehát szükségessé teszi azt,
hogy maga a vizsgálat is lépést tartson e sokrétűséggel, és lehetőleg homogén
csoportokra tagolva mutassa be a megfigyelendő, illetve összehasonlítandó
sokaságokat. 

A homogenitás e követelményének sokszor még országos, vagy törvény -
ható ságközi viszonylatban sem tudunk teljesen eleget tenni. Éppen a feldolgozás
korlátolt fokú részletessége miatt. Mennyivel inkább áll ez a mi megadott ku-
tatási területünkre nézve! Ennek a statisztikai anyagát ugyanis kizárólag a köz -
ségenkénti egybeállításokból meríthetjük. (…) nem félünk kimondani azt, hogy
a feladott probléma statisztikailag éppen azért nagy, mert a kör, amelyet vizs-
gálni akarunk, kicsi és mert a statisztikai adatfeldolgozás fogyatékos, s így az
örömteljes siker kisebb reményével kecsegtető. 

Úgy érezzük azonban, hogy e sajátos és értékes népi közösség statisztikai
elemzése mégsem fölösleges. Egyrészt azért nem, mert a Kalotaszeggel fog-
lalkozó irodalom ezzel még tudtommal, jobbára adós. Másrészt pedig úgy érez-
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zük, hogy a statisztikai analízis serkentőleg fog hatni azokra, akik a helyszíni
ismeretek birtokában e sorok írójánál jobban ismerik e népet, s akik a számok-
ból kicsillanó tanulságokat mérlegelik, összevetvén saját tapasztalataikkal és a
nemegyszer meghökkentő, mellbevágó eredményeken elgondolkoznak. A cse-
lekvés és a beavatkozás akaratával. 

Ha igaz az, hogy írni annyit tesz, mint önmagunk felett ítélkezni, akkor két-
szeresen igaz az, hogy minden statisztikában van valami ítéletszerű. A felleb-
bezhetetlennek látszó számok teszik ezt. Amennyiben ugyanis igazak és
támadhatatlanok ezek a számok, akkor a hideg számoknak a vitát csaknem fö-
löslegessé és kilátástalanná tevő marasztaló vagy felmentő ítéletei jobban meg-
mozgatják az egyéni és kollektív lelkiismeretet, mint a félreérthető és
félremagyarázható szavak. 

A statisztikus ott áll a rostáló idő kereke mellett és szorongó szemmel vizs-
gálja: miként rostálja a népeket, a fajokat vagy az egyes társadalmi rétegeket a
számfejleményekkel terhes idő. A vigasztalás és a láthatár sötétedése szinte
minden statisztikai elemzés velejárója. Minél több szeretet fűzi a kutatót a ku-
tatás tárgyához, annál erősebbek ezek az érzelmi reakciók. 

Erő és szépség, helytállás és egyéni sajátosság. Igaz, mindez csupa szó,
ami keveset mond és sokféleképpen érthető, és ezt Ady Endre maradéktala-
nabbul kifejezte »A Kalota partján« című versében: »Pompás magyarok, temp-
lomból jövet – Mentek át a Kalota folyón – S a hidat fényben majdnem,
fölemelte – Az ölelő júniusi nap. – Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves –
És tarkaságban annyi nyugalom – És fehér és piros és virító sárga, – Izgató
kék és harcos barna szín – S micsoda nyugodt, nagyságos arcok, – Ékes párták,
leesni áhítók. – Papi-beszéd kemény fejükből csöndben – Száll el s nyári illattal
vegyül. – Mily pompás vonulások a dombon. – Oh, tempós vonulás, állandóság,
– Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.« 

A magyart – ha statisztikus – mégis elsősorban más miatt érdekelheti né-
pünk e sajátos színfoltja. Sziget a tengerben! Elég nagy sziget ahhoz, hogy a
tenger hullámai egykönnyen el ne mossák. De elég kicsi ahhoz, hogy félteni
kelljen: önerejéből telik-e a succrescentiára? Futja-e arra, hogy a magyar szín
és jelleg csorbítatlanul megmaradjon? Olyan sziget, amelynek feladata össze-
kötő hídként szolgálni a nagy magyar Alföld és Kolozsvár, valamint távolabbról
a Székelyföld magyarsága között. Az összekötő láncszemek a történelem vi-
szontagságai rendjén alaposan megritkultak. A megszakítatlan területi össze-
függés – mondhatnók – vágyálom. Kalotaszeg a tordai magyar nyelvszigettel
együtt az egyetlen komoly magyar tömb, amely a kiépíthető területi kontinuitás
kezese és reménye. 

A statisztikai elemzés van hivatva tisztázni, hogy a nekünk oly értékes nép-
sziget erejében mi a valóság és mi a látszat; megvizsgálni, hogy az élet gyökerei
mennyire épek, s hogy a fejlődés irányzata alapján mi várható a jövőben? Fela-
datunk az, hogy Kalotaszeg népének demográfiái sajátosságai megrajzoltassa-
nak. Tehát látnunk kell, hogy mi az, amiben eltér a környezetet képviselő román
falvak népétől. S végül látnunk kell azt is leplezetlenül, hogy – ha vannak sebek
és bajok – mik a felismerhető okok s mi a probléma magva.” 

A tanulmány 1944-es megjelenését követően csend következett a kalota-
szegi egyke kérdése körül. Ezt a csendet törte meg Csép Sándornak a maga
idejében szenzációszámba menő filmje, amely úgy hatott, mint egy vészkiáltás
a diktatúra nyomása alatt némaságra ítélt erdélyi magyarság fülében. Az egyke
okait a körülmények tovább színezték. A diktatúra idején még nehezebb volt a
kalotaszegiekre jellemző igényesség feltételeinek biztosítása. Most nem a föld,
hanem a komfortos ház, az autó, s más, részben szükséges, részben státus-
szimbólum értékek hatottak ilyen irányba. Aztán 1989 után mindezt tetőzve
betört a fogyasztói társadalom is Kalotaszegre, s e közösségi hagyományok kö-
zött valósággal otthonára lelt.

„Kalotaszeg elhatárolásával nem kell sokat bajlódnunk. Kevélység volna vi-
tába szállani Kós Károllyal, aki szerint Kalotaszeg a Torda–Aranyos megyei

Magyarlétáig, sőt Alsójáráig terjed. Ha a népviselet alapján igaza is van (bár
itt is vannak eltérések), az ethnikum mást mond. Ethnikum alatt itt a testalkatot
(beleértve a koponyaalkatot, hajszínt stb.), valamint – akármily bizarrnak és
erőltetettnek tűnjék – a természetes népmozgalom alapjellegét értjük. Igaz vi-
szont, hogy az általunk is feltétlenül Kalotaszegnek vett népközösségen belül
is sok különbséget vesz észre a felületes szemlélet. Érzésünk szerint Magyar -
lóna Kalotaszeg délkeleti határa. A kérdés pillanatnyilag a statisztikus számára
irreleváns, mert ha a legújabb népszámfejlődést is figyelembe akarjuk venni,
akkor amúgy is csak az ez idő szerint magyar impérium alá eső falvakra szo-
rítkozhatunk. Ez esetben pedig nemcsak a hovatartozásuk tekintetében vitatható
délkeleti nyúlványról (Magyarfenes, Tordaszentlászló és Magyarléta) kell le-
mondanunk, hanem a »Felszeg« patinás-vérbeli két kalotaszegi községéről is:
Magyarvalkóról és Gyerőmonostorról; e két község ugyanis a bécsi döntés kö-
vetkeztében odaátra esett. 

Habár érdemes lett volna Felszeg, Alszeg és Nádas-mente »kistájak« szerint
is elhatárolni a kalotaszegi községeket, mégsem tettük meg. (…)

A kalotaszegi községek egy része csaknem kizárólagosan magyar anya-
nyelvű. Tetemes részében azonban van román kisebbség is és öt olyan kifeje-
zetten kalotaszegi község van, amelyben a románság majoritásban él. (Farnas,
Gyerőmonostor, Magyarókereke, Nagypetri és Váralmás.) Gyerőmonostor –
mint már említettük – ma Romániához tartozik. Bizonyos demográfiái saját-
ságok, így pl. a koreloszlás és a születési arány értékelése céljából e román
többségű kalotaszegi községeket különválasztottuk a magyar községektől;
emellett helyenként a magyar falvak közül is kiemeltük a színmagyarokat a ve-
gyes lakosságúak sorából, színmagyaroknak azokat tekintve, amelyekben a
magyarság aránya az 1910-es népszámlálás szerint a 90%-ot is meghaladta
volt. Egyes vonatkozásokban Bánffyhunyadot, mint egy kis medence központ-
ját, külön kiemeltük. Indokolt ez, mert a városias foglalkozások s elsősorban
a kereskedők viszonylag tekintélyes arányszámban vannak képviselve e mező-
városkában.” 

A NÉPSZÁM VÁLTOZÁSA A KIEGYEZÉSTŐL MÁIG
„1869-től 1941-ig vizsgáltuk a népesség számának hullámzását. (…)

A népszám ugyan a községek nagy többségében emelkedett, de mégis
akadt a 32-ből 8 olyan község, (…) amelyekben 1941-ben kevesebb embert
írtak össze, mint a kiegyezést követő első census idején. Elgondolkoztató
tünet. E községek a következők: Jákótelke (1869-ben 268, 1941-ben 248
lélek), Kalotadámos (390–360), Nyárszó (422–385), Sárvásár (312–285),
Sztána (751–540), Zsobok (698–623), Nádasdaróc (181–166) és a román
többségű, de figyelemreméltó magyar kisebbségű Farnas (426–409). 

A jelenleg magyar impérium alatt levő községek népszáma 1869–1941
közt általánosságban az említett kivételek ellenére is számba vehető gyarapodást
mutatott fel. 25322-ről 32242-re emelkedett (…) a népesség száma e kö-
zségekben. Ez 27,3%-os gyarapodásnak felel meg. Az egyébként mérsékeltnek
tekinthető népgyarapodást Bánffyhunyad eleven népfejlődése is segítette. Az
56%-os szaporodást feltüntető Bánffyhunyad nélkül a szaporodás kulcsa éppen
csak hogy elérté a 23%-ot. 

A fejlődés üteme a táblázat szerint időszakonként távolról sem egyenletes;
emellett községenként is nagy eltérések mutatkoznak. Mindezek mellett nem
mehetünk el szó nélkül. A legelső, ami szembetűnik: 1869-1880 közt a nép-
szám a községek legnagyobb részében visszaesett. Sok községben egészen fel-
tűnően. (…) Az 1872–73-as kolerának tulajdonítható ez a félelmetes
hanyatlás, amit a nyolcvanas évektől kezdve már csaknem teljesen általános és
a századforduló utáni évtizedben kivétel nélkül minden községre kiterjedő ör-
vendetes emelkedés váltott fel. Komoly a fejlődés megrendülése már 1910–
1930 közt, és egyenesen félelmetes a dekadencia 1930–1941 közt. Ebben az
utolsó évtizedben a községek legnagyobb részében szaporodás helyett fogyat-
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kozás következett be. A népszámváltozás kulcsát évtizedenként a következő
táblázat mutatja: 

A szaporodás százaléka Kalotaszeg ez idő szerint magyar impérium alatt álló
28 magyar 4 román Összes Ugyanez 
többségű többségű Bánffyhunyad

községében nélkül
1869–1880 – 4,9 – 15,0 – 6,2 – 6,5
1880–1890 + 11,8 + 11,9 + 11,8 + 11,1
1890–1900 + 7,8 + 3,5 + 7,2 + 4,9
1900–1910 + 11,6 + 10,7 + 11,5 + 10,7
1910–1930 + 4,4 + 5,4 + 4,5 + 4,5
1930–1941 – 3,8 + 4,1 – 2,9 – 2,4
1869–1941 + 28,5 + 19,7 + 27,3 + 23,1

Az 1880-as és a kilencszázas évek voltak a virulás igazi évtizedei. A kilenc-
venes évek megtorpanása inkább csak annak a következménye, hogy az említett
koleravész főleg az akkori kisgyermekek sorában vágott sűrű rendeket. Ezek a
kilencvenes években már fajfenntartó sorba jutottak volna. Hiányuk erősen ér-
ződött. A születési arány átmenetesen megcsökkent. Bizonyíték, hogy valóban
csak ez az ok: a román többségű községcsoportban, ahol a kolera évtizedében
a fogyás kimagaslóan nagy volt, a kilencvenes években is több mint kétszeresen
volt érezhető az elmaradás. 

Az impériumváltozás után igen nagy eltolódás állott be a szaporulat terén.
Érződött ez már a román uralom első félidejét jelző 1930-as népszámlálás
eredményein. A szaporodás az 1910–1930 közt elszállott 20 év alatt alig
kétötöde az első világháború előtti szaporulatnak. (…) Pedig húsz eszten-
dőről van szó! Igaz, hogy a világháború négy és fél esztendeje is ideesett.
Mindenesetre már akkor jelentkezett egy szembeötlő tünet: a magyar több-
ségű községek népszáma, amely az ideig egy árnyalattal jobban növekedett,
1910–1930 között határozottan elmaradt a román többségű kalotaszegi köz -
ségek szaporulatától. De mindez semmi az 1930–1941 közt észlelt nép -
szám alakulás aggályos tüneteihez, dekadenciájához mérten! Pedig ekkor nem
is folyt véres háború, és nem is dúlt a kolera. E tíz év alatt ugyanis a magyar
községek lélekszáma 3,8%-kal megfogyatkozott. A kivételes viszonyai miatt
alig hasonlítható hetvenes évekig kell visszamennünk, hogy hasonló jelenségre
akadjunk. A magyar községek túlnyomó részének népszáma – a kis mezővá-
ros jellegű Bánffyhunyaddal egyetemben – megcsökkent: a kivételszámba
menő gyarapodások közül (Jegenye, Ketesd, Magyarlóna, Méra és Türe)
legföllebb Magyarlóna népnövekedése értékelhető valamelyest, bár itt is
éppen csakhogy elérte a szaporodás kulcsa a szerény 3%-os határt. Egészen
rendkívüli és az élettér példátlan megszűkülésére valló tünet ez, amelynek az
okaival kissé bővebben kell foglalkoznunk. (…) Az indexek összehasonlítása
bizonyság amellett, hogy itt valóban valami rendkívüli történt. 1910 és 1941
közt a községek jó részében az (…) indexszámok vagy a 100 alá csúsztak,
vagy pedig éppen csakhogy elérték a 100-at; tehát kevés kivétellel lényegileg
nem mutatkozott népfejlődés. Ezzel szemben 1880 és 1910 közt az indexek
legnagyobb része a 120-at meghaladta; sűrűn akadunk 40%-ot meghaladó
fejlődésre is. 

Az egyes községek fejlődését jelző indexszámok jól szemléltetik azt, hogy
egységesnek tudót és hasonló meghatározó tényezők közt élő tömegek is meny-
nyire eltérnek szaporodás tekintetében. Kivált régebben szépen érvényesült a
községnagyság befolyása, amennyiben minél nagyobb a község, annál jelentő-
sebb volt a népszaporodás mértéke is. Az utóbbi 30 éves periódusban már
némi törés van e tekintetben. A magyar községek fejlődési indexe az első peri-
ódusban egy árnyalattal gyorsabb, a második emberöltő alatt azonban már ha-
tározottan kedvezőtlenebb volt. 

Az egyenletes fejlődést mutató községek száma nem nagy (voltaképpen csak
Magyarókerekét, Bogártelkét, Ketesdet és némi jóakarattal Zentelkét,
Magyarlónát, Jegenyét lehetne ilyennek tekinteni). Annál nagyobb az állhatatlan,
az egykori szép fejlődést nagy hanyatlással vagy stagnálással felváltó községek-
nek a száma. Iskolapéldája ennek Mákófalva s még inkább a parányi
Nádasdaróc és az izmosabb képződmények közül Gyerővásárhely. E községek –
mint látni fogjuk – az egyke hajlam irányába katasztrofális utat tettek meg az
utóbbi 30 év alatt. 

Kalotaszeg népének szaporodását Kolozs megye többi községeivel vagy
talán még helyesebben a közvetlen környezettel kellene összevetnünk. (…)

E számítás eredménye az, hogy Kolozs vármegye nem kalotaszegi közsé-
gei (a telepes Nagysármás és Kolozskara leszámításával) 1880–1910 közt
35,27%-al gyarapodott. Alig maradt el ettől Kalotaszeg népszaporulata,
amely ezen 30 év alatt 33,71%-ra rúgott. Annál szomorúbb a következő em-
beröltő eredménye. (1910–1941) A mai Kolozs megye nem kalotaszegi köz -
ségeinek a népszaporulata is nagyon meggyengült, de mégis még 17,23%-ot
tett ki, szemben Kalotaszeg csaknem teljes stagnálást jelentő 1,50 %-os kul-
csával. 

Amikor a népszaporodás úgy megrendül, mint a kalotaszegi községekben
1930 és 1941 közt, (ami egyébként csak súlyosbított változata az 1910–1930
közt már jelentkező stagnálásnak) akkor a statisztikus tudja, hogy felettébb sú-
lyos okok állanak a változás hátterében. A magyar népesedés részleteredmé-
nyeiben aligha találunk olyan példát, mint amilyent Kalotaszeg nyújt, ahol a
századforduló körüli egészséges szaporodást egy emberöltővel később ilyen,
csaknem generális népfogyás kövesse. Felötlik a kérdés: talán önmagának ás
vermet a színpompás, erős nép? Vermet, amelybe temetkezni kíván; vagy más
erők ingatták meg a népesedés régi és tartós törvényeit, amelyek közt élt e
büszke nép? A Kalotaszeget kikezdő és a lét parancsait tagadó egykéről már
több szó esett. Erről alább még mondunk egyet-mást. Itt csak azt vizsgáljuk
meg, hogy vajon a természetes népszaporodás, vagyis a születési többlet meg-
ingása mennyiben felelős a népszaporodás meglankadásáért? A statisztikus –
szemben talán a közgazdásszal – a szaporodás azon hanyatlását, amely a termé-
szetes szaporodás elenyészése következtében áll be, mindenekfelett álló bajnak,
a bajok bajának látja, míg az elvándorlás folyományaként beálló deficiteket –
ha szövődményei miatt nem is becsüli le – inkább átmeneti szerencsétlenségnek
tekinti, amelynek a kártevései sokkal könnyebben helyrehozhatók, mint a né-
pesség kívánatos összetételét, konstrukcióját is gyökeresen megingató születési
dekadencia. 

A központi statisztikai hivatal nagy előzékenységgel rendelkezésemre bo-
csátotta a Kolozs megyei községeknek 1931–1940 közt még a román anya-
könyvi hivatalok által feljegyzett születési és halálozási adatait. (…)

A vizsgálat eredménye érdekes és jelentős. (…) vészes számok ezek! Akár-
milyen szempontból nézzük azokat. A századforduló után (1901–10) a közsé-
gek többségében (32 közül 18-ban) a tényleges népnövekedés még nagyobb
volt a születések többleténél is. Ez vidéki viszonylatban nem is mindennapi je-
lenségnek számított. Annál örvendetesebb és életerős fejlődésre valló tünetként
könyvelhettük el. Semmi sem maradt ebből! 1931–40 közt, a természetes sza-
porodás a magyar többségű községekben a réginek a 40%-ára szállott le
(10,6%–4,6%.) A román többségűeknek a születési többlete csaknem válto-
zatlan maradt. (9,0%-ról csak 8,8%-ra esett.) Végeredményben azonban a
születések nagyfokú hanyatlásából előálló ezen kedvezőtlen jelenség önmagában
a legtávolabbról sem indokolja magát a fogyatkozást. Hiszen még a régihez ké-
pest ugyancsak megrokkant természetes szaporodás mellett is 1680 fővel kel-
lett volna szaporodnia a legutolsó decennium alatt a megmaradt Kalotaszeg
népének. Így nem kevesebb, mint 2630 lélekre megy az elvándorlás többlete.
Ez nem azt jelenti, hogy »csak« ennyien költöztek el az elmúlt évtized alatt,
hanem, hogy ennyivel többen távoztak el, mint amennyien odaköltöztek. Érde-
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mes a két számot még egyszer szembeállítani: egykor 328 fő nyereség, 30
évvel később 2630 fő veszteség.

A végső mérleg tehát ez: a természetes szaporulat 1243-mal romlott, a
vándorlások egyenlege 2958-cal. A két végéről egyszerre égetett gyertyához
hasonló volt a kalotaszegi magyarság helyzete. De mégis jó kétszerese volt a
vándormozgalom végzetes megfordulásából eredő népveszteség annak, ame-
lyet a születések megcsappanása idézett elő; pedig ezen utóbbit sem lehet
kicsinyelni. A népesség testén súlyos seb ez is. Olyan súlyos, hogy a megele-
venedés kilátásai a dekadencia rohamossága és csaknem általánossága miatt
elég aggasztónak látszanak. Ez azonban – ismételjük – a tényleges fogyásért
csak kisebb részben felelős. Fő ok a vonzóerő meggyengülése és a taszítóerő
megnövekedése. Magyar fajunk szempontjából aggasztó tünet az, hogy a nagy
romlás tulajdonképpen csak a magyar anyanyelvű községekben következett
be. Ugyan tény az, hogy a román községekben is deficit váltotta fel az azelőtt
észlelt vándorlási nyereséget. Ennek a mértéke azonban meg sem közelíti a
magyar falvakét. S ami még lényegesebb: a természetes szaporodás a román
többségű községekben úgyszólván a régi maradt. Egy nemzedékváltás ele-
gendő volt ahhoz, hogy a magyarság és románság biológiai erőviszonyai e kis
tájon belül gyökeresen módosuljanak. Igaz, hogy ez csupán egy kis mikrokoz-
mosza az egész Erdélynek. Ámde más vizsgálataink a kalotaszegivel teljesen
egyező eredménnyel zárultak. Egyebütt kimutattam, hogy Székelyföldön lé-
nyegileg ugyanezen jelenség volt konstatálható: a színszékely községekben az
egy évtizeddel azelőtti census alig másfél százalékos népszaporodást észlelt,
mialatt a még magyar többségű, de már vegyes jellegű községekben a szapo-
rodás a 4%-ot elérte, és végül az ugyancsak a Székelyföldön fekvő, de már ki-
fejezetten román többségű községekben a növekvés kulcsa a 10%-on túl
emelkedett. A szaporodásbeli differenciát – még inkább mint a Kalotaszegen –
csak másodsorban indokolta a születések többletének a románságra nézve elő-
nyösebb alakulása. Az élettér szűkülése, az elvándorlás volt az, amely a fajilag
különböző területek eltérő népesedésének hátterében állott. Jellemző, hogy a
régi békés évtizedben a román többségű falvak még valamivel nagyobb ván-
dorlási nyereséget könyvelhettek el, mint a magyar községek; tehát akkor az
élettér a nem uralkodó nemzetiség számára sem szűkült meg; annál inkább
1930–1940 közt. 

Felvetődik a kérdés: vajon nem az okozza-é a kalotaszegi magyar községek
népeltartó kapacitásának szinte tragikus meggyengülését, hogy ott a terület
egyébként is már túltelített? Talán a szűk határ már nem bír el több embert? Az
adatok bizonyos fokig igazat látszanak adni ennek a feltevésnek. Hogy azután
az ezek alapján kialakítható ítéletben mégis valami hiba van, azt nem lesz nehéz
kimutatni. De lássuk: mit mondanak a számok. A magyar többségű községek
határa 80 369 katasztrális hold, a románoké 24 287. Hektárra, illetve négy-
zetkilométerre átalakítva e területi adatokat, azt az eredményt kapjuk, hogy egy-
egy négyzetkilométerre a kalotaszegi magyar községekben 67,6, a román
többségű községekben 31,7 és az összes kalotaszegi községekben együttesen
60,4 lakos jutott. Ezzel szemben a tágabb értelemben vett környezetben (ami
alatt a bánffyhunyadi, gyalui, hidalmási és nádasmenti járások nem kalotaszegi
községeinek összessége értendő) 30,8 lakó jutott egy négyzetkilométerre. Két-
szer olyan sűrűn lakott Kalotaszeg területe, mint a környezeté. Ne felejtsük azon-
ban, hogy a népsűrűségi adatok önmagukban nyersek. Sokat számít az, hogy a
terület művelési ágak szerint miképpen oszlik el. A szántóföld átlagban több em-
bernek ad munkát és általában több embert tart el, mint a legelő, vagy az erdő.
Igaz ugyan, hogy Kalotaszeg sovány és kavicsos, harmadrendű szántóinak né-
pességeltartó kapacitása felettébb gyenge. De normális időkben nem is ez volt
a megélhetés egyedüli, avagy akárcsak domináló alapja. A kalotaszegi magyar
vállalkozó készséget nem kellett félteni! Az erdőből, az állatból szépen pénzelt,
és a maga szűk életterét erdők bérletével, famunkával, kupeckedéssel alaposan
kitágította. Sokszor távol fekvő községek határában is bérelhetett legelőt, szán-

tót, esetleg erdőt s így belekapcsolódott a termelő munkába, erdőuradalmak fu-
varszükségletének kielégítésébe. Kialakult egy egészséges szimbiózis az inkább
legeltetéssel és erdőmunkával foglalkozó hegyvidéki románság és másrészt az
állattenyésztésen kívül elsősorban mezőgazdasággal és jószágközvetítéssel fog-
lalkozó kalotaszegi magyarság közt. Ezt a szoros egymásra utaltságot már meg-
lazította a román földreform és még inkább a szabad vállalkozást s ezzel az
életrevalóságot antiszelektáló, mert gúzsba kötő és azt a faji elfogultság szerint
mérlegelő gazdaságpolitika. Ez azután a kalotaszegi nép életrevaló kereskedelmi
érzékének megzsibbasztására vezetett. Információnk szerint ez a – kétségtelenül
a zsidóságnak is nagy szerepet juttató, de a magyarság egy részének is komoly
hasznot jelentő – kereskedelmi tevékenység messze vidékre, a Szilágyság egy
részére is kiterjedt. 

Hogy a népsűrűséggel, az állítólagos telítettséggel mily nehezen lehet ope-
rálni, arra csak azt hozzuk fel, hogy a túltelítettség jelzőjéül vett népsűrűségi
hányados elvégre már 1900 körül is magas volt, a környezethez mérten éppen
olyan kiemelkedő, mint egy emberöltővel később. És mégis Kalotaszeg – ak-
koriban majdnem normális – természetes szaporodásán felül még bevándorlási
többletet is tudott felmutatni. A környezetet képviselő 4 járás nem kalotaszegi,
tehát túlnyomólag román jellegű, és – miként láttuk – fele olyan sűrűn lakott
falvaiban a természetes szaporodás az első világháború előtti évtizedben 9400-
at tett ki. A tényleges szaporodás ellenben csak 8347-et. Tehát, ha nem is volt
nagy az elvándorlás, mindazonáltal mégis deficit mutatkozott. Ellenben a
medenceközepi, illetve völgyi fekvésű és gazdaságstratégiailag, (elsősorban ke-
reskedelmileg és háziiparilag) előnyösebb helyzetben levő magyar falvak népe
a nagyobb népsűrűség ellenére is igen egészségesen fejlődött; vándorlási nye-
reség is mutatkozott. Ez az eleven iram tört meg. Természetesen közelfekvő az
a feltevés, hogy csupán mezőgazdasági tevékenységből Kalotaszeg népe el nem
tarthatja magát. Hogy azonban puszta területéhez mérten Kalotaszeg munkás
népe jól sáfárkodott a rábízott gazdasági talentumokkal, azt nagyon valószínűsíti
az a még a régi világból való adat, amely a község lakóira nehezedő fontosabb
közterhek összegét állítja párhuzamba a lakossággal. A kis kiterjedésű kalota-
szegi községekben aránylag nagy volt a közterhek összege. A közterheket pedig
a gazdasági teljesítőképesség hű jelzőjéül tekinthettük, mivel egyenes korreláci-
óban állanak a jóléttel, az igényekkel. A lélekszámhoz mérten is klasszissal fe-
lülmúlták e téren a kalotaszegi községek a román jellegűeket. Így volt az egy-egy
főre eső közteher összege aranykoronában számítva (1908-as adatok szerint)
a 4 járás román jellegű községeiben 7,59
a kalotaszegi községekben 9,52.

Az igényesebb magyar községek egykori teljesítőképességére s a birtokukban
levő csekély föld kihasználásának mértékére még sokkal előnyösebb és élesebb
fényt vet az az összehasonlítás, amely a községhatárok területével állítja párhu-
zamba a közterhek nagyságát. Ezen az alapon arra az eredményre jutunk, hogy
volt a 100 katasztrális hold területre jutó közteher összege arany koronában
Kalotaszeg községeiben 339,34
A környezetet képviselő román jellegű községekben 144,22.

Egészen eltekintve attól, hogy e számok nem azt mutatják, mintha a régi
magyar adópolitika soviniszta szempontok szem előtt tartásával terhelte volna
meg a különböző népek gazdasági teljesítőképességét, egyúttal azt is valószí-
nűsítik e számok, hogy a magyar községek termelési színvonala magasabb volt,
s ez az illető községek népeltartó kapacitásának jelentős tágítását tehette lehe-
tővé. Ezért a túlnépesedési, népsűrűségi teóriával hajótörést szenvedünk, ha a
beállott kedvezőtlen fordulat bizonyítékául ezt hozzuk fel.”

A KALOTASZEGI NÉPESSÉGSZERKEZET
„A népszám erősebb hullámzása rendszerint nyomot hagy a népesség összeté-
telén. Értve ezalatt a lakosságnak nem, életkor és családi állapot szerinti tago-
zódását. Másrészt az ezen lényeges szempontok szerint bekövetkezett eltoló-
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dások és abnormitások a népesség természetes mozgalmát (születés, halál, há-
zasságkötés) sem hagyják érintetlenül. A szoros kölcsönhatást nem szabad
szem elől téveszteni akkor, amidőn a népesedés problémáját fel akarjuk állítani.
Erős menedék a statisztikus számára az ilyen vizsgálat. Ugyanis az esetleges
szerkezeti eltolódások részben megmagyarázhatják a népmozgalom terén be-
következett változásokat. Ennyiben ezen strukturális változásokat a népmoz-
galomban mutatkozó változások formális okaiként könyvelhetjük el. Hasonlít
ez az eljárás az orvostudomány »kizárásai«-hoz, amelyeknek a diagnózisban
oly nagy szerepük van. Ha szenilizálódik a korösszetétel, akkor a halandóság
esetleg kedvezőtlen fordulatát, vagy nem kielégítő javulását ezen egyetlen tény
is motiválhatja, és nem kell kalandos találgatásokba bocsátkoznunk. De az ilyen
népességszerkezeti vizsgálatok a jövő várható kialakulásának felvázolása érde-
kében sem haszonnélküliek.

Röviden látnunk kell, hogy a mai Kalotaszeg mit őrzött meg régi állapotából,
sajátosságából. Sajnos, az 1941. évi népszámlálási adatok ez idő szerint még
nem tétettek közzé nem, kor és családi állapot szerint. Be kell érnünk a román
impérium fél idejében megtartott 1930-as népszámlálás eredményeivel. Az
1910–1930-ig lejátszódó fejlődés szemmel követése azonban éppen elég ér-
dekes. A népszámnak fenti időszak alatt észlelhető alakulását az azóta történt
és már kellőleg méltatott dekadens irányzatával összevetve elég támpontunk
van a népesség konstrukciójára gyakorolt hatás felbecsülésére, de legalábbis
elgondolására. Így különösképpen az életkor szerinti tagozódás terén beállott
változásokra gondolunk. 

A két nem aránya Kalotaszegen. Az első világháború előtt (1910) Kalota-
szegen 981 nő jutott 1000 férfira. Egészséges viszonyokra vall ez az arány.
(…) a Kalotaszeg masculinitásának kifejezettebb romlását jórészt az első vi-
lágháború által történt fokozottabb igénybevétel rovására írhatjuk. Más ada-
taink is vannak arra vonatkozólag, hogy nemcsak országos, de erdélyi
viszonylatban is a magyarság szenvedte a nagyobb s a nemzetiségek a kisebb
vérveszteséget. Bár a nemi arány tulajdonképpen 1930-ban Kalotaszegen ki-
egyensúlyozott volt, mégis azt kell mondanunk, hogy ez csak látszat, mert tud-
valevő, hogy az alsóbb korcsoportokban általában elég kifejezett fiútöbblet
szokott lenni, s a háború után ez még valamelyest növekedett is. Ha most már
egy ilyen elég jelentős eltolódás áll be a nemi arány tekintetében, akkor az
nyilván és elsősorban a produktív, tehát házasodásra és gyemeknemzésre al-
kalmas korcsoportokban kellett, hogy bekövetkezzék. (…) a nemi arány (…)
kedvezőtlenné vált, és (…) e tekintetben Kalotaszeg és ezen belül is elsősor-
ban a magyar községek állottak az élen, (…). Az első világháborúban (…) a
véradót tehát egész bizonyosan jobban fizette a magyarság. Emellett lehetsé-
ges, hogy a gazdasági viszonyok szüksége a földreformból jobbára kisemmizett
magyarságot inkább kényszerítette a városba, mint a jobban kielégített román-
ságot. Szomorúan érdekes ezzel szemben az, hogy a városi cselédek zömét
adó alsóbb korcsoport (13–19 évesek) a nemek aránya tekintetében már
mennyire más képet mutat. 

(…) Bizonyság ez arra, hogy a magyar falu a leendő feleségeket és anyákat
nagyobb arányban küldte – s valószínűleg ez idő szerint is küldi – házi szolgá-
latra. A gazdasági szempontból vitatható értéket a statisztikus szemében túl-
szárnyalja az az erkölcsi és népesedési baj, ami ebből származik. A városban
való és – úgy véljük – mégis inkább csak szórványosan előforduló végleges el-
kallódás mellett talán még nagyobb baj az, hogy ez a városba húzódás a nor-
mális korban való férjhezmenetel esélyeit ronthatja, s amellett a házasulók s az
utódok biológiai értékét is veszélyeztetheti. Megőrizni a falu fiatalságát minél
nagyobb mértékben: norma, melyet a távolabbi jövőbe néző népesedéspolitikus
csaknem dogmaként tisztel.

Életkor. Egy nép megmaradása attól függ, hogy van-e elegendő suc cres -
centia. El van rendelve végzete annak a közösségnek, melyben a generációk
rendje visszájára fordul: több az öreg a fiatalnál. Az Ormányság, vagy Dél-

Franciaország sokat emlegetett példái intenek erre. Mit mutat a Kalotaszeg?
A régmúlt számba menő 1910-es adatokat igyekszünk összehasonlítani a
román népszámlálás eredményeivel, a maiak sajnálatos hiánya miatt. A ha-
sonlítás nehézségeiről volt és még lesz szó. Az elhajlás pontos mértékét nem
fog sikerülni megállapítani. De ez nem sokkal kisebbíti az egybevetés értékét.
Hiba volna csupán ezért elvetni régi adatokat. A fejlődés alapjellege ugyanis
egészen jól kivehető; kiváltképpen tisztázható pedig a fajok fejlődésének el-
térő tendenciája.

1910-ben, a gondtalan béke delelőjén sem volt egészen gondmentes az a
kép, amelyet Kalotaszeg nyújtott. 

Volt ugyanis 100 lakos közül oldalt jelzett korú
Kalotaszeg A környezet román

magyar többségű román többségű összes jellegű
községeiben községeiben

6 é. a. 14,74 15,16 14,78 16,83
6–11 12,13 11,68 12,07 12,85

12–14 6,03 5,18 5,95 5,90
15–19 9,31 8,97 9,26 9,38
20–39 29,60 28,11 29,47 26,71
40–59 18,96 20,55 19,11 19,56
60 é. f. 9,23 10,45 9,36 8,77

Kalotaszegen, kivált pedig a magyar többségű falvakban határozottan rit-
kább volt a gyermekszó, mint a kalotaszegi községek környezetét képező járá-
sok túlnyomóan román többségű községeiben. Pedig a magyar falvakban
ugyancsak volt elegendő szülőjelölt, hiszen a 20–39 éves java produktív kor-
csoport Kalotaszegen jóval izmosabb, mint a román többségű milieu-ben. Ez
kétszeres ítélet. Ha szükségből nem egészen helyes viszonyítási bázist válasz-
tunk és a 20–59 évesek nagy produktív táborához arányítjuk a 12 éven aluliak
számát, akkor a következő eredményre jutunk: száz 20–59 éves egyénre jutott
12 éven aluli gyermek a Kalotaszeg magyar és román többségű községeiben
egyaránt 55,3, ezzel szemben a többször említett járások nem kalotaszegi és
erős többségében román falvaiban 64,1. Indexszámot képezve e százalékokból
s a Kalotaszeg vonatkozó viszonyszámát 100-zal téve egyenlőnek, a román kör-
nyezet gyermekindexe 115,9 lesz. 

Az átértékelt gyermekbőség tehát csaknem 16%-kal nagyobb volt a környe-
zetben, mint Kalotaszegen; ha csupán a 12 éven aluliaknak az össznépességben
elfoglalt viszonyszámaiból indulnánk ki, a differencia jóval szerényebbnek mu-
tatkoznék. (+ 10,5% a románság javára). 

Hogy a csekélyebb gyermekszám nem általában a magyarságnak, hanem
a kalotaszegi magyarságnak volt sajátja, az igazolható; hogyha ugyanis a mai
Kolozs vármegye néhány magyar többségű községének egyesített népszámát
kormegoszlás szerint vizsgáljuk, a vizsgálat eredményeként megállapíthatjuk,
hogy e községekben nemcsak a kalotaszeginél, de a román környezetinél is
dúsabb volt a fiatal hajtás. A behatóbb elemzésnek arra is ki kell terjeszked-
nie, hogy vajon a fejlődés üteme milyen. A legfiatalabb és az ezt korban előző
két, egyaránt 6 évjáratot felölelő gyermekréteg súlyviszonyát értjük ezalatt.
Minél nagyobb a 6 éven aluliak aránya a 6–11 évesekéhez mérten, annál biz-
tatóbb a fejlődés irama. E tekintetben az országos átlaghoz mérten Kalota-
szeg helyzete az idő tájt határozottan kedvező volt; azonban nem volt kedvező
a román többségű környezethez képest. Ugyanis

100-nak véve a 6–11 évesek
számát volt a 6 éven aluliaké

Kalotaszeg magyar többségű községeiben 121,5
Kalotaszeg román többségű községeiben 129,8
Kalotaszegen összesen 122,4
A környezet: román jellegű községeiben 131,0
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(…) Egészében véve, Kalotaszeg elmaradása gyermekszám terén akkor
még mérsékelt volt. 

A 12–19 évesek két kisebb korcsoportja pedig a magyar falvakban telítet-
tebb is volt, jeléül nemcsak az említett kivételes ok mérsékeltebb szerepének
(kolera), hanem talán annak is, hogy a közelmúltban a magyar és román
ethnikum utánpótlásában is kisebb volt a különbség. 

Érdekes, hogy az öregek aránya Kalotaszeg román többségű, de jelentős
magyar kisebbséget feltüntető falvaiban a legmagasabb. (…) a generáció, amely
az 1910-i népszámlálás 60 éven felülijeit adta, még jóval nagyobb százalékban
volt magyar; márpedig a magyarok egészségügye és ellenálló ereje feltehetőleg
és kivált akkoriban nagyobb volt, mint a csekélyebb műveltségű románságé, s
így közülük többen juthattak fel a magasabb életkorba. (…)

Húsz évvel később a helyzet már jóval komolyabb. A szabatos összehason-
lítás nehéz. Az 1930. évi román népszámlálás községi feldolgozása lehetetlen
életkor-csoportokat kreált. (…)

A »Nagy Szükség« idején nem várhattunk bő utánpótlást. A felfelé emel-
kedés, az elhelyezkedés reményei megfogyatkoztak, a szétszóródás, az elkal-
lódás esélyei megnövekedtek. A vándorlási veszteség nagysága sejtetheti azt,
hogy éppen a produktív korúak azon csoportjában keletkezhettek fogyatékok,
amelyek hivatva volnának a családalapításra, a virágzásra. Az árnyalatok a
kormegoszlás kellő részletezésének hiánya miatt ugyan rejtve maradnak, de
igen közel esik a feltevése annak, hogy a magyarság 20–30 éves korú rétegei
voltak azok, amelyek az idegen uralom idején vándorbotot vettek kezükbe,
és csak megtizedelve állottak a magyarság fajfenntartó, kombattáns táborának
rendelkezésére. És ha ez a réteg keskeny, várhatunk-é széles gyermekréteget?
(…)

Az indexek világítják meg ezt a legjobban.
A 6, illetve 7 éven aluliak 
arányszámaiból képezett indexek 

1910 1930
Kalotaszeg magyar többségű községeiben 100 100
Kalotaszeg román többségű községeiben 102,8 118,7
A környezet román jellegű községeiben 114,2 128,2

A fennmaradás reményei inognak meg az ilyen számsorok láttára. E hat
szám a számokból olvasni tudóknak nagy igazságról beszél. A terjeszkedés elé
meredő gátak nyomorúságairól és keserűségeiről, de arról a jövőről is, amely
– ha az utánpótlás üteme nem javul – Kalotaszeg magyarságára vár. Harminc
év múlva (azaz 1960 körül) a magyar fajfenntartók sorai lesznek megfelelő
mértékben inferiorisabbak a környezethez mérten, nem is szólván arról, hogy
már eredetileg is a román jellegű falvak mutatták a gyermekek nagyobb arány-
számát. A számok logikája könyörtelen, s ha a faj önmagához is az, (a gyer-
mekszám korlátozása, avagy ha a körülmények kegyetlenek a fajhoz), akkor a
leendő számok a magyarság szerepének összezsugorodásáról tesznek majd ta-
núságot. A szám oktatása mégis – élet, a befelé forduló önvizsgálódás okkereső
és eszközlátó leleményének az élete. (…)

Az elhalványult hajnallal szemben az este megsötétedett, elterpeszkedett: a
65 éven felüliek aránya ma a magyarság soraiban – a román öregekéhez képest
– kivehetőleg nagyobb szerepet játszik, mint a múltban. (…)

A régmúlt őrszemei és tanúi a magyar falvakban ma dominálóbbak, mint
egykor. Olyan pozitívum ez, amely a nép jövőjének szempontjából lehangoló
negatívum. Némi vigasz volna ugyan, hogyha ezt a magyar falvak gyorsabban
javuló egészségügyi viszonyaira, a halandóság ütemesebb javulására lehetne
visszavezetni. Ez irányú fogyatékos eszközeink is elegendők ahhoz, hogy az ön-
áltatás e hályogát szemünkről lehántsák. Ezek a vizsgálatok ugyanis félreért-
hetetlenül meg fogják állapítani azt, hogy itt valóban a szenilizálódásnak azon
enyhébb változatáról van szó, amelyet a gyermekszám korlátozására, vagy

éppen egykére hajló vidékeinken (Sárköz, Baranya, Gömör, Bácska stb.) meg-
figyelhetünk. 

Az egész változásban sok a kóros és Kalotaszeg jövendő népi erejét elég
hátrányosan láttató tünet. Elevenedés, renaissance kell ahhoz, hogy ez a nép-
összetétel módosuljon és bizalommal töltse el vizsgálóját. A létfenntartás tör-
vényeitől eltávozóban lévő nép koreloszlása a kalotaszegié. Nyugtalanságot
szerez annak, aki szemléli. Kivált a környezet perspektívájából. 

(…) A legfiatalabb sarjnak a román jelleg fokozódásával kezdettől fogva fel-
lelhető fölénye 20 évvel később még kézzelfoghatóbbá vált. 

Családi állapot. Feltehető volna, hogy a népműveltség tekintetében ma-
gasabb színvonalon álló és foglalkozásilag is némileg differenciáltabb rétegből
– mint amilyen a Kalotaszeg – a fiatalok későbben lépnek házasságra, s talán
többen is tartózkodnak véglegesen a családi élettől. E feltevés helytállósága
esetén a gyermekállományban való elmaradást annyira-amennyire indokol-
hatnók. Sajnos, világos képet s kivált újabb képet nem kaphatunk erről. Ehhez
szükség volna az életkort a családi állapottal községenként kombinált ada-
tokra. (…) Kalotaszeg és a környezet családi állapot tekintetében szinte haj-
szálnyira egyeznek. Gyakorlatilag és statisztikailag valóban hajszálnyira. Bár
a férjes nők részletesebb korelemzése nélkül teljesen végleges ítéletet nem
lehet alkotni, annyi mégis bizonyos, hogy Kalotaszegen nem azért kevesebb
a gyermek, mert a házasok számaránya különösen alacsony. Ellenben bizo-
nyos, hogy a kalotaszegi házasságok átlagos gyermekszáma lényegesen ki-
sebb, mint a környezet házasságaié. Ezt nagyon könnyen valószínűsítjük;
vizsgáljuk meg, hogy száz házas egyénre mennyi 15 éven aluli gyermek jutott;
Kalotaszegen ez a szám 72,6, a környezetet képviselő járások román jellegű
községeiben 83,2.”

MAGYAROK – ROMÁNOK
„Ha azokra az ítéletszerű és a magyarság színe-javát valósággal anti-szelektáló
erőkre gondolunk, amelyek a letűnt viharos századok során – kiváltképpen a
XVII. század második és a XVIII. század első felébe sújtották fajunkat, akkor
hálával kell konstatálnunk, hogy egyáltalában van még közép- és nyugat-Er-
délyben magyarság. (…) Ámbár a Budai Nagy Antalok földje sem volt a leg-
háborítatlanabb, de talán sovány talaja, a nagybirtokok viszonylagos hiánya és
népének különleges kvalitásai okozták azt, hogy kevés kivétellel megtartatott
színmagyarnak ez a szép beszédű, egyenes járású, szépen öltözködő, úri ma-
gatartású nép. Itt beolvadásról, vagy házasságbeli keveredésről szó sincs! 

Ez természetesen nem mondja azt, hogy az egyes községeken belül, így az
egész Kalotaszegen is a magyarság és románság erőviszonyai egyszer és min-
denkorra kikristályosodtak és mintegy megmerevedtek. Van fluktuáció, de eb -
ben – legalábbis az utóbbi 2-3 emberöltő óta – nincs szerepe az asszimilációnak.
Arról azonban egészen bizonyosan nincs szó, hogy a magyarság válnék hűtlenné
fajához és beolvadna a románságba; valamelyes súlytalan román beolvadás egyik-
másik – egyébként is csaknem színtiszta magyar községben – valószínűsíthető.
Ellenben igenis szó lehet és van is szó a két faj eltérő természetes szaporodá-
sáról, különböző vándorkészségéről; alig kétséges, hogy kivált a vándorhajlam-
ban az eltérő igényeknek és műveltségnek is szerepe van. A népesség
konzerválása szempontjából a nagyobb műveltség és igényesség gyengítő,
számapasztó erő. Elvándorlásra késztet. Az eltérő természetes szaporodási vi-
szonyok itt-ott megbolygatták az erőviszonyokat. Mindazonáltal feltűnő szép
stabilitás példáival is sűrűn találkozunk. Mintha valami láthatatlan és íratlan
törvény gondoskodnék a gazdasági szimbiózisban élő két faj elegyültségéről és
a mérték állandóságáról. (…) az erősen vegyes, avagy éppen a magyarság mi-
noritását mutató községekben a csendes faji harcból nagyobb idő távlatában
mintha mégis inkább a román faj kerülne ki nyertesként. (…) Azonban tragikus
összezsugorodásról, elnémuló harangokról szó sincs. Külön elbírálás alá esik
az 1919–1940 közötti intermezzo, amelynek során a sovén célkitűzésekkel
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folyó beavatkozás elég mélyre hatolt, és a fák gyökerére vetette a fejszét. Ár-
talmai nem kicsinylendők. Mindazonáltal az egyes községek népi összetételét
döntően nem tudta befolyásolni, még ha igaz is az, hogy a 32 község közül
25-ben romlott a magyarság aránya. Helyenként, elsősorban Bánffyhunyadon
igen nagy mértékben. Azonban úgy itt, mint egy-két más községben a nép-
számlálás felvételtechnikai praktikái és a magyarétól eltérő ismérv értelmezések
miatt mutatkozott az erős hanyatlás. Bánffyhunyadra elég nagyszámú betele-
pülés történt. Hogy ez komolyabb méretű lehet, annak bizonysága az, hogy a
visszatérés után megtartott census jelentősen több románt mutatott, mint bár-
melyik előző magyar népszámlálás.

Bánffyhunyad nélkül Kalotaszegen a magyarság aránya ma egy halvány ár-
nyalattal még nagyobb is, mint volt 1910-ben Az első népszámláláskor észlelt
arányához képest a magyarság Bánffyhunyad beszámításával is emelkedett.
Nem szabad szem elől téveszteni, hogy Bánffyhunyad vonzó köre nyugat felé
túlnyomólag román és azt sem, hogy a román uralom idejében ingatlan vagyon
juttatása útján is szaporíttatott a románság, ami ellenállóképességét feltehetőleg
a jövőre nézve is stabilizálta. A románság 1930–1941 közti térvesztésében
része van annak, hogy a tisztviselők és az idegen uralom idején magukat külö-
nösen exponáltak és az uralom iránt gazdaságilag is érdekeltek egy része a
bécsi döntés után elhagyta az ország területét. 

Érdemes megemlíteni, hogy a román uralom alatt is akadt, túlnyomó rész-
ben magyar község, amelyben a magyarság aránya az 1910-es eredményekhez
mérten még javult is. (…)”

A MŰVELTSÉGI ÁLLAPOT
„Kalotaszegen – mondja Kós Károly – »a nép általános műveltsége az átlagon
felüli.« A hitújítástól kezdve háborítatlanul kálvinista népét anyagiakban min-
dig szegény, de a művelődésre mindig sokat áldozó egyháza művelődésileg
régtől fogva felkarolta, nyereségnek tartván a »kiművelt emberfő« kötelező
társadalmi eszményét. Nyilván ezért is van az, hogy »soknak van elemi iskolai
végzettségén kívül néhány középiskolai osztályos végzettsége.« A kalotaszegi
embert sok verejtéket igénylő földje nem kényezteti el. De viszont »a föld régi
idő óta már szinte teljes egészében a kisgazda nép tulajdona.« Ahol a föld
nagyon termékeny s ahol a föld kevés ember kezén van, ott zsellérek, béresek,
esetleg jó munkások teremnek, de a műveltség gyökerei nem mélyek, a kultúra
felszínes. Itt annyira-amennyire kifejlődhetik bizonyos civilizáció. Autochton
kultúrához azonban – szerintünk – inkább emilyen milieu alkalmas: ötletre
és többletteljesítményre késztető talaj, mérsékeltebb osztályhelyzeti egyen-
lőtlenségek s ezenfelül valami szerencsés népkeveredés. Tegyük még hozzá,
Kós Károlyt idézve, azt, hogy »általában jómódú, bár nem vagyonos. Földjé-
ből nem élhetne meg, de jól keres. Kereskedik, ipart űz és mindenfelé elmegy
munkára. Nem földmunkára, de félig ipari munkára, mint kőműves, ács, kő-
faragó, asztalos. Férfilakosságának talán 50%-a a földművelésen kívül mással
is foglalkozik. De cselédnek csak a legritkább esetben szegődik.« »Takarékos,
sőt fösvény nép; nem bohém természetű, mint a vele együtt lakó románság
és nem is iszik annyit.« Mindez elég jó diszpozíció ahhoz, hogy ne kelljen
sokat indokolni a statisztika perdöntő számait, amelyek teljes mértékben iga-
zolják fejezetünk első idézett mondatát: »A nép általános műveltsége az átla-
gon felüli.« 

(…) Nemcsak klasszis, de klasszisok és évtizedek választják el a magyar
Kalotaszeget a román környezettől. Nagy-Magyarországon az írni-olvasni tudók
arányszáma évtizedenkint átlag 8-9%-kal növekedett, (lassúbbodó tendenciá-
val); nyilvánvaló, hogy legalább 3 évtizedre kell becsülni azt az időt, amennyi
alatt a román környezet analfabetizmusa a kalotaszegi községek 1930-as szín-
vonalára apad. (…)

A magyarsággal való együttlét, a fejlettebb civilizáció légköre természetesen
a román többségű községek iskoláztatási viszonyait is előnyösen befolyásolja.

E községek a maguk 60–70%-os műveltségi arányszámaikkal tetemesen felül-
múlják a távolabbi román környezet hányadosait. Nem kell természetesen fe-
lednünk azt, hogy a kb. 40%-os kisebbségi nyomatékkal rendelkező magyarság
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a viszonyszámok ennyire is kedvezően
alakulnak. (…)”

ÉLET ÉS HALÁL
„A nemek arányáról, de különösen a kormegoszlásról mondottak mintegy elő-
revetették az árnyékát annak, amit a népesedési mozgalomról mondandók va-
gyunk. Ha nem állanának is rendelkezésre újabb népmozgalmi adatok,
megállapíthatnók az életkor-eloszlás eredményeiből azt, hogy a kalotaszegi la-
kosság születési számában és arányában a környezeténél nagyobb fokú deka-
dencia állott be. 

Ez így is volt. Először lássuk, hogy mi volt a régmúltban (…). 
Nem örvendezhettünk akkor sem Kalotaszeg népmozgalmán. De azt sem

mondhatjuk, hogy a népmozgalmi mérleg vigasztalanul kedvezőtlen lett volna.
Az élet kapuján ugyan sokkal kevesebben léptek be; a 34–39-es differencia a
születések akkori színvonala mellett is közel két klasszis különbözetet jelentett.
Ámde a halandóság is határozottan kedvezőbb volt, kivált a magyar községek-
ben, s így a természetes szaporodásban a különbözet távolról sem volt olyan
nagy, mint a születési arány tekintetében. Kétségtelen azonban, hogy a szüle-
tések többlete mégis kisebb volt, mint a környezetben. Így a civilizáltabb viszo-
nyokra valló alacsonyabb halandóság csak mérsékelte, de nem tudta
kompenzálni a születések terén mutatkozó deficitet. Az élet és a halál mérlege
azonban komoly aggódásra okot mégsem adott. Ha így maradt volna, nem kel-
lene aggódnunk a jövő nemzetségekért. Nagy változás esett azóta! Ez az em-
beröltő a jól egybeszerkesztett néptesteket és azok rendes funkcióit ugyancsak
megbolygatta. Tudjuk jól, hogy ez nem kalotaszegi specialitás. De a változás
mértéke és súlya már ítélőszék Kalotaszeg felett. 

Az alábbi táblázat az 1931–1940 közti születések és halálozások számának
évi átlagát az évtized közepi népességhez való viszonyítás alapján tünteti fel.

1930–1941 népmozgalom 1000 lélekre

Kalotaszeg magyar közs. 673 538 135 23,28 18,60 4,68
”         román    ” 106 73 33 27,71 19,77 8,54

Kalotaszeg összes    ” 779 611 168 23,81 18,68 5,13
A mai Kolozs megye

többi községei 3731 2389 1342 31,54 19,88 11,66
A mai Kolozs m. össz. 4510 3000 1510 29,51 19,63 9,88

Keressük a vigasz momentumokat, a megnyugtatókat, de nem találjuk. Min-
den vonatkozásban romlás! (…) Kalotaszeg magyar községeiben – a környezet-
hez mérten – ma viszonylag még kevesebb a bölcső, valamivel több a koporsó, s
a születési többlet már félannyi sincs mint egykoron. Megjegyezzük ugyan, hogy
a mai Kolozs megyében (Kalotaszeg nélkül) van négy magyar falu s elég sok ve-
gyes község; a nagy többség azonban mégis csak a románságé. (…)

Ismét a mindkét végéről égetett gyertya hasonlatához fordulunk. Ugyanak-
kor, amidőn a magyar községek születési indexe a környezethez mérten 87-ről
74-re esik, a halálozási jelzőszám 90-ről 94 közelébe emelkedik. Kalotaszeg
román községei – melyeknek a mérlege valamikor rosszabb volt a magyar fal-
vakénál – jóformán teljesen azonos relációban maradt a megye többi román
községeivel; (…) Az egész kérdés: a sok irányú romlás (…) mellbevágó. (…)
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Természetesen, ha a halandóságnak a színvonalát az egyes korcsoportokon
belül sikerülne erélyes közegészségügyi intézkedésekkel és talán még inkább a
halandóságot meghatározó gazdasági tényezők kedvezőbb befolyásolásával le-
szállítani, akkor ezt a színvonal-kiegyenlítési folyamatot mérsékelni, elodázni
is sikerülne. Nem kell említeni azt, hogy ennek sokkal bizonyosabb útja-módja
lenne az, hogy ha a kalotaszegi községeknek a végzetes lejtőre jutott születési
dekadenciája megfordulna, s ezzel a népesség elöregedésének folyamata meg-
állítódnék. (…)

Emeljük ki mindenekelőtt, hogy míg 1901–1910 közt kivétel nélkül minden
községben aktív volt a természetes népmozgalom mérlege, addig 1931–1940
közt már három olyan község akadt, amelyben a bölcső és koporsó versenyében
a koporsóé volt a szomorú elsőség. (…)

A halandóság nem alakult olyan egyirányúan és megnyugtatóan, mint ami-
lyen nyugtalanítóan és hiánytalanul dekadensen a születési arány. A legtöbb
köz ségben ugyan szépen javult a hányados, de mégis akadt négy olyan község,
amelyikben a 30-as években magasabb volt a mortalitás, mint a századforduló
utáni években (…). 

A Központi Statisztikai Hivatal lekötelező szívességéből rendelkezésemre
állanak az 1941/42-es népmozgalmi eredmények községenként. Tudjuk, hogy
a nagy fordulat: a bécsi döntés Erdély-szerte, de különösen a Székelyföldön
igen kedvező hatásokat váltott ki a népmozgalom s elsősorban a születések
gyakorisága terén. A későbbi (főleg 1942 utáni) eredmények a területi rész-
letelemzés céljaira már alig alkalmasak, mivel a katonai és munkaszolgálatra
behívottak nem minden vidék népességét érintették egyforma mértékben. Er-
délyen belül azonban az 1941. év egészében s az 1942. év nagyobb fele a
részletes összehasonlítások céljaira is tűrhetően alkalmas. 

Kalotaszegen a születési hányadosnak az említett reneszánszát egészében
véve nem leljük fel, de akad több község, amelyben a születések száma s aránya
nagy lendületnek indult, s maga a természetes szaporodás is jóval kedvezőbb,
mint az 1931–40-es évek átlagában. 

Hiba volna a változás hatását úgy lemérni, hogy az egész előző évtized nép-
mozgalmi számait hasonlítanék az 1941/42-es év átlagaival.  (…)

Azonban egészben véve a két év mégis mond már valamit; a netán szélső-
séges községi adatok jobbára kiegyenlítik egymást, és a több mint 30000 lelket
számláló Kalotaszeg népmozgalmi viszonyainak mértékéül elfogadható e két
esztendő eredménye. (…)

Ha már felvetettük a határmegvonásnak a népmozgalomra feltehetőleg gya-
korolt hatását, érdemes a vizsgálat útját végigjárni. Felettébb mechanikus, de
éppen ezért az önkény vádjával aligha illethető módon különválasztottuk azokat
a magyar többségű községeket, amelyek a bécsi döntés által megvont határtól
légvonalban maximum 5 kilométerre feküsznek és amelyeknek a határmegvonás
feltehetőleg fontos gazdasági érdekeit keresztezte. A másik csoportba soroztuk
a távolabb fekvő községeket, amelyeknek e feltevés szerint a visszatérés osztat-
lanabbul jót jelentett, vagyis amelyeknek jobban ment a dolguk. Ezek számából
a mezőváros jellegét egyes népmozgalmi tüneteivel is igazoló Bánffy hunyadot
leszámítottuk. (…)

Szinte frappáns a változás. A határszéli, jórészt megcsorbított határú vagy
egyébként komoly érdeksérelmet szenvedett községek természetes szaporodása
pontosan felére esett, a távolabb fekvő községeké (Bánffyhunyad nélkül) több
mint 50%-kal javult; e javulás ugyan kizárólag a halandóság szép esésének a
produktuma, de azért a születési arány is lényegesen kevésbé romlott itt, mint
a határmenti falvakban. (Utóbbiak születési indexe – az első periódusét 100-
nak véve – 84,8, míg a távolabb fekvő községeké 90,1). (…)

Ami az egyiknek áldás, a másiknak átok! A határszéli községek népmoz-
galmának a törése általános és egyben teljes. A születési arány zuhanása mel-
lett még a halandóság is romlott valamivel. A bennebb fekvő községekben a
születési ráta alig romlott, a halandóság jelentőset javult. A szaporodás meg-

nyugtató iramban emelkedett. A regeneráció jelei. Teljes szerepcsere a két
kategória között.

Adatot adatra halmoztunk, de maga a probléma szinte érintetlen maradt.
Benne szunnyadt az anyagban. Mintha félt volna megszólalni. S kissé magunk
is félünk megszólaltatni. A helyi ismeretek elégtelensége s a számanyagnak –
a tudomány igényeihez mérten – elégtelen tagoltsága okából. A tények pontos
ismeretének viszonylagos hiányában a látás fegyveréhez folyamodunk, vállalva
az ezzel járó kockázatot. 

Kalotaszegen a népesség szaporodása a múltban is csak mérsékelt volt. A de-
kadencia, amely helyenként egykére és általában is igen széles körű gyermek-
szám-korlátozásra vall, mégis új tünet. Okai közt vannak olyanok, amelyek
inkább csak tünetek, mélyebben fekvő s a statisztikus által nehezen kitapogat-
ható okok folyományai. Hogy a nagyobbodó igények s kivált a költséges, szép
népviselet, a családgazdálkodás szempontjából árnyoldalakat jelentő »cifrálko-
dás« egyik ilyen tünet, ebben nem kételkedünk; még ha népszerűtlen és »ma-
radi« is ez a felfogás. De hiszen régen is különlegesen és költségesen
öltözködött Kalotaszeg! Vagy ma és tegnap, eszmények devalválódásának, aka-
dályok tornyosulásának közelmúltjában fontosabbá vált a külsőség és nehezebbé
a szükséglet biztosítása? A jövőtlennek látott és kelletlenül várt kis jövevények
azért is gyérültek volna, mert a mának élés és a jövőtől félés igézetétől depri-
málódott közvélemény a színvonalon maradás külsőségeit hathatósabban pro-
pagálta? Ennek oka? A népjellemben fekvő ősi ösztönökkel: a kitűnni vágyással,
az esztétikai szükségletekkel és szokásokkal kellene jobb ismeretséget kötni és
vitába szállani. De mégis ismételten hangoztatjuk: régen is cifrálkodtak, s a
családi fészkek mégsem voltak olyan néptelenek és hidegek, mint ma. A fő ok
nem ez. Csak szál az okok szövedékében. 

Az igények növekedtek? Igen. De ez nem csak kalotaszegi jelenség. Viszont
feltehető, hogy mivel e nép eredetileg is igényesebb volt, a fokozódással szembe
szegeződő nehézségek már nyomósabb áldozatokat igényeltek. A népesebb
család okozta költségek mérlegelése éppen az igények növekedésének velejá-
rója. 

Az igények kielégítése elé háruló akadályok legalábbis lépést tartottak az
igények növekedésével. A kollízió élesebbé vált. 

És mennyi inogás, bizonytalanság volt a megszállás idején! A családnak, a
növekedésnek pedig mennyire kell a bizonyosság! Különösen annak az óriás
többségnek a számára, amely a teljes hit és a teljes hitetlenség állapota között,
valahol a középen él, és amelynél az igények már fellépnek, s a közműveltség
nem áll egészen alacsony fokon. Az ütközésnek új meg új tápja támadt. A gyer-
mekek elhelyezkedése, taníttatása, jövője, maguknak a felnőtteknek a tisztes-
séges érvényesülése egyre nehezebbé vált. Az anyagi lecsúszás lehetőségei
sokasodtak s ezek a különben sem hiányzó konsziderációs hajlamot fokozták. 

De ne írjunk mindent, a kelleténél is többet az idegen uralom magyar élet-
teret csökkentő befolyásának a számlájára. Bár csak enyhén sejttettük is e pár
szóval azt, hogy a csodálatosan ösztönös és öntudatos, a térfoglalás eszközei-
ben nem válogató és az erők megbénításában, gúzsba kötésében nem pihenő
impérium kártevéseit, alig ellenőrizhető hajszálerek közvetítésével érvényesülő
rontó erejét nem szabad lebecsülnünk. Kalotaszegen különösen nem! Hiszen
egy felettébb individuális lelki beállítottságú, a maga lábán élni szerető és tudó,
szolgálni nem szívesen menő, egyéni kezdeményezésre képes, sőt ezzel élő-
haló nép került itt olyan idegen uralom alá, amely a megélhetési s kivált ha-
szonszerzési forrásokat jelentő pozíciókat az uralkodó faj és érdekeltjei számára
kisajátította. De belekerült ez a külseje s életformája szerint egyaránt individu-
ális nép egy olyan korszakba is, amely a közhatalmi omnipotencia folytonos
térfoglalásával, a beavatkozás szellemének erősbödésével éppen azt a géniuszt
és mozgató erőt támadja meg, amely a szűk határú, sovány talajon megélni
nem tudó fajnak a többletet jelenti: a vállalkozás, a kereskedés, az egyéni kva-
litások maradéktalan érvényesülési lehetőségét. Ez pótolta ki a korlátolt milieu
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erőforrásait. Elvégre görbe utakra is tévedtek némelyek a faji sovinizmus és az
állami omnipotencia gúzsba kötéseit lerázandó. Ámde ez hihetőleg kicsiny ki-
sebbség. És vajon a gyermekszám végzetes és végletes apasztása maga nem
szintén »görbe út«-e? 

A kalotaszegi mikrokozmosz minden bizonnyal még mindig egyoldalú di-
agnózisa kialakulóban van: a kollektivizmus irányába elhajló kornak és a kor-
rupcióval nászt ülő sovinizmus kórjának az áldozata Kalotaszeg népe.
Bizonyosan nem csak ennek. Ha valahol a ruha és a pompa luxusa minden áron
kikényszerített szükségletté válik, ott a gyermek és a család előbb-utóbb lu-
xussá, s a legnemesebb értékek másodrendűekké degradálódnak. Itt a lelki élet
gyökereivel is valószínűleg bajok vannak. Materiális életszemlélet? Szó és ítélet,
amely ércfedezetet akkor nyer, hogyha más vidékek, fajok lelkülete, az élettel
való szemben állása tárgyilagos serpenyőbe vettetik, s mellette Kalotaszeg köny-
nyűnek találtatik. 

A mondottakat így foglalhatnók össze: az élettér megszűkült. Az élet sok-
oldalúsága megszürkült. Ha nem vehet földet, nem bérelhet tetszése szerint
erdőt-legelőt, ha nem kereskedhetik tetszése szerint állattal-fával, ha nem is-
koláztathatja s nem helyezheti el gyermekét ott és úgy, ahogy a család érdeke
megkívánja, akkor a feleslegesség és a reménytelenség érzése támad fel a ka-
lotaszegihez hasonló átlagemberben. Minél több a ráció és minél kevesebb a
mysztika. Úgy nézzük: az előbbiből túl sokja, utóbbiból túl kevese van a kalo-
taszegi magyarnak, fantáziája és művészi érzéke ellenére is. Örülnénk, hogyha
a nép hivatott ismerői revízió alá vennék ezt a klasszifikálásunkat. 

Ami a mondottakon felül van: azt elvégezték – kivált a városhoz közel – a
versenytől sarkallt s nem ritkán sovén érzelmektől is vezetett lelkiismeretlen
orvosok. Érdemes volna egyszer hitelt érdemlően végére járni azoknak a szál-
longó híreknek, amelyek fölöslegesen elvégzett petefészek-kiirtásokról s művi
abortusok légióiról szólnak. A mindinkább vállalt és kényszerült cselédsors
vajon mit ártott a szülő tevékenységnek, a biológiai állapotnak? Ismét egy kér-
dés, ami pozitív felelet híján inkább csak a nyugtalanító fantáziához szól. 

Látjuk, íme a túlságosan leegyszerűsített és mégis elég sokféle közvetlen és
közvetett okot, amely Kalotaszeg új generációiban rendeket vágott, a virágokat
bimbóiban elhervasztotta. Az említettek – mindenekelőtt az életforma átmeneti
(impériumváltozással összefüggő) és állandó irányzatából folyó (kollektivizáló-
dás) sérülései – kollíziót teremtettek egyrészt a családalapítás és gyermeknem-
zés öröme és másrészt az egyéni érdek közt. A jövőt a jelenért eltemető Ézsau
szemléletű önzés erősebbnek bizonyult a nagy család, a magyar közösség ér-
dekeinél, amely a bő virágzást követelte volna. Véglegesen? A válasz attól függ,
hogy egyengetjük-e útját egy olyan közösségi életnek, amely az egyéni kezde-
ményezést, a kiválóbbak érvényesülését, a sajátos értékek hiánytalan kibonta-
kozását, a munkatöbbletek lehető jutalmazását nem üldözendő bajnak, de a
haladás lendítő kerekének vallja. Az ilyen közösségi életben hívők mernek és
tudnak olyan szintézisek felé törekedni, amelyek meghagyják a köznek mara-
déktalanul azt, ami a közé, de meghagyják az egyénnek azt, ami maradéktalanul
az egyéné. Egy általános népesedéspolitikának rég hirdetett magva ez. Mikro-
kozmosz testére szabott. De úgy véljük: különösképpen talál mikrokozmo-
szunkra: Kalotaszegre. A színhely értékéhez szabott s a tehetségesebbet
szorgalmasat jutalmazó s a felelős termelésre, találékonyságra serkentő adó,
másrészt pedig az örökösödési jognak a többgyermekes családok érdekében
való gyökeres reformja megszabadítaná sok hibájától s vele népesedési prob-
lémájától a színfoltos Kalotaszeget. 

Nem kétséges az, hogy a házassági termékenység fokozásának s a népegész -
ségügy gyökeres javulásának – az említett, általános előfeltételeken kívül – van-
nak mindenütt helyi eszközei is. A két eszközcsoportnak együtt kell hatniuk,
hogy tömítve s időállóbban érvényesülhessenek a jó hatások. 

Ezek a lokális segítségek sokfélék lehetnek. A legelső közülük pl. szintén
inkább csak előfeltétel s a helyi irányító szervek hatalmi körén túlmenő medi-

cina. Ha ugyanis együtt volna az erdőben-legelőben gazdag havasalja, s a ga-
bonatermesztő, vállalkozó magyarok medencevidéke, akkor az élettér nemcsak
a területnövekedés arányában nőne, de azon túlmenőleg: a gazdasági funkciók
egész seregének ugyanis éppen ez az egység az előfeltétele. Ma nincs együtt
az egymásra utalt két terület. 

Ha igaz az, hogy a magyarság s kivált a kalotaszegi magyarság minőségbeli
többlet, akkor ebből az folyik, hogy mezőgazdaságban, népiparban s talán még
gyáriparban is a maiaknál különb teljesítmények volnának várhatók. Ez az érté-
kes sziget megérdemelne egy középfokú mezőgazdasági szakiskolát, kísérleti
teleppel, mintagazdasággal. Hogy a sovány talajt az értelem kövérítse és hozzon
ki belőle különbet, nagyobb faji értékűt. A legjobb minőségű vetőmag, az érdes
klíma mellett kitermelhető legalkalmasabb gyapjú, a legjobb minőségű lencse-
fajta, a legracionálisabb és legnagyobb hozadékra képesítő méhlegelők, a legjobb
testalkatú bivalyok, a legjobban tejelő tehenek okos és talán törzskönyvezéssel
is előmozdított szelektálása: egytől-egyig kötelező alkalmak a nemes versenyre.
Egy komoly, a mai mérai méreteit messze felülmúló tejfeldolgozó telepet kellene
létesíteni. A dán szövetkezetek alapelveit és becsületes prosperitásuk apró fo-
gásait egyaránt alkalmazva. Bánffyhunyad jó székhelye lehetne; Kolozsvár és
Nagyvárad mindent könnyen felvenne, s az állattartás haszna megnövekednék. 

Az ízlés, a művészet és a szorgalom – pénz. Kőrösfő beszélhet erről. Az al-
kotáshoz anyag is kell. Egyre kiáltóbb e téren az ínség. El kell látni mindenáron
azt az ötletgazdag népet selyemfonállal, színes gyapjú, illetve gyapotszállal, a
netán hiányzó vászonanyaggal és meg kell szervezni felelősségteljes altruizmus-
sal vagy – ami ezzel tulajdonképpen egyet jelent – a szövetkezésben rejlő okos
önérdeket igába fogva: az értékesítést. Egyszeriben kitágulnak a szűk község-
határok, és megnő az élettér, megnő a becse, a rációja a családi segítő munka-
erőknek. Hogy a fafaragászat művészetileg értékes termékeire ugyanaz áll:
kézenfekvő. Az is, hogy a fában gazdag távolibb vidékek gravitációs központja,
Bánffyhunyad fafeldolgozó gyárakat s a nép adottságait is tekintve – elsősorban
bútorgyárat kapjon. És vajon Bánffyhunyad, a szokatlan méretű nagy állatvá-
sárok színhelye nem volna-e alkalmas hely bőrfeldolgozó gyár számára? (Mel-
lékesen bőrdíszműiparra is gondolunk.) 

Tarka lehetne ez a terület foglalkozásilag, egzisztencia-források tekintetében,
akárcsak tarka népviseletileg és népének művészi hajlamait illetően. 

Mindezek azonban igazi értelmet és lendítő szárnyakat akkor kapnak,
hogyha a terjeszkedés és a boldog virágzás elemi indítékait mozgásba hozó és
fentebb vázolt általános népesedéspolitikai eszközöket mint keretet és mint lég-
kört megvalósítjuk.” 

Zárásul emlékezzünk Schneller Károly egy felvezető mondatára: „A statisz-
tikus ott áll a rostáló idő kereke mellett és szorongó szemmel vizsgálja: miként
rostálja a népeket, a fajokat vagy az egyes társadalmi rétegeket a számfejlemé-
nyekkel terhes idő.”

Ez a tanulmány egyformán lehet érdekes a magyar néphagyomány egyik
kincsesházának nevezhető Kalotaszeg sorsa iránt érdeklődőknek, és ha felis-
merjük a folyamatok bonyolultabb szálait, akkor egész Erdély magyarságának
demográfiai sorsával kapcsolatban érdeklődőt is több tekintetben segít eliga-
zodni. A születés és halálozás hatást meg nem kérdőjelezve, arra kell figyel-
meztetnem az olvasót, hogy Erdély demográfiai sorsát mindez befolyásolta
ugyan, de nem döntő, hanem kiegészítő módon. A döntő, az elkerülhetetlen
történelmi és járványügyi események minket létszámunkban folyamatosan sújtó
sora mellett a bevándorlás volt. Hiszen már a balkáni transzhumáló vlahság
északra vonulása elindította a folyamatot, s aztán erre a román fejedelemségek
mostoha körülményei tették fel a koronát, főleg a XVIII. század fanarióta évti-
zedeiben. Az, hogy a nyomás elől bevándorolt románság még jobban is szapo-
rodott, ezt csupán tetézte.

A mai, véglegesen vesztes állapotot aztán a kommunizmus leple alatt elért
betelepítési politika állította be. A módszerek nyíltak és gátlástalanok voltak.
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Az unióba történt belépést követően metodológiai változás történt, de a cél nem
módosult. Sem a Kalota partján, sem egész Erdélyben, illetve a Romániához
csatolt magyar területeken.

y

Szemle
Bartha István: Idegen nyelvű magyar folyóirat 1944/5.

Minden jel és ennek megfelelően minden vélemény már több mint 100 eszten-
deje arra mutat, és arról szól, hogy rossz az imázsépítő képességünk, vagy nem
is a képesség, hanem az erre irányuló igyekezet, főleg az erre szánt anyagi ál-
dozat. Sikeres szomszédjaink ennek az ellenkezőjét mondhatják el magukról,
s övék a legfőbb bizonyíték: Trianon és Párizs. Alább az ún. Horthy-korszak e
téren végzett munkájának egy szeletéről kapunk képet.  

„Az első világháború elvesztése és a magyar állam széthullása ébresztette
rá a magyar közvéleményt s a megmaradt országcsonk felelős irányítóit arra,
hogy mennyire nem ismeri Európa Magyarországot és a magyarságot. A dua-
lisztikus korszak magyar értelmisége alig méltatta figyelemre azt a szívós és jól
szervezett propagandamunkát, amelyet a monarchia háttérbe szorított nemze-
tiségei folytattak nyugaton a monarchia léte s benne a két vezető népelem, a
német és a magyar ellen. Ennek a munkának az élén a csehek jártak, akik a
magyar–osztrák kiegyezés által kisemmizve érezvén magukat, kíméletlen had-
járatot indítottak a nyugati közvélemény, elsősorban a franciák monarchia-elle-
nes befolyásolására. Franciaország önként kínálkozott szövetségesül: 1871
után keleten kereste a nagyra nőtt németséget ellensúlyozó erőt, az »antigermán
koefficienst«, s mivel a monarchia hivatalos külpolitikáját s vele a német és ma-
gyar népelemet a szövetségi szálak mind szorosabban a német birodalomhoz
kapcsolták, magától értetődően fogadta el a dualizmus ellenségeinek bizonyuló
nemzetiségek felkínálkozását. A román és a szerb propaganda szálai is egyre
sűrűbbre szövődtek nyugat felé, s a monarchia nemzetiségeinek ügye az egész
nyugati világ érdeklődését felkeltette, amikor tehetséges és ügyes szószólója,
Scotus Viator megkezdte tevékenységét. A világháború alatt a propaganda el-
érte a tetőpontját, Franciaország learatta Duna-táji kapcsolatainak gyümölcseit,
a béketárgyalásokon irányító szerephez jutott s a monarchia területének újjá-
rendezésénél rajta keresztül szinte korlátlanul érvényesülhettek a magyarellenes
igények. A magyarság a háborúból nemcsak területében, de jó hírében és be-
csületében is megcsonkítva került ki: a háború felidézésében és a nemzetiségek
elnyomásában elmarasztalva elölről kellett kezdenie mindent, hogy magát re-
habilitálja és igazi mivoltában mutatkozzék meg a nyugat előtt.”

Példaként nem mulaszthatjuk el itt azt a levelet felidézni, amelyet a franciák
bukaresti kormánymegbízottja küldött Clemanceu-nak a béketárgyalások előtt,
s melyben arra figyelmezette őt, hogy minél nagyobb területet kell a románok-
nak adni, mert ez egy olyan ország, amelyet a franciák nyugodtan tekinthetnek
egyféle gyarmatuknak, ahol minden érdekük érvényesül. 

„Égető szükség volt az önigazolásra annál is inkább, mert a nagyra nőtt
szomszédok a fiatalság lendületével és aggálytalanságával építették tovább a
rágalmak falát a szűk térre szorított magyarság köré. Bár céljukat reményeiken
felül elérték, a szerzemény biztosítása s az ítélőbírák szerepét játszó hatalmak
lelkiismeretének elaltatása miatt kiépített propagandaszervezetük fokozódó
energiával dolgozott tovább. A magyar felvilágosító tevékenységnek ezzel szem-
ben nemcsak a győztes hatalmak ellenséges közönye állott az útjában, hanem
a tönkrement ország szánalmas szegénysége is. 

A Trianon utáni évtizedek kultúrpolitikája mégis tiszteletreméltó erőfeszíté-
seket tett, hogy ne csak hangoztassa a magyar kultúrfölényt a szomszéd né-

pekkel szemben, hanem annak bizonyítékait meggyőző formában a világ elé is
tárja. A magyar tudomány külföldi kapcsolatainak a megszervezése, a magyar
irodalom útnak indítása nyugat felé ezekben az években történt, s az ekkor le-
rakott alapokon már nagyobb nehézségek nélkül épülhettek ki a harmincas évek
fejlettebb, gyümölcsözőbb nyugati kapcsolatai.

A magyar ügy külföldi térnyerése a külföldet járó magyar tudósok, az ösz-
töndíjasok csapatai és a Magyarországot ismertető könyvek mellett nem kis
mértékben az idegen nyelveken megjelenő magyar folyóiratoknak köszönhető.
A folyóiratnak a könyvvel szemben való nagyobb mozgékonysága, az aktuális
követelményekhez való alkalmazkodása lehetővé tette, hogy abban a széles fron-
ton folyó háborúban, amelyet a magyar szellem a Nyugat megnyeréséért foly-
tatott, elsőrendű fegyverként használják fel. A folyóirat sokoldalúbb, a széles
tömegek számára hozzáférhetőbb, a különböző rétegek színvonalához is hajlé-
konyabban tud alkalmazkodni, s a magyar kultúrdiplomácia –, amely Trianontól
kezdve hivatalosan is, de különösen néhány lelkes, önzetlen magánembernek
az odaadó munkája nyomán – mind nagyobb területekre terjesztette ki ható-
körét, jó támogatást kapott az idegen nyelvű magyar folyóiratokban. 

A magyarság nemismerését nemcsak azoknál a népeknél panaszolhattuk
fel joggal, amelyek a távoli Nyugat-Európában éltek. A magyar–német kultu-
rális kapcsolatok nyugtalan lelkű, izzó tettvággyal eltöltött apostola, Gragger
Róbert sok személyes tapasztalat alapján írta az Ungarische Jahrbücher meg-
indulásakor, 1921-ben, hogy még a tanult németeknek a magyarságról való
elképzelése is egész sereg félreértésből tevődik össze. Ezért tűzte ki folyóirata
céljául, hogy a magyar tudományt kiszabadítsa a nyelvi elszigeteltség béklyó-
iból s kaput nyisson a magyar nyelvre, történelemre és kultúrára vonatkozó
kutatások eredményének Németország felé. A folyóirat első számában közölt
munkaterv jóval több a hasonló kezdeményezések szokásos programadásai-
nál. Szerepel benne az antropológiai és néplélek-kutatásoktól kezdve a tör-
ténelmen, jogon át a közgazdaságig a tudományok minden ága; külön kiemeli
a jellegzetes magyar államművészet vizsgálatát és a finnugor-indogermán ro-
konságnak nyelvtudományi alapon való kutatását. Mindenütt fontosnak tartja
a magyar kultúrának az egyetemes európaival, különösen pedig a némettel
való összefüggéseit. S ehhez a programhoz a folyóirat közel negyedszázados
fennállása alatt mindig hű is maradt. Gragger korai halála után irányítása Far-
kas Gyula kezébe került, aki elődjéhez hasonlóan a magyar tudományosság
tükörképévé igyekezett a lapot kifejleszteni. Az egy-egy problémakör köré
csoportosított füzetek a legjobb magyar tudósok tollából hozták a magyar tu-
dományos kutatások eredményeit, gyakran szóhoz jutottak azonban német
szakemberek is, s a német tudomány mai délkelet-európai szaktekintélyei
közül nem egy tartozott az Ungarische Jahrbücher fiatal berlini szerkesztő-
gárdájához. Ma is az egyetlen folyóiratunk, amely a német tudományos körök
teljes bizalmát élvezi s ezt hűvös tárgyilagosságával, a tárgykörében és hang-
jában egyaránt megnyilvánuló emelkedettséggel és a propagandafogások ke-
rülésével érte el. Bibliográfiai összeállításai, amelyek igyekeznek a lehető
teljes magyar tudományos termelést felölelni, a délkeleti problémákkal fog-
lalkozó német tudósok számára nélkülözhetetlenek. Elterjedettsége ennek
megfelelően kielégítő: a német birodalom minden tudományos intézményében
megtalálható, a berlini egyetemi magyar intézet barátainak társaságán, majd
az 1940-ben alakult Német–Magyar Társaságon keresztül pedig eljut a tár-
sadalom művelt rétegében azokhoz is, akik a magyar kérdések iránt érdek-
lődést tanúsítanak. 

Vegyes nyelvű folyóiratnak indult, de 1942-ben teljesen német nyelvűvé vált
a budapesti tudományegyetem kelet-európai intézetének a folyóirata, az
Archivum Europas Centro-Orientalis. Létesítését 1935-ben az a felismerés
tette szükségessé, hogy Közép-Kelet-Európa politikai és gazdasági jelentősé-
gének növekedésével ez a térség mindinkább bekerült a tudományos érdeklődés
előterébe, s Magyarország számára múltja és elhelyezkedése egyaránt paran-
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csolóan írta elő, hogy a tudományos kutatásokból az őt megillető részt kivegye.
Az Archívum érdeklődési területe így jóval szűkebb lett, mint az Ungarische
Jahrbücheré s magatartása is határozottabb, mert a délkelet-európai tér poli-
tikai feszültsége természetszerűen éreztette hatását a tudományos kutatásra is
és a magyar kutatóknak nemegyszer kellett szomszédaink politikai elfogult-
ságtól vezetett tudósaival szembeszállni. Elévülhetetlen érdeme a Lukinich
Imre irányítása alatt álló folyóiratnak, hogy lehatolt a magyar–román kérdés
vitaanyagának a gyökeréig s azt tudományos feldolgozásban s elfogulatlanul
csoportosítva a világ elé vitte. A lap körül alakult ki az erdélyi problémát fel-
dolgozó fiatal tudós kör, benne láttak napvilágot Gáldi László, Tamás Lajos,
Kniezsa István, Elekes Lajos idevonatkozó legjobb munkái, itt világította meg
Alföldi András a Kárpát-medence római kori történetét, Deér József Magyar -
ország államjogi helyzetének tisztázásában szerzett nagy érdemeket a magyar–
horvát közjogi viszony gyökereinek és a magyar királyság megalakulása
körülményeinek a vizsgálatával, s itt láttak napvilágot Hadrovics László példa-
szerűen tárgyilagos dolgozatai a magyarság és a déli szlávok kapcsolatainak
köréből. 

A nemzetiszocialista Németország politikai jelentőségének növekedésével
új értelmet nyertek a magyar–német kulturális kapcsolatok is, a politikai síkon
való együttműködés pedig kívánatossá tette olyan orgánumok életre hívását,
amelyek szélesebb német rétegek számára is lehetővé teszik a magyarság helyes
megismerését. A két nép ilyen értelemben való közelebb hozására alakult meg
1940-ben a Magyar–Német Társaság, s indult meg Ungarn címmel a Társa-
ság havi folyóirata. Szerkesztőinek, Pukánszky Bélának, és Gál Istvánnak tárgy-
ismerete és lelkes munkája rövid idő alatt olyan színvonalra emelte a lapot,
amelyen valóban tökéletesen eleget tesz rendeltetésének. A magyar tudományos
kutatás eredményei népszerűsítő színvonalon kerülnek bemutatásra benne, a
történelmi problémák során különösen a magyarság európai hivatásával s a ma-
gyar–német kapcsolatokkal összefüggő kérdések szerepelnek sokat, de a ma-
gyar föld, nép, társadalom, gazdaság bemutatására is bőségesen van hely.
Elsősorban azonban az a körülmény biztosít nagy jelentőséget az Ungarnnak,
hogy az egyetlen német nyelvű folyóiratunk, amely a klasszikus és a mai magyar
irodalom legjobb alkotásainak tolmácsolását is feladatának tekinti. Vörösmarty,
Petőfi, Arany, Ady, Tompa, Reviczky, Babits, Kosztolányi, Móra, Krúdy, Móricz
mellett a ma élők, Illyés, Nyírő, Márai, Erdélyi József, Mécs László, Szabó Lő-
rinc, Cs. Szabó, Németh László alkotásai jutottak el benne a német közönséghez
olyan fordításban, amelyért a szerkesztő ízlése vállal kezességet. Szemlerovata
hű tükre a magyar–német viszonylatban megjelenő műveknek és kulturális ese-
ményeknek. Elterjedtségét a Német–Magyar Társaság birodalmi szervezetei
is előmozdítják azáltal, hogy tagjaikhoz rendszeresen eljuttatják. 

A politikai és kulturális kapcsolatoknál talán még fokozottabban elmélyült a
viszony gazdasági téren Magyarország és a német birodalom között. A német
felemelkedés gazdasági következménye az lett, hogy a birodalom délkelet-
európai országait csaknem teljesen a maga érdekkörébe vonta be, de ennek a
helyzetnek a tartóssá tétele és továbbfejlesztése érdekében a német szaktudo-
mány is nagy apparátussal dolgozta ki az új gazdasági rend elméletét. A gaz-
daságelméleti kérdések tisztázása az új gazdasági térség többi állama részéről
is fontos feladat volt s szükségesnek látszott, hogy Délkelet-Európa gazdasági
jövőjének kialakításánál Németország mellett a többi érdekeltek is hallassák
szavukat. Ennek a felismerése hívta életre 1941 nyarán a Donau-Europa című
folyóiratot, amely Közép-Európa egyik legképzettebb közgazdaság-elméleti
szakemberének, Surányi-Unger Tivadarnak a szerkesztésében a dunai államok
gazdasági és társadalmi problémáinak feldolgozását tűzte ki feladatául. Már a
cím is szimbóluma annak a szemléletnek, amellyel a folyóirat a kiválasztott
problémakört nézi: a Duna-tájat a folyó egységgé kapcsolja össze, maga a táj
azonban átmenet Kelet és Nyugat között, így a táj problémái is közösek, nem
határolhatók azonban el a szomszédos tájaktól, hanem azokkal is szerves össze-

függésben vannak. (…) Így a Donau-Europa gazdasági és társadalmi területen
fontos tényezője a Duna-táji kis népek annyira kívánatos megértésének és
együttműködésének. Olvasottsága jelentős: Németországban eljut a politikai
és gazdasági élet legfontosabb személyiségeihez is, de nagy a tekintélye a többi
szomszédos állam szakköreiben is. 

Könnyebb műfajú, de talán a legelterjedtebb német nyelvű magyar folyóirat
a Marjay Frigyes szerkesztésében megjelenő Das schaffende Ungarn. Ez az
ötödik évfolyamában járó képes riportlap a mindennapi magyar életből közöl
aktualitásokat a legszélesebb rétegek számára, helyet kapnak benne a politika,
a háború, a gazdasági élet, a képzőművészetek, színház, film és sport, sőt a
könnyű szépirodalom is. 

A felsorolt folyóiratokban többé-kevésbé ismertetésre kerültek a magyar tu-
dományos kutatások eredményei is, rendszerességgel és részletesen azonban
talán csak az Ungarische Jahrbücherben. A magyar tudományos eredmények-
nek a külfölddel való rendszeres ismertetésére indította meg a Tudományos
Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége 1943-ban a Litteraria Hun-
garica című negyedévenként német nyelven megjelenő bibliográfiái folyóiratot.
Tekintve, hogy a természettudományi irodalom eredményeinek idegen nyelven
való ismertetése rendszeresen folyik, az új folyóirat csak a szellemtudományokra
korlátozta figyelmét. Jelentősége, hogy nemcsak a kiválasztott tudományszakok
részletes bibliográfiáját adja, hanem azokról összefoglaló beszámolókat is
közöl, amelyekben kitűnő szakemberek értékelik ki a kutatásokban fejlődést je-
lentő mozzanatokat. 

Németország mellett nyugat felé Olaszország volt a másik állam, amely a
békekötések utáni években nem fogadta gyanakvással vagy ellenszenvvel a
magyar közeledést. A történelem századai során a magyarság nemcsak a latin
kultúrával kapcsolódott össze elválaszthatatlanul, hanem politikailag, gazdasá-
gilag és az egyházon keresztül is számtalan szál kapcsolta az olasz félsziget-
hez. A XIX. század folyamán a politikai kapcsolatok kölcsönös rokonszenvvé
mélyültek el, amit a világháború intermezzója sem tudott tartósan megszakí-
tani. A monarchiából kivált Magyarország közeledését Olaszország a régi ba-
rátsággal fogadta, a közeledés kezdeményezőinek itt nem is kellett úttörő
munkát végezniök, mert az olasz társadalom sokkal többet tudott Magyaror-
szágról, mint általában a nyugati népek. A Magyar–Olasz Társaság már 1921-
ben megindította a Corvina című folyóiratot, amely Berzeviczy Albert, Gerevich
Tibor és Zambra Alajos irányítása alatt főleg a történelem, irodalom- és mű-
vészettörténet problémáit ismertette az olasz olvasóközönséggel. Különösen az
olasz–magyar történelmi kapcsolatok gazdag múltja bizonyult kimeríthetetlen
forrásnak a folyóirat írógárdája számára. A fasiszta Olaszországgal való politikai
barátság elmélyülése természetesen a kulturális kapcsolatok fokozódását is ma-
gával hozta. A Corvina 1938-tól új sorozatban, az addigi szerény terjedelem
helyett havi füzetekben jelenik meg, kibővülve szépirodalmi, művészeti és kri-
tikai rovatokkal. Ugyancsak a politikai kapcsolatok elmélyülése és a háborús
együttműködéssel párhuzamos gazdasági érdekközösség hívta életre 1941-ben
a Rassegna d’Ungheria című havi folyóiratot. A R. Mosca által szerkesztett lap
érdeklődési köre inkább az aktuális politikai, gazdasági és társadalmi problé-
mákat öleli fel, s cikkei jobbára az ezeken a területeken bekövetkezett esemé-
nyekkel, változásokkal vannak kapcsolatban. Változatos tartalmából jelentősek
a különböző szemle rovatok, a napi eseményeket naptárszerűen összefoglaló
krónikák s az okmánytár, amely a nemzetközi kapcsolatok jelentősebb aktáit
gyűjti össze. 

Német és olasz földön aránylag nem ütközött nagy nehézségekbe a ma-
gyarság megismertetésének a munkája, s talán csak az anyagi nehézségek
okozták, hogy az csak a legutolsó években bontakozott ki a régóta kívánatos
méretekben. A nyugati államokban, Franciaországban és Angliában azonban
az anyagi nehézségekhez még az az ellenséges hangulat is járult, amely a há-
borúból maradt vissza s amelyet csak növelt ellenségeink ügyes és eszközök-
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ben nem válogatós propagandája. Francia földön a Revue des Études
Hongroises megindítása (1923) volt az első kísérlet a magyar tudományos
problémák rendszeres ismertetésére. Az Akadémia égisze alatt kiadott folyóirat
szerkesztésében Eckhardt Sándor és Baranyai Zoltán irányítása mellett a fran-
cia kultúra magyarországi híveinek a legjobbjai (Müller-Molnos Lipót, Hankiss
János, Birkás Géza, Bárczy Géza stb.) vettek részt. Tárgyköre felölelte a szel-
lemi tudományok egész területét: a filozófia, filológia, történelem és irodalom
köréből hozott tanulmányokat, kiegészítve krónikával, kritikai rovattal és a
francia nyelvű, magyar vonatkozású irodalom bibliográfiájával. Bő teret szán
a finnugor nyelvészeti és néprajzi kutatások ismertetésének is. Az 1930-as
évek végén a folyóirat beszüntette megjelenését; örökébe 1943-ban a Revue
d’Histoire Comparée lépett, azonban teljesen új, az idők és a körülmények kö-
vetelményeihez alkalmazott célkitűzésekkel. A szerkesztés munkáját: Eckhardt
Sándor, Lajti István, Kosáry Domokos és Benda Kálmán végzik, s az Études
Hongroises új sorozataként megjelenő folyóirat lapjain elsősorban történeti ta-
nulmányok látnak napvilágot. Csak részben célja azonban a magyar történet-
tudomány eredményeinek francia nyelven való ismertetése: a Kárpát-Európa
fogalma alá tartozó, nemcsak gazdaságilag és geopolitikailag, de történetileg
is összefüggő tájat választotta ki vizsgálódási tárgyául s ezzel olyan magas-
rendű célkitűzést igyekszik megvalósítani, amilyennel az európai folyóiratok
munkaprogramjaiban nemigen találkozunk. Ebben a munkában a szerkesztő-
ség szorosan együttműködik a Gróf Teleki Pál Tudományos Intézettel és a pá-
rizsi Magyar Tanulmányi Központtal. Az 1943-as évfolyam – amely mint az
Étude s Hongroises XXI. kötete jelent meg – a legszebb reményekre jogosít a
kitűzött célok elérését illetően. A vaskos kötet tanulmányai a Kárpátok vidé-
kének csaknem valamennyi népével kapcsolatban tudnak olyan szempontokat
felvetni, amelyek a tájegység szerves összetartozása mellett szólnak. A magas
színvonalú kritikai rovat mellett nagy jelentőségű újítása a folyóiratnak a ter-
jedelmes kárpát-európai bibliográfia, amely a lehető teljességgel adja a kárpáti
térségre vonatkozó 1942. évi irodalmat, az idegen nyelveken megjelent mun-
kákat is. 

A magyar–francia kultúrkapcsolatok másik jelentős irodalmi szerve, a bu-
dapesti Francia Irodalmi Társaság folyóirata, az 1908-ban alapított Revue de
Hongrie az egyetlen volt az idegen nyelvű magyar folyóiratok közül, amely meg-
szakítás nélkül át tudta vészelni a háborút és a forradalmakat. A jobbára iro-
dalommal, valamint aktuális politikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozó lap
korábban Huszár Vilmos, 1931-től pedig Ottlik György vezetése alatt állott,
1932-től Nouvelle Revue de Hongrie cím alatt jelent meg a legutóbbi napokban
történt betiltásáig. 1933 óta Balogh József szerkesztette, akinek ambiciózus
és ötletes irányítása alatt a folyóirat terjedelemben megnőtt, tartalomban és
célkitűzésekben megváltozott. Helyet kapott benne a magyar tudománynak úgy-
szólván minden ága: ami újat a tudományos kutatás Magyarországon felszínre
hozott, a Nouvelle Revue de Hongrie rövid idő múlva közvetítette lerövidítve
és közérthetően összefoglalva a francia nyelvű olvasóközönség számára. Állandó
helyük volt benne ezenkívül Magyarország aktuális kulturális, gazdasági és po-
litikai problémáinak, sőt a szomszédos népekről is számos tárgyilagos tanul-
mány jelent meg benne. Fontos szerepet töltött be azáltal is, hogy állandóan
hozott szemelvényeket a jelenkori magyar irodalomból s ezáltal alkalmat nyújtott
a francia olvasóközönségnek a magyar irodalommal való közelebbi ismerke-
désre. Francia íróknak is gyakran alkalmat nyújtott arra, hogy a Duna-völgyi
kérdésekhez hozzászóljanak. 

Bár az angolszász világ felé is megindult már a húszas években a magyar
felvilágosító munka és jelentős eredményeket ért el az angol nyelvű közvélemény
kedvező irányban való befolyásolása terén, csak az 1930-as évek közepén indult
meg olyan folyóirat, amely a magyar ügyet angol nyelven külsőben és tartalomban
méltóképpen képviselte. Az 1936-ban megindult The Hungarian Quarterly
ugyancsak Balogh József irányítása alatt magas színvonalon megírt tanulmá-

nyokkal igyekezett az angolszász világ érdeklődését a Duna-völgye problémái
felé fordítani. A jellegzetes angolszász gondolkozásmódra alkalmazva adta kb.
azt, amit a Nouvelle Revue de Hongrie, amellett sokat tett a magyar–angol és
magyar–amerikai történelmi és kulturális kapcsolatok tudatosításáért. Neves
angol közírók is megszólaltak lapjain, s amikor a háború a folyóirat munkáját
az angolszász államokban lehetetlenné tette, az angol világnyelv segítségével a
háborún kívül maradt semleges államokban próbálta a magyar ügyet szolgálni. 

A magyarság megismertetését szolgáló külföldi szervek és az ismertetett
idegen nyelvű magyar folyóiratok természetesen még csak kis töredékét végez-
ték el annak a munkának, amely feladataik közé tartozik. Hatásuk azonban már
így is érezhető: a külföldet járó magyar ugyan még ma is a balítéletek egész
tömegével találkozik mindenfelé az ország határain kívül, egyre gyakrabban
akadnak azonban már jó szándékú külföldiek, akiknek helyes fogalmaik vannak
a magyarságról, földjéről, múltjáról, kultúrájáról, az európai civilizációnak tett
szolgálatairól. Az első lépéseken mindenesetre már túl vagyunk: a külföldi, aki-
nek érdeklődése felébredt hazánk és népünk iránt, tud már olyan könyveket és
folyóiratokat találni, amelyekből érdeklődését a valóságnak megfelelő adatokkal
elégítheti ki. S ezeken az alapokon már könnyű lesz tovább építeni akkor, amikor
a kifáradt és megbékélt népek ismét megnyitják egymás előtt határaikat és lel-
küket.” 

Látható a nagy német fölény, ami az akkori európai viszonyokkal magyaráz-
ható, de az is érdekes információ, hogy nem minden nyugati országban volt
egyforma a fogadtatás. Hogy a média a közvéleményt milyen mértékben tudja
befolyásolni és szélkakas módjára ide-oda fordítgatni, arról éppen napjainkban
van módunk pontos képet kapni. Ennek megfelelően volna szükséges erőnkön
felül igyekeznünk a magyar imázs külföldi felépítését szolgálni, és örvendetes,
hogy ennek észlelhető jelei vannak. A követségek száma nő, a Hungarológiai
Intézetek és kereskedőházak szaporodnak, a kultúrdiplomácia egyre szebb si-
kereket ér el, beleértve a sportot is. A történelmi tapasztalat azonban arra int,
hogy e téren minden erőfeszítés megtérülhet, ezek az erőfeszítések soha nem
lankadhatnak, mert a feledés és az ellenpropaganda hamar törli a külföldi me-
móriákból azt, amit sikerült beleplántálni. Nem beszélve az új meg új generációk
megjelenéséről.

y

Magyar figyelő
Vita Sándor: Az egység körül 1944/5.

A Hitel folyóiratnak, s közvetlen szerkesztői gárdájának, így szerzőnknek, nagy
erőfeszítései kötődnek az egység megteremtéséhez. Erről szólt a Vásárhelyi
Találkozó megszervezése, melyről e lap oldalain sokat olvashattunk. És ez nyúj-
totta azt a tapasztalatot, hogy bizony a pártok vagy pártokat pártolók adhatnak
nyilatkozatokat, aláírhatnak egyezségeket és kiáltványokat, hitvallásokat, de
saját árnyékukon nem képesek túllépni. A nemzetpolitika és a pártpolitika csak
kivételesen tud összhangba kerülni. Ezeket nevezhetjük akár kegyelmi időknek.
A nehéz idő sem volt ehhez elegendő, s újabb nehéz időkben is hiába kiált egy-
ségért a nemzet színe-java. Mert bár egy párt szándékaival előre haladunk, de
gépmadarunk másik hajtóműve – ott a bal szárny alatt – nem, sőt inkább for-
dítva működik.

„A nemzeti egység megteremtésének követelése Gömbös Gyula program-
beszédei óta jött divatba politikai életünkben, s egy évtizeden át olyan sűrűn
hangoztatták – rendszerint anélkül, hogy valódi tartalmát megjelölték volna –,
hogy már-már a politikai frázisok szokott sorsára jutott: unottá és értelmetlenné
vált. A nehéz idők jele, hogy az elmúlt két hónapban mégis ez a kérdés került
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az érdeklődés előterébe. Az egységről cikkezett a napisajtó, az egység megva-
lósítását sürgették a politikai tényezők, s így a magyar társadalom szinte értet-
lenül és tanácstalanul nézte, hogy a politikai egység nem tud létrejönni, sőt a
jobboldali táborban az ellentétek egyre éleződnek, az egymás elleni harc erő-
södik, s a sajtó mind nyíltabban panaszkodik a pártok önzésére és kizárólagos
hatalmi törekvéseire. 

Kivételes időkben kivételes magatartásra van szükség. Jogos tehát a közvé-
leménynek az a követelése, hogy e mostani válságosra fordult történelmi idő-
szakban a pártok függesszék fel egymás elleni harcaikat, tegyenek félre minden
egyoldalú pártszempontot és mutassanak példát a fegyelmezettségre és az ál-
dozathozatalra. A politikai ellentétek félretétele és a pártok közötti bizalom
megteremtése valóban az idők által felállított követelmény. De mégis kérdenünk
kell: vajon a pártok egyesítése révén létrejön-e az, amiért a pártok együttmű-
ködése szükséges: a nemzet egysége? Vajon a nemzeti egységet, amelynek lé-
nyegét az azonos történelmi célok, nemzeti érdekek, szociális kívánalmak,
műveltségi eszmények és érzelmi vonzódások találkozása határozza meg, for-
maságok útján létre lehet-e hozni, deklarációk szép szavai elégségesek-e ahhoz,
aminek a nemzet közgondolkozásában kell megvalósulnia?

Ha a pártokban nem csupán érdekszövetséget látunk, hanem a nemzet po-
litikai gondolkozásának kifejezőit is, akkor nyilvánvaló, hogy azoknak egybeol-
vasztása vagy megsemmisítése semmiképp sem lehet cél, mert ez egyfelől a
nemzet széles rétegeinek politikai érdeklődését és a politikai véleménynyilvá-
nítás lehetőségeit fojtaná meg, másfelől a politikai programok feladását köve-
telné, elvek cserben hagyását kívánná, olyan változásokat, amelyek sem nem
kívánatosak, sem nem lehetségesek. Ugyanis nem kívánatos a nemzet társada-
lompolitikai érdeklődésének elfojtása, mert ez könnyen ártalmas passzivitáshoz
vezet, és nem lehetséges a politikai elvek uniformizálása. Az utóbbira ész sze -
rűleg nincs is semmi szükség, mert a különbségek nem az alapvető kérdésekben
mutatkoznak, hanem a nemzeti élet elrendezésének módszereivel kapcsolato-
san. A történelmi magyar célok szolgálatában megvan az egyetértés, csak akkor
lépnek elő a különbségek, ha a szociális kérdés megoldásáról, az alkotmányról,
a telepítésügyről vagy nevelési rendszerünkről van szó. Ezek azok a kérdések,
amelyekkel kapcsolatban a pártok más-más állásponton vannak, és élni kíván-
nak a szabad kritika jogával, mert felfogásuk szerint: csak a különböző véle-
mények szintézise, az egymást ellensúlyozó és kiegészítő politikai felfogások
együtt adják az egész nemzet politikai akaratát.

Az »egyformaság« erőszakolása nem a nemzet érdekében való, mert éppen
a nemzet akaratát kifejező politikai szintézis kialakulását veszélyezteti. A nemzet
egységét inkább szolgálja az, hogyha a pártok félreteszik elfogultságaikat, ön-
zésüket és kölcsönösen áldozatot hozva megteremtik maguk között a szükséges
fegyelmet és összhangot. Nézetünk szerint létrehozható, sőt létre is hozandó a
háború tartamára a pártok közötti fegyverszünet. Azt ugyanis senki sem tagad-
hatja, hogy először a nemzet életét kell biztosítani és csak azután folytathatunk
vitákat a nemzeti élet elrendezése felől.”

Azóta a helyzet tovább romlott. Nemcsak a szociális kérdések terén, de
mondhatjuk, a történelmi magyar célok dolgában is óriási különbségek vannak.
Arról, hogy a nehéz időkben politikai fegyverszünetről lehessen szó, már régen
lemondhattunk. Sőt a hatalomra törők minél nehezebb időket szeretnének, s
minél rosszabb helyzetet. Ezt hívják ma úgy, hogy: „minél rosszabb, annál
jobb”. Új fogalom ez a nemzetet vezetni akaró elitek szótárában. Ugyanakkor
egyedüli nemzet vagyunk, melynek saját tagjai támadják saját országukat külső
fórumokon, olyanokon, amelyek ezt a pillanatnyi politikai konstellációban öröm-
mel fogadják.

„A politikai Treuga Dei sohasem volt időszerűbb, mint napjainkban. Ez je-
lenti a politikai erők összefogását anélkül, hogy a politikustól elveinek és meg-
győződésének feladását kívánná, azt, amire jellemes ember amúgy sem kapható.
Ez jelenti a politikai szintézis kibontakozását anélkül, hogy válságba sodorná

az elvhű embert, ki meggyőződését sem a hatalom, sem a többség kívánsága
szerint fel nem áldozhatja, amint a katona sem lehet hűtlen a megtépett zász-
lóhoz. Ez számol azzal, hogy a politikus számára a helyes utat saját lelkiisme-
rete jelöli ki s erről az útról semmiféle érdek, semmiféle kényszer le nem
térítheti, mert ha a politikus arra kényszerülne, hogy elvei feladásával a politikai
konjunktúrák változásának megfelelően változtassa az álláspontját, a politikai
élet tökéletesen elsekélyesedne, s a politikai élettől a nemzetnek éppen legki-
válóbb fiai fordulnának el. Tehát együttműködés kell és nem uniformizálás. Ha-
szon úgy sem származna az ellentétes nézetű politikusok egy keretbe való
tömörítéséből: az egy keretben egymás tevékenységét csak paralizálnák s az
így létrehozott egységből sem politikai tettek, sem a nemzet számára erő nem
születnék.”

Tehát ismételjük el mi is: „együttműködés kell és nem uniformizálás.”
„A feladat elsősorban az egységben mutatkozó erő megteremtése, s így a

pártok magatartása is csak abból a szempontból jelentős, hogy ezt az erőt és
általa az egészségesebb jövőt mennyiben szolgálják vagy szolgálhatják. Mert a
nemzetnek függetlenségéhez, történeti küldetéséhez való jogát csak a nemzet
ereje biztosíthatja. Ez az erő pedig nem annyira a fórumon születik meg, mint
inkább a nemzeti lélekben, a gondolkodás, a magatartás és a célok azonossá-
gából. 

Ebben az értelemben az egységet nem csupán a pártok torzsalkodása ve-
szélyezteti. Bár vitathatatlan, hogy a pártoskodás, a mohó hatalomvágy, a ki-
zárólagosságra való törekvés, a pártszempontoknak jutalmazás, vagy bosszú
formájában való érvényesítése mind útjában állanak az egység kialakulásának
és ezzel a nemzet maximális erőkifejtésének, amelyhez minden magyar szellemi
és anyagi érték mozgósítása és munkába állítása elengedhetetlenül szükséges.
A nemzet életének süllyedésére vall, ha elfogultság, végzetesen egyoldalú
szemlélet és az ítélőképesség hiánya miatt magyar értékek mennek veszen-
dőbe. E jelenségek nyomán támadó meghasonlás, elégedetlenség befelé a nem-
zeti összhang mindennél fontosabb követelményét veszélyezteti és kifelé gyengíti
a helytállást. 

Vannak azonban a nemzet életében más és nem kevésbé veszélyes feszült-
ségek és ellentétek is, amelyekkel szembe kell néznie annak, aki az egység meg-
teremtését szorgalmazza. Az egyes társadalmi rétegek közötti bizalmatlanság,
nagy tömegek igazságtalan szociális helyzete, a falu és város közötti távolság,
a magyar műveltség kettőssége, az egyén és a társadalom közötti viszony meg-
bomlása mind akadályai az igazi egység megvalósulásának. Ezekkel a ténye-
zőkkel a magyar tudomány és közírás sokat foglalkozott, mi ezúttal csak kettőre
akarunk rámutatni: az állam és társadalom közötti konszenzus kérdésére és a
vezető réteg szellemiségében, gondolkodásában mutatkozó zavarokra.

A háború arra kényszerít minden társadalmat, hogy keresse a számára leg-
jobban megfelelő életrendszert, hogy megvizsgálja belső szerkezetének alap-
kérdéseit és kutassa a népi erők kibontakozásának módjait. Olyan
államrendszert kell megteremteni, amelyben megfoganhasson a legmagasabb
rendű emberi és nemzeti élet, s melyben a társadalom minden rétege élete ki-
teljesedésének legnagyobb lehetőségét látja. Fel kell oldani az állam és a tár-
sadalom közötti ellentétet, hiszen a hatalomnak egyetlen támasza a közte és a
nép széles rétegei közt meglévő összhang. Enélkül lehet adminisztrálni, de
eredménnyel nem lehet egy nemzet létharcát irányítani. Azon kell tehát lenni,
hogy a társadalom miden rétege át legyen hatva attól a tudattól, hogy az állam
az ő állama, annak rendje az ő rendje, politikája az ő életérdekeinek kifejezője,
s így önként, belső meggyőződésből vállaljon minden áldozatot annak megtar-
tásáért. Öntudatos, a nemzet ügyét a maga ügyének érző társadalom és a nem-
zet arcát, lelki jegyeit tükröző államvezetés nélkül igazi egység nem valósulhat
meg sehol. Szükséges ezért a társadalomnak ilyen irányban való nevelése – el-
sősorban a nemzeti kultúra egységét építő erejére gondolunk – de olyannak
kell lennie az egész állami berendezkedésnek, s úgy kell működnie az állami
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gépezetnek, hogy azt a társadalom minden rétege a magáénak érezze s meg
legyen arról győződve, hogy ebben az államrendszerben vele igazságtalanság
nem történhetik. Világos és érthető jogszabályok, gyors és egyszerű igazgatási
eljárások, pártatlan és emberséges tisztviselők természetesen elengedhetetlenek,
de különös jelentősége van minden olyan intézménynek is, amely a társadalmi
szolidaritás kialakításához vezet, mert enélkül az állam belső megerősödése le-
hetetlen. S ha elfogadjuk azt, hogy Európa szellemi gazdagságát, történelmének
dinamizmusát az erős földrajzi tagoltságon kívül elsősorban az itt élő népek
változatos, egymástól különböző szellemiségének köszönheti, akkor azt sem
tagadhatjuk, hogy egy országon belül is hasonló jelentősége van a különböző
színeknek, a táji jellegzetességek folytán kialakult különbségeknek, s így elő
kell segíteni az egyes vidékek szellemiségének érvényesülését. Minél kisebb és
kevésbé változatos egy politikai tér, annál jobban fenyegeti a szellemi nivelláló-
dás és a gazdasági és politikai mozdulatlanság veszélye – amint ezt a trianoni
Magyarország példája is bizonyítja. Amilyen mértékben szükség van erős köz-
ponti hatalomra, éppen olyan mértékben kell az államigazgatásnak felszínre
hoznia és gondoznia az egyes tájegységek sajátos színezetű kultúráját és annak
a társadalomnak tevékenységét, mely ennek a kultúrának a hordozója. S mert
a társadalom tevékenysége foglalkozási csoportok vagy tájegységek szerint ala-
kult közösségekben, autonóm szervezetekben folyik s mert ezek a közösségek
sikerrel vállalhatják magukra az állami feladatok egy részét, különösen a vég-
rehajtás vonalán, amikor felébresztik az emberekben a felelősségtudatot, kö-
zelebb hozzák őket a közélethez s hozzászoktatják ahhoz, hogy ki-ki a maga
életének kérdéseivel maga is foglalkozzék, nem kétséges, hogy a magyarságban
rejlő erő és érték felszínre hozása a nemzet öntudatának és közösségi szelle-
mének fölébresztése csak a szabad társadalmi közösségek útján lehetséges.
Csak ezek segítségével hidalható át az állam és a társadalom közötti távolság
s válik lehetővé, hogy a nemzet minden tagja magát a nemzeti sorssal önként
azonosítsa – azaz megvalósuljon a nemzet egysége.

Az állami és nemzeti élet átépítése tisztánlátó észt és elfogulatlan ítéletet
követel meg. Egy új magyar életforma megteremtéséről van szó, amelyben né-
pünk szellemi és biológiai képességei legjobban fejlődhetnek. Nem vitás, hogy
ezt az életformát csak a magunk törvényei szerint építhetjük, egyedül a társa-
dalmi realitásokat és a tiszta hagyományokat tartva szem előtt, s az sem két-
séges, hogy az építés útján csak olyanok lehetnek kalauzaink, akikben a valódi
magyar közösség szellemisége, hagyományvilága, vágyai élnek. A tehetség, a
műveltség, a szakértelem és az erkölcs uralmát kell megteremteni, mert ha for-
rongó időkben olyanok kerülnek a nemzet élére, akikben sem a szolgálat kész -
ségét, sem az önzetlenség erényét, sem a tudást, sem a hozzáértést nem találjuk
meg, csupán a hatalomra törés vágyát, akkor könnyen hamis útra tévedhet a
tömeg idealizmusa, megrendülhet a társadalmi rendbe vetett hit és ezzel meg-
zavarodik a nemzet belső összhangja is.”

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindez a jelenleg kormányzó
erőnek is irányelvei között van. Ez azonban nem könnyű feladat. Mindenkinek
megfelelni, különösen Magyarországon, magyaroknak? Bizony valljuk be, hogy
mindez óriási vállalkozás. De folyik. Folyik akkor is, ha egy-egy kísérlet kor-
rekcióra szorul, és akkor is, ha – és ez a legnagyobb nehézség – az egység
ellen küzdő erők éppen itt támadnak a legkeményebben. Istennek hála, vannak
már pillanatok, amikor azt tapasztaljuk, hogy sokan érezték meg a szolgáló
állam jelenlétét. Közben hallhatjuk, amikor mások diktatúráról rikoltoznak. Ez
csak folyamatosan látható és érezhető cselekedetekkel cáfolható. A hangosko-
dók meg csak saját tetteikkel cáfolták és cáfolják önmagukat.

„Az államvezetés és a társadalom közötti konszenzusnak és így a nemzet
valódi egységének is feltétele, hogy az államrendszer megfeleljen a nép igényei -
nek s az állam politikája a nemzeti lélek megnyilatkozása legyen. Ez pedig meg-
kívánja, hogy a vezető rétegben tisztán éljenek a nemzet szellemi és történelmi
hagyományai és érezze a népi sorssal való közösséget. Ha egy nemzet vezető

rétege vagy annak egyik töredéke elszakad népe nagy történeti hagyományaitól
s nem veszi figyelembe a népi valóságot, akkor nem is értheti meg népe törté-
nelmi céljait, életérdekeit, és veszedelmes szakadék áll be a történelemellenesen
gondolkozó vezetőség s a történelmi alapon álló nemzet között. (…) az
ahisztorikus szemlélet nem tudja a nemzet életét évszázadokban szemlélni, nin-
csenek messze távlatai, csak hetekre, hónapokra néz előre, a múltból pedig
nem tanul. Ez a történelemellenes szemlélet zavarja meg a nemzet tiszta ítéletét,
ez rontja meg józan látását, ássa alá öntudatát, altatja el éberségét. Egységes
nemzetszemlélet nélkül nincs nemzeti egység, egységes nemzetszemlélet pedig
csak azonos élményekből születik. A nemzet életében a történeti és szellemi
hagyományok jelentik a legnagyobb élményt, aki ezeket nem élte át, nem lehet
alkalmas történeti építésre.”

A jelenben élve naponta találkozunk ennek bizonyítékaival. Sajnos, egyelőre
ennek az „ahisztorikus” és így „nemzetszemlélet”-gyilkos álláspontnak a kép-
viselői, éppen gátlástalan módszereikkel, valamint a másik oldalon nélkülözhe-
tetlen áldozatvállalás taszító erejének következtében sikereket is aratnak. Hiszen
a kisebb ellenállás irányába csalogatottak könnyen félrevezethetők.

„A válság, amelyből korunk a kivezető utat keresi, sokféle tényezőből tevődik
össze. Jelentős helyet foglal el ezek között az erkölcs és a szellem válsága,
amely maga után vonja a vezetés válságát is. Ha a vezető réteg magatartása
passzív és negatív, gondolkodása formalisztikus, képzelőereje kevés, aktivitása
csekély, akkor magától értetődően meginog benne a tömegek bizalma, azok ve-
zetőiktől elszakadva, tájékozatlanná válnak és könnyen hajlamossá lesznek po-
litikai kalandokra. Az ilyen válságok idővel megoldódnak a vezető elemek
kicserélődése által – ez az elit körforgása. A kérdés ilyenkor csak az, vajon az
új réteg uralma valóban tehetségén, műveltségén, felelősségtudatán és erkölcsi
függetlenségén alapszik-e, vagy csupán politikai energiáján és hatalom utáni
vágyán? Cél-e számára a kormányzás, melyhez körömszakadtáig ragaszkodik,
vagy eszköz, melyen keresztül szellemét sugározza és az államélet minden vo-
nalán nevelően hat. Mert a politikai elit nem jelent mindig nemzeti elitet is, az
elhivatottság tudata helyett gyakran inkább a hatalomra törekvés és akarat jel-
lemzi. Azaz: a választottság nem egyenlő a hivatottsággal. S ezt annál hangsú-
lyosabban mondjuk, mert a magyar szellemi élet utolsó félszáz évében nem egy
olyan tényt idézhetnénk, amely amellett bizonyít, hogy a választottak mellett
mindig voltak Magyarországon hivatottak is. De amíg az előbbiek hatalomban
s abban a hiedelemben, hogy ők a hivatottak, az utóbbiak még a hatalom ár-
nyékában sem s általában abban a sorsban, ami a szellem emberének ily korban
kijár: elnyomatásban, mellőzöttségben. 

A magyar válságot csak olyan új elit oldhatja meg, amely valóban hivatott ve-
zetője a nemzetnek s annak igazáért minden körülmények közt helyt is áll. Tisz-
tán kell látnia a magyarság érdekeit s odaadóan és önzetlenül kell azokat
szolgálnia, ösztönében, gondolkodásában, műveltségében kell magyarnak lennie,
mert enélkül nem tehet szolgálatot nemzetének, mivel nem lesz sajátosan magyar
az élet, amelyet épít. De nem tehet szolgálatot az emberiségnek sem, mert min-
den nép csak a maga külön egyéniségével és értékeivel gazdagíthatja azt. 

A nemzeti erők összefogásáról beszélve, ha nem a formák, hanem a belső
lényeg szempontjából nézzük a kérdést, akkor jobban aggaszt az életösztön itt-
ott jelentkező zavara, a társadalmi rétegek egymás iránti bizalmatlansága, a ve-
zető réteg és a nép műveltségének kettőssége, a falu és város közötti távolság,
a vagyon- és jövedelemelosztás aránytalansága, valamint az állam és társadalom
differenciája, mint a politikai pártok egymás közötti harcai. Ezeket a távolsá-
gokat át kell hidalni, hogy a társadalom belső összhangja kialakulhasson. Ez
kétségkívül nem máról holnapra elvégezhető, hanem csak lassú, nehéz és ön-
feláldozó munka eredménye lehet. A fórumon szereplők szép szavak helyett
tettekkel és áldozatokkal bizonyítsák őszinte egységvágyukat s ne éljenek vissza
azzal az érzékenységgel, amelyet az egység problémája iránt ma a nemzet köz-
véleménye mutat. Ez az érzékenység még kevésbé ad jogot arra, hogy egy szűk
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kör az egység jelszavára hivatkozva, lehetetlenné tegyen a nemzet nagy kérdé-
seiben minden véleménynyilvánítást. Mindenkinek meg kell értenie és be kell
látnia, hogy – Makkai Sándorral szólva – »az egység nem jelszó, még kevésbé
bálvány, mely körül ünnepi táncokat kell lejteni. Az egység szervezett életet, or-
ganikus munkaközösséget jelent egyetlen célnak: a nemzeti érték önfenntartá-
sának szolgálatában.«” 

Bizony a demokratikus rendszerek egyik Achilles-sarka ez. Amint Vita Sán-
dor mondja: „(…) a politikai elit nem jelent mindig nemzeti elitet is, az elhi-
vatottság tudata helyett gyakran inkább a hatalomra törekvés és akarat
jellemzi. Azaz: a választottság nem egyenlő a hivatottsággal.” Ha ezt minden
választó tudná, ha minden magyar érezné a tudatos és helyes választás köte-
lességét, akkor nem kellene rettegnünk „nehéz időktől”. Akkor létezhetne egy-
ség a: „nemzeti érték önfenntartásának szolgálatában” és természetes lenne
a nemzeti állam szükségessége is, mely így: „tehetne szolgálatot az emberi-
ségnek, mert minden nép csak a maga külön egyéniségével és értékeivel gaz-
dagíthatja azt.”

y

Magyar figyelő
Kemény Zsigmond írásaiból 1944/5.

Ezek a sorok személyesen is érintenek, hiszen leírásuk után nem sok idővel, a
nagy író és politikus megbetegedett, majd a dédanyám irányította gondviselés
alá került Pusztakamaráson. Érdekes és kedves családi történetek szólnak ezek-
ről az időkről, s arról, hogy 1935-ben bekövetkezett kései haláláig a hagyatékot
szintén dédanyám őrizte és gondozta. Aztán a háború s a helybéli románság
mindent elpusztított. A „palota”, ahogy az általa lakott kúriát nevezték, azóta
eltűnt. Nemrégiben, látogatásom alkalmával, annak helyén egy kedves idős
román paraszt kaszált. Tudta, mi állt ott, s barátságosan elkísért a dombra,
ahová a sírhoz koszorút és mécsest vittem. Emlékül diót is szedett nekem a
sírkert öreg fájáról.

1944 májusában a Hitel szerkesztői mit tapasztalhattak a magyar politiká-
ban, hogy ezt idézik Kemény Zsigmondtól?

„Ki egy óriási crisis után és egy beláthatlan jövendő küszöbén, ki az idő
nagy jelenetei közt, ki e sebes és szétáradó és mindent elborító mozgalmában
az eseményeknek, midőn az egyén sorsával és szenvedésével többé tekintet alá
alig jön, ki ily világrendületek alatt is, magára és cotteriájára tud gondolni; nem
pedig a szabadság, az állományi rend, a törvények iránti tisztelet, a család, a
nemzetiség, a haza, az európai súlyegyen és az aláásott társadalom még meg-
menthető érdekeire: az oly politikus megérdemlené, hogy mint az uzsorás és
hamis pénzváltó a synagogából, kiűzessék a közbecsültetés szentegyházából;
mert most mindent el kell tűrni, csak a türelmetlent nem, s minden használhat
ügyünknek, csak az árt, ki, midőn akármiként segíteni kell és megmenteni a
megmenthetőket, túl makacs előeszméi, kedvenc egyénei és majomszeretettel
ápolt párttörekvései iránt.  (Forradalom után. 197. old.) ”  

Kissé korszerűbb fogalmazással ezeket a sorokat Kemény Zsigmond akár
ma is leírhatná. Csak azt nem tudom, hová férne el a „közbecsültetés szent-
egyházából” kiűzött sok „türelmetlen”? Bizony most is egy „óriási crisis után”,
sőt közben, s „egy beláthatatlan jövendő küszöbén” tanácsos lenne a kemény
keményi hangot aktualizálni.

„Az önálló kormányzat eltiprása a kényuralom rendezhetéséért, a régi szo-
kások és intézmények föláldoztatása idegen szellem és erkölcsök terjedése vé-
gett; továbbá a vallásos villongások és erőszakosságok által a jogon s
meggyőződésen ejtett tőrszúrások; úgyszintén a nádori hivatal fölfüggesztése

és a bécsi kormány felolvasztási tervei az országgyűléseken a sérelmeket állandó
cikké avatták; az országgyűléseken kívül pedig a »malocontentusok« mozgal-
maiban, az erdélyi fejedelmekkel és török udvarral szőtt titkos szövetségekben,
egy Bocskay és Bethlen Gábor győzedelmeiben, az általok kivívott
»nikolsburgi«, »linczi« és »bécsi« békekötésekben, a Tököly hadjárataiban s a
Rákóczi által gerjesztett forradalom mezején lelték ellensúlyukat. S ami a ma-
gyarországi »Corpus Juris« lapjain a XVI. század közepétől kezdve a XVII. vé-
géig a politikai jog és lelkiismeret-szabadság nagy kérdéseire vonatkozik, ami
az alkotmányos élet és a vallásos türelem gyarapítását tárgyazta: az többnyire
Erdély segítségével vagy legalább erkölcsi befolyása közt nyert életet.  (Erdély
közélete. 16–17. old.) ”

Mit fűzhetek ehhez?  Mint erdélyi, azt a keserű megjegyzést, hogy sokan
már azt sem tudják, ott is élnek magyarok, s akik tudják, azok nem kis része
közönyösen, kellő uszítás nyomán irigységgel néz át a hazug határon. Várhat-
juk-e azt, hogy tudjanak arról, amit Erdély adott az összmagyarságnak? Külö-
nösen, amiért e szó még az elektronikus szótárakban sem szerepel.

y

Beköszöntő
Bárdossy László: A nemzet egysége 1944/6.

„A nemzet egysége és a politikusok egysége két különböző dolog. A politikusok
néha a legjobb akarattal is eltévesztik a mértéket. Tiszteletre méltó meggyőző-
désük elvi alapjáról az egység megteremtésének feltételeit fontosabbnak lát-
hatják, mint magát az egységét. A politikusok azt hihetik, hogy az egységet
formulákban találhatják meg. A nemzet tudja, hogy az egység a szívekben és
lelkekben él –, csak fel kell ébreszteni és tudatossá kell tenni. A nemzet tudja,
hogy az egység egymás kölcsönös megbecsülésében és abban a munkakészség-
ben él, amely lelkesen, de ugyanakkor józanul mindig csak azt nézi, ami valóban
szükséges. A nemzet egysége nem sandít kétfelé, nem keres sem érvényesülést,
sem mást, de meg akarja találni és meg akarja tartani önmagát. 

r

Ha házunk fedelét tűz fenyegeti, nem lehet azon perlekedni, ki üljön az asz-
talfőn és milyen abrosszal terítsünk. Ma az országban nincsen senki, akinek er-
kölcsi joga volna arra, hogy a maga kisebb vagy nagyobb közösségében kizárólag
a maga elgondolásait erőszakolja. Ellenben mindenkinek egyformán kötelessége,
hogy minden kérdésben, legyen az tárgyi vagy személyi jellegű, elfogulatlanul a
legjobb megoldást keresse és segítse. Ma új gondolatok, új eszmék megvalósí-
tása a cél. Nincsen visszásabb annál, mint ha új eszményeink megvalósítását
régi – s valljuk be: méltatlanná vált – politikai módszerekkel kergetjük.

r

Amikor a jó akaratúak bátor és cselekvő összefogásáról beszélek, eszembe
jut az, amire a »legnagyobb magyar« tanított bennünket. »Sokat tenni és keveset
látszani. Előállni  és mégis másnak engedni át az elsőséget. Legtöbbet áldozni
s legkisebb köszönetet sem várni. Mélyen a szívben hordozni a honért buzgó
vért és ne csak az ajkon pengetni a hiú szót.« Szeretném ezeket a feledhetetlen
szavakat mindenkinek a szívébe vésni, a lelkes buzgólkodóknak éppen úgy, mint
azoknak, akik elégedetlenek vagy türelmetlenek, akiknek kevés vagy éppen sok
az, ami történik. De szeretném belevésni azok szívébe is, akik kedvetlenek,
akik félre állanak. Nem a személyükre és szereplésükre van szükség, de mun-
kájukat és közreműködésüket ők sem tagadhatják meg. Ennek a nemzedéknek
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az a kötelessége, hogy mindenki odaálljon, ahol lelkiismerete és képességei
szerint segíteni tud.  Bárdossy László (Szombathelyen, 1944. június 25-én el-
mondott beszédéből)” 

E beszédet követően még éppen másfél évet élt a volt miniszterelnök. 1946.
január 10-én végezték ki. Mint annyi más kérdésben, az ő esetében sem könnyű
dönteni. Mennyire volt szerepe a hadüzenetben? Azt biztonsággal állíthatjuk,
hogy amennyiben nem teszi meg, lett volna olyan, aki helyette – ha később is –,
de megteszi. Ennek mind a külső, mind a belső feltételei adva voltak. Sőt az
is lehet, hogy a birodalmi megtorlásnak az ismert szörnyűségeket is meghaladó
áldozatává váltunk volna. Bárdossynak a szülővárosában mondott beszédében
elhangzottak azonban hiteles gondolatok. Csak a háború végjátékában már nem
érvényesülhettek. Sokkal előbb kellett volna alapját képezniük a magyar vezetés
által célul kitűzött gondolkodásmódnak, az ahhoz vezető politikának. Ma sem
mondhatnánk mást.

y

A látnok
Mikó Imre: Wesselényi szózata 1944/6.

„Százegy évvel megjelenése után ismét kiadásra került a szózat. Nem Vörös-
marty nemzeti dala, amit azóta, hogy Bajza József »Aurórá«-jában megjelent,
több mint három magyar nemzedék adott tovább szájról szájra, hanem Wesse-
lényi elfelejtett és mindegyre ismét felfedezett politikai végrendelete: Szózat a
magyar és szláv nemzetiség ügyében. Mind a két műhöz ugyanaz a kor, a refor-
mok kora és ugyanaz a szemlélet, az örök magyar valóság felismerése adta az
ihletet, s a hangszerelés, a komoly drámai és tragikus elemeknek az önfeláldo-
zóan hősi és vallásosan bizakodó magatartással való váltakozása is rokonná
teszi a két szózatot. S a sorsuk mégis annyira különbözik egymástól. A költő
szózatát minden magyar iskolában tanítják, Egressy Béni hozzá írt zenéjét min-
den hazafias ünnepélyen előadják, úgy, hogy a vers mély és örök értelme majd-
nem elhomályosul az állandó ismétlésben. A politikus szózata a maga korában
sem váltott ki általános elismerést, kortársai nem értették meg sötét látását, s
az egykor annyira népszerű Wesselényi babérait inkább megtépázta, mint nö-
velte a szláv veszélyről írt szózata. A mű nem is vált a nemzet közkincsévé, s
száz évvel ezelőtt megjelent német nyelvű kiadása óta csak az idén került ismét
sajtó alá, mint »erdélyi ritkaság« a »Minerva« kiadásában és Jancsó Elemér
szerkesztésében megjelenő sorozat 12. és 13. számaként. 

Az elmúlt 100 esztendő alatt sohasem volt időszerűbb Wesselényi szózata,
mint éppen ma, és bizonyára nemcsak a centenáris évforduló adta a kiadáshoz
a közvetlen indítékot. A múltban politikai aktualitásokat kereső szem is felfe-
dezte a szózatot, és az országgyűlés képviselőházában a legutóbbi évek folya-
mán a baloldalon éppen olyan helyeslő lelkesedéssel mutattak rá időtálló
igazságaira, mint a szélső jobbon. A szózat valóban a parlamenti térviszonyok
felett áll, mint ahogy »az idő vasfoga« sem kezdte ki legfontosabb megállapítá-
sait. Wesselényi a maga korában elsőnek ismerte fel a Magyarországra nehe-
zedő keleti veszélyt, akkor, amikor a magyar politikai élet figyelmét az Ausztria
ellen folyó küzdelem kötötte le, s prognózisát nemcsak az 1849-es események,
hanem a két világháború mozgató erői is igazolták. A politikai meglátás idő fe-
letti, ha az eszközök, amelyeket a keleti veszély leküzdésére ajánl, nem is állanak
arányban a veszéllyel. De ezért az vesse az első követ a szerzőre, aki jobbat
tud ajánlani. 

A szózat sötét háttere, »rémlátásai«, a rajta végigvonuló tépelődés és két-
kedés a nemzet jövőjében szorosan összefügg azzal a lelki állapottal, amelyben

szerző a könyvet írta. Ifj. báró Wesselényi Miklós, – a »szörnyölők fia«, amint
Kölcsey mondta – korának egyik legdaliásabb, testben és lélekben egyaránt ép
férfia volt, a »vir integer« klasszikus példája. Nem csoda, ha kortársai az antik
világ hőseihez szerették hasonlítani. Vay Dániel Brutust és Catot tiszteli benne,
Garay János mint új Prometheushoz írt hozzá ódát, az utódok közül Ady Her-
kules, Adonis és Apolló együttes megtestesülését ünnepli hatalmas földijében.
Ujfalvy Sándor leírja, hogy a fiatal Wesselényi apjánál, a »vasember«-nél ma-
gasabb és vállasabb volt, hangja olyan harsány, hogy ezer hang közül is meg
lehetett ismerni, a gyaloglást, futást, álmatlanságot, koplalást és szomjúságot
hihetetlen módon tűrte. De testi erejének gyakorlása mellett ugyanolyan gondot
fordított a lelkiekre, minden európai művelt nyelvnek birtokában volt s rendkívüli
emlékező és ítélő tehetséggel rendelkezett. A szózatot negyvenhat éves korában
kezdte írni Freywaldau fürdőhelyen ahova megrongált egészségét ment gyógyí-
tani. Hatalmas szervezetét a betegségen kívül aláásta az erdélyi országgyűlési
naplók kiadásáért elszenvedett fogsága és a pesti árvíz alatt végzett mentési
munkálatok s ennek következtében szeme annyira meggyengült, hogy a szózat
egyes részeit kénytelen volt tollba mondani. A java férfikorban összeroppant
daliás ifjú testi és lelki nyomorúságának komor hangulata üli meg a művet, és
a szerző saját egyéni tragédiáján keresztül éli át a nemzet tragikumát. De félig
vak szemével is élesebben tekint a jövőbe, mint a megújuló nemzet ragyogásától
elvakult kortársai. Innen a könyv bevezetése: 

»Polgári halott szólal meg ezennel; lelki s testi csapások s akadályok által
tevési köréből kivetve, cselekvéstől elzárva s száműzve, nincs az többé, mint
élő tag nemzete nagy családjában. Csak képe létezik már honfiai között. Ezen
kép, míg eredetije élt, a nemzet kedvenc- s dísztermeiben találja helyét; meleg
s magasztos érzet ecsetje által festve, s lelkesedés-alkotta fényes rámákba fog-
lalva, s így valóban díszt s becset is nyerve, a legkijeleltebb helyeken állott. Pol-
gári szilárd munkájok közt verejtékező hazafiak rokonérzettel s új erőt merítve
tekintettek ezen előttök álló képre; lelkes hölgyek keblökben hordozták azt, s
annak látására a serdülő ifjúság keble szent esküre dagadott. Most már mindez
máskint van: a polgári elhunytnak képe csakhamar a dísztermekből s csarno-
kokból mellékszobákba, folyosókra s padlásra vándorlott. Feledékenység pora
kezdte lepni s hajdani fényét és színét halványítani... De regék beszélik: misze-
rint ősképek is megszólamlottak, midőn balsors és veszély fenyegette szerette
családjukat; de ily képnek nem lehet megszólalása oly gyors, szava oly erős,
mint élőnek... És a sírból kísértetileg felrezgő e szózat ezt mondja: >Veszély
fenyeget, oh hon! veszély olyan, milyen még sohasem! Elmondom hát éjfélnek
óráiban a veszélyt s annak eredetét; – mostanra lett megérésének okait; – annak
Európa országait illető jelen állását; – az északi óriás fenyegető helyzetét s vi-
szonyait; – a jövendőt, mi Európára nehézkedhetik: – elmondom, hogy ez ellen
mit kellene Európának tenni; és elmondom, hogy jelesen honunkat minő veszély
fenyegeti, s mit kellene ennek elhárítására tennie.<

Wesselényi művének nem a szláv erő, hanem a magyar gyengeség a kiin-
dulópontja. A magyar nemzetet nyolc évszázadon keresztül »berohanó vad cso-
portok, dühös ellenség fegyvere, alattomos törekvések, visszavonás mérge,
erkölcsi romlottság s nemzeti aljasodás maszlaga« ostromolta. A külső csapások
felismerése mellett a belső bajokat még jobban kidomborítja, s ezért kemény
bírálatban részesíti a magyarság vezető rétegét a honfoglalóktól kezdve egészen
a reformkor főnemesi rendjéig. A klasszikus liberalizmus hagyományain nevel-
kedett Wesselényi megrója a honfoglaló ősöket, amiért letelepedésük után a
magyarság egy részét és a náluk számosabb meghódított népeket jobbágysorba
taszították s megrója a vezető réteget, hogy karokra, rendekre s felekezetekre
oszlott szét. Ha ez nem következett volna be, akkor alig 300000 kiváltságos
helyett a nemzet 15 milliós izmos testet alkothatna. Amennyire őszinte és nemes
ez a történetszemlélet, annyira nem vet számot a társadalom fejlődésének tör-
vényszerűségeivel, amikor olyan követelményeket támaszt a honfoglaló magya-
rokkal szemben, amelyeknek az európai népek közül a legfejlettebbek is csak
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a francia forradalom után tehettek eleget. Közelebb jár az igazsághoz, midőn
a birtokos nemességet ostorozza azért, hogy jobbágyaikat nem igyekeztek meg-
magyarosítani. A magyarosítás alatt, amint egy helyen írja, a magyarul tanítást
érti, mert bár távol áll tőle a kényszerű asszimiláció gondolata, meggyőződése,
hogy Magyarországon a köznép csak a magyar nyelven keresztül juthat el a
műveltség magasabb fokára. Leghevesebben saját osztályát támadja: »gazdag-
jaink s hatalmasaink ahelyett, hogy idegenajkú helységeiket s jobbágyaikat ma-
gyarosították volna, önmagukat is kiengedték magyarságukból vetkőztetni;
nagyobbára gyáva korcs majmokká váltak«. 

Magyarországot és Európát a külső veszély belső megosztottságuk miatt
fenyegeti, s a veszélyt a korszellem érlelte meg. A francia forradalmat világ-
szerte az elnyomott nemzetiségek ébredése és az alkotmány utáni törekvésük
követte. Az alkotmányosság kifejtésének oka a civilizáció, a küzdések oka a ci-
vilizáció hiánya – Wesselényi szerint. A felkorbácsolt nemzeti érzés csak akkor
csillapodik le, ha a nemzet elnyeri alkotmányát s rajta keresztül szabadságát.
Lelkesedéssel ír a francia népről, mely a forradalom által vált nemzetté. A fran-
cia forradalom hatásának tulajdonítja a franciákkal ellenséges angolok, spanyo-
lok és németek nemzeti érzésének megerősödését. Dicsőíti a vad iga alatt
sínylődött görög nemzetet és megbotránkozik a hős lengyel nemzet »botrányos
letiprásán«. A liberalizmus a szláv népekre sem tévesztette el hatását, s a közös
európai veszély abban rejlik, hogy e népek élére a »minden oroszok cárja« állott,
aki valamennyi szláv népet orosznak tekint, sőt ezeken túlmenően mint egy-
házfő, még a görögökre és oláhokra is kiterjeszti hatalmát. De a szlávok cári
fennhatóság alá gyűjtésére irányuló propaganda mellett erősen dolgozik a for-
radalmi propaganda, mely valamennyi birodalmat, így nem csak a törököt, oszt-
rákot és poroszt, hanem az oroszt is, – ahol szlávok leigázva élnek – egyetlen
roppant szláv köztársaságba akar egyesíteni. A kétféle propaganda eszközei
különbözők, de céljuk, az európai szláv hegemónia közös, és Európa nem szláv
népeire nézve egyaránt veszedelmes. A szlávság »olyforma viszonyt szerzett
magának ezáltal az érdeklett országokra nézve, milyen van egy hatalmasság vá-
raira azon hatalmasságnak, mely ama várakban a vár népe közt nagy párttal
bír,– olyannal, melly a vár feladására, vagy a védsereg s parancsnokok lekon-
colására kész s arra csak  kész s arra csak az alkalmat s amannak intését várja«.
Az ostromlott európai vár hasonlata tehát nem új keletű. 

A szláv kérdés magyarországi vonatkozásait vizsgálva rámutat arra, hogy a
szlávok egyetlen országban sem rendelkeztek olyan önkormányzattal, mint Hor-
vátországban. A horvát önállóságra jellemző, hogy ez az ország vált a szláv
mozgalmak közép-európai központjává. Cáfolja azt a nézetet, mely szerint a
szláv nemzeti törekvések a magyar államnyelv bevezetésének reakciójaként szü-
lettek volna, s a magyar nyelvtörvényeket ismertetve bebizonyítja, hogy azok a
latin nyelv kiszorítására és nem a nemzetiségi nyelvek elnyomására irányultak.
Az orosz terjeszkedés két eszköze a szláv nemzetiség és a görög hit. Ez utóbbin
keresztül tartja befolyása alatt a görögöket és az oláhokat. Az oláhok közül
nemcsak a görög vallásúak, hanem az unitusok is ragaszkodnak az oroszokhoz
és a cárhoz, nemzeti érzésük is a görög valláson alapul. Wesselényi súlyosan
sérelmezi, hogy az elmaradt oláhoknak a magyarsághoz való édesítésére semmi
sem tétetett, iskoláztatásukra nem fordítottak gondot – elfeledve az erdélyi fe-
jedelmeknek ez irányú munkásságát. A román fejedelemségeknek a muszka
adott alkotmányt, hogy így a többi török fennhatóság alatt álló szláv népnek is
csábító példát mutasson. Az alkotmányos élet pedig felébresztette a több or-
szágba tagolt oláh népben az egy nemzetté s országgá való egyesülés gondo-
latát. Adott esetben az oláhok az orosszal bizonyára kezet fognak. »Európán
annyi országokat aláásva elterjedt s végigfolyt ezen slavismus az, mi hazánkat
s nemzetünket végveszéllyel fenyegeti, inkább, mint akármely más országot. Ez
azon veszély, melynek rémítő közeledése a halál dermesztő kötelékeit megol-
dotta s a polgári elhunytba életet fuvallván, újra meg újra kiáltatja fel: Hazám,
nemzetem léted vagy nemléted kérdése forog fenn; – ébredj és tegyél, – vagy

veszni fogsz!’ Oh, bár a földet sarkaiban megrázó végítéleti trombita erejével
harsogna e felkiáltás minden kar-, kor-, nem- s helyzetbeli s minden színezetű
magyar fülébe!« A szózat nemes pátosza itt csúcspontjára emelkedik, hogy azu-
tán a próféta ismét helyet adjon a gyakorlati politikus hosszú elmélkedéseinek. 

A diagnózist a gyógyítás eszközeinek mérlegelése követi. A »sorvasztó kór-
anyag« Wesselényi szerint a nemzeti egység hiánya s így ezt kell pótolni, hogy
a szláv betegséget leküzdhessük. A módszerek: a különböző nyelvek közül egyi-
ket uralkodóvá kell tenni, a nemzetiségi mozgalmakat erőhatalommal megfé-
kezni, egyik nemzetiséget a másik ellen kihasználni vagy a nemzetiségeket a
közös érdek által egyesíteni. Wesselényi gondolkozását ismerve nem is lehet
kétséges, hogy a negyedik módszert választja. Liberális kortársai azt hitték,
hogy a nemzetiségek a szabadságért lemondanak nemzetiségükről. Ő tudta,
hogy a nemzeti érzést még a katonaságnál sem lehet elenyésztetni. »Más érze-
tek, melyek különböző polgári helyzetek, rang és sors szüleményei – enyész-
hetnek s egybeolvadhatnak a már közös helyzetben és sorsban. A katonai állás
ad új helyzetet, sorsot és rangot, de új nemzetiséget nem. – A régi helyzet
enyésztével annak helyét az új helyzet s rang foglalja el; a nemzetiség ha enyé-
szik, üres marad a szívben helye.« A nemzetiségi elnyomás csak ellenhatást vált
ki, ez pedig az áthidalni szándékolt hézagot csak nagyobbá teszi. Ehelyett »kü-
lönböző fajú s nyelvű lakosokból álló országban... az alkotmánynak malasztját
kell minden nemzetre oly egyenlően osztani, hogy abban mindenik édesanyját
találván fel ezáltal egymást testvéreknek tekinthessék«. A közös kormánynak
nem szabad egyik nemzethez sem tartoznia, hanem mindeniknek beligazgatását,
mint ahhoz tartozó folytassa. Minden nemzetnek szellemi és történelmi kifejlő-
déséhez alkalmazott, történeti életéből kifejlett és jelenjéhez szabott alkotmány-
nyal kell bírnia, s a közös kormány minden egyes nemzet alkotmányát egyenlő
pontossággal tartsa be. 

Ebben a fogalmazásban a demokrácia és a föderáció gondolata foglaltatik
benne. A népeket saját történeti egyéniségükből fakadó és akaratukat kifejező
alkotmány alapján kell kormányozni, illetve hagyni, hogy magukat aszerint kor-
mányozzák. A vegyes lakosságú államokban pedig minden nemzetnek külön al-
kotmánya legyen s a közös ügyeket semleges kormány intézze. Ezt a gondolatot
Wesselényi utolsó nyomtatásban megjelent munkájában, 1849-ben, Kossuth
előtt konkrét formában is kifejti: »Föderativ dunai köztársaságot akarok, mind -
azzal a ruganyossággal, amire egy különböző országokból álló köztársaság
képes, mely teret enged minden nemzetiségnek. Keleten a dáko-románokkal,
délen a délszlávokkal, nyugaton Németország egyesült tartományaival további
államszövetségbe szövetkeznénk. Magyarország a központi államot alkotná, és
Budapest Közép-Európa fővárosa lehetne.« 

A török, porosz és osztrák birodalom nemzetiségi politikájának vizsgálata
után Oroszország történetén tekint végig, és bámulattal adózik az orosz biroda-
lom hatalmas kiterjedésének, soknyelvű népességének, haderejének, mezőgaz-
daságának, iparának, kereskedelmének és pénzügyeinek, s ezeknek részletes és
számszerű ismertetése széles körű olvasottságra vall. Néhány kiragadott meg-
állapításából is kitűnik, hogy helyesen ismerte fel az orosz probléma lényegét.
»Az Orosz birodalmat szerencséje, fortélydús politicája s néhány erőteljes feje-
delme emelte: de rémítő nagyságát főleg népek s kormányok hibái s vétkei okoz-
ták. Az orosz fegyvereket gyakran verték meg, ellenben, ha a diplomatia terén
vagy egyszer vissza is kell vonulnia (mi az eredményeket tekintve ritka eset lehet),
ilyenkor is, éppen oly jól tudja vesztését titkolni, mint nyert sükeréből csak éppen
annyit láttat, amennyit haszna megkíván.« Majd később azt írja az orosz politi-
káról: »Olyan, mint okos kereskedő, kicsiny nyereséggel is beéri; nem annyira
sokat, mint gyakran akar nyerni. Minden conjuncturákra s minden eseményekre
fáradhatatlan éberséggel sohasem mulasztja el diplomatiája – sem véletlent, sem
mások hibáját s gyengeségét felhasználni.« 

Erre a veszélyre hívja fel Wesselényi Európa hatalmait s az orosz háború és
a szláv forradalom eshetőségeit mérlegelve látomásaiban felrajzolódnak a vi-
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lágháború és az európai forradalom körvonalai. Az orosz terjeszkedés Anglia,
Törökország, Ausztria és Poroszország érdekkörébe ütközik. Az angolok nem
nézhetik tétlenül a Kelet-Indiát, a Földközi- és Fekete-tengert fenyegető orosz
hatalom növekedését, sőt azt sem, hogy Törökország európai helyét mindenütt
az orosz foglalja el. Ez utóbbi körülmény Ausztria balkáni és dunai tervei szá-
mára sem lehet közömbös. Egy orosz elleni fegyverfogásban Poroszország is
bizonyára veszélyes szomszédja ellen fog fordulni. Annál is inkább, mert az
orosz egyedüli európai szövetségese a francia, bár Franciaország a szabadság,
Oroszország a zsarnokság hona. »De politicában ritkán határoznak elvek; ér-
dekek mindig« – s ezért a franciák az orosz háborút bizonyára fel fogják hasz-
nálni arra, hogy a vitás rajnai kérdést felvessék, Észak-Afrikában pedig az
angolok kárára megerősödjenek. A háború mellett az a veszély is fenyeget,
hogy Oroszország a balkáni és Duna-völgyi szláv népeket fogja forradalmasítani
és ezeknek siet segítségére. Wesselényi jóslatai közül a franca–orosz szövetség
éppen úgy bevált, mint a szerbek és a kis szláv népek forradalmasítása s ezek
az elemek már megadják az első világháború indító okait. Ha Oroszország
akkor belsőleg össze is omlott, negyedszázad alatt saját erejéből és a népszö-
vetségi politika hibáiból ismét helyreállott, s hogy az új világháborúban Anglia
nem a Wesselényi által megjósolt és érdekeinek megfelelő helyen áll, arról a
hármasszövetség sajtója évek óta igyekszik meggyőzni az angol közvéleményt. 

Az orosz és a forradalmi propaganda ellen Wesselényi pontosan megjelöli
Európa és Magyarország teendőit. Amikor könyvét írta, a háború és a forrada-
lom csak mint távoli lehetőség jelent meg, s ezért az orosz szellemi erők ellen
ugyancsak a szellemi fegyverkezést ajánlja. A bűvös szó, amivel Európa feje-
delmei megfékezhetik a vészt: alkotmányos szabadság. »E varázserejű mennyei
szó« a forradalmi törekvést épen olyan biztosan fojtja el, mint a zsarnokságot
– írja több meggyőződéssel, mint gyakorlati érzékkel Wesselényi. Emellett erő-
síteni kell az oroszoktól különálló s azokkal nem rokonszenvező vallásokat és
nemzetiségeket. Az orosz erő ellensúlyát elsősorban a németség képezi, de ez
az ellenerő csak úgy érvényesülhet, ha a németek felhagynak a franciákkal való
viszálykodással. Wesselényi tehát helyesen ismeri fel már Bismarck előtt a ki-
alakuló német birodalom európai hivatását s ugyanakkor a francia magatartásra
vonatkozóan egy század múlva is érvényes figyelmeztetést tesz: »Ha a franciák,
németek s angolok elleni érzeteiket egy nagyobb célnak alá nem rendelik, s ha
a Rajnáról szőtt álmaikról le nem mondanak, könnyen megeshetik, hogy nem-
csak a Rajnában s Szajnában újra, hanem a Rhone folyamában is fogják a ko-
zákok lovaikat itatni.«  

Óva inti Németországot, hogy más nemzetiségeket elnémetesítsen, mint pl.
a schleswigi és holsteini dánokat, mert ezek éppen úgy, mint a svédek és a nor-
végek, a szlávok ellensúlyozására kiválóan alkalmasak. Keleten »Magyarhon s a
magyar nemzet védbástyája lehet Németországnak s Európának az orosz hata-
lom ellen«. Ezért német szempontból is oktalannak tartja azt, hogy az erdélyi
szászok a magyarokat provokálják, mert a »magyar nemzetiség a szászokra
nézve nem ellenséges, hanem védő alakú«, s figyelmezteti a szászokat, tanuljanak
meg magyarul, nehogy egykor oroszul kelljen tanulniok. A legtöbb nemzetiség
Ausztriában él egymás mellett s az olasz, német és magyar elemre támaszkodva
az osztrák birodalom feltartóztathatja a nyugati orosz törekvéseket. A lengyel
katolikusoknak pedig vissza kell adni szabadságukat, hogy ebbe a védőövezetbe
bekapcsolódhassanak. Mivel a szláv terjeszkedés legjobb ellenszere az alkotmá-
nyosság, Ausztria és Poroszország feladata ezt a zászlót magasan lobogtatni s
alája gyűjteni Európa szabad népeit, mert csak az alkotmányos szabadsággal
felruházott népek tudnának az orosz kísértésnek ellentállani. Ez a terv korántsem
jelentené Wesselényi szerint Oroszország romlását, mert az oroszok hatalmas
birodalmukban békében élhetnének, s a »Szent Szövetség« csak az oroszok
európai hegemóniájának megakadályozására szolgálna. 

Az Európát fenyegető veszély Magyarországra nehezedik a legközvetleneb-
bül, s ezért Wesselényi ennek az elhárítását tárgyalja a legtöbb aggodalommal.

Katonai szempontból Magyarországot a völgybe épített várhoz hasonlítja, amely
felett a környező hegyek dominálnak. Az ország belviszonyait aggasztóknak ta-
lálja: a nemzetileg és vallásilag széttagolt köznépet csak a nemesség gyűlölése
tartja össze. Hazánk szláv népelemekkel van telítve s köztük főként a horvátok
és a tótok (szlavónok) államot akarnak képezni az államban. A szlávok méltá-
nyos és a közjóval összeegyeztethető törekvéseit ki kell elégíteni és az alkot-
mányosság kiterjesztésével fel kell bennük kelteni a magyarság iránti bizalmat.
A legfontosabb teendő azonban a magyar nyelv és nemzetiség »öregbítése és
terjesztése«. Ma úgy mondanók, hogy a magyarság megerősítése. Eddig Wes-
selényi külpolitikai fantáziája kossuthi távlatokban csapongott, most pedig a
magyarság belső megtisztulása felől mond örök érvényű szavakat és gondolatai
Széchenyire emlékeztetnek. »Ezért nincs nemzetiségünknek ártalmasabb ellen-
sége – a betyáros magyarságnál. A magyarok Istene előtt kedves tettet követ
el – ki durvaság, darabosság s butaság elűzését mozdítja elő, s ki a magyart
mind tudományi, mind mesterségi, mind társadalmi viszonyaiban míveltebbé
teszi.« Majd tovább: »Hajdan, ki izmos karral néhány törököt le tudott nyakazni,
ki vitézséggel jelelte ki magát –, nemessé tétetett, azaz felvétetett a nevezett
jogokat gyakorolhatók közé. Helyes volt ez akkor, mert a honnak izmos karokra
s vitézségre volt szüksége. Most jó fejekre s értelemre van legnagyobb szüksé-
günk. Ennek kell tehát azon tulajdonnak s feltételnek lenni, mi azon jogok bí-
rására vezessen.« 

A nemzetiségektől megkívánja, hogy alkotmányos helyzetünket ismerjék,
tudjanak írni-olvasni és tudjanak magyarul, s e feltételek mellett biztosítani
akarja számukra a nemeseket megillető jogokat. A magyar nyelvtudásra igen
nagy súlyt helyez és e tekintetben programja közel áll a Kossuthéhoz: követeli,
hogy a közigazgatás nyelve – a horvát és szlavón megyék kivételével –, a magyar
legyen, a népiskolákban és főként a kisdedóvókban, amelyeknek hosszú olda-
lakat szentel, a tanítási nyelv szintén a magyar legyen, s ezért elvárja, hogy a
tanítók, tanárok és lelkészek magyarul tudjanak. E téren tehát ő sem különbözik
kortársaitól, s amidőn a hon gazdagait kisdedóvó társaság felállítására szólítja
fel, ezáltal a nemzetiségek között a műveltség terjesztését célozza, természe-
tesnek találva, hogy ez a műveltség a felszabadult hazában csak a magyar lehet.
A különbség közte és liberális kortársai között azonban az, hogy Wesselényi a
magyar nyelv terjesztésén túl a nem magyarokat nem akarta nemzetiségüktől
megfosztani, sőt külön jogaikat a törvényhozás útján kívánta biztosítani. Tör-
vénybe óhajtotta iktatni az idegenajkúak anyanyelvének használatát, Horvát–
Szlavónországban a hivatalos nemzetiségi nyelvhasználatra is kiterjesztőleg; a
nemzetiségek közötti viszálykodást, az idegenajkúaknak nyelvük használatában
való akadályozását és kicsúfolásukat el akarta tiltani, mint ahogy hasonló szank-
ciókat követelt azok ellen, akik a magyar nyelvet kicsúfolják. Mindezt kiegészítik
a rendi Magyarország felszámolására tett javaslatai s köztük első helyen a köz-
teherviselésnek a nemesekre való kiterjesztése. Tudja, hogy e program megva-
lósítása sok akadályba ütközik, de a véghezvitel munkáját a magyaroknak
azonnal meg kell kezdeniök. »Így velünk nem egy fajúakkali egyesség – bármi
kívánatos is legyen – nem függ egészen tőlünk; ellenben teljesen hatalmunkban
áll: nekünk magyaroknak mi magunk közt szorosan egyesülni. Nincs teendőink
közt ezen egyesülésnél szükségesebb. Enélkül minden, mit jóra termett kebel-
nek óhajtani kell, sőt fennmaradhatásunk is csak hiú álom. Azért egyesség kö-
zöttünk magyarok közt.« 

Itt ér el a szózat a csúcspontra s ami utána következik, az már csak magya-
rázat és részben ismétlés. Elmondja még Wesselényi, hogy az egyességnek leg-
nagyobb ellensége a gyanúsítás, amivel a magyar szabadszelleműeket illetik,
akiknek a működésébe forradalmi szándékokat akarnak belemagyarázni. A re-
formmal éppen a szláv forradalmi törekvéseket kell megelőzni. A magyar szá-
zadokon át az anyatejjel szívta magába a német elleni visszás érzést, de azóta
megváltoztak a körülmények s ma a török helyébe támadt szláv veszély ellen a
németet kell rokonnak tekinteni – írja Wesselényi. A magyar ragaszkodik kirá-
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lyához és kormányához, de ugyanakkor csak alkotmányos létének fenntartása
és fejlesztése teheti őt azzá az őrbástyává, amelyen megtörik a forradalmi szél-
vész ostroma. Az alkotmányos király iránti hűség a börtönt viselt Wesselényiben
is olyan elevenen él, mint Petur bánban, akit Endre a ló farkához köttetett s ő
akkor azt kiáltotta: éljen a király! Wesselényi, miként Széchenyi, bízik a ma-
gyarság jövőjében, s a szózat végakkordja hasonlít a Kelet Népének sokat idé-
zett befejezéséhez: »a magyar nagy lehet és boldog, de csak mint értelmileg
kifejlett, polgári alkotmánya s nemzetisége iránt munkásan, buzgó s törvényes
jó királyához rendíthetlen hiv nemzet«. 

Akik Wesselényi szózatára hivatkoznak, szeretik annak egyik vagy másik
részletét kiragadni és abból vonni le következtetéseiket. Éppen ezért tartottuk
szükségesnek a könyv tartalmát bőven ismertetni, hogy legalább körvonalai-
ban kibontakozzék belőle a Wesselényi-féle koncepció. A magyarság nemzeti
öntudatának mindig egyik legfontosabb tényezője a biztos történeti tudat volt,
ez pedig megköveteli, hogy a történelmet tisztán lássuk. A történelem nem
nyújt eligazítást a napi események között, mert egy adott politikai helyzet so-
hasem ismétlődik meg ugyanúgy, s ezért a múltban tanúsított magatartás sem
lehet irányadó egy olyan adott helyzetben, mely a régitől különbözik. De ha
a politikában a legfőbb szabály a változás, mégis vannak bizonyos, a népek
életét meghatározó állandó tényezők, és csak az a politikus emelkedik állam-
férfivé, aki korának adottságain túl ezeket felismeri és reájuk épít. Wesselényi
műve a magyar reformkor forrongó és kialakulatlan hangulatában, az Auszt-
riába bezárt Magyarország külpolitikailag leszűkített horizontján túl, korát
megelőzve és túlnőve olyan programot adott, mely azóta is, de különösen ma,
lényeges vonásaiban az egyedül járható magyar út. A Szózatban benne van a
fenyegető orosz és forradalmi veszély, ami azóta egyesült s így hatalmasabb,
mint valaha. Benne van az európai szolidaritás gondolata, mert az oroszok
nyugati terjeszkedését csak Franciaországig és Angliáig kiterjedő szövetség
tarthatja sakkban. Kifejezésre jut az a gondolat, hogy a szlávsággal szemben
elsősorban a népileg kompakt és akkor két országba tagolt németség veheti
fel a küzdelmet. De benne foglaltatik az is, hogy az európai népek csak akkor
alkothatnak védőgátat a szláv beáramlással szemben, ha alkotmányos sza-
badsággal rendelkeznek. Ilyen megújult alkotmányra van Magyarországnak
és az itt élő népeknek is szüksége. Az alkotmányosság Wesselényi fogalma-
zásában nem a régi kiváltságok fenntartását, hanem ellenkezőleg, a népek
történelmi egyéniségének és nemzeti kifejlődésének feltételeit biztosító élet-
keretet jelent. Az alkotmányosság gondolata nála szorosan kapcsolódik a ma-
gyar reform követelményeihez s a rendi társadalomból alkotmányos úton, a
minél szélesebb néprétegek közreműködésével akar új, osztálytalan társadal-
mat formálni. Egy ilyen társadalmi átalakulás képezheti a szűkebb közép-európai
összefogás elvi alapját s új, Duna-völgyi szociális rend hozhatja közelebb egy-
máshoz Magyarországon a nemzetiségeket, akiknek a népi és anyanyelvi jo-
gait, önigazgatását és kölcsönös megbecsülését törvény útján kívánja
biztosítani. De azt is tudja, hogy a magyarság csak akkor lehet az új társa-
dalmi rend, a nemzetiségek közötti béke, a közép-európai szövetség és az
európai szolidaritás kovásza, ha elsősorban önmagát műveli ki, e cél érdeké-
ben egyesül és megpróbál a szónak nem betyáros, de nemes értelmében véve
magyarnak lenni. A »jobb kor« és a »nagyszerű halál« határ mes gyéjén Wes-
selényi Szózata a mi szózatunk.” 

Mikó Imre írása nem szorul magyarázatra. Ő maga pontosan és cáfolhatat-
lanul igazít el Wesselényi zseniális Szózatának megértésében, annak minden
messzire látó jóslatával és megoldást kereső tanácsával egyetemben. Paradox
módon e szózat korainak bizonyult, mire a benne javasolt megoldások sorra
kerülhettek volna, már elkéstek. Pontosabban a szózat jókor született, de meg-
hallásának, megértésének képessége késett meg. Figyelmesen olvasva rájövünk,
hogy ez nem csupán magyar szózat, de európai is. Ha arra gondolunk, hogy
már akkor tudhattunk sok mindenről, ami később bekövetkezett, kétszeresen

fáj az előrelátást cáfoló folytatás és a végső tragédia. Arról, hogy napjaink is-
métlődő történelmi helyzeteiben ez a rendkívüli dokumentum mi mindenre fi-
gyelmeztet, úgyszintén felesleges beszélni. Elég újra átolvasni e szózat
részleteit.

y

Ismét az alkotmányról
Bónis György: A történeti alkotmány 1944/6.

Ez az írás Bónis György egy előző, már ismert tanulmányának folytatásaként
is tekinthető. Időközben új tapasztalatokkal gazdagodva válaszol a támadá-
sokra.

„Két esztendeje annak, hogy ugyanezen a helyen szembesítettük a magyar
törvényt a magyar lélekkel s megvizsgáltuk: mi az oka annak, hogy mai jogunk,
különösen magánjogunk és a magyar hagyományok között olyan végzetes el-
térés következett be? Magyar vagy-e? kérdeztük írott jogunktól, s még azt is
megkíséreltük, hogy megjelöljük a magyarabb jogrendszer kialakításának útját
a jogtörténet és a jogi néphagyomány tanulságainak felhasználásában. Felszó-
lalásunk nem maradt visszhang nélkül s ez felbátorít, hogy ez alkalommal a
magyar alkotmánnyal nézzünk szembe, közjogunk épületét vizsgáljuk át ha-
gyományaink fénye mellett. Csakhogy amint jogunknak ez az ága sokkal több
ősi elemet őrzött meg, a vizsgálódás természete és eredménye is egészen más
lesz, mint annak idején. 

Talán nem kell bizonyítanunk, hogy ez a munka nem fölösleges a nagy válto-
zások korszakában. Ma már világosan látjuk, milyen csúnya játék folyt az elmúlt
években a magyar alkotmánnyal. Mértéktelen magasztalásban, tömjénezésben
volt része, de korántsem nemes hagyományai, hanem pillanatnyi használhatósága
miatt. Kevesen voltak a közjog stúdiumának hivatásos művelői, akikkel a tárgy-
szeretet és az elődök igéinek tisztelete őszinte és meleg, bár sokszor kissé naiv
dicsérő szavakat mondatott az ezer éves alkotmányról. Sokkal többen voltak
azok, akik alkotmányunknak talán egy tételét sem tudták volna elmondani, mégis
úgy beszéltek róla, mintha maga Szent István vagy II. Endre ütötte volna őket
az alkotmányvédelem lovagjaivá. S minthogy a túlzott dicséret kiábrándulást kelt
azoknak a lelkében, kik a gyönyörűen kicifrázott elmélet és a durva gyakorlat
közötti különbséget saját bőrükön érzik, könnyen megeshetik, hogy a közhan-
gulat az egyik végletből a másikba esik, s magyarán mondva, hajlamos kiönteni
a mosdóvízzel a gyereket is. Éppen ezért helyénvaló a jogtörténet művelőjének
most rámutatnia arra, hogy mai alkotmányunk az ezer éves fejlődés sok értékes
hagyományát őrzi, ha sokszor csonkán, fogyatékosan is.

Alkotmányunk magyarságának próbaköve ugyanis most is az lesz, amit a
magánjog vizsgálatánál alkalmaztunk: mennyi kapcsolata van múltunk hagyo-
mányaival, tehát mennyire igazán történeti. Az elmúlt évtizedek jogtudománya
túlságosan könnyen állapította meg a magyar közjog sajátos nemzeti jegyeit,
ez a megítélés azonban rendesen az európai fejlődés felületes ismeretéből kö-
vetkezett. Közelebbről megnézve, minden nép vitéznek, lovagiasnak, szabad-
ságszeretőnek, politikusnak tartja magát. A népi tulajdonságok vizsgálatának
szerintünk csak európai szemhatárral szabad történnie, s éppen ezért csak
hosszú évek feladata lehet. Mi úgy érezzük, hogy alkotmányunkat nem valamely
faji szellem állandó tulajdonságai teszik magyarrá, hanem múltunk küzdelmei
kovácsolták azzá, s annyiban a sajátunk, amennyiben nehéz és viszontagságos
magyar századok hagyatéka. Nézzük tehát, mit hagytak ránk örökségül az el-
múlt emberöltők, s hogyan gazdálkodtunk mi hagyatékunkkal.” 

Mi más juthat eszébe a mai olvasónak, mint az a sok támadás, ami a törté-
nelmi jogfolytonosságot helyreállító Magyar Alaptörvény születése óta azt és
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megalkotóit éri. Ilyenek lennénk, vagy akkor egészen másról volt szó, mint most
a balliberális ellenkezés idején? Most minden támadásból azt lehet érezni, hogy
nem igazi történelmi kapcsolatokkal bíró magyar alaptörvényt akarnak. S kü-
lönösen nem olyant, melyben a keresztény gyökér, mint e történetiség egyik fő
szála, hangsúlyt nyer.

„Ködös előidőkbe vezetnek minket alkotmányunk első nyomai. Az utóbbi
évekig úgyszólván semmit sem tudtunk arról a szervezetről, melyben honfoglaló
őseink éltek. Adataink keveset mondanak, tág teret hagynak a magyarázatnak.
A ködön alig világít át Bölcs Leó sokszor félreértett szava: »Szabad ez a nép«.
Ez a nyilatkozat, mely minden bizonnyal a kifejlett társadalmak ezer politikai,
hivatási és familiáris kötelékét ismerő szerzőnek csodálkozását fejezi ki a
lovasnomád harcosok kötetlen életformájával szemben, a liberális alkotmány-
történet szemében az ősi szabadságjogok, az Etel-közi demokrácia bizonyítéka
volt. A császári író szavához kapcsolták Anonymus beszámolóját a pusztaszeri
jogrendező gyűlésről és Kézai célzatos nyilatkozatát az ősi communitas legfőbb
hatalmáról. Ma már tudjuk, hogy P. mester a »szer« helynév magyarázatára
konstruálta az első nemzetgyűlés történetét, és hogy Kézai a nyugati államtu-
domány népfelségi gondolatát ültette át történetírásunkba. Az első évszázadok
alkotmányának örökségét már illúzióktól mentesebben, tisztábban ismerjük fel.
Ez az örökség az erős királyi hatalom. 

Honfoglaló őseink és a korai keresztény századok alkotmányát az összeha-
sonlító módszer hozta közelebb hozzánk. Tudjuk, hogy Árpád népe a
lovasnomád kultúra képviselőjeként jelent meg a Kárpátok medencéjében s
ennek hagyományait még sokáig megőrizte. A szteppenépek alkotmánya azon-
ban nem az ősi népgyűlések, a primitív demokráciák jegyében alakult ki, hanem
a feltétlen uralkodói hatalmon épült. Deér József az utóbbi évek egyik legszebb
történeti könyvében mutatta ki, hogy az Árpádok királysága mélységes keresz-
ténysége mellett mennyire folytatója volt a lovasnomádok között általános erős
uralomnak. Ott a vezér személye olvasztja eggyé a különböző népfajokat, nél-
küle tönkremenne, darabokra hullana a hatalmas birodalom. Nálunk a király
személye és méltósága köré tömörül a magyar kora középkor kezdetleges ál-
lama. A királyság megalapítása döntő változást jelent intézményekben, elvek-
ben, formákban. De a legmélyebb, sokszor nem is tudatos tartalom a régi
marad. Ezért tekinthetjük az ősszervezet korát és a XIII. századi változásokig
eltelt időt bizonyos mértékben egységesnek. 

Ezt a kort a király személyének kiemelkedő szerepe jellemzi. Az állam szer-
kezete a királytól függő népelemeken épül fel. Nem az újkori alattvaló, vagy a
modern állampolgár képzete illik ebbe a néhány évszázadba, hanem valami me-
legebb, személyszerűbb kapcsolat. A püspökök, ispánok, külföldről jött előkelő
vitézek, de a közrendű harcosok, sőt a szabadságot nélkülöző szolgák is a király
hívei, sőt családtagjai. Ezt a nagy közösséget, mely a későbbi állam feladatait
látja el, már az Intelmek a király palotájának, tehát háza népének, az oklevelek
nyelve pedig királyi háznak vagy famíliának nevezi. Szinte a lovasnomád nem-
zetségfőnek óriásira bővült családja áll előttünk, nagy kiterjedése mellett meg-
tartva régi bensőséges kapcsolatait. Aki nem tartozik hozzá, vagy nem a király
valamelyik előkelő hívének famíliájában él, szinte kívül reked az államon. A régen
oly népesnek gondolt »közszabad« réteg, az ősi jogon élő foglaló társadalom
már Kálmán korára felszívódik a királyi és a magánfamíliában. 

De nemcsak az állam szerkezetét szabályozza a királyhoz való viszony,
hanem működését is a monarchia irányítja minden vonatkozásban. Sőt a ké-
sőbbi államszimbólumok is: korona, zászló, címer is csak a királyt, legfeljebb
a királyi nemzetséget illetik. Mindezek a jegyek legkifejezőbben a »személyes
királyság kora« elnevezésbe foglalhatók össze. Mellőzzük itt azt a kérdést,
mennyiben rokon a primitív, családias közösségeknek ez a rendszere a nyugati
hűbériséggel. Elég legyen annyi, hogy a király hatalmának ezt a mindenek fölött
álló voltát megértve, az egész későbbi alkotmányfejlődés világossá lesz előttünk,
míg erről megfeledkezve tévutakra jutunk. A személyes királyi uralom mégsem

jelent abszolutizmust vagy parancsuralmat. A középkor első századainak kirá-
lya, ha látszólag szabadon intézi is országának ügyeit, valójában kötve van az
erkölcsi törvényhez és az ősi jogszokásokhoz. A kereszténység uralkodói esz-
ménye nagyon is szoros korlátokat szab tevékenységének, s ezek között nem
utolsó az, mely mások szerzett jogainak a tiszteletét követeli. A személyesen
kormányzó király még önhatalmú aktusaiban is mindig annak feltételezése mel-
lett jár el, hogy híveinek jogérzéke, helyeslése, tehát a régi, jó jog áll mögötte. 

Ezt az ősi magyar uralkodóeszményt csorbítja és formálja egyre inkább az
új kor követelményei szerint a rendiség kialakulása, melynek első jeleit a XIII.
században ismerjük fel. Az egyház hatalmának emelkedése, a nagy európai jog-
rendszerek (római és kánonjog) kivirágzása, az írás elterjedése lassan kioltják
a lelkekben az uralkodóház isteni származásának, az uralkodó mindenek fölött
álló hatalmának eszméjét. A társadalom egyes csoportjai egyre inkább egysé-
gesekké, zártakká válnak s már írásban biztosított jogokat követelnek. Ezek a
kiváltságlevelek teszik éppen az addig laza társadalmi csoportot renddé. S aho-
gyan az egyes rétegek külön jogállásukat elismertetik és sorra kiszakadnak a
királyi famíliából, úgy csorbul egyre jobban a királyi hatalom, melynek most
már odaadó hívek helyett rivális hatalmasságokkal kell tárgyalnia. Az Arany-
bullát nem ok nélkül tekintik a rendi fejlődés kezdőpontjának, vagy inkább első
megnyilatkozásának: ez a korai okmány nemcsak az udvar előkelőinek, a nobilis
rétegnek az előjogait biztosítja, hanem a királyt eddig vakon követő vitézi osz-
tálynak, a szervienseknek is szabadságot ad. De mihelyt valamelyik osztály sza-
badságot kap, csökken a királyi hatalom: a libertás növekedése a potestas
fogyatkozása is. 

Nem követhetjük itt nyomon a magyar rendiség kialakulásának tanulságos
folyamatát, mely – mint minden rendi fejlődés – a két ellenfél kölcsönös had-
mozdulatainak, nyereségeinek és veszteségeinek, sikereinek és kudarcainak
hullámvonalán halad. A királyi hatalom, az Árpád-kor öröksége ebben a fejlő-
désben végtére mégis csak alulmarad. Ez az eredmény kicsillan már Albert
1439-i, szerződési formát és kellékeket feltüntető törvényéből, az 1440-ben
tartott koronázó országgyűlés határozatából, mely a korona erejét a rendek
akaratából származtatja, a negyvenes éveknek a kormányzói hatalomkört sza-
bályozó decretumaiból; végső megfogalmazását azonban Werbőczy Hármas -
könyvében kapja. Közben nagy esemény történt: a külön érdekeiket hajszoló,
egymással küzdő rendeket legalább néhány évtizedre egy közösségbe olvasz-
totta Mátyás vaskeze. Az ő nevéhez fűződik a magyar rendi állam megterem-
tése. De ebben az államban már nem a személyes kormányzás érvényesül; a
közügyek intézését egyre inkább hivatalszerű szervek (tanács, kancellária, szak-
bíróságok) veszik át, a régi királyi szimbólumok pedig immár a rendi országot,
a regnumot illetik. 

Ezt a helyzetet rögzíti le Werbőczy méltán nagy tekintélyű Hármas -
könyvében. A szent korona tana, melynek több százados előzményei voltak már,
nála fejezi ki először a két rivális: az uralkodó és a rendek kompromisszumát.
A hatalom nem a királyé, de nem is a rendi nemzeté, hanem a szent koronáé.
A korona ereje végső fokon a nemzettől származik, mely az első koronázáskor
ruházta reá. A király csak azért gyakorolja a hatalmat, mert fejét Szent István
koronája érintette. De éppen ezért nem rendelkezik mindenben önkényesen;
vannak ügyek, melyekben csak az ország hozzájárulásával dönthet. A koronatan
megállapítása, mely egyébként csak a nemesi egyenlőség tételének megerősí-
tésére szolgál, egyúttal az Árpád-kor örökségének, az erős királyi hatalomnak
megromlott állapotát tünteti fel a középkor végén. 

De hová lettek a magyar nagyhatalom politikai erőtényezői, hová szépen
megfogalmazott államelmélete a Habsburgok uralma alatt? Az alkotmányfejlő-
dés eddigi folyamán elmélet és gyakorlat szorosan együtt haladtak, egyik a má-
sikból táplálkozott. Most az államtest, melyre a teóriát szabták, szánalmasan
összezsugorodott, politikai súlyát elvesztette. Négy évszázadon át két közjogi
felfogás küzdött egymással: a rendek változatlanul ragaszkodtak a hatalom meg-
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osztásának elméletéhez, míg az uralkodó szívósan hódította meg egyik pozíciót
a másik után az abszolutizmus számára. Mert ez az egy nem változott az egy-
mást követő emberöltők módszereiben: a rendi kettősség helyett egy akaratnak
kellett érvényesülnie, s ez a királyé volt. Egyébként nagy különbség volt I. Fer-
dinándnak igazgatási reformokkal, rendi méltóságok be nem töltésével, I. Li-
pótnak goromba törvénysértéssel, vérengzéssel, vésztörvényszékekkel, vagy
Mária Teréziának a megnyerés és befolyásolás ezer furfangjával végrehajtott
tervei között. A módszer finomult, a cél maradt. Ebben az aránytalan küzde-
lemben, hatalom és jogelvek között, csak a rendi nemzet lehetett a vesztes. 

Úgy látszik tehát, hogy a Habsburgok hosszú uralma alatt a királyi hatalom
régi teljessége, az Árpád-kor öröksége helyreállt. Ezen az a tény sem változtat,
hogy annak idején a nemzetnek misztikus eredethitével ékesített, saját véréből
származott dinasztiája gyakorolta ezt a hatalmat s az országban tartotta székét,
míg most idegen uralkodóház kívülről kormányzott. Viszont lényeges a különb-
ség a gyakorlás módját tekintve. Árpád-házi királyaink még elintézhették or-
száguk ügyes-bajos dolgait kevésszámú udvari tisztviselő és adott esetben
megmozdítható famíliájuk segítségével, a vidéken utazgatva és »a tölgyfa alatt«
igazságot szolgáltatva. A Habsburgok maguk teremtették meg az állam hatal-
mas apparátusát, melyet még a legelszántabb abszolutizmus sem mellőzhetett.
Az újkorban az állami feladatok olyan hatalmas mértékben megnövekedtek,
hogy ellátásukra nemcsak a király saját ereje, de még a rendi méltóságok sem
lettek volna elegendők. Bár az igazgatásnak főként a XVIII. században kiépített
gépezete az uralkodó parancsszava szerint működött, az alkotmányos gyakor-
latban mégis bizonyos helyet vívott ki magának. S így a mindennapi élet leg-
fontosabb kormányzati ágának: a végrehajtó hatalomnak gyakorlása éppen az
abszolutizmus virágkorában került át – szinte a szükségszerűség erejével – a
kormányszervek, tehát a bürokrácia kezébe. 

A királyi hatalom igazi csorbítását azonban az ún. alkotmányos kor hozta
meg. Miután az 1790–91. évi országgyűlésen immár a francia forradalom esz-
méinek hatására mondották ki a rendek Magyarország önálló és alkotmányos
kormányzásának szabályait, a XIX. század diétáit az új kor új eszméi vezették
a királyság elleni küzdelmükben. Az alkotmányos kor ideálja a korlátozott mo-
narchia. Az uralkodó személyében felelőtlen, de minden aktusa a felelős mi-
niszter ellenjegyzéséhez van kötve. A törvényhozásban megtartja a Werbőczy
korában kialakult jogkörét, az igazságszolgáltatásban azonban régi személyes
bíráskodásából egyedül a kegyelmezés joga marad meg, a közigazgatást pedig
az általános irányítás (a kormány kinevezése, elbocsátása, hivatalszervezés, fel -
ügyelet) és egyes funkciók kivételével (haderő vezetése, nemzetközi szerződé-
sek, főkegyúri jog, nemesség, címek, kitüntetések adományozása) felszívják a
központi kormány és törvényhatóságok. Az 1848:3. tc. tehát nemcsak a felelős
minisztérium nyugati gondolatát valósította meg hazánkban, hanem egyúttal a
királyi hatalom terjedelmét is korlátozta. Végrehajtására természetesen csak a
kiegyezés után került sor. 

Az elmúlt évszázad tehát a „rex regnat, sed non gubernat” elvének megfe-
lelően megcsonkított, ősi tartalmából kivetkőztetett királyi hatalmat hagyott
reánk örökségül. Amikor azután az első világháború és a forradalom következ-
tében a főhatalom gyakorlásáról gondoskodni kellett, az 1920. évi törvényhozás
(a nemzetgyűlés) a királyság államformájának elvi fenntartása mellett erősen
korlátozott hatáskörű, felelős kormányzót választott. Jogai, melyek elmaradtak
az annak idején Hunyadi Jánosnak biztosítottak mögött, s a felelősségre vonás
lehetősége, mely a köztársasági elnökökhöz közelítette helyzetét, még inkább
megváltoztatták a hatalmi egyensúlynak a Hármaskönyvben kifejezésre jutott
állapotát. Az 1920:1. tc. immár nyíltan megvallotta, hogy az állami szuverenitás
egyedül a nemzetgyűlést illeti, s ez külsőleg is megnyilatkozott a kormányzónak
a törvények kihirdetésére (nem szentesítésére!) vonatkozó kötelességében. Az
a sajátos helyzet következett tehát be, hogy a régi királyi hatalom szinte teljes
egészében átment az ország képviseletének kezébe, egyes jogosítványait pedig

(főkegyúri jog, nemesség adományozása) egyáltalán nem lehetett, s ma sem
lehet gyakorolni. 

A kormányzói hatáskör megállapítása óta eltelt negyedszázad világosan mu-
tatja, hogy egészséges államélet nem lehetséges az uralkodó hatalmának meg-
felelő szilárdsága nélkül. Az első világháború után érvényesült erős demokratikus
irányzatot mindjobban kiszorította a tekintélyi kormányzás elve, személyi szem-
pontból pedig Horthy Miklós kormányzó tekintélye rendkívüli módon megnöve-
kedett. Már 1920-tól kezdve sorozatos intézkedések (1933, 1937) bővítették
ki az eredetileg szűkre szabott kormányzói jogkört, úgy, hogy ma már az említett
két jogosítvány hiányán kívül úgyszólván csak a törvényhozás körül gyakorolható
jogokban van lényeges különbség király és kormányzó között (kétszeri vissza-
küldés után a két ház együttes akaratát kifejező törvényt kihirdetni köteles). Az
egyes részletekben való kiterjesztésnél elvi szempontból fontosabb, hogy az
1937:19. tc. megszüntette a felelősségre vonás lehetőségét s ezzel véget vetett
az alkotmánytörténetünkben ismeretlen felelős államfői méltóságnak is. 

Az elmondottak talán nem adnak elég alapot annak megállapítására, hogy
a magyar ember általában milyen uralkodói hatalmat tud elképzelni, milyenre
tud tisztelettel feltekinteni. Annyi azonban bizonyos, hogy alkotmányunk ezer
évének túlnyomó részében nagyobb volt a király jogköre, mint az alkotmányos-
nak nevezett korszakban, tehát az utolsó évszázadban. Hazánk is részese volt
annak az európai fejlődésnek, mely az eredetileg csak erkölcsi korlátokat is-
merő, mitikus magasságokban lebegő királyságot egyre jobban kiüresítette s
ezzel az államok nagy részében feleslegessé tette. Valóban, a tartalmukat vesz-
tett intézmények megérettek az eltörlésre. Ám a magyar alkotmánytörténetben
megnyilatkozó erős ragaszkodás a király személyéhez és a királyság intézmé-
nyéhez arra enged következtetni, hogy a logikailag következő utolsó lépést jo-
gunk aligha fogja megtenni, hanem inkább megerősíti az államfőnek egykor oly
dicsőséges státusát. 

A rendi állam kialakulásának több évszázados korszaka nem múlt el anélkül,
hogy alkotmányunknak értékes örökséget ne hagyott volna hátra. A Werbőczy-
kori kompromisszum két tényezője: királyi hatalom és nemzeti képviselet közül
a második ebben az időben fejlődött ki és nőtt naggyá. Már mondottuk, hogy
azok a híradások, melyek az ősidők nemzetgyűléseiről szólnak, nem megbízha-
tók, mert saját koruk törekvéseit tükröztetik vissza. De az tény, hogy a puszta-
szeri erdőben nem volt jogrendező gyűlés, és hogy a népfölség elvét honfoglaló
őseink nem ismerték, nem zárja ki valamilyen tanácskozás szokását. A tanácsot
ajánlja a herceg figyelmébe az Intelmek papi szerzője; Freisingi Ottó azt írja
rólunk, hogy semmibe sem kezdünk beható megbeszélés nélkül; Anonymus
pedig a honfoglaló magyarok minden elhatározását »inito consilio« hozatja meg.
A magyar mindig tanácskozó nép volt. 

Természetesen a szigorú rangviszonyok szerint tagozott foglaló társadalom-
ban nem demokratikus, általános gyülekezetre kell gondolnunk. Mint még a
középkorban is a tekintélyre és tudásra nagyobb párt döntötte el a vitás kérdést
s nem a puszta számszerű többség, úgy a honfoglalók között sem lehetett olyan
nemzetgyűlés, mint a korai XVI. század tömeges, zavargó nemesi gyűlései vagy
székely congregatiói. A fejedelemnek természetes tanácsadói a törzsfők, a tár-
sadalom gyökeres átalakulásakor pedig a tanács természetszerűen lesz az or-
szág nagyjainak: püspököknek, ispánoknak, előkelőknek gyülekezetévé. Még
Szent István és utódai azt hívnak meg tanácsukba, akit akarnak, s akkor kér-
dezik meg a testületet, amikor jónak látják; a XII. század végén azonban már
az a közfelfogás, hogy a nagy foglaló nemzetségeket a király nem zárhatja ki
tanácsából. Ennek a nézetnek ad hangot Anonymus a vérszerződés 2. pontjá-
ban. A további fejlődésben pedig a tanács azoknak a gyülekezetévé válik, akik
méltóság és vagyon címén az ország természetes vezetői: a főpapok, a főmél-
tóságok és a báróknak nevezett nagybirtokosok. 

Ebből a főrangú tanácsból alakul ki a későbbi országgyűlés felsőtáblája.
A gyűlés súlypontja azonban a másik házon van. Ezt a Székesfehérvárt tartott
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törvénynapokból származtatják; az uralkodó évenként egyszer, Szent István
napján, ünnepélyes keretek között szolgáltatott rajtuk igazságot. Minthogy
ilyenkor a perlekedők nagy sokasága jöhetett össze, természetesen kívánták
már 1222-ben az Aranybulla kivívói, hogy minden évben megtartsák és hogy
minden serviens megjelenhessen rajta. A középkorban a bíráskodás volt az
állami igazgatás legjelentősebb feladata s fontos közügyek is per formájában
jutottak elintézéshez; így természetesen alakultak át a jogszolgáltatásra hivatott
gyülekezetek politikai fórummá. Az 1267-ben kiadott „harmadik Aranybulla”
már megyénként két-három nemes részvételét kívánja meg a törvénynapon, a
század végén pedig már egészen modern formában s modern követelésekkel
jelenik meg az országgyűlés. 1298-ban pl. az összejött köznemesség (főpapi
vezetés alatt) határozottan kimondja, hogy tárgyalásaiból kizárja az ország
báróit, tehát a tanácsot, viszont magának követeli a tanácsosok felelősségre
vonásának jogát. A magyar kétkamarás rendszernek ez a kezdetleges próbál-
kozás az őse.

A XIII. század óta az országgyűlés története az általános rendi fejlődésnek
megfelelő hullámvonalban halad tovább. Háttérbe szorul az első Anjouk alatt,
erőre kap Mária korában, Zsigmondnál »az ország egyetemességét képviseli«,
Alberttel egyenrangú félként tárgyal. S közben kebelén belül is súlyos harcokat
vívnak főpapság, főnemesség és köznemesség. A népes nemesi rend arra tö-
rekszik, hogy ne csak a diéta rövid hetein legyen beleszólása a közügyekbe,
hanem a mindennapi igazgatást is irányíthassa, legalább a tanácsba választott
nemesek és a tanácsosok számoltatása útján. A nagybirtokosok pedig görcsösen
ragaszkodnak a hatalomhoz, mely rendszerint a kezükben is marad. A főrendű
társadalom túlsúlya, az alsóbb nemességnek velük szemben fennálló függő vi-
szonya alapján (familiárisok), Hóman Bálint a nagybirtok uralmával, Mályusz
Elemér egyenesen a magyar hűbériség kifejezéssel jellemezte a kort. 

Az országgyűlés kebelében is dúló rendi küzdelmeket vaskézzel nyomja el
Mátyás. Ha nemzeti képviseletünk a kialakuló rendiség korának öröksége, el-
sősorban Mátyás az örökhagyó. Tudatosan alapítja politikáját a gyűlésen kép-
viselt köznemességre, megtárgyaltat vele olyan kérdéseket is, melyeket eddig
csak a tanács döntött el. Mint mondottuk, a széthúzó rendek kemény összefo-
gásával megteremti a rendi államot, melynek létrejötte külföldön is éppen a XV.
század nagy uralkodóinak köszönhető. Országgyűlésünk is: külön tanácskozó fő-
papjaival és főnemeseivel, a megyék és városok képviseletét egyesítő alsótáblájával
az ő uralkodása alatt kapja meg végső alakját szinte fél évezredre. S ugyancsak
ekkor szilárdul meg a rendi gyűlésnek a törvényhozásban való részvétele, melyet
most már kiküszöbölni nem lehet. Werbőczy szentkorona tanát az teszi lehe-
tővé, hogy a rendi állam szerkezete Mátyás alatt teljesen kialakult. 

A Mohácsot követő századok alatt országgyűlésünk mindvégig megőrzi azt
a rendi jelleget, melyet a középkor végén öltött magára. A Jagellók tömeges di-
étái letűntek, a vármegyei követküldés gyakorlata végképp megszilárdult. S ami-
kor 1608-ban az alkotmány legfőbb biztosítékaként törvénybe iktatják az
országgyűlés összetételét, a szabályozás jellemzően nem abból indul ki, hogy
kik foglalnak helyet a felsőtáblán és kik az alsótáblán, hanem az egyes rendek
helyét jelöli ki. Ez a dekrétum világosan feltünteti, hogy a mi diétánk a régi
frank birodalom peremvidékén állandósult kétkamarás típushoz tartozik: a hi-
vatás szerint tagozott társadalmi csoportokat vagyon és méltóság alapján osztja
szét a két házban. A papság nem egységes testület, mint pl. a francia rendi
gyűléseken, hanem a püspökök a felsőtáblán, az apátok és prépostok az alsó-
táblán foglalnak helyet. A Werbőczy szerint egységes nemesség is megoszlik:
a személyesen meghívott bárók a főrendek táblájának gerincét teszik, a me-
gyénként hívott köznemesség követei pedig az alsótáblán dominálnak. Csak a
polgárság nem jut be a felsőházba, s tulajdonképpen nem is a polgári rend,
hanem a városok, mint közösségek jogosultak a követküldésre. Így a jobbágyság
képviseletét nélkülöző alsótábla nálunk is »a közületek háza«, tabula communi -
tatum, mint az angol House of Commons.

A rendiség kialakulásának kora örökségül hagyta az országgyűlést a ha-
nyatlás idejére; ez viszont kifejlesztette, intézményessé tette hatáskörét és el-
járását. A királyi javaslatok és a rendi sérelmek egymással vetélkedő
tárgypontjain kezdve, az üzenetváltások, feliratok és leiratok útvesztőin át a
hosszas tárgyalások árán megszövegezett articulusokig gördültek a megvita-
tásra szánt országos és magánügyek. A XIX. században már a kerületi ülések
és a bizottsági tárgyalások gyakorlata is hagyománnyá lett. Mondhatjuk tehát,
hogy a magyar parlamentarizmus a központi hatalom növekedése idején is
fejlődött, formáiban differenciálódott. Csak egy volt idegen ettől a rendszertől:
az alkotás. Nálunk nem volt liberum veto, mint a lengyel országos és tarto-
mányi gyűléseken; az egyes nemes nem akaszthatta meg a tárgyalások foly-
tatását. De nem is volt erre szükség, mert az üdvös javaslatok ellenzéke
mindig igen tekintélyesre növekedett. Az új kor követelményeit mindig az ural-
kodó ismerte fel és erőszakolta keresztül a rendi gyűléseken, ezzel azonban
a maga hatalmát kiterjesztette. A hanyatlás kora volt ez; a magyar parlamen-
tarizmus megérett a reformra.

A reformot az 1848. évi törvényhozás hajtotta végre, melynek vívmányait
mindnyájan ismerjük. A XIX. században a parlament volt az alkotmányos élet
legfőbb büszkesége, a fennálló jog megtartásának első garanciája. Érthető
tehát, hogy a nyugati liberalizmus eszméitől áthatott reformkorszak régi rendi
gyűlésünket teljesen a korszerű parlamentek képére alakította át. Régen a tör-
vények azt kívánták, hogy legalább harmadévenként üljön össze a diéta; most
48 szinte állandósította, évenkénti összehívását rendelte el. A király elnapolási
és feloszlatási jogát is szabályozta, a tárgyalásokat pedig a szélesebb nyilvá-
nosság ellenőrzése alá helyezte, ideértve a sajtó nyilvánosságát is. Az ország-
gyűlési hatáskör kibővült a miniszterek felelősségének és vád alá helyezésének
szabályozásával. A miniszteri ellenjegyzés révén még az uralkodó aktusai is a
parlamentnek felelős tényezők együttműködéséhez voltak kötve. De mindezek-
nél jelentősebb reform volt a népképviselet gondolata, mely az addig az alkot-
mány bástyáin, pontosabban a rendi államon kívül rekedt tömegeket is
képviselethez juttatta oly módon, hogy a megválasztottak nem egy megye vagy
város követei többé, hanem az egész országnak reprezentánsai. 

Rövid parlamenti élet után az abszolutizmus és provizórium megszakítása
következett; 1866 óta azonban a nyugati módra szervezett magyar parlament
állandó működésben van. Azóta a képviselőház a rendi országgyűléshez hason-
lóan belső szervezetében, eljárásában sokat fejlődött; még a hatvanas-hetvenes
években az angol parlamenti kormányrendszer felé fordult az érdeklődés, annak
részleteit tanulmányozták államférfiaink, később azonban saját hagyományok
is alakultak ki s lassan kötelezőkké lettek. Legjobb példája ennek, hogy az or-
szággyűlési szólásszabadságot biztosító mentelmi jog alapja nem törvény,
hanem a képviselőháznak egy 1867-ben hozott határozata s az ennek alapján
kifejlődött gyakorlat. A felsőtábla viszont nehezen találta bele magát a megvál-
tozott viszonyokba s még így is meglepően sokáig, jó fél évszázadig ki tudta
kerülni az átfogó reformot. 

Az 1848. évi törvényhozás ugyanis csak a követek tábláját szervezte át, a
felsőtáblát nem érintette. Valamikor a királyi tanács tagjaiból állott ez a testület,
s tagjai hivatal vagy meghívás címén tanácskoztak külön a nemességtől. Az új-
korban a hivatali cím – már csak a közigazgatási szervezet teljes átalakulása
miatt is – elhalványodott, s a felsőtábla valóban a főrendek táblájává alakult.
A XIX. század nagy változásai azonban a rendi elvet általában megtagadták, s
a főrendiház létezése anakronizmussá vált. Mi címen helyezkedhetett szembe
az egész nemzet képviseletével egy olyan testület, melynek tagjai őseik érdemei,
nagy vagyonuk vagy egyszerűen csak főrendi állásuk címén voltak tagjai a tör-
vényhozásnak? A korszerű elemet csupán a katolikus és a keleti egyház főpapjai
képviselték, kiket az új kor szellemében már nem a főúri rend tagjainak, hanem
egyházmegyéik képviselőinek lehetett tekinteni. Ezen a helyzeten az 1885:7.
tc. próbált változtatni. A protestáns egyházfők befogadásával, a címzetes püs-
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pökök kirekesztésével a vallásfelekezeteknek láthatóan nem rendi, hanem kép-
viseleti alapon biztosított helyet a főrendiházban, a vagyoni cenzus bevezetésével
pedig kizárta annak lehetőségét, hogy elszegényedett családok pusztán főne-
mesi címük alapján helyet foglaljanak a nagybirtok ősi fórumán. Ezenkívül eny-
hítette az alkotmány és a társadalom közötti ellentétet az a lehetőség, hogy a
király főnemesi címek adományozásával és tagok kinevezésével a feltörekvő új
»arisztokrácia« tagjaival is felfrissíthette a főrendek házát. Az 1926-ban meg-
valósult vegyes összetételű felsőházat az 1885. évi reform készítette elő. 

Az alkotmányos korszak tehát megőrizte és bizonyos vonatkozásban kor-
szerűvé tette a rendiség örökségét. Teljesen korszerű akkor lett volna, ha nem
a régiektől maradt formákat, hanem az országgyűlés igazi tartalmát fejezi ki: a
felsőtáblát a nemzet hivatal, méltóság és vagyon szerint vezető tényezőinek, az
alsótáblát pedig a területi alapon szervezett nemzeti képviseletnek tartja fenn.
Ezt az eszményt iparkodott megközelíteni a nemzetgyűlés az országgyűlés új-
jászervezésére vonatkozó törvényalkotásaival: az 1925:26. és 1926:22. tör-
vénycikkekkel. Az utóbbi a régi főrendiházat részben modern elvek szerint
alakította át s így sajátosan vegyes alakulattá tette. Összetételében érvényesí-
tette a rendi elvet azáltal, hogy a Habsburg-Lotharingiai ház nagykorú férfitag-
jait és a főnemesi családok vagyoni cenzus alapján jogosult nagykorú tagjainak
választottait továbbra is meghagyta az új felsőházban. Az ősi hivatali elv jut ki-
fejezésre az ország zászlósainak, a koronaőröknek, az ország főbíráinak, a ko-
ronaügyésznek, a honvédség legfőbb elöljáróinak, a Magyar Nemzeti Bank és
az Országos Társadalombiztosító Intézet elnökeinek tagságában. A bevett ke-
resztény vallásfelekezetek főpapjai és főtisztviselői a történelmi egyházakat rep-
rezentálják. A vármegyei és városi törvényhatóságoknak képviselőik arányában
választott kiküldöttei a régi követküldési rendszer emlékét idézik fel, s az 1885-
ben kimaradt főispánok helyébe lépnek. A társadalom kiváló elemeinek befo-
gadását és az államfő befolyását biztosítják az újabban felemelt létszámú
kinevezett tagok. Végül az érdekképviseleti elv félénk alkalmazásával is talál-
kozunk, amennyiben tagokat választanak a felsőházba a mezőgazdasági, keres-
kedelmi és iparkamarák, a mérnöki, orvosi, ügyvédi és közjegyzői kamarák, a
vitézi szervezet, az egyetemek és egyes főiskolák, a Magyar Tudományos Aka-
démia, a Magyar Nemzeti Múzeum és a tőzsde; a kormányzó 2-2 tagot nevez
ki a GYOSZ és az OMGE jelöltjei közül. 

Az 1926. évi reform, melyet az 1937:27. tc. kiegészített a felsőház régi
egyenjogúságának visszaállításával (a költségvetést kivéve), határozottan hala -
dást jelentett és jól konzerválta a korai rendi korszak örökségét. Mégis túlzottak
azok a magasztaló hangok, melyek szerint hazánk a hivatások képviselete dol-
gában a korszerű törekvések zászlóvivője lett volna. Mint láttuk, az újonnan
szervezett kamarában a foglalkozások reprezentánsai meglehetősen szerény
számban foglalnak helyet, s ami fontosabb, nem áll mögöttük a hivatás szerint
kiépített nemzetszervezet, mely a hasonló külföldi próbálkozásokat jellemzi (pl.
korporációk kamarája!). Nem érdektelen az sem, hogy az új háznak nem lehe-
tett olyan nevet találni, mely összetételét és jellegét kifejezte volna; már nem
főrendiház, de még nem is hivatásrendek vagy korporációk háza, hanem egy-
szerűen felsőház, a sokkal találóbban megjelölt képviselőházhoz viszonyítva.
Mindent összevéve, a konszolidáció korának jellegzetes alkotása ez. 

Az országgyűlés másik házának fejlődésében főleg a választójog kérdése ra-
gadja meg figyelmünket, ez azonban már átvezet a harmadik nagy alkotó kor:
a XIX. század »hőskorának« örökségéhez. A hanyatló rendiség alkotmányos
szempontból nem hagyott ránk számottevő örökséget; láttuk, hogyan gazdál-
kodott azokkal a javakkal, melyeket az elődöktől vett át. A közigazgatás terén
annál többet köszönhetünk ennek a 400 évnek. A központi adminisztrációban
kiépült az újkori hivatalszervezet, a Habsburgok igazgatási reformjainak európai
keretében; ők hajtották végre azt, amit Mátyás olyan zseniális előrelátással kez-
dett meg. A vidéken pedig megizmosodott, teljesen megszilárdult a kialakuló
rendiségnek az országgyűlés mellett legjelentősebb eredménye: a nemesi vár-

megye. Most nemcsak azért mellőzzük tárgyalását, mert tanulmányunk keretei
nem engedik meg, hanem főleg azért, mert a múlt századi alkotmánytörténettel
szemben, a nemesi megyének jelentőségét nem közjogi, hanem közigazgatási
téren látjuk. Minden bizonnyal maradandóbb érdeme a megyének a szakszerű
adminisztráció lassú, alig észrevehető munkával történő kiépítése annál a sze-
repnél, melyet kritikus esetekben mint »az alkotmány védőbástyája« vitt. 

A magyar reformkor, mint már láttuk, számos új intézményt hagyott ránk
örökségül. A felelős minisztérium, a népképviseleti országgyűlés, a vallás, a ta-
nítás, a sajtó szabadsága mind komoly újítások, a XIX. századi Európa nagy
vívmányai. De talán minden reformnál nagyobb annak a gondolatnak a diadalra
juttatása, hogy az alkotmány nemcsak egyes kiváltságos rétegek (rendek) sa-
játja, hanem az egész nemzeté. Ezt fejezte ki az úrbériség eltörlése, a közte-
herviselés, a törvény előtti egyenlőség szabályozása. Hogy ez az örökség milyen
kincsünk, azt csak az előzményekből láthatjuk igazán. 

Amikor közjogi íróknál történeti alkotmányról van szó, rendszerint nem gon-
dolják meg, hogy egy nemzetnek az alkotmánya nem áll készen már a nemzet
születésénél. Ha az alkotmányt jogfilozófiai értelemben a többi jogszabályok
alapnormájának tekintjük, akkor minden uralomban megtalálhatjuk legalább
ilyen alakban: Az uralkodó akarata törvény. Ha azonban az európai fejlődés
során kialakult értelmét nézzük, akkor csak ott ismerjük fel létezését, ahol a
társadalom egyes csoportjai a hatalommal szemben jogokat biztosítottak ma-
guknak s ezeknek megtartására az uralkodót is kötelezték. Így az alkotmány
tulajdonképpen a rendiséggel születik meg. Honfoglaló őseink népi közössé-
gében (mert államnak még nem nevezhetjük) a vezér karizmatikus elhivatott-
ságon alapuló korlátlan hatalma volt irányadó. Az Árpád-kor első századaiban
pedig, mint láttuk, az erkölcsi korlátokat ismerő keresztény királyság a társa-
dalmat csak egyéneiben építette bele a királyi famíliába, de jogokat még nem
biztosított számára. Állam, nemzet és alkotmány csak a rendiség kialakulásával
együtt jönnek létre. A XIII. század előtt ennek a háromnak a király, ország és
királyi akarat fogalmai felelnek meg. 

A főpapság, az előkelők, majd a királyi szerviensek, tehát a későbbi neme-
sek önállósága, az írás nagyobb megbecsülése privilégiumok kiadására vezet-
nek. 1222-ben az előkelő nobilisok és a szerviensek jogait biztosítja az
Aranybulla, míg az egyháziak külön kiváltságlevelet kapnak. De ezektől a rendi
alkotmányoktól még hosszú út vezet az ország alkotmányáig. Ezt az utat első-
sorban a nemesség teszi meg. A XIII. század kisebb szerviensi csoportjából
más rétegek felszívásával, a nemesi megyék kohójában kialakul a köznemesség,
s a régi előkelő réteg nobilis nevét is megszerzi. A névvel együtt kisajátítja az
Aranybullában annak biztosított kiváltságokat is, elsősorban az ellenállási jogot.
1351-ben már megújíttatja a királlyal a fontos okmányt, s azóta még számos
uralkodóval kiadatja, mint a nemesség egyre becsesebb privilégiumát. Mikor a
papságot Zsigmond egyházpolitikája elszakítja Róma közvetlen felsősége alól,
a köznemességet pedig Mátyás törekvései egyre inkább egyenlővé teszik a fő-
nemességgel, a nemes megjelölés kezd kiterjedni főpapra, főúrra és közne-
mesre egyaránt. Werbőczy már így használja, s ezzel az egész országnak nemesi
színezetet ad. A tárnokházban őrzött kiváltságleveleket, elsősorban az Arany-
bullát, az ország kiváltsága: privilegium commune regni névvel illetik. Ez a
privilegium regni a magyarság kiváltságos részének alkotmánya. 

Szerencsésebb államokban a rendi ország kialakulását a nemzeti abszolutiz-
mus követte, mely a merevvé váló kereteket kitágította, a polgári és paraszti ele-
meknek is utat nyitott a közéletbe. Nálunk éppen az idegen abszolutizmus elleni
védekezés tette olyan kényessé a rendeket kiváltságaikra. Míg a középkorban a
birtok megszerzésével előbb-utóbb a nemesek sorába is emelkedett valaki, most
a királyi kúria gyakorlata kimondotta minden nem nemes egyén és közület bir-
tokképtelenségét. Míg Szent István törvényében a szolga is ispáni megbízást
kaphatott, most a nem nemeseket teljesen kizárták minden hivatalból. A rendi
választófalak annál merevebbek lettek, minél inkább elvesztették értelmüket. 
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Így érthetjük meg a reformkor legjobbjainak küzdelmét a régi intézmények
ellen. Széchenyi lángszavakkal ostorozta azt az alkotmányt, mely 9 millió job-
bágyot a kiskorúak színvonalára süllyesztett. S a küzdelemnek eredménye olyan
közjogi rendszer lett, mely a magyar történelemben először minden ország -
lakost magába fogadott. Az 1848. évi decretum az egész nemzet első alkot-
mánya. Azóta a fejlődés legfőbb problémája: mennyire sikerül az elvet valósággá
tenni, a nemzet minél több tagját valóban részesévé tenni az eleven közéletnek.
A választójog fejlődése, mely különösen a XX. században volt igen mozgalmas,
ezt a kérdést iparkodott megoldani. 1938-ban eljutottunk végre a titkos vá-
lasztójoghoz, de tisztában kell lennünk azzal, hogy a politikai jogok megfelelő
köznevelés és társadalmi műveltség nélkül mit sem érnek. Negyvennyolc nagy
örökségét nekünk kell valósággá tennünk azáltal, hogy a honpolgári jogegyen-
lőség szociális és kulturális alapjait megteremtjük. 

Mit mond tehát a történelem alkotmányunk magyarságát illetően? Miben
foglalhatjuk össze a fejlődés tanulságait? Azt hiszem, az elmondottakból vilá-
gosan kitűnik, hogy a mai alkotmány valóban történeti, a legrégibb koroktól
kezdve a XIX. századig minden évszázad új elemekkel bővítette. El lehetne kép-
zelni egy olyan közjogi rendszert, amelyet a törvényhozó egyszeri akaratnyil-
vánítása a múlttal való kapcsolat mellőzésével léptetne életbe; ennek
magyarsága már igen kétséges lenne s csak az idő döntené el, összeforr-e a
nemzet életével, vagy sem. A »történeti alkotmány« megjelölés tehát a mai köz-
jogi rendnek a magyar múlttal való kapcsolatára, sok más intézményünknél mé-
lyebb magyarságára utal. 

Ha azonban ez a tanulság inkább a múltban beváltnak megőrzésére, kon-
zervatív magatartásra int, a másik tanulság éppen az örök változást idézi em-
lékezetünkbe. A bevezetésben említett cikkünk már hivatkozott Széchenyire,
aki műveletlennek mondotta a »nyolc századon keresztül mozdulatlan« alkot-
mány hirdetőit. Ha az imént azt mondtuk: minden évszázadból maradt valami
örökségünk a közjogi szabályozás terén, most azt emeljük ki: egyetlen kor sem
adta át úgy az alkotmányt a következőnek, ahogyan átvette. A fejlődést nem le-
hetett és nem is lehet megállítani. De nagy a felelősség az újat alkotókon; a
múltból esetleg kiolvashatják a tilalmat: ezt ne tedd, de a hagyomány már nem
mondja nekik: ezt tedd! Amint az elmúlt korokban a magyar társadalom min-
denkori állapota és politikai gondolkodása szabta meg a teendőket, úgy most
is ezekhez kell alkalmazkodniok. Ha így, magyar ésszel és magyarok számára
alkotnak, büszkén mondhatják a nagy tettek százéves fordulóján közöttünk járó
szellemóriásoknak, hogy jól sáfárkodtak drága örökségükkel.” 

E tanulmány a mai politikai viták, erőltetett csúsztatások, anakronizmusok,
egyáltalán: a saját szempont szerint történő értelmezések korában, pontos és
rövid áttekintést ad, valamint sokak előtt tisztázatlan fogalmakat tesz a helyükre.
Megismerhetjük belőle a magyar alkotmányosság egész folyamatát, s ez a cso-
dálatos, világtörténelmi szempontból is figyelemreméltó folyamat minden ma-
gyarságban gondolkodót meggyőzhet arról, hogy nem elavult és nem felesleges
dolog az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítása. Valóban létezett egy ma-
gyar gondolkodásmód, és ennek fogyó, de máig meg nem szűnt maradványai
az alkotmányosságunk történetében is megjelentek. Amint a szerző írja: „Ködös
előidőkbe vezetnek minket alkotmányunk első nyomai.” Arra is figyelmeztet,
hogy a magyar: „mindig tanácskozó nép volt.”

Idézzük fel – egyes sorok kronológiába emelésével és rövidebbre fogalma-
zásával – Bónis György megállapításait, melyek jól követik a magyar alkotmá-
nyosság történetét: – Egy nemzetnek az alkotmánya nem áll készen már a
nemzet születésénél. 
• Honfoglaló őseink népi közösségében, mert államnak még nem nevezhetjük,

a vezér karizmatikus elhivatottságon alapuló korlátlan hatalma volt irányadó.
• Ha az alkotmányt jogfilozófiai értelemben a többi jogszabályok alapnormá-

jának tekintjük, akkor minden uralomban megtalálhatjuk legalább ilyen alak-
ban: Az uralkodó akarata törvény. 

• A személyesen kormányzó király még önhatalmú aktusaiban is mindig annak
feltételezése mellett jár el, hogy híveinek jogérzéke, helyeslése, tehát a régi
jó jog áll mögötte. 

• 1222-ben az előkelő nobilisok és a szerviensek jogait biztosítja az Arany-
bulla, míg az egyháziak külön kiváltságlevelet kapnak. De ezektől a rendi
alkotmányoktól még hosszú út vezet az ország alkotmányáig. Ezt az utat el-
sősorban a nemesség teszi meg. 

• Az ősi magyar uralkodóeszményt csorbítja és formálja egyre inkább az új
kor követelményei szerint a rendiség kialakulása, melynek első jeleit a XIII.
században ismerjük fel.

• Állam, nemzet és alkotmány csak a rendiség kialakulásával együtt jönnek
létre. A XIII. század előtt ennek a háromnak a király, ország és királyi akarat
fogalmai felelnek meg. 

• A királyi hatalom, az Árpád-kor öröksége ebben a fejlődésben végtére alul-
marad.

• Ezt a helyzetet rögzíti Werbőczy méltán nagy tekintélyű Hármaskönyvében.
A Szent Korona-tana, melynek már többszázados előzményei voltak, nála
fejezi ki először a két rivális: az uralkodó és a rendek kompromisszumát.

• A korona ereje végső fokon a nemzettől származik, mely az első koroná-
záskor ruházta rá. A király csak azért gyakorolja a hatalmat, mert fejét
Szent István koronája érintette. De éppen ezért nem rendelkezik minden-
ben önkényesen; vannak ügyek, melyekben csak az ország hozzájárulá-
sával dönthet.

• Szerencsésebb államokban a rendi ország kialakulását a nemzeti abszolu-
tizmus követte, mely a merevvé váló kereteket kitágította, a polgári és pa-
raszti elemeknek is utat nyitott a közéletbe.

• Az alkotmányfejlődés eddigi folyamán elmélet és gyakorlat szorosan együtt
haladtak, egyik a másikból táplálkozott. A Habsburgok uralma alatt az ál-
lamtest, melyre a teóriát szabták, szánalmasan összezsugorodott, politikai
súlyát elvesztette. Ebben az aránytalan küzdelemben, hatalom és jogelvek
között, csak a rendi nemzet lehetett a vesztes. 

• A mindennapi élet legfontosabb kormányzati ágának: a végrehajtó hatalom-
nak gyakorlása éppen az abszolutizmus virágkorában került át – szinte a
szükségszerűség erejével – a kormányszervek, tehát a bürokrácia kezébe. 

• A királyi hatalom igazi csorbítását azonban az ún. alkotmányos kor hozta
meg. Miután az 1790–91 évi országgyűlésen immár a francia forradalom
eszméinek hatására mondották ki a rendek Magyarország önálló és alkot-
mányos kormányzásának szabályait.

• Az elmúlt évszázad tehát a »rex regnat, sed non gubernat« elvének megfe-
lelően megcsonkított, ősi tartalmából kivetkőztetett királyi hatalmat hagyott
ránk örökségül.

• Az uralkodó személyében „felelősség nélküli”, minden aktusa a felelős mi-
niszter ellenjegyzéséhez van kötve.  A régi királyi hatalom szinte teljes egé-
szében átment az ország képviseletének kezébe.

• Az alkotmányos korszak megőrizte és bizonyos vonatkozásban korszerűvé
tette a rendiség örökségét.

• A nyugati liberalizmus eszméitől áthatott reformkor, régi rendi gyűlésünket
teljesen a korszerű parlamentek képére alakította át.

• De mindezeknél jelentősebb reform volt a népképviselet gondolata, mely
az addig az alkotmány bástyáin, pontosabban a rendi államon kívül rekedt
tömegeket is képviselethez juttatta, oly módon, hogy a megválasztottak
nem egy megye vagy város követei többé, hanem az egész országnak rep-
rezentánsai. 

• A magyar reformkor számos új intézményt hagyott ránk örökségül, azonban
minden reformnál nagyobb annak a gondolatnak a diadalra juttatása, mi-
szerint az alkotmány nemcsak egyes kiváltságos rétegek (rendek) sajátja,
hanem az egész nemzeté.
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• Az 1848. évi dekrétum az egész nemzet első alkotmánya. Azóta a fejlődés
legfőbb problémája: mennyire sikerül az elvet valóra váltani, a nemzet minél
több tagját valóban részesévé tenni az eleven közéletnek. 

• 1866 óta a nyugati módra szervezett magyar parlament állandó működés-
ben van. Azóta a képviselőház a rendi országgyűléshez hasonlóan belső
szervezetében, eljárásában sokat fejlődött, még a hatvanas-hetvenes évek-
ben, az angol parlamenti kormányrendszer felé.

• Az első világháború és a forradalom következtében a főhatalom gyakorlá-
sáról gondoskodni kellett, az 1920-i törvényhozás (a nemzetgyűlés) a ki-
rályság államformájának elvi fenntartása mellett erősen korlátozott
hatáskörű, felelős kormányzót választott. 

• 1938-ban eljutottunk végre a titkos választójoghoz, de tisztában kell lennünk
azzal, hogy a politikai jogok megfelelő köznevelés és társadalmi műveltség
nélkül mit sem érnek.

• Egyetlen kor sem adta át úgy az alkotmányt a következőnek, ahogyan át-
vette. A fejlődést akkor sem és azóta sem lehet megállítani. 
A történelmi láncolatba be nem illeszthető, a második világháborút és 1989-

et követő két korszak után most érkezünk el tehát a mához, amikor is az új
Alaptörvényünkkel megtörtént egy szerves történelmi fejlődés folyamatába való
visszacsatlakozásunk.

y

Szemle
Salamon Sándor: Lázadás a civilizáció ellen 1944/6.

Salamon összefoglalójában Stoddard és Spengler gondolatait járja körül. Ter-
mészetesen nem arról van itt szó, hogy mit fogadunk el belőle, még csak nem
is arról, hogy mit nem. Sokkal inkább azt kell észrevenni, hogy megsejti a ve-
szedelmet, és jól-rosszul megoldásokon gondolkodik. Sajnos azonban ma már
nem az elméleti kérdés, hanem maga a civilizáció van terítéken. Soha ez a ci-
vilizáció ennél nagyobb veszélyben nem volt és ennek mértékét éppen az fo-
kozza, hogy önmaga elfajulása okozhatja saját vesztét. Olyan ez, mint egy
autoimmun betegség. A mai lázadás egyik oldalon a civilizáció parttalan kiter-
jedését segítené elő, a másik oldalon viszont ott van ennek ellenkezője. A zűr-
zavar akkora, hogy a megoldást jelentő középút, ha egyáltalán itt keresendő,
egyelőre nem látható. Kevés a mit kell tennünk és sok a mit ne tegyünk.

„Az európai történetfilozófiának Spengler óta legközpontibb kérdésévé vált
a nyugati civilizáció sorsa. Az első világháború után sokágú keresztút előtt ta-
lálta magát az európai szellem. Nemzeti szocializmus, bolsevizmus, demokrácia
hármas szorításában ténfergett a politikai gondolat; a tudományos gondolkodás
a szellemtörténet, pszichológizmus, majd a filozófiai irány ösvényén botorkált;
a művészetek minden ágában egyetemes lázadás tört ki mindaz ellen, ami addig
volt, még az egzakt tudományokban is válság jele mutatkozott: pozitív adato-
kat gyűjtő tudósok egymás után kezdtek a természetfilozófia felé tapogatózni.
A technika elképesztő lépésekkel haladt, s az emberek itt-ott kezdtek hasonlítani
lélektelen gépeikhez. 

Mindezek a jelenségek, bár szétszórtan és időrend nélkül tűntek fel a szel-
lem megnyilvánulásainak legkülönbözőbb területein, a gondolkodó elmék szá-
mára egy pillanatig sem volt kétséges, hogy egy készülődő roppant arányú,
egyetemes civilizációválság előjelei. 

A szépirodalomban már évtizedekkel Spengler előtt megtaláljuk a válságnak
látomásszerű megsejtését (Madách), de a történetfilozófiában csak az
Untergang des Abendlandes (1918–22) után jelennek meg civilizációnk sor-
sával foglalkozó, világjáró írások. Csakhamar elindul Bergyájev Új középkora

(1924), két év múlva elütő hangként feltűnik az optimista Keyserling, hogy
utána Ortega y Gasset még sötétebb reménytelenségének adjon helyet A tö-
megek lázadásában (1929). 

Míg Európa így aggódik jövendője miatt, kb. Spengler nagy művének meg-
jelenése tájáig, az amerikai Lothrop Stoddard is foglalkozik a civilizációt fe-
nyegető veszélyekkel. 

Stoddard szabatosan megfogalmazza, hogy mit ért civilizáción politikai és tár-
sadalmi szervezettséget s közösségi életet, a természet erőinek használatát s ural-
mat felettük, az ember alkalmazkodását az új környezethez, amelyet ő maga
teremtett meg, a tudást, a tökéletesedést, a művészetet és a tudományt. Kiindulási
pontja neki is ugyanaz, mint Spenglernek: a nyugati civilizációt a pusztulás ve-
szélye fenyegeti, általános lázadást figyelhetünk meg ellene. E lázadás okát kutatva
tér Stoddard sajátosan egyéni megállapításaira.  Szerinte az emberiség nem azért
lázadozik a civilizáció ellen, mert az roppant méretei miatt saját belső növekedé-
sének feszítésére készül összeomlani, nem azért, mintha elviselhetetlenné vált
volna az emberi élet számára, hanem azért, mert az emberiség kezd elkorcsosulni
és képtelenné válni a civilizáció terhének hordozására. Az értékes egyéniségek
igen megfogyatkoztak s az értéktelenek váratlanul megsokasodtak. Értékes az,
aki alkalmas civilizáció fenntartására és képes annak fejlesztésére. Gyakorlati mé-
rője az eszesség, melyet tesztmódszerek intelligencia-vizsgálataival lehet megál-
lapítani. A tesztek tanúságai szerint háromféle eszességi csoport különböztethető
meg: magas (A), közepes (B), alacsony (C) eszességi csoportok, ezek között
plus-minus átmeneti osztályok találhatók. Foglalkozás szerint A csoportba tar-
toznak a szabadfoglalkozású értelmiségiek, B-be kereskedők, iparosok, hivatal-
nokok, szakképzett munkások, C-be közönséges munkások, napszámosok. Faj
szerint A-ba az angolszászok és németek, B-be skandinávok, C-be lengyelek,
olaszok. (Természetesen Amerikába bevándoroltakon végzett vizsgálat alapján.)
Az A és a B-plus csoportbeliek alkalmasak a civilizáció fenntartására, sőt fejlesz-
tésére, a C, különösen pedig a C-minusbeliek elviselhetetlennek tartják, megha-
ladja erejüket, nem tudnak lépést tartani vele s ezért fellázadnak ellene. Az
alacsonyabb rendű embert nevezi Stoddard undermannek szemben az értékes
supermannel. A civilizáció ellen csak az underman lázad és az olyan féltengelyű,
»eszelős« zseni, mint Rousseau vagy Tolsztoj. Az underman nem haladást, hanem
visszaesést kíván. Mivel nem civilizálható, hadat üzen a civilizációnak, primitívebb
életformát óhajt, egyszerűbb műveltséget a differenciált helyett, ösztönösen irtózik
a civilizációtól és szenvedélyesen gyűlöli a felsőbbrendűséget. 

A civilizált országok népességében mégis az értékes elemek számszerűleg
változatlanok vagy fogynak, míg a közepes és értéktelen elemek rohamosan sza-
porodnak. Miért szaporodik és fenyeget elnyeléssel az underman? Elsősorban
azért, mert a supermannek nincsenek meg az anyagi feltételei, hogy sok gyer-
meket nevelhessen a maga igényes életszínvonala szerint. Másodsorban főleg a
bolsevizmus, a demokráciákban pedig az emberbaráti intézmények segítik, gon-
dozzák, felemelik az undermant, nem gátolják meg a degeneráltak, bűnözők,
munkakerülők, ostobák, gyengeelméjűek utódnemzését, sőt a természeti egyen-
lőségre hivatkozva segítik őket, életkörülményeiket az értékesekéhez szintezik.
Eljárásuk – Stoddard szerint – a múlt két óriási tévedésén alapszik: az emberek
természeti egyenlőségébe és a környezet személyiségformáló erejébe vetett tév-
hiten. Úgy gondolják, hogy társadalmi forradalommal egyenlővé lehet tenni az
élet feltételeit s akkor egyenlővé válnak az emberek is. Ez a csalóka szivárvány
tévesztette meg Rousseau-t, a francia forradalmárokat, a szindikálistákat, a
bolsevistákat s a demokratákat is. Szerinte nincs természeti egyenlőség, hanem
eredendő és örök egyenlőtlenség ember és ember között. Ezeken a különbözősé-
geken a környezet hatása alig változtat, mert az egyéneket elsősorban az átöröklés
vastörvénye határozza meg. Az egyenlőtlenségek átöröklődnek nemzedékről nem-
zedékre. Mindig voltak és lesznek A–B–C-egyedek, hacsak fajnemesítéssel nem
irányítjuk a születéseket. Egyes egyének, osztályok, fajok apriori képesek a civili-
zációra, mások eleve képtelenek hordozására. Ez utóbbi elemek óriási tömegét
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lázítja fel a bolsevizmus, az anarkizmus s akarata ellenére a demokrácia is a civi-
lizáció ellen. Egyszerű, tömegeknek való civilizációt ígér nekik. 

Stoddard tehát jónak s az emberi fejlődés céljának tartja a civilizációt. Ha
tehát küzdeni akarunk a lázadók ellen, a fajnemesítéshez kell fordulnunk, hogy
lehetőleg szaporítsuk a supermaneket és sterilizáljuk az undermaneket. Így
aztán kialakul az eszesség arisztokráciája, az aristodemokrácia, mely egyedüli
letéteményese a civilizációnak. 

Eddig Stoddard. E rendkívül világos, logikus és népszerűen megírt könyvből
mindenesetre a negatív rész az értékesebb. Mindaz, amiben korunk bírálatát
nyújtja: a civilizáció terhe, az egyenlőtlenség vastörvénye, az alsóbbrendűség
végzete, a csábító egyszerűség, az underman lázadása, címekbe foglalt fejte-
getései rendkívül meggyőzőek s helyenként megdöbbentők, mint pl. az orosz
bolsevizmus és a pesti kommün leírása. Egybevetve a fél évtizeddel később
megjelenő Tömegek lázadásával, sokat sejtetően rajzolja meg egy sötét jövendő
bontakozó körvonalait. Míg Spengler és Ortega y Gasset pesszimizmusa két-
ségbeejtő távlatot nyit meg előttünk, Stoddard a fajnemesítésben ragadja meg
azt a szalmaszálat, amit Bergyájev a katolikumban vél meglelni.

Amit könyvének pozitív, az »új arisztokrácia« születéséről szóló részében el-
mond, valahogyan igen egyszerűnek tűnik. Vagy talán az a baj, hogy minket túl-
ságosan hozzászoktattak a bonyolult problémákhoz? Stoddard írásán erősen
meglátszik a természettudományos gondolkodás túlzottan racionális anyaghoz
kötöttsége. A civilizáció hanyatlásának kérdését – úgy érezzük – nem lehet ilyen
egyszerű biológiai pozitivizmussal elintézni, különösen annak, aki oly hevesen
tiltakozik a környezettani pozitivizmus ellen, mint Stoddard. A civilizáció elleni
lázadást nem lehet pusztán biológiai eredetű törekvésnek feltüntetni. Számol-
nunk kell sokkal mélyebb és bonyolultabb szövevényű okokkal is. Nem léphe-
tünk el szótlanul bizonyos lelki tényezők, irracionális elemek mellett, melyeket
logikai úton talán ki sem lehet mutatni, de amelyek néha még az A-plus
supermaneket is szembefordítják a civilizáció túlkapásaival. 

Az egész földet lángba borító világégés fényénél ma úgy látjuk, hogy valahol
a civilizációban is keresnünk kell a hibát. Elsősorban a technika korlátlan el-
szabadulásában. Az oltárra helyezett gép szembefordult alkotójával, aki messze
eltávolodott minden természetességtől s hatalmas gépeivel magacsinálta vilá-
gából már alig lát kifelé, Isten felé és befelé, a lélek felé. Ez pedig sokkal
kétségbeejtőbb az underman lázadásánál.” 

A szerző kritikai megjegyzéseivel egyetértve megállapíthatjuk, hogy napja-
inkban az irracionális elemeknek még nagyobb sokaságával kell számolnunk.
A civilizáció urai által működtetett pénzvilág eleve egy irracionális irányba halad,
hiszen önmaga ellen fordul, s ahelyett, hogy ezt észrevenné, csak még nagyobb
sebességre kapcsolva rohan egy civilizációs fekete lyuk felé. Közben ott ragyogna
felettünk az örök világosság, de nem annak vonzása irányítja a minket irányítókat.
Ha pedig ők a civilizáció urai, akkor ma van leginkább helye a civilizáció elleni
lázadásnak. Ugyanakkor természetes, hogy a Stoddard által javasolt megoldások
elijeszthetik napjaink olvasóját egyébként helyes felismeréseinek elfogadásától is.  

y

Magyar figyelő
Zathureczky Gyula: Pártpolitikai küzdelmek 1944/6.

Örvendhetünk, amiért mai gondjaink nem háborús gondok, de ugyanakkor el-
gondolkodhatunk azon, hogy vajon az, ami ma zajlik nem háború-e, amint azt
egyes szakértők már ki is jelentették. Mindenesetre különleges helyzet, mond-
hatjuk nyugodtan, vészhelyzet van, s érdemes megfigyelni, amit egy régebbi
keresztúton e jeles magyar politikai újságíró mondott.

„A háborúnak, ha nem is utolsó fejezetéhez, de minden bizonnyal utolsó ré-
széhez érkeztünk el és kimenetele a logika vastraverzei helyett egyre inkább a szem-
ben álló felek idegrendszerének szubtilis hálózatától függ. Márpedig nemcsak a
háború kimenetele, hanem annak természetes hullámzása is döntően befolyásolja
a magyar politikai életet és a háborús napi hírek hatása különlegesebb politikai
műszerek nélkül is világosan felmérhető azokban a tömegekben, amelyeket eddig,
legalábbis látszólag a határainktól távol folyó hadi események alig érintettek és kü-
lönösebb érdeklődésüket sem keltették fel. Ez év tavasza óta a helyzet gyökeresen
megváltozott, és az azelőtt még politikailag semleges vagy csekély érdeklődésű
nagy tömegek –, amelyek megelégedtek az optimista kijelentésekkel és jóslatokkal
– ma a legélénkebben reagálnak minden hírre, éspedig olyan időszakban, amikor
többé-kevésbé magukra hagyatva adnak hitelt a hozzájuk javarészt alulról eljutó
magyarázatoknak és fejtegetéseknek, anélkül, hogy módjukban állana felismerni
azok valódi értékét és felfedezni a mögöttük meghúzódó szándékot. A mai, úgy-
szólván minden vonatkozásban latens politikai helyzetben indultak harcba a magyar
politikai pártok, hogy a minden oldalról annyit hangoztatott nemzeti egységet még
azon a néhány ponton is megbontsák, ahol az tényleg megvolt, vagy legalábbis
megvalósíthatónak látszott. Ámde kíséreljük meg eljutni a kérdés lényegéhez. 

A jelenlegi helyzetet kétségkívül a magyar politikai élet néhány alapvető hiá-
nyossága idézte elő. Első helyen tartozik ezek közé az eszmék tisztázatlansága.
A nagyobbrészt értelmüket vesztett jelszavak összeütközésében kizáróan érzel-
meinek kiszolgáltatva tántorgott a nemzet az utóbbi nehéz időkben ugyanúgy, mint
azokban, amikor ha nem is jogosultsága, de legalább lehetősége volt a kísérlete-
zéseknek. Diktatúra és demokrácia, parlamentarizmus és tekintélykormányzás,
jobb- és baloldal, liberalizmus, marxizmus, fasizmus és bolsevizmus, ilyen vagy
amolyan külpolitikai orientáció, lényegében már nem jelentett egyebet, mint bi-
zonyos rokon- vagy ellenszenv nyilvánulásokat, anélkül, hogy a szavak jelentőségén
bárki gondolkozott volna. Hatalmi, anyagi és egyéni törekvéseket lepleztek csupán
ezek a felvetett szavak és történelmi tudatában támadták a magyarságot. A hangos
politikai csetepatékban egyre élesebben tűntek fel a kormányok mulasztásai, a
szervezési hibák, szociális hiányosságok, a szemhatáron előbb mesterségesen fel-
idézett köd akaratlanul egyre szűkebbé s szűkebb körre szorította a tömegek látási
lehetőségét, mely a háború fokozódó nyomása következtében egyre gyorsabban
lovagolva a frázisok hátán, mindinkább radikalizálódott. A március 19-i esemé-
nyek már egy olyan dekomponált politikai társadalommal találkoztak, amely annak
jelentőségét felfogni nem volt képes. Kielégülést talált a Kállay-kormány pocsko-
lásában (amelynek hibáit addig képtelen volt felismerni) és a zsidókérdés radikális
megoldásában. A tömegek előtt az igazi magyar sorskérdések szinte teljesen hát-
térbe szorultak és mintha sokadalomban lennének, a jobboldal győzelmét ünne-
pelték ott, ahol csak a baloldal vesztett csatát. 

Mint a politikai élet expediensei, ebben az időben jelentkeztek új lendülettel
a fórumon a pártok. A magyar szuverenitás sérüléseit figyelmen kívül hagyva
indult meg március 19-e után a politikai élet, anélkül, hogy egyúttal a parlament
is működésbe lépett volna. Néhány formális ülésen túl nem terjedt tevékeny-
sége, és a kormány, amely kifejezetten képviselőházi pártkormány, változatlanul
a felhatalmazás alapján működik. 

Az első bizonytalan hetek elteltével a helyes politikai érzéknek éppen úgy –
ahogyan azt talán ma már megállapíthatjuk – mint a későbbi időkre szóló men-
levél szükségének engedve, a pártok között egységmozgalom indult meg. Az
ország figyelme a tárgyalásokra irányult, hiszen mindenki érezte, hogy egy
erős és tényleges nemzeti egység a pillanat elkerülhetetlen követelménye
volna. A pártok, sajnos, nem tudtak megegyezésre jutni egymással. Most még
időszerűtlen volna és módunkban sem áll a tárgyalások csődjének igazi okait
feltárni, de a már eddig nyilvánosságra jutott adatokból is világosan kitűnik,
hogy egyes pártok már a tárgyalások alatt nem egységre, hanem egyeduralomra
törekedtek. Az ide vonatkozó dokumentumok a magyar politikai történelemnek
egy igen érdekes és igen szomorú fejezetét fogják megvilágítani. 
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Az egységtárgyalások csődjének híre rendkívül kiábrándítóan hatott a köz-
véleményre. Mindenki tudta, hogy következménye a kérlelhetetlen nyílt harc
lesz, amely magyar erőket állít szembe egymással, olyan időkben, amikor min-
den parányi erőt összefogva a keleti veszéllyel kellene szembeszállni és meg-
erősíteni a magyar államiság pilléreit. A háborúba való teljes beavatkozás
következményei, a szomorú áldozatok és újabb nehézségek éppen úgy tényezői
a politika alakulásának, mint a harcterek eseményei és a semmiképpen le nem
becsülhető titkos propaganda, amelyek együttesen szaggatják fel a politikai al-
talajt, hogy az megfontolás nélkül minden »megoldást« szívesen fogadjon. 

Mint fentebb említettem, a jelenlegi helyzet kialakulásának egyik fő oka az
eszmék tisztázatlansága. Ez a tisztázatlanság vonatkozik politikai életünk teljes-
ségére és annak szerveire. A kiegyezés utáni Magyarország lényegében a 48-as
alapokon épült fel, tehát a liberális koreszmének megfelelően. A nemzeti eszmény
azonban a 49-es volt: Kossuth független Habsburg-ellenes Magyarországa. A ki-
egyezés politikusainak ezt az áthidalhatatlan űrt kellett eltakarniok. A klasszikus
demokrácia és a liberalizmus szellemében (egyik sem vált soha valósággá a ma-
gyar életben) megteremtett parlamentben a kiegyezéses kormány képtelen lett
volna helyén maradni. Ezért teremtette meg Tisza Kálmán a választási erőszak
eszközeit véve igénybe a maga hatalmas kormánypártját, amely mint parlamenti
szavazógépezet mindenkor hajlandó volt a kormányt kiszolgálni és támogatta azt
a politikát, amely a nemzet érzelmeivel ellentétben állott. A parlamentből álpar-
lament lett, de kétségkívül így is nagy szolgálatokat tett, mert egyfelől mégsem
adott teljesen szabad kezet a kormánynak, másfelől alkalmas fórum volt a szen-
vedélyek levezetésére. Lényegében napjainkig ez a helyzet maradt fenn. A parla-
menti váltógazdaság lehetősége nélkül a kormányok burkolt diktatúrát
gyakoroltak, és az ellenzék, amelynek reménye sem volt soha arra, hogy alkot-
mányos úton uralomra jusson, mindenkor szélsőséges és könnyen felelőtlen volt.
Tevékenysége a kormányok támadásában merült ki, az ellenzéki képviselők nyu-
godtan »fenegyerekeskedtek«, mert tudták, hogy felelős helyre nem kerülhetve,
őket kijelentéseikért soha senki nem vonhatja felelősségre. Azonban így is féket
jelentettek a szinte korlátlan hatalommal rendelkező kormányok számára, és a
»tanácskozás« szüksége és értékes volta hiányosságai ellenére is megmaradt. Ezt
a bár csak látszólagos, de lényegében mégis tényleges előnyét a parlamentnek,
különös tekintettel a kétkamarás rendszerre, amelyben a felsőház – az egykori
királyi tanácsos utóda – egyre nagyobb súlyt kapott, semmiképpen sem szabad
lebecsülni. Nyugodtabb időkben a rendszer minden bizonnyal eredménnyel is
működött volna, de részben a parlamentarizmus általános lebecsülése, részben
a belső magyar helyzet változásai kényszerítően értéktelenítették el a parlamen-
tarizmus évezredes magyar politikai eszközét, hogy helyébe csak kivételes időkben
alkalmazható eszközöket illesszen, anélkül, hogy az eszközök alkalmazásához
szükséges embereket mindenütt előteremtette volna. 

Azok a nagy sikerek és még nagyobb tettek, amelyek úgy Olaszországban,
mint Németországban végrehajtva csábítóan kellett, hogy hassanak minden olyan
nemzetre, amelynek súlyos és megoldatlan kérdései voltak, természetesen óriási
hatást gyakoroltak Magyarországra is. Már csak vezető rétegünk vérségi kapcso-
latainál fogva is Hitler Adolf új birodalma a maga egész attitűdjével és formáival,
gyors és páratlanul egyszerűen elértnek látszó sikereivel példátlan vonzóerőt gya-
korolt éppen az ellenzéki pártok radikalizálódott rétegére, amely azt hitte, hogy a
szomszédban adott nagyszerű teljesítményeket csupán le kell másolni és ezzel
máris megteremtődött az új Magyarország. Ezek természetesen kezdeti jelenségek
voltak, amelyek elől Gömbös Gyula nemzeti és szociális programja erősen kifogta
a szelet, de halála után a szélsőséges elemek már képtelenek voltak megérteni és
honorálni azt az evolúciós utat, amelyen Imrédy Béla, gróf Teleki Pál vagy Bár-
dossy László vezette a nemzetet az igazi magyar megújulás felé. A kormányok
lassú építő munkájával szemben a szélsőséges pártok a gyors rendszerváltozás
mellett agitáltak és a radikalizmusban egymásra licitáltak. A licitáció végül már
nem arra ment, hogy ki a jobboldali, hanem ki jobb jobboldali és nem arra, hogy

ki milyen jó magyar, hanem milyen mértékben németbarát. Természetes, hogy
ilyen körülmények között a pártok között egység nem jöhetett létre. Mint ahogy
azonban reménytelen egy idegenben született még olyan helyes eszmét átültetni
megfelelő átformálás és megélés nélkül, ugyanúgy nem vették és nem veszik észre
a hatalomra törekvő pártok azt a lényeges különbséget, amely a jelenlegi magyar
és a harmincas évek német politikai helyzete között fennáll. Míg ugyanis Német -
országban Hitler Adolf pártja valamennyi más párttal szemben egyedül tört a fel-
tétlen egyeduralomra, addig ma Magyarországon több azonos programmal, és
ami még lényegesebb, azonos genezissel és szervezettel rendelkező párt akarja
ugyanazt, nem is beszélve arról, hogy a végső célok tekintetében egyetlen ma fun-
gáló magyar párt között sem lehet lényeges különbségeket felfedezni. Egy gon-
dolat győzelmi hadjárata helyett tehát csoportok és egyének versengése folyik a
különböző címeken vindikált hatalomért, nagyon is egyoldalúan és ellenőrzés nél-
kül ítélve meg, hogy a nemzet valóban óhajtja-e uralmukat vagy sem. 

Ilyen körülmények között a kibontakozás útja is bizonytalan és ködbe vesző.
A reánk nehezedő óriási nyomás alatt világosan áll a két fő feladat, amely min-
den egyebet háttérbe szorít. Az első a keleti veszély katonai elhárítása, a másik
a magyar szuverenitás biztosítása a jövőre. Mindkét feladat feltétlenül tiszta
kormányzási elveket és erős központi kormányzatot követel. 

Az elvek felállítása nem okoz különösebb nehézséget, hiszen azok, amelyek
ma is élőek, megfelelnek a kívánalmaknak. A lényeg itt nem az elvek felállítá-
sában, hanem hitelessé tételükben van. Talán a legegyszerűbben úgy fejezhet-
ném ki a kérdést, hogy a felállított elveket összhangba kell hozni az
intézkedésekkel, a kiadott rendeleteket végrehajtásukkal. Ez alatt azt értem,
hogy a tömegek felé tett ígéreteknek nem szabad meghaladniok azokat a lehe-
tőségeket, amelyek tényleges betöltése az államnak valóban módjában áll. Olyan
helyzetet kell előidézni (és ez nem lehetetlenség), hogy a tömegek állandóan
és megfoghatóan érezzék, hogy az állam érettük és nem kivételes kevesekért,
vagy az általuk fizetett adóból eltartott tisztviselőkért van. Az ideális megoldás
természetesen hosszú nevelés kérdése, de már néhány helyesen megfogalmazott
és alkalmazott intézkedés is nagyban hozzájárulhatna a kedélyek lecsillapítá-
sához és a bizalom megerősítéséhez. Ennek egyik előfeltétele, hogy szembe-
szállva ideológiai előítéletekkel a legszigorúbban ügyeljünk arra, hogy ügyeket
valóban hozzáértő emberek intézzenek, akiknek politikai megítélésénél egyetlen
szempont lehet mértékadó: valóban jó és munkás magyar legyen. 

A kormányzat kellő megerősítése nehezebb feladat. Bizonnyal mindazok el-
lenkezésébe ütköznék, akik a mai látens helyzetet a maguk javára akarják ki-
használni. Mindazonáltal a kormányt ki kell emelni a pártharcok miliőjéből és
új emberekkel kiegészítve az egész magyar törvényhozás és valamennyi párt
fölé kell emelni. A mai, álkoalíciós kormányból pártmegegyezés alapján valódi
koalíciós kormány válhatna. Ennek előfeltétele azonban egy pártpolitikai Treuga
Dei volna, amelynek érdekében az egyeduralomra való törekvést – legalább
ideiglenesen – feladnák és megegyeznének az államvezetés alapvető kérdé-
seiben. Ezzel biztosítani lehetne a háború idejére a zavartalan alkotmányos
kormányzást. Ez volna az egyetlen lehetősége annak, hogy a politikai élet zök-
kenésmentesen megszilárduljon, a kormányzat a pillanat döntő feladatainak ele-
get tegyen, és nyitva maradjon a lehetősége egy békés viszonyok közötti
egészséges kibontakozásnak, elkerülve a háború végkifejlése alatt mindenkor
annyira veszélyes, radikális változások végrehajtását. 

Amennyiben a pártok között életképes együttműködés nem tud létrejönni és
a kormányzat gondjainak előterében nem konkrét nemzeti és állami feladatok
fognak állani, úgy kényszerűen két út nyílik meg a magyar politikai élet előtt. Az
egyik, hogy a dekomponált helyzetet kihasználva valamelyik párt ragadja magához
a kizárólagos hatalmat, és a maga arcára megteremti a totális kormányformát,
amivel természetesen szükségképpen letér az alkotmányos útról, új és kipróbá-
latlan rendszert iktatva annak a helyébe, amelynek legalább már a hibáit ismerjük
és így a növekvő bizonytalanságban az erőszaknak egyre több eszközéhez kény-
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szerülne hozzányúlni, ami veszélyes és esetleg végzetes ellenhatásokat szülne az
amúgy is túlfeszült hangulatban. A másik lehetőség az, hogy az általános harcban
egyik párt sem tud felülkerekedni és egy a pártharcokon kívül álló tényező jut a
hatalomhoz és a maga részéről felszámolja a pártküzdelmeket.” 

Ami az akkori helyzetet illeti, röviden megállapíthatjuk, szerzőnk előre látja
a nyilas diktatúra veszedelmét, csak éppen nem nevezi meg. Szomorú azt kons-
tatálni, hogy 1944. március 19-e után sem volt képes a magyar pártok világa
a nemzet érdekében összefogni, hanem a halálos szorításban is hatalmi harcot
folytatott. Az ellenzék egymással versengve támadta a kormányt, s nem törődött
az ország szuverenitásának elvesztésével. Érdekes, ahogy Zathureczky a német
megszállás alatt arról, azt meg nem nevezve ír.

De hasonlítsuk napjainkhoz az akkor tapasztaltakat, s használjuk hozzá a
szerző szavait. Mert a pártharcokban: „hatalmi, anyagi és egyéni törekvések”
domináltak és „történelmi tudatában támadták a magyarságot.” „A magyar
szuverenitás sérüléseit figyelmen kívül hagyva indult meg március 19-e után a
politikai élet (…)” magyar erők álltak szemben egymással, „olyan időkben,
amikor minden parányi erőt összefogva” kellett volna szembeszállni a veszede-
lemmel. A kiegyezés politikusainak helyzetére utal. Szerinte áthidalhatatlan űrt
kellett „eltakarniok”. „A klasszikus demokrácia és a liberalizmus szellemében
(egyik sem vált soha valósággá a magyar életben) megteremtett parlamentben
a kiegyezéses kormány képtelen lett volna helyén maradni. Ezért teremtette
meg Tisza Kálmán a választási erőszak eszközeit véve igénybe a maga hatalmas
kormánypártját, amely mint parlamenti szavazógépezet mindenkor hajlandó volt
a kormányt kiszolgálni”. Akkor politikája nem élvezte az egész nemzet támo-
gatását, de mégis képes volt feloldani az obstrukció okozta bénultságot. A ko-
rabeli ellenzék is abban a helyzetben volt, mint pillanatnyilag a mai: „(…)
amelynek reménye sem volt soha arra, hogy alkotmányos úton uralomra jus-
son”. Ezért: „szélsőséges és könnyen felelőtlen volt. Tevékenysége a kormányok
támadásában merült ki, az ellenzéki képviselők nyugodtan »fenegyerekes ked -
tek«, mert tudták, hogy felelős helyre nem kerülhetve, őket kijelentéseikért soha
senki nem vonhatja felelősségre.” Megállapította, hogy: „(…) csoportok és
egyének versengése folyik a különböző címeken vindikált hatalomért, nagyon
is egyoldalúan és ellenőrzés nélkül ítélve meg, hogy a nemzet valóban óhajtja-e
uralmukat vagy sem.” 

És mit tanácsol megoldásként? Olvassuk:
„Olyan helyzetet kell előidézni (és ez nem lehetetlenség), hogy a tömegek

állandóan és megfoghatóan érezzék, hogy az állam érettük és nem kivételes ke-
vesekért, vagy az általuk fizetett adóból eltartott tisztviselőkért van. (…) Az
ideális megoldás természetesen hosszú nevelés kérdése, de már néhány helye-
sen megfogalmazott és alkalmazott intézkedés is nagyban hozzájárulhatna a
kedélyek lecsillapításához és a bizalom megerősítéséhez. (…) ügyeket valóban
hozzáértő emberek intézzenek, akiknek politikai megítélésénél egyetlen szem-
pont lehet mértékadó: valóban jó és munkás magyar legyen.” 

Tagadhatatlan tehát a történelmi helyzetben és annak következményeiben,
az ahhoz való politikai hozzáállásban, valamint a lehetséges megoldások terén
a párhuzam.

y

Beköszöntő
Prohászka Ottokár: A formalizmus veszedelme 1944/7.

A baloldal által annyiszor, s annyi váddal támadott Prohászka Ottokár, a Hitel
utolsó megjelent számában, a végjáték kellős közepén szólal meg és figyelmez-
tet ezen az oldalon, ebben az utolsó Beköszöntőben.

„A kiváltságos osztályok maguk számára foglalták le az emberi haladás min-
den vívmányait; de azáltal, hogy féltékenyen és kapzsian őrizték a lefoglalt kin-
cset, tényleg megkötötték a haladást. Megcsömörlött az emberiségben a lélek,
s a megmerevülés s tétlenség következtében megundorodott önmagától; azért
tör, ront azután minden fönnállót, azért indul ki új világot alkotni, mert a régi
formákból kiveszett már minden élet; a társadalom s a rendi alkotmány vén
fáján nem nyílhatott többé új hajtás. 

Nézzünk csak hazánk történelmébe, nézzünk bele abba a poshadó XVIII.
századba, hol a copfok és rizsporos parókák uralkodnak. A nemzet az élet új
jelenségeit nem ismerte s nem értette; 600 év előtt kelt törvényeket, ha újabb
törvény hatályon kívül nem helyezte, éppoly megnyugvással idéztek s alkalmaz-
tak a jelenre, mint a legújabbakat; a jelent nem ismerték; a léleknek új útjai
előttük zárva voltak, nézeteikkel, fogalmaikkal mindig csak a múltban éltek.
Merev formákban éltek. A közjog volt a vesszőparipa, melyen a státusférfiak
tekintélye lovagolt, de a haladás gyakorlati problémáit nem ismerték. »Magyar -
országon a külügy, hadügy, pénzügy, a közgazdaság, a közoktatás, az igazság-
szolgáltatás és közigazgatás gyakorlati problémáinak ismerete nélkül is
lehetséges volt jelentékeny államférfiúi tekintélyre szert tenni. Azért nem is
marad meg egyéb a közjogi formáknál, a lényeg mindenütt elveszett.« 

Formalizmus mindenütt lehet. A forma megmarad, s a szellem kiesik. S a
formalizmus ott foglal tért, ahol új igényeket, új érdekeket nem ismernek, új
jelenségeket észre nem vesznek, azokhoz nem alkalmazkodnak, hanem a régi
múltnak viszonyaihoz ragaszkodnak.  (Prohászka Ottokár: Korunk lelke. 43–
44. old.)”

y

Kései búcsú az örökségtől
Tárkány Szűcs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai 1944/7.

Ebből a tanulmányból nemcsak a szűken értelmezett erdélyi jogszokásokkal is-
merkedünk meg, hanem ezt jóval meghaladó hasznos választ kapunk kérdője-
lekre, bizonytalanságokra, sőt vádakra is.

„A népek kezdetleges társadalmi viszonyait a szokások és hagyományok
erős uralma jellemzi. A jognak ősi fokon első megnyilatkozási formája a szokás,
melyet családok, nemzetségek, törzsek és népek magukévá téve, hovatovább
egész nemzetek kipróbált és alkalmazott jogszabályává és államok törvényévé
válik. Kétségtelen, hogy az emberi közösségek legértékesebb jogszabályait a
társadalom hagyományozó készsége hordozta egyik generációról a másikra s
a nép nemzetté, majd állammá alakulásával e belülről ösztönzött jogi formák
alakultak át elsősorban törvénnyé, amelynek hatálya többé nem népekhez, tehát
emberekhez, hanem közjogi-területi alakulatokhoz viszonyult. A magyarság jog-
történetében Werbőczy korára esik a két fontos jogforrás: a szokás és a törvény
igazi küzdelme; a XVI. század elejére alakul ki a több nyelvű és etnikumú or-
szágban egységes szokásjog, melyet a nagy magyar jogász gyűjtött össze, s
ezzel megakadályozta a rendiséggel fellépő partikuláris szellem érvényesülését
a magyar jog területén s egyúttal a régi fényében tündöklő római jog térfogla-
lását Kelet-Európában. Az összegyűjtött jogszabályokat a közvélemény általá-
nos érvényű jogforrássá akarta tenni és csak formai hibán múlott, hogy nem
vált valóban azzá, de az erdélyi törvényhozás ezt is pótolta az 1691. évi or-
szággyűlésen. A Hármaskönyvet valószínűleg rendkívül finom munkálatok
előzték meg, melyek közben a bírósági ítéletekből leszűrték a valóban élő
jogot. E példás gyűjtemény három évszázadnál hosszabb ideig zsinórmértéke
volt a magyar jognak, amelyet azonban nemcsak a nemesi társadalom valósított
meg, de e társadalom közvetítésével vele élt a nép is, amint a hagyományaink-
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ban minduntalan jelentkező jogszokások és jogi elvek ezt számtalanszor bizo-
nyítják. Népünk jogi kultúrájának jelentős részét alkotják ezek a felsőbb társa-
dalmi rétegektől leszüremlett szokások, melyeket jogalkotóinknak ismerniök
kell, ha új jogalkotások pillanatában fel akarják mérni ezeknek a magyar állam
területén játszott szerepét.” 

Nemzedékem a szocializmus évtizedeiben a Hármaskönyvet csak úgy hal-
lotta emlegetni, mint a népnyúzók tevékenységét szentesítő szörnyűséget. Ez
tipikus példája volt az anakronisztikus történetszemlélet legprimitívebb meg-
nyilvánulásának.

„A népi jogéletkutatás elsőrendű feladatának tartja, hogy a visszatért or-
szágrészek élő jogszokásait, joghagyományait összegyűjtse és a magyar jog-
politika szolgálatába állítsa. Régi közhely, hogy még a hatalmuk tetőfokán lévő
uralkodók, diktátorok is törvényeiket a hagyományokra hivatkozással erősítik
meg, mert tudják, hogy az alávetettek ilyen módon hamarabb azonosítják ma-
gukat azokkal a normákkal s egyúttal a hatalom birtokosával is. 

Tanulmányunkban csak a leszállók öröklése közben érvényesülő hagyomá-
nyos jogszokásokra kellett szorítkoznunk, mert a felszállók és oldalágiak örök-
lési képessége minden népnél csak későbbi, bonyolultabb jogfejlődés
eredménye. Az Erdély területén ma is élő öröklési jogszokások megértése
szempontjából fontos feladatunknak tartjuk, hogy röviden foglalkozzunk előbb
a történeti jogokkal s ezek ismeretében nyúljunk a szokásjogi anyaghoz. 

A régi jogi kútfők Erdély népeit általában két nagy csoportban tárgyalták:
az egyik csoportot alkották az »Erdélly’ Ország’ képében a’ törvényszerző ha-
talmat gyakorló Nemzetek«, más néven az »egyesült nemzetek«, akik uralmában
az »elszenvedett Nemzetségek« (gentes toleratae), vagy »nem egyesült nemze-
tek« éltek. A közjogi Erdély magyarokból, székelyekből és szászokból állott, a
lakosság többi alkatelemei pedig a nem nemes magyarok, a románok, örmé-
nyek, bolgárok, lengyelek, oroszok, rácok, görögök, morvák, zsidók és cigá-
nyok voltak. A három vezető népnek a törvényei, uralkodó jogszokásai
nagyjából irányadók voltak a területükön élő többi népekre is, akiket csak a
három nemzet jogába való teljes behódolásuk esetében tűrtek meg határaikon
belül s eközben lassan, szinte akaratlanul is magukba olvasztottak. A nemzetek
népi jellegű, öröklési jogáról a közjogi felosztás szerint adhatunk összefoglaló
képet, mert ez a tagoltság az öröklési jogok fejlődésére is hatással volt.”

Máris – és nem először – felelet születik arra a vádra, hogy a nem magyar
nemzetek, elsősorban a románok, nemzeti elnyomást szenvedtek. A felsorolásban
azonban első helyen a „nem nemes” magyarok állanak, s ezzel világossá válik,
hogy a megkülönböztetéseknek osztályjellege volt. A kiemeltek a rendi nemzetek
voltak, s a nem magyarok közül azok az egyének, akik a rendi társadalom szokása
szerint bekerültek ebbe az osztályba, természetes módon soroltattak a magyarok,
pontosabban a magyar nemesek közé. Oly természetességgel, ahogyan az csak
olyan helyen lehetséges, ahol a nemzetiségnek nincs jelentősége. A nemességbe
való felemelkedés feltételei között nem szerepelt az anyanyelv, de még a vallás
sem, csupán az akkori viszonyok szerint megítélhető egyéni érdem.

„A magyarok területét a székely és szász székeken kívülálló vármegyék al-
kották. Öröklési joguk mindvégig a Hármaskönyv szerint épült ki, amelyet az
Approbáták és Compiláták csak csekély mértékben befolyásoltak; ezen jog sa-
játsága volt, hogy ősi és szerzett vagyon között tett különbséget. Ősi vagyonnak
azt tekintették, ami az elődöktől törvényes öröklés útján egyszer már átszál-
lott utódokra a családon belül; minden más jószágot szerzeményinek nevez-
tek. A vagyoncsoportokban elkülönítették az adomány alapján szerzetteket a
vétel révén egybekerülő vagyonrészektől. Az ősi javak tulajdonképpen a családot
illették, felettük a jogközösségbe tartozó családtagok nélkül a tulajdonosnak
nem is volt joga intézkednie. A szerzett javakról kötöttség nélkül, az adományos
vagyontárgyakról pedig az adománylevél alapján rendelkezhettek. Az ősi va-
gyonban a királyi adománylevél záradéka szerint történt az öröklés: csak fiúk,
vagy fiúk és lányok között egyenlő arányban (kivéve a fiágat illető fegyvereket!).

Az adományi és csupán fiágat illető jószágokból a lányok negyedet kaptak annak
jeléül, hogy az apától származtak le; a gyakorlatban e negyedre különösen azért
volt nagy szükség, mert az adománylevelek legnagyobb része csak a fiágra szo-
rította a vagyont, de ezt a bírói magyarázat lassan úgy módosította, hogy egy
vagyonból csak egyszer lehet mindenkorra kiadni. 

A jobbágyok örökösödésében szintén fontos elv volt az ingó vagyon ősi és
szerzeményi megkülönböztetése. Ha a lányokat már apjuk halála előtt kiháza-
sították, az apai ősi ingókból a fiúkkal egyenlő örökrészt kaptak, a szerzemé-
nyiből pedig csak kiházasítás illette őket. Az atya halála utáni öröklési osztálynál
a fiúkat és a lányokat is egyenlő rész illette meg. A XIX. század elején a job-
bágyi öröklésben is az egyenlő osztály felé irányuló fejlődés állapítható meg,
de ezt az elvet minduntalan a földesúri utasítások és a törvényekben jelentkező
birtokminimumok csorbítják. 

Városaink öröklési jogában észlelhető, hogy a vázolt magyar és a később
ismertetésre kerülő szász öröklési rendszereket igyekszenek összeolvasztani.
Egy 1603-ból származó kolozsvári jogi könyv, melyet a város nyolc osztóbírája
készített, a házastársak vagyonában eredetre való tekintet nélkül közösséget
állapít meg s ebből két rész a férfit, egy pedig a nőt illette. Az osztásnak úgy
kellett történnie, hogy »mindenkor az ferfi agnak meltosaga jarjon elöl«. De az
ágiság is erős jellemvonása e jognak, mert a bírákat arra utasítja, hogy »az
eostől marat Eoreökséghez keppen mas nemzetsegre ne szallyon, szakadjon«.
A leszármazók öröklésére a jogegyenlőség elve volt irányadó. Az atyai ház a
magyar joghoz hasonlóan a kolozsvári városjogban is a legkisebb fiút vagy leg-
kisebb lányt illette, s a többieket a »böcsű« szerint 15 nap, későbbi határozat
szerint egy év három nap alatt tartoznak kifizetni. 

A második bevett erdélyi nemzet, a székelység ősi jogát oklevelekből és az
1555. évi híres konstitúciójából ismerjük. Székeikben minden más törvénynek
és jognak hatálya megszűnt. »A székely örökségből a leányt kiházasítás illette
meg, de ha ezt nem az atyai javakból kapja, az atyaiban a férfiakkal egyenlően
osztozik«. E tömör összefoglalásból tisztán kitűnik a székely örökség (ingatlan!)
fiági természete is. A fiági öröklés különösen erősen kezd érvényesülni a XV.
század közepe óta és a lányok csak akkor örökölnek, ha fiúk már nincsenek a
leszállók sorában; de az ingatlanok mind erősebb szétosztása következtében a
kiházasítás értéke »sokszor arányban állt a fiúnak maradt székely örökséggel«.
Ezt a szokásokban, gyakorlatban élő valóságos belső életrendi törvényt »kodi-
fikálta« a fenti udvarhelyi konstitúció, és ezt erősítették meg ugyanazon évben
Dobó István és Kendi Ferenc erdélyi vajdák is. A székely örökség különleges
gondolatát ekkor a következőképpen fogalmazták meg: »Valamely Embernek
Fia, Lánya vagyon, az örökség a Fiat illeti, de úgy; hogy a Fiú a Leányt, kiki
maga Székének Törvénnye szerént kiházasíttsa«; ha pedig a fiág kihalt, a bir-
tokot a természet rendje szerint a lányok (fiúleány!) közvetítik az újabb gene-
ráció fiágához. Ilyen esetben a leány nem törvény erejénél fogva, hanem a
székely szokás alapján válik örökössé. 

A székelység kiváltságos helyzetének alapja földjük szállásbirtok jogi ter-
mészete volt, melyen a királyi jog szinte a XVI. század közepéig egyáltalában
nem érvényesült, tehát a magszakadás vagy hűtlenség miatt tulajdonosát vesz-
tett székely birtokot a rokonok, szomszédok örökölték mint első foglalók. Aki
tehát ezek közül a halál pillanata után elsőnek helyezte bele jegyét a földbe, az
vált örökösévé. A népi szokásjog még 1814-ben is híven őrizte ezt a hagyo-
mányos ősi jogrendet, mert pl. az aranyosszéki Bogátpuszta szabad prédiális
földjén azt a szabályt hozták, hogy a magtalan székely földjét szabad foglalással
birtokba lehet venni, és »ha valaki az első foglaló jegyét kihányná... büntetésen
marasztaltassék, és az elfoglalt föld mégis az első foglalóé legyen«. Még az ab-
szolutizmus idejéből származó 1854. évi császári pátens is különleges elbá-
násban részesítette a székelyföldi birtokokat, mert a székelyörökségre nem az
úrbéri, hanem a majorsági föld szabályait alkalmazta. A székely jog szokásjogi
gyűjteményeink szerint még ma is él. 
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A szászság a Közép-Rajna és Mosel vidékéről a XII. században kiözönlő
német hullám egyik része, amely később középnémet és más szász bevándor-
lókkal frissült fel, Erdélyben a Királyföldön, Meggyes és Selyk vidékén, valamint
Besztercében (Nösen-föld) és a Barcaságban szervezte meg a székelységéhez
sokban hasonló székeit (septem et duae sedes). Letelepedésüket és szerveze-
teik kialakulását a mintegy 200 községben (Markgenossenschaft) a gerébek
segítették elő, s a XV. század végére már sikerült egységbe (universitas) fogni
a különböző germán elemeket. Öröklési jogukat az ó-hazából származó
Altenberger-kódex tartalmazta, melyet később félretettek és élő szokásjoguk
összegyűjtését határozták el. Egy 1524-ből származó nemzeti statútum szerint
joguk jellemzője, hogy a legkisebb fiú megtarthatta az apai örökséget és osz-
tályos atyafiait pénzzel elégíthette ki; később ezt a jogot csak az apai házra
szorították. A német Lex Saxonummal azonban ez a szokás nem tökéletesen
egyezik, ahogy sokan szeretik látni, mert a németországi szászok joga nem kü-
lönböztet meg apai örökséget és a legöregebb fiú is lehet örököse, nemcsak a
legfiatalabb. 1583-ban Báthory István erősítette meg jogukat a hozzá felter-
jesztett helyhatósági statútumban. A házastársi közösségben a szászoknál is
2/3-ad illette meg a férjet és 1/3-ad rész a nőt. A tulajdonjognak ez az aránya
természetesen kihatott öröklési rendszerükre is; a leszállók öröklésénél a nem
és ág azonban nem volt különösebb befolyással és ezért a két nem egyenlő jog-
gal örökölt. Az osztálynál késő századokban is feléledt az ősi jog, mert a házra
nézve a legkisebb fiú bírt elsőséggel s fiú nem létében a legifjabb leány, aki a
többieket arányosan kielégítette. A külső telkeket és mezei földeket falun egyen-
lően osztották fel maguk között, városon azonban a legkisebb testvért többnyire
kizárták, mert neki jutott a családi ház.  Az ősi szokásnak nyomaira Fogaras és
Brassó környékén még ma is rábukkanhatunk. 

A szász jogot ezenkívül sajátos, az akkori külföldi törvényekben is ismeretlen
köteles-rész intézménye jellemezte: a végrendelet ugyanis nem sérthette a le-
szállók törvényes részét, mely a hagyaték 2/3-ából állott. A szász népi jogszo-
kások összefoglalásakor azonban nem szabad megfeledkeznünk Mályusz
Elemér idevágó megállapításairól sem, aki szerint, ahogy a szászság nyelvében
is több változatot lehet megkülönböztetni, azonképpen nem szabad az egyik
tájegységben megtalált szokásaikat a többire általánosítva használni.”

A jogi szokásokra vonatkozó érdekességek mellett felfigyelhettünk az erdélyi
szászok összetett eredetére, vagyis arra, hogy egységes erdélyi szász nemzetté
itt homogenizálódtak, s közös kultúrájuk így Erdélyben szökhetett szárba. Va-
gyis a gyakorlatban elmondhatjuk, hogy mára bekövetkezett kihalásuk egy eu-
rópai nemzet és egy önálló európai nemzeti kultúra elvesztését jelenti. És nem
vádaskodás, ha leírjuk: hathatós román közreműködéssel, de saját hibából is.

„E három nemzet kiváltságos jogait császári nyíltparancs törölte el 1853.
szeptember 1-jén, és egész Erdély területén az öröklési jogot az Osztrák Pol-
gári Törvénykönyv egységesítette, mely 1942. március 1-jéig maradt haszná-
latban: ekkor az 1940:26. tc. felhatalmazása alapján kiadott 740/1942. M.
E. rendelet helyezte hatályon kívül. 

A három nemzet mellett tömegénél fogva jelentős szerepet játszó román
nép történeti viszonyai nem mutatják önálló, egységes fejlődés eredményét.
Jogtörténészeik bármilyen buzgalommal kísérleteznek, hogy a kontinuitás kér-
désével kapcsolatban a volt királyság különálló területein élő románság eltérő
jogfejlődését egységbe olvasszák, mindmáig egyáltalán nem sikerült, sőt ez a
kísérlet legősibb szállásterületeiken sem járt kielégítő eredménnyel. 

Néhány közép- és újkori oklevél olvasása valóban önálló és különleges
román jog létezésével kecsegteti az olvasót. Nem egy korabeli dokumentum hi-
vatkozik olyan népelemekre, akik »jus Valachicum«, »jus Valachiae«, »ritus
Valachiae« és »lex Olahorum« szerint élnek. Fotino idéz egy – a brassói levél-
tárban talált -  oklevelet, amelyben a szász bíró elé került románok saját joguk
alkalmazását követelték, mert »wir haben solchen Recht«. A kutatás mai állása
szerint nem fér kétség ahhoz, hogy ez a »jog« elsősorban és főként nem anyagi

jogi kiváltságot jelentett az állami jogszabályok alól, hanem közigazgatási és
adózási különleges elbánást. Az eltérő szabályozás abból állott, hogy a birtok-
lásra vonatkozó perekben a románok felett csak a kenéznek és bírótársainak
volt szabad ítélkeznie. A magyar állam területén a XIII. századtól kezdve lete-
lepülő románok nem az országosan ismert adónemek szerint fizettek földes-
uraiknak és a királynak, hanem juhötvenedet és disznótizedet adtak, de ez a
kiváltságuk is hamar megszűnt. Hasonló eredményekre jutottak azok is, akik
más területeken vizsgálták meg a románság letelepülési viszonyait; így Kadlec,
a kelet-európai jogtörténet kiváló szláv munkása szerint a szerb királyok négy
oklevélben is részletezik azokat az adóügyi kiváltságokat, melyeket az ott élő
románok »zakon Vlahon« gyűjtőnév alatt foglalnak össze; ez 100 juh után 2 juh
és 2 bárány, ötven juh után pedig egy bárányos és egy meddő juh szolgáltatá-
sából állott. A Lengyelországban élő román telepek történetét ilyen szempont-
ból Xenopol román történész ismerteti; adónemeik között hasonlókat talált.
A községet a közülük kikerülő kenéz vezette, aki beszedte összes adóikat, ka-
tonákat állított és a földesúr (király) felé közvetített a nép ügyeiben. A román
parasztok felett első fokon szintén ő ítélkezett a jó öreg emberek tanácsával
(»oameni buni şi b�trâni«) együtt. 

Az őshazájukból Erdély területére vándorló románokat fejlett közigazgatás
és igazságszolgáltatás fogadta és a magyar királyság erős hatalma hamar szer-
vezetébe olvasztotta őket. A déli országrészeken (Fogaras, szebeni határterü-
let) kétségtelenül voltak kezdetben önálló alsóbíráskodási szerveik, de hogy
ezekben a magyar jogtól teljesen eltérő szabályok szerint osztottak volna igaz -
ságot, kissé merész feltevésnek látszik. A románkérdés kiváló szakértője, Makkai
László bebizonyította, hogy már a korai századokban megegyezett a román
bírói intézmények szokásjoga a magyar bíróságokéval, sőt szervezetük is ha-
sonlóvá alakult (szék, krajnik, beiktatás formája, fassio stb.) Egy 1508-ból
származó fogarasi boérlevél, mely az ugyanazon jogállású románok rendbe tö-
mörülését mutatja, súlyos bizonyítéka annak, hogy a román nép öröklési szo-
kásaiban mennyire a magyar szokásjogot követi. Fotino minden bizonyítéka
az e korban Erdély területén élő románok sajátos joga mellett az, hogy »mai
napig is találunk okmányokat (?) és más dokumentumokat..., melyek világot
vetnek a mi sötét múltunkra«; ez a jog szerinte agrárjog volt, mert a román
népköltészet, a népi hagyományok és falusi szokások mind kivételes tisztelettel
regélnek a földről, és más nemzeteknek is ilyen primitív fejlődési fokon a föld
volt hatalmuk támasza.

Fotino a román jog jellemvonásának tünteti fel öröklési téren, hogy nem tesz
különbséget ősi és szerzett vagyon között. Leszármazók öröklésénél kimutatja
az egyenlő osztály alkalmazását, mint ősi román sajátosságot, de igen követ-
kezetlenül, pár oldallal később olyan adatokat hoz, melyek szerint pl. a szaka-
dáti román jobbágyok szokásjoga szerint az ingatlan csak a fiúkra száll, a
szörényi románok kerületében »román ritus« alapján a lányokat pénzben elégítik
ki, és Fogarasban szintén megkisebbítik a lányokat, Moldvában pedig egyenlően
osztják meg a leszármazók között a vagyont. Románia többi kerületében szintén
az egyenlő osztály elvét igyekszik kimutatni a nép életében. 

Két eddig ellenőrizetlen és kiértékeletlen adat a románság között hazánk
területén anyajogi szokásokról számol be. Egyik szerint a szolcsvaiaknál a férj
felesége nevét veszi fel, ha »vő«-nek költözik hozzá, de vele költöző családtagjai
és akik már előzőleg ott laktak (unokák, sógorok), szintén az asszony családi
nevét használják. Moldován Gergely pedig egyik tanulmányában említi a ro-
mánság fiú-leányság intézményét, mely sokban hasonlít a székelyekéhez. Ha
valamely román családban kihal a fi-ág, az örökség és a név átszáll a nőágra s
aki ilyen lányt vesz el, beköltözik annak házába és a nevét is felveszi. Ezeket a
szokásokat más románok között nem találták meg.”

A jog területe sem lehetett kivétel azon a téren, miszerint a román kutatók
mindenáron bizonyítani próbálják erdélyi ősiségüket. Ez azonban nem sikerült
nekik. Viszont nyilvánvaló ősi, magukkal hozott és sokáig élő adózási szokás-
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joguk az ötvened, kimondottan a Balkánról ered. Feljegyezték, hogy amikor a
pásztorkodásból leereszkedve jobbágynak álltak, sokat békétlenkedtek az öt-
venednél előnytelenebb tized miatt. Sőt az előnyösebb adózás az esetleges val-
lásváltásnál (reformáció!) is egyik, az ortodoxia előnyére vált különbség volt,
ugyanis ott megmaradtak az ősi, kedvezőbb adózás mellett.

„Erdély többi népeinek jogi élete sem teljesen tisztázott még, de szokásaik
igen hamar az erdélyi törvények és szokások szerint alakultak. Az örmények
1671-ben telepedtek meg Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson, Besztercén,
Görgényben, Felfaluban, Perelében, Ebesfalván és főként Szamosújváron. Egy
gyergyószéki konstitúció (1729) azt írja róluk, hogy »tartsa és alkalmaztassa
magát az örménység a törvénytételben a Haza törvényeihez és lakó helyihez s
népéhez a jó Harmoniáért«. A bolgároknak I. Lipót adott privilegiális levelet s
Alvincen és Dédán telepítette le őket, ahol külön bírákat és hites székülőket
választhattak, de földesuruknak, a fiscusnak állandó évi adófizetéssel tartoztak.
A rácok a XVI. századtól szintén dél felől szivárogtak Erdély területére és tár-
sadalmilag a jobbágyi rendbe kerültek bele, mint majdnem minden később erre
a földre költöző nép. Az erdélyi törvények meghagyják nekik, hogy a várme-
gyékben telepedjenek le és ezeknek törvényétől függjenek, életviszonyaik ren-
dezésében ne legyenek az országlakók sérelmére, mert csak a fejedelem és a
nép kegyéből tartózkodhatnak Erdélyben. Az oroszok kis csoportokban szintén
mint jobbágyok többnyire majorsági földeken telepedtek meg. Az állandóan Er-
dély területén élő görögök a vármegye és a székek bírái előtt voltak kötelesek
megjelenni, a vándorló kereskedők pedig a »görögök bírája« előtt pereskedhet-
tek. Az 1741. évi gyulafehérvári statútum a zsidókat zselléreknek minősítette,
akik »semmiben is a városnak s annak lakosainak ne praejudicallyanak« és el-
tiltotta őket a földműveléstől.

A cigányság a XVII. században tódult be Erdélybe nagyobb tömegekben a
románsággal együtt. Ezek a vegyes keleti népelemek a cigányság egyik Euró-
pába vándorolt rétegéből, a kotorárok közül valók voltak és a Kárpátoktól délre,
a Havasalföldön és Moldvában uralkodó szigorú társadalmi törvények, a job-
bágyság elnyomatása elől menekültek észak felé. Dósa szerint jogállásuk alap-
ján kétfélék: 1. fiscális cigányok, akik a fejedelem neve alatt jobbágyok, de
kivételes céhet alkotnak, mert az állam hasznára dolgoznak (aranymosók v.
aranyászok, fegyverkészítők, kovácsok stb.) és 2. magányos cigányok, kiktől
uraik adót vehettek s vajdát rendelhettek föléjük. Benkő 1778-ban még három
rétegükről számolt be: a lepedős cigányokat (vándorlók) megkülönbözteti a
köpenyegesektől (törököknél gepenek) és az »új parasztok«-tól, akik a városok
melletti falvakban laktak. A két utóbbi réteg teljesen az uralkodó erdélyi törvé-
nyek és szokások szerint élt, ellenben a vándorcigányok a múlt századból szár-
mazó feljegyzések szerint még akkor is különleges jogi rendet valósítottak meg
közösségeiken belül és szoros nemzetiségi szervezetükben (gakkija) szokásai -
kon kívül mást törvénynek nem ismertek el. A köztük végzett néprajzi kutatások
szerint a vándorcigány Dél-Erdélyben házassága napjától »nem azon nemzet-
séghez tartozik többé, amelyben született, hanem ahhoz számíttatik és azzal
kell vándorolnia is, amelyhez a felesége tartozik, sőt házassága után neve is
megváltozik«. A férfi tehát elválik vérrokonaitól, mert a család folytonosságát
nem a férfi, hanem a nő ága biztosítja. Ebből következik, hogy a vagyon is a
nők ágán, a női nemzetségben száll tovább, és az ilyen ambilanak házasságba
került férfi ruházati tárgyakon és szerszámokon kívül nem vihet magával egyéb
tárgyakat. Ennek megtelepedett formája a hozzá még ma is sokban hasonló
előbbi román anyajogi szervezet, de az öröklési joggal kapcsolatos sajátossá-
gaikat részletes leírások hiányossága folytán nem vizsgálhatjuk.” 

A jogszokások mellékteméke gyanánt hallhatunk ismét arról, miként kerültek
be Erdélybe idegen elemek. Ezt különösen a román és a szerb vonatkozásban kell
megjegyeznünk, mert ezek azok, akik őslakosnak akarnák magukat feltüntetni.

„A népi jogélet valóságos anyaga azonban nem a történeti hagyományokból,
hanem az élő jogszokásokból és jogintézményekből áll, melyek a legideálisabb

jogfejlődés folyamán mindig a történeti hagyományokból nőnek ki a nép műve-
lődési viszonyai és a társadalmi erők rendje szerint. A különböző népek törté-
neti jogszokásait nagy részükben a mai napig is meg kell találnunk az
életviszonyaikat rendező normák között. Feladatunkat a következőkben e nép
jogi múltja és jelen viszonyának tisztázása szabja meg. 

Az erdélyi nép öröklési jogszokásainak megismerésére szokásjoggyűjtemé-
nyek szolgálnak. Az első munka, amely részletesen foglalkozik a Királyhágón
túli magyar terület öröklési jogszokásaival, 1904-ben jelent meg. Szerzője
Mattyasovszky Miklós, aki tulajdonképpen egy mellékkérdésből indult ki: azt
kutatta, hogy a birtok összetartására használatos német jogszokás, a törzs-
öröklés (Anerbensitte) elterjedt-e a magyarságnál, vagy ismeretes-e a magyar
népnél más hasonló rendeltetésű szokás. Mattyasovszkyt Darányi Ignác akkori
földművelésügyi miniszter előbb Németországba küldte ki a német szokások
alapos tanulmányozására, mert hivatalos köreinknek az volt a meggyőződése,
hogy birtokpolitikánkban a német módszereket, a törzsöröklést s az ezzel kap-
csolatos minimumokat nálunk is lehet majd alkalmazni a birtok-szétforgácso-
lódás megakadályozására. A külföldi útjáról visszatérő Mattyasovszky a magyar
törzsöröklési törvény elkészítése előtt ajánlotta a magyar nép öröklési szoká-
sainak megismerését. Ezért Darányi közvetítésével Plósz Sándor akkori
igazságügyminiszterhez fordult, akinek a támogatásával öt kérdésre kiterjedő
kérdőívet küldött szét az ország valamennyi közjegyzőjéhez és járásbiróságához. 

Gyűjteménye feldolgozásakor megállapította, hogy hazánkban háromféle
öröklési jogszokás van elterjedve: az egyenlő osztály (mely a törvényi öröklés
is!), a fiági öröklés és a törzsöröklés. Az első két szokás annyira elterjedt, hogy
szinte minden magyar községben akad rájuk számtalan példa. A fiági öröklés
főként a Kunságban, a palócoknál, matyóknál, az alföldi magyarok tekintélyes
részénél, az erdélyi székelyeknél és a kalotaszegi magyaroknál uralkodó és ál-
talános szokás. A német törzsöröklési jogokat átültetni akarók nagy meglepe-
tésére viszont bizonyítja, hogy ezt a szokást a magyar nép egyáltalán nem ismeri
és nem él vele. A szokás hazánkban csak a német telepesek között hódított, akik
előbbi hazájukból hozták magukkal; éltek a szokással Esztergom környékén, a
Rába–Rápca közének nyugati részében, a bakonyi németségnél, Baranyában,
a Szepességben, a Sajó felső folyása vidékén, a máramarosi bányakerületben
(német mintájú bányatörvény révén!), a Tisza–Maros szög német telepesei,
Szeben környékén és a Bácska német eredetű telepes községeiben. Az erdélyi
németek között igen ritka szokás. 

(…) Mattyasovszky kutatásai alapján foglalkozik az öröklés kérdésének nem-
zetpolitikai hátterével és következményeivel is. Az egyenlő osztállyal szemben a
birtok szétosztásának korlátai a törzsöröklés és a fiági öröklés szokásai, melyek
közül az első csak kis mértékben, a második azonban jelentős területen uralko-
dik. Az egyenlő osztály magával hozza a birtokok apró parcellákra való szétosz-
tását (akad község, ahol 30000 helyrajzi szám alkotja a község határát!) s
ennek következménye az akkor divatos kivándorlás és születéskorlátozás volt,
sőt sok helyen a teljes gyermektelenség jelensége lépett fel. A természetes ki-
egyenlítődés a kérdést csak azokon a vidékeken oldotta meg, amelyek közelében
hatalmas gyárvárosok vonták magukhoz a népfelesleget, máshol pedig (pl. a
székelységnél!) állandóan tartó, intenzív, több évszázados kivándorlás igyekezett
enyhíteni a szociális telítettséget. Közhely ma már, hogy a székelyek »otthon«
érzik magukat Moldvában és Munténiában is. A birtokelaprózás megakadályo-
zására hivatott törzsöröklés azonban nálunk nem lenne alkalmazható, mert gon-
dolata az ország nagyobb részében teljesen ismeretlen, és Németországban is
csak azokon a helyeken járt sikerrel, amelyeken a törvényeket már mint szokás
megelőzte; másodszor pedig iparunk fejlesztésével az általa foglalkoztatottak
számát kellene növelnünk olyan mértékben, hogy a törzsöröklés miatt kiszorult
örökösöket munkába állíthassa. Az állami beavatkozás azonban semmilyen for-
mában nem enyhítette a problémát; a körülötte folyó sok vita megemésztette az
erőket s lefojtotta az eddig jelentkező csekély érdeklődést is. 

yy
906

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 906



Ugyanezen időkből egy másik gyűjtemény is származik s ebben is találunk
adatokat Erdély öröklési jogszokásairól. A magyar általános polgári törvény-
könyv tervezetének megjelenése alkalmával az igazságügyminiszter az Országos
Magyar Gazdasági Egyesületet is felszólította, hogy a magyar földbirtok vé-
delme szempontjából alkosson véleményt a tervezetről. Az Egyesület ilyenfor-
mán külön bizottságot szervezett a kérdés tanulmányozására, mely különösen
az öröklési jogot vette vizsgálat alá, hiszen ez van hivatva »hazánk birtokelosz-
tási viszonyait századokra kihatóan befolyásolni«. 

(…) A munka irányítását Baross vállalta, aki Mattyasovszkyékkal szemben a
körjegyzőkhöz fordult, s nem járásbíróságonként gyűjtötte össze az anyagot,
hanem körjegyzőségenként. Feltevése szerint ugyanis a nép öröklési szándéka,
öröklési akarata elsőfokon a jegyzőségeken nyilatkozik meg. (…) A teljes gyűj-
temény kereken 5000 körjegyzőség jelentését, kb. 140000 adatot foglal össze. 

Első kérdéseiben a végrendelkezések gyakoriságát igyekszik tisztázni. (…)
Második problémája, hogy milyen sávban ismerik és gyakorolják a fiúk
előnyösítésének szokását, hány körjegyzőség területén ismeretes a törzsöröklés
és hol van teljes egyenlőség a vagyon elosztásában? (…) Ezek az adatok min-
denesetre az erdélyi jogéletnek érdekes színét jelentik, mert azt mutatják, hogy
a községek 56%-ában a szokásjog még ma is nagymértékben uralkodik. A va-
lódi helyzetet azonban a (…) közölt adatok átszámítása nyújtja, melyek szerint
az összes öröklési esetek 28%-ában a szokásjog érvényesül. 

Nemzetiségi szempontból is összegezi eredményeit: ezek szerint a fiúk
előnyösítése főleg a magyarságnál van elterjedve, a törzsöröklés pedig a ro-
mánságnál és a szászoknál. A románság terjeszkedésének egyik okát éppen e
jognak tulajdonítja, mert feltűnő, hogy míg a románság 1890. évi országos
arányszáma 17,1%-ról tíz év alatt 16,7%-ra, vagyis 0,4%-kal esett, addig a
törzsörökléssel élő megyékben: Alsó-Fehérben 0,4%-kal, Besztercében 1,9%-
kal, Kolozsban 0,7%-kal, Nagy-Küküllőben pedig 3%-kal emelkedett. A né-
metség (kivéve az erdélyit) még a románoknál is magasabb arányban él e
szokással, és érdekes, hogy számuk csak azokban a megyékben emelkedett,
ahol a törzsöröklés el van terjedve, így Krassó–Szörény, Nagy-Küküllő megyék
területein. Ahol pedig a szászság tényleg nem él e jogszokással (Beszterce,
Kis-Küküllő), ott igen elterjedt köztük a születéskorlátozás. Az adatok kiérté-
kelésénél nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy Baross
már a gyűjtése előtt a kérdésben a törzsöröklés mellett foglalt állást. 

Nem meglepő ezek után, hogy Baross nemzetpolitikai konklúziói oda irá-
nyulnak, hogy a törzsöröklési szokás megakadályozza a birtokelaprózást, a bir-
tok eladósodását(?), a születéskorlátozást, a kivándorlást s ezért javasolja a
fakultatív törzsöröklési rendszer bevezetését. Mattyasovszky eredményei ezzel
szemben azt mutatták, hogy a törzsöröklés nálunk nem uralkodó szokás, és a
magyar jogéletben, eltekintve a hitbizományoktól (1687, 1723, 1920, 1936)
és a múlt század eleji uradalmi utasításoktól, a legrégibb idők óta ismeretlen a
majoratus és minoratus intézménye is. A két gyűjtéssel tehát kettős probléma
vetődött fel: melyik öröklési módot igazolják a hagyományok s milyennek kel-
lene lennie az újnak. A probléma mintegy 40 éve született meg, s mi magyarok,
viaskodó lelkek, annyi más nagy kérdésünkkel együtt mai napig még erre sem
adtuk meg a feleletet. Egy új magyar földbirtok-politika alap-principiumaként
szereplő földreform mellé odasorakoznak és megoldásra várnak a földdel kap-
csolatos súlyos jogi kérdések is. Németország lakóinak csak 21%-a él a föld-
művelésből, de 1933 óta kimerítően rendezték a kérdést; mennyivel fontosabb
részünkre a megoldás, ahol a lakosságnak közel 60%-a találja megélhetését a
földművelés révén.”

Hogy hányféle tényező hathatott a magyarság számarányának változására,
azt ebből a mellékesnek tűnő észrevételből meggyőzően láthatjuk. Különös já-
téka a történelemnek, hogy még ez is kárunkra volt.

„Erdély öröklési jogszokásainak terén tett eddigi vizsgálataink is azt sejtetik
velünk, hogy Petőfi »szűkebb hazá«-jának népe nagy részben még ma is őseihez

híven követi szokásait, melyek élnek és irigylésre méltó vetélytársai maradnak
a törvényi öröklésnek. Ezeket a hagyományos szokásokat ápolja, védi és gene-
rációról generációra továbbadja. Az országrész egyharmadának visszatérése
után szükség volt tehát a valóságos helyzet megismerésére, az élő örökösödési
jogszokások feltárására. A kezdeményezést dr. Bónis György egyetemi tanár
vezetésével az Egyetem Jogtörténeti Szemináriuma vette a kezébe, s Erdély
több pontján indította meg a kutatásokat, melyek a helyi felvételek után lassan
már az összehasonlítás stádiumába kerülnek. Az előbbi gyűjtemények hibái fő-
ként abban mutatkoztak, hogy leginkább statisztikai tájékoztatásokat nyújtottak
az egyes szokások elterjedéséről az állam területén belül s csak általános ered-
ményekre törekedtek. Ennek az lett a következménye, hogy minden adatnak
megszűnt földrajzi helyzetével való kapcsolata (…). Az eddigi gyűjtésekből nem
tűnnek ki a szokások családonkénti változásai, variációi, mert a felvételek még
Barossnál is körjegyzőségenként, tehát nagyobb közigazgatási egységenként
készültek; (…) Ha az újabb gyűjtések módszereinek segítségével megvizsgál-
hatnánk és felmérhetnénk Erdély valamennyi faluját, különleges törvényszerű-
ségek és kivételek világa bontakoznék ki előttünk, jogalkotóink tájékozódást
nyerhetnének a nép igazi öröklési problémáiról, s a népi megoldások közül
könnyen jogszerűbbé tehetnék a legcélszerűbbet. 

(…) Kezdetben a gyűjtők érdeklődése a jog területének általános kérdéseire
terjedt ki s a helyszínen kérdőívük minden egyes pontjára több családtól hoztak
adatokat. Később a községek mellett a gyűjtési anyagot is megosztották, s ma
az a módszer alakult ki, hogy egy gyűjtő a kérdőíve összes pontjára hoz össze
több helyen ellenőrzött adatokat, de azon felül a maga speciális problémakö-
rében egyéni elgondolások és módszerek alapján is végez kiegészítő és részle-
tesebb gyűjtéseket.  (…)

Már a Plósz-féle gyűjteményből kiviláglik az a Kalotaszegen általános szo-
kás, hogy a szülők örökségüket életükben megosztják leszármazóik között és
a lányokat sokszor megrövidítik az osztályban. A mai gyűjtések is erősen iga-
zolják a kb. 40 esztendővel előbbi állapotokat, mert az általuk felszeginek ne-
vezett tájrészen tényleg a halál előtti osztálynál a lányok nem kérnek annyi
»jogot«, mint a fiúk. Adatközlők azt állítják, hogy régen a lány egyáltalában nem
kapott se a külsőből, se a belsőből (Körösfő), ez azonban nem bizonyult helyt -
állónak, mert a telekkönyvi végzések szerint is írtak akkor már a lányok nevére
földet; az eltartási szerződésekből ez a tény szintén kitűnik. A régi öröklési jog
sajátosságai a nagytelek belsőségi rendszerrel állottak kapcsolatban; egy telken
nemcsak egy család élt, mint most többnyire, hanem 3–4, leginkább rokon, le-
származó családok (nagycsalád), akik fölött az öregapának természetes hatalma
volt. A lány is a telekben maradt, nem volt neki fontos, hogy földet vigyen ma-
gával. A szülők 3–4 fiukat kiházasították és mégis egy kenyéren maradtak velük
és a földjük szintén sokáig közös maradt; ha pedig a lány elköltözött a telekről,
kifizették (kiházasították), de nem adtak vele földet, mert egy másik nagytelekbe
költözött, ahol szintén nem volt szükség földre, legfeljebb legelőre, amit pedig
a községbeliek közösen használtak. A lány nem csökkentette szülei nagytelké-
nek legelőmennyiségét, annak használhatóságát, mert a legelőt nem kellett ki-
hasítani a családéból, hiszen ezek csak eszmeileg voltak megosztva. Még
1926-ban is a körösfői bíróék osztályában a belsőséget teljesen a fiúk kapták,
a lányoknak csak a puszta kertből juttattak, és azokból a külső, a fordulókból
kiesett földekből, amelyeket a fiúk már nem tudtak maguk között egyenlően
megosztani. A földek szétosztása egyébként úgy folyt le, hogy a fordulókban
lévő földeket összemérték és az egyenlő értékűekre cinkust húztak, mint előbb
láttuk a váraljai népnél. Például összemérték, hogy »négy vékás gyengébb fajta
föld egyenlő értékű háromvékás, de jobb minőségű földdel«. A szülők egész
Kalotaszegen szinte minden községben a legkisebb fiúval maradnak és sokáig
egy kenyeret fogyasztanak. A megházasodás alkalmával a fiú már kap szüleitől
földet, rendesen a szólás alkalmával. Kalotaszeg északi részében (Zsobok!)
már inkább az egyenlő osztály, a szülők halála utáni öröklés van elterjedve. Nem
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ritka eset, hogy annyira ragaszkodnak a családi ház alkatrészeihez, hogy szét-
bontják és minden egyes darabján külön-külön osztoznak meg. Ha egy fiú és
egy lány között kell osztályt csinálni, többnyire a fiú kapja az apait, a lány az
anyait; ez utóbbi ilyenformán sokkal kevesebb, mint a fiú része. 

Az 1848 előtt félig kisnemes, félig jobbágy lakosságú Mákófalván igen erő-
sen mutatkoznak még az ági öröklés nyomai. A régi nemesi joknak e hagyo-
mánya különösen leszállók öröklésekor érvényesül: az apai ág vagyona a
fiúknak, az anyai ágé pedig a lányoknak jut. Ezt a szokást akkor is alkalmazzák,
ha több fiú van a családban és történetesen csak egy lány; ilyenformán a fiúk
sokkal kevesebbet kapnak, mint az egyedüli lány. A belső, háztelek csak a fiúk
ágán kerül öröklésre; ha nincs fiú, vő (»fiú«) száll a házhoz, de a leszármazók
közül ismét a fiúké marad a ház. Mákófalván egyébként a közös gazdálkodás
is megszűnt a jobbágyfelszabadítással, s ezzel magyarázható, hogy a Kalota-
szegen már évtizedek óta dívó egyke e községben éri el tetőfokát. Az egyenlő
osztály alkalmazásával egyenes arányban csökken a szaporodás, de még sú-
lyosabb az arány azon községekben, ahol a birtokközösségek is megszűntek.
Az 1920 óta létrejött családok gyermekszaporulatát figyelembe véve, Magyar -
kapuson a házasságok 36,48%-a, Mákófalván pedig 67%-a egygyermekes,
37,34, illetve 20%-a kétgyermekes. (…)

Az országrész öröklési jogszokásainak megismerése érdekében a Szemi-
nárium kollektív gyűjtést készítve elő, 1943 decemberében két kérdéssel for-
dult az egyetem hallgatóihoz: 1. Ha a családi vagyont már a szülők életében
megosztják, egyenlően örökölnek-e a lányok a fiúkkal, vagy nem? 2. A családi
házat a legöregebb, vagy a legfiatalabb fiú (lány) örökli-e, ismerhető fel ebben
a kérdésben szabály? A litografált kérdőívet valamennyi joghallgató kézhez
kapta s az általa ismert községek viszonyairól adott tájékoztatót. Sajnos, a fe-
leletek nem jöttek olyan mértékben össze, hogy szélesebb sávban lehetne
irányadó, ténymegállapító értékűeknek nyilvánítani, de egyes helyekre vonat-
kozóan jelentőséggel bírhatnak. Két kérdésünk az öröklési jog két legjelentő-
sebb problémáját öleli fel: arra akar feleletet kapni, hogy a régi magyar jogot
követik-e még szokás alakjában, vagy az egyenlő osztály terjedt már el a föld-
művelő magyar nép körében? A másik kérdés szintén a hagyományos magyar
jogrend folytonosságát kutatja; régi magyar jogban ugyanis a családi házra el-
sősorban a legfiatalabb fiúnak volt joga és csak utána következhettek kor sor-
rendjében a többi fiúk. A természetes életrend törvényei szerint az idősebb
fiúknak ki kellett szállaniok a családi házból, vagy legfiatalabb testvérükkel kö-
zösségben maradniok. 

A feleletek nagyobb részében azt mutatják, hogy a magyar nép ma már sok-
kal inkább az egyenlő osztályt követi öröklési jogszokásaiban, mint 40 évvel
előbb. A székelyföldi adatok szerint Nagyajta és Középajta (Háromszék) köz -
ségekben inkább csak az öregek betegsége esetében osztják fel a vagyont élet-
ben, mégpedig egyenlő arányban a lányok és a fiúk között. Udvarhelyben
szintén az a szokás az adatok szerint, hogy a családi vagyont a szülők sokszor
megosztják már életükben, és a fiúk a lányokkal egyenlően örökölnek; a lányok
ezeken kívül ingóságokban (kelengye stb.) kisebb értékeket is kapnak, de sehol
nem számítják úgy, mintha a lányok többet kaptak volna, »mert azt a lány anyja
segítségével egyéb munkája közben évek hosszú során keresztül maga készíti,
illetve szerzi be«. A szétosztott vagyonnal azonban a gyermekek csak a szülők
halála után rendelkezhetnek szabadon. Csíkban ellenben ma is egészen jól
felismerhető az a szabály, hogy a lányok nem örökölnek egyenlően a fiúkkal.
A kiházasítást (bútorok, állatok és egy-két pántlika föld!) az osztozkodásnál
pótolják kisebb-nagyobb értékű vagyonrésszel, de a fiúkéval nem egyenlő ér-
tékűre. »A fiúk azért kapnak többet, mert tovább maradnak az ősi, családi ház-
ban és ők dolgoznak a földdel«. Egyéb székely községekből (Maros–Torda
vármegye), azt írják, hogy »amennyiben a fiúk gazdálkodóknak maradnak, ők
kapják a vagyon nagyobb részét, ha tanulnak és hivatalnokok lesznek, akkor
egyenlően örökölnek«. Sepsiszentgyörgy környékén a lányok szintén kelengyét

kapnak, a családi vagyon nagy részét a fiúk öröklik; közülük is annak juttatnak
többet, aki a szülőkkel marad. Kalotaszeg vidékének öröklési jogszokásairól a
feleletek a fentebb mondottakat igazolták. Erdély egyéb területeiről csak igen
szórványosan jutottunk adatokhoz. Érmihályfalváról (Bihar vármegye) azt je-
lentik, hogy a szülők nem osztják meg már életükben a vagyont gyermekeik
között, hanem a lányokat kiházasítják, és csak haláluk után száll át a vagyon,
a kiházasítási összeget pedig ilyenkor beszámítják. Vajdakamarási munkatár-
sunk szerint általános az egyenlő osztály s még az ingóságokban is igyekszenek
ezt az elvet keresztülvinni. A Szatmár megyei románok között (Törökfalu, Nagy -
som kut, Búcsonfalva, Csolt, Hásord stb.) az egyenlő osztályról adnak hírt,
Szamoslukácsi és Fehérszék vidékén viszont »ritka eset, amikor egyformán örö-
kölnek a lányok a fiúkkal«. Csucsán a románok között a földet egyenlően örök-
lik, a házról azonban a lányok sokszor lemondanak. Itt az örökösök szalagokra
vágják a földeket maguk között. 

Másik kérdésünkre szintén változatos feleletek érkeztek. A székelyeknél leg-
inkább fiúk öröklik a családi házat, mégpedig az a fiú, aki legtovább a szülőkkel
marad, aki ápolja őket s velük együtt gazdálkodik. Ez rendszerint a legfiatalabb
fiú, aki ilyen esetben a többieket kielégíti. Csiszér Pál kir. telekkönyvvezető
(Csík vármegye) írása szerint a legfiatalabb marad a családi házban, a többi-
eknek belsőt szereznek, de ezt a rendet felbontotta a székelységnél bekövetke-
zett földéhség. Úgy próbálnak ezen segíteni, hogy a fiúk ipart tanulnak, ácsok,
kőművesek, kőfaragók is földművelő életmódjuk mellett, s ilyen réven szereznek
maguknak kis földet, amit azután 5–8 fiúk között osztanak meg. (Egyébként
érdekes megfigyelése, hogy a »vádhatóságoknál kezembe került statisztikai ada-
tokból láttam, hogy a legtöbb bűnöző a sokgyermekes családokból származik«.)
Marostordában a székelyek között ugyanaz a szokás, mint keleti testvéreiknél,
hogy »a családi házat mindig a legfiatalabb fiú örökli, az öregebbeknek rend-
szerint új házat építenek«. Biharban az a fiú örökli, aki legutóbb köt házasságot,
leginkább a legfiatalabb fiú, Vajdakamaráson a legfiatalabb családtag, akár fiú,
akár lány, de a szülőket gondozni tartozik. A szilágysági románoknál az marad
a családi házban, aki később nősül; a szatmári románoknál szintén. Csucsán
módosabb gazdáknál az első fiú hoz asszonyt a házhoz, a többi gyermek kiköl-
tözik belőle (vőség!), a szegényebbeknél változó a helyzet, nem ismerhető fel
szabály. Másik csucsai adat szerint inkább a legkisebb fiú marad a szülői háznál,
ha nincs fiú, a kisebb lány (szegényeknél). 

(…) még a jövő feladata, hogy egész Erdély területén a népi hagyományokat
és jogszokásokat gazdasági, társadalmi, jogi és szellemi kapcsolataikkal együtt
általános gyűjtés révén megismerjük. Egy-egy tanulmány, mely a kérdésben
napvilágot lát, néhány sikerültebb gyűjtés még csak olyan eredményeket jelen-
tenek, melyek sohasem általánosíthatók. Ma már úgy látjuk, hogy a századfor-
duló óta az erdélyi parasztság igyekszik elhagyni öröklési joga népi sajátosságait
a gazdasági cél- és okszerűség s a társadalmi elrendeződés kétes értékeiért;
az egykor kollektív népi jogalkotói tevékenységet pedig kezdi feladni egyéni cél-
jai érvényesülése reményében. Nem kétséges, hogy a népi jogképzés e feladása
az egyént szembeállítja a családdal, nemzetséggel s a magasabb rendű közös-
ségekkel (pl. nemzet, állam) is. Ahol a társadalom közös kincsében, a szoká-
sokban és hagyományokban gyökerező hit elvész, a közösségből kilépő egyén
térhódítása figyelhető meg. 

Szerény tanulmányunk bizonyítja, hogy még mindig élnek Erdély területén
öröklési jogszokások, melyek az egyenlő osztállyal szemben is érvényesülnek.
Népünk hozzájuk való merev ragaszkodása, kitartása, felveti bennünk azt a
gondolatot, hogy nem helyesebbek-e ezek a törvényi öröklésnél, nem egyez-
tethetők-e össze vagyonvédő rendeltetésük a nemzet hasonló céljaival s nem
válhatnának-e az új magyar jog- és földbirtokpolitika eszközeivé? Az egyenlő
osztály, melyet bírói és árvaszéki gyakorlatunk egyaránt eljárási módként
követ, erősen kiterjeszti az örökösök számát és az ingatlant annyira szét-
bontja, hogy ezzel családfenntartó értéke és gazdasági produktivitása is csökken;
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súlyos népi következményei pedig a mindenhol fellépő születéskorlátozás, ki-
vándorlás és a magyar földnek idegen, tőkeképes népek kezére jutása (lásd
éppen az erdélyi föld sorsát az első világháború előtt!). A föld mai jogszem-
léletünk szerint az állam alkotórésze: nekünk kell elrendezni, hogy kik birto-
kolják ezt a földet és milyen arányban. Ma már látjuk, hogy a jog fegyver és
hatalom a népek, fajok kezében, amellyel önmagát erősíti vagy gyengíti; az
pedig jogpolitikája helyes eszközeitől is függ, hogy hatalma növekedik-e vagy
csökken.” 

A számunkra legfontosabb következtetések ezekben az utolsó sorokban van-
nak. Az előtte megismert adatok  ezt meggyőzően támasztják alá. A jog valóban
olyan eszköz, amelynek mindenre kellett gondolnia, így azokra a „súlyos népi
következményekre is”, amiről fentebb olvastunk. A nép szokásjogával próbálta
ellensúlyozni az öröklési lánc káros következményeit, mint elsősorban a föld
eltartó képességét sújtó elaprózódást. Aztán más idők jöttek más prioritások-
kal, de újra megjelentek ugyanazok a népi következmények.

Ma, egy gyökeresen megváltozott világban sem más a helyzet, csak az okok
módosultak, a következmények most is súlyosak, és most is a demográfiai lejtő
felé terelnek. Ezért kell a családtámogatás irányában megkezdett erőfeszítéseket
folytatni, és a demográfiai katasztrófát, a hívogató demográfiai vákuum kelet-
kezését minden áron elkerülni. 

y

Ami rövidesen a múlté lett
Ruisz Rezső: Ipar és kereskedelem az erdélyi városokban
1944/7.

„Egész Magyarországon, de ezen túlmenően az egész Duna-völgyben nem
találkozunk olyan sűrűn sehol fejlett városi élettel, mint éppen Erdélyben. Kü-
lönösen a kisvárosok jellemzőek – érdekes módon – az erdélyi települési vi-
szonyokra. Amíg az alföldi részeken a nagy határú és nagy népességű
települések ritkás csoportjait látjuk s a Dunántúlon a kisebb lélekszámú, de
ugyancsak mezőgazdasági jellegű települések gyakoribb csoportjait csak hely-
lyel-közzel szakítják meg a nagyobb népességű városok, addig Erdélyben
sűrűn találkozunk városokkal, amelyek városi karakterét sohasem lélekszámuk
határozza meg, hanem éppen egyéni, jellegzetes és kifejezetten városi élet-
formájuk.

Ezek az apróbb-nagyobb erdélyi városok igazolják leginkább, hogy a város
kritériuma sohasem lehet a lélekszám, hanem valami egészen más, amelyet
pontosan kifejezni sem lehet, legfeljebb érezni. A városi jelleg meghatározására
talán a lakosság összetételének vizsgálata nyújt egyedül módot, főként akkor,
ha vizsgálatainkban annak megállapítására törekszünk, hogy milyen az együtt
lakó népesség foglalkozási megoszlása. 

Mielőtt az erdélyi városi lakosság foglalkozási jellegének vizsgálatába bo-
csátkoznánk, nem érdektelen rámutatni arra, hogy az erdélyi városok lélekszá-
muk révén milyen helyet foglalnak el a magyar városok között. 

A világvárosi méretű és különös mértékben kiemelkedő Budapestet figyel-
men kívül hagyva, a 100000-es népességet meghaladó magyar városok száma
mindössze 4. Ezek közül egy erdélyi. S az összes 100000-es lélekszámú vá-
rosok népességének nem kevesebb mint 23,4%-a él benne. Ez az erdélyi város
Kolozsvár. 

Az 50000 lélekszámot meghaladó magyar városok száma már 14 az 1941.
évi adatok szerint és ezekben összesen 956979 lakos él. Közülük csak 2 volt
erdélyi, név szerint Nagyvárad és Szatmárnémeti, amelyek lélekszáma együtt
véve az e csoportba tartozó városok lélekszámának 15,1%-át tette ki. Ha szi-

gorúan vesszük a fogalmak meghatározását, akkor az idetartozó két várost nem
is tekinthetjük erdélyinek, mert ezek szorosabb értelemben véve inkább parti-
umiak, de jogosan sorolhatjuk őket az alföldi városok közé is. Ezek szerint Er-
dély és Kelet-Magyarország mindössze egy nagyvárossal dicsekedhetik, míg
többi városai kifejezetten kisvárosok, vagyis olyan városok, amelyek városi rang-
jukat nem lélekszámuknak, hanem népük értékes munkájának és a településben
uralkodó szellemnek köszönhetik. 

Ámde még a 20001–50000 főnyi népességű városok között is kevés azok
száma, amelyek akár Erdély visszacsatolt területére, akár a kelet-magyarországi
részekre esnek. A jelenlegi országterület ilyen városa közül mindössze 3 fekszik
ezen a területen, és ezek: Marosvásárhely, Máramarossziget, Nagybánya együtt
véve az idetartozó magyar városok 1206412 főnyi népességének csak 7,7%-
át jelentik. 

A jellegzetesen erdélyi városok tízezres népességűek. Abban a városcso-
portban, amelyben a 10001–20000 népességű városokat soroljuk, a jelenlegi
országterület 24 városa tartozik. Ezek közül nem kevesebb, mint 8 erdélyi és
amíg az összes idetartozó városok lélekszáma együtt véve 359 382 fő, addig
az erdélyi városokban 111179-en élnek, vagyis e városcsoport lakosságának
30,9%-a. 

Még inkább erdélyiek azok a városok, amelyek lélekszáma 10000-nél ke-
vesebb. Hazánkban ilyen város összesen 10 van, az 1941. évi népszámlálása
szerint 70269 lakossal és ezek közül 7 város 46896 lakossal, a lakosság
66,7;%-ával erdélyi vagy kelet-magyarországi. 

Ezek az adatok mindennél világosabban igazolják, hogy kisvárosokkal ha-
zánk egész területén leginkább Erdélyben találkozhatunk, amennyiben a magyar
kisvárosok többsége ezen a területen fekszik, ahol a ritka nagyvárosok helyett
egészséges kis települések emelkedtek fel a maguk erejéből oda, hogy a városi
rangot és jelleget joggal megérdemelték.” 

Igen érdekes fejtegetés, amely elgondolkodtat az erdélyi évszázadok során
kialakult életmódról. Vajon a szász városépítő befolyás, vagy más okozta ezt,
hiszen már azt megelőzően is láthattunk ilyen irányú fejlődést színtiszta magyar
és székely vidéken is? Esetleg a városi lét jobban szolgálta az állandó keleti ve-
szélytől rettegni kénytelen lakosság biztonságát? Esetleg itt nagyobb igény volt
az ilyen közösségek más előnyeire? Feltehetően ezek együttes hatására alakultak
kisvárosaink, de sok minden egyéb is hozzájárulhatott.

VÁROSJELLEG ÉS A LAKOSSÁG FOGLALKOZÁSI
MEGOSZLÁSA
„A városok nagyságának vizsgálatával kapcsolatban említettük már, hogy a
városjelleg nem a lélekszámmal, hanem a lakosság foglalkozási összetételével
determinálható leginkább. Így a lakosság mezőgazdasági foglalkozása a tele-
pülésforma kiválasztásában is érvényesül. A mezőgazdasággal foglalkozó né-
pességnek a települési területtel másként kell gazdálkodnia, mint az iparosnak
vagy a kereskedőnek. A mezőgazdasággal foglalkozó ember a maga mezőgaz-
dasági szerszámainak, mezőgazdasági termékeinek raktározására megfelelő
helyet kell, hogy biztosítson lakása mellett. Tekintettel arra, hogy lakóhelyéről
rendszeresen minden nap ki kell mennie a munkahelyre és szerszámait állan-
dóan vinnie kell, továbbá a betakarított mezőgazdasági termés beszállításáról
is kell, hogy gondoskodjék, valamint ehhez megfelelő szállítóeszközökről, ezeket
mind ugyancsak lakásával kapcsolatban kell elhelyeznie. Ehhez széles utcák,
kiterjedt udvarú lakóépületek szükségesek, ahol az állattartásra is megfelelő
hely van, a lakóházakat is úgy kell méreteznie, hogy megfelelő kocsibehajtó és
általában a megfelelő elrendeződés biztosítható legyen. Ezek következtében a
település elveszíti azt a külső képet, amelyet általában a várossal kapcsolatban
magunk elé képzelünk. 

Ezzel szemben az iparos és kereskedő népesség szorosabban települ. Nin-
csen szüksége nagyobb raktárakra, és ha igen, akkor ezeket a házon belül más-
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ként is elhelyezheti. Nincsen feltétlen szüksége állandó szállítóeszközökre, és
ezért nem kénytelen ezek számára minden udvaron épületeket emelni. Megelég-
szik keskenyebb utcákkal is, amelyek forgalmasabb képet mutatnak már önma-
gukban is, de szorosan egymás mellé kívánja építeni házait azért is, mert ezzel
szintén az üzleti élet lüktetését szolgálja. Az iparos- és kereskedőelemben gaz-
dagabb település mindig inkább városias jelleget mutat, mint a mezőgazdasági.
S a lélekszám magasságától teljesen független a városkép kialakulása, mert hi-
szen nagyobb városból is egyszerre csak egy bizonyos részt tud a szem felfogni. 

Ha tehát elfogadjuk, hogy a városiasság jellegét a lélekszámmal ellentétben
a lakosság foglalkozási megoszlása szabja meg, akkor elsősorban arra kell tö-
rekednünk, hogy a városias foglalkozású lakosságot külön vizsgáljuk, és ennek
alapján határozzuk meg azt, hogy a vizsgált erdélyi városok mennyiben állják
meg helyüket.

A városias foglalkozások alatt általában az ipart és a kereskedelmet értjük,
de jogosan hozzászámíthatjuk a közlekedésben foglalkoztatott népességet is,
együttesen pedig iparforgalmi népesség elnevezéssel élve tárgyaljuk őket. 

A korszerű statisztika a városokat és általában a településhelyeket hat cso-
portba osztja a lakosság foglalkozási összetétele szerint. Elsőben is szétválasztja
a településeket aszerint, amint azokban az iparforgalmi foglalkozású, vagy a
mezőgazdasági foglalkozású népesség kerül többségbe. A többségi fokozat
megállapítása ismét három kategóriában történik, aszerint, amint az egyes fog-
lalkozási kategóriák népe túlnyomó, abszolút vagy relatív többséget képvisel.
Így alakul ki a hat kategória, amelyben legfölül az iparforgalmi népességgel túl-
nyomó többségűek állnak, legalul pedig a mezőgazdasági népességgel túlnyomó
többségű települések. 

Az iparforgalmi népességgel túlnyomó többségű magyar városok összes
száma 9 volt, amelyekben 1941-ben 363 106 lélek élt. Ezek közül csak 2
mondható erdélyinek: Bánffyhunyad és Felsőbánya. E két kisváros lakossága
az idetartozó magyar városok népének mindössze 2,6%-a csak. Ha figyelembe
vesszük azonban azt, hogy ebbe a kategóriába tartoznak kivétel nélkül az összes
Pest környéki városok, akkor érthető is lesz az, hogy az erdélyi városok miért
szerepelnek ilyen gyenge aránnyal. Az iparforgalmi népességgel abszolút több-
ségű városok sorába tartoznak az ország összes kifejezetten komoly és értékes
városai. Ezek száma az egész ország területén 31 volt és ezekben 1070380
lélek élt. Nem érdektelen, hogy ezek közül már 13 volt erdélyi, és ezekben az
iparforgalmi népességgel abszolút többségű erdélyi városokban élt a lakosság-
nak 40,3%-a. Ez azt bizonyítja, hogy az ország iparforgalmi népességű váro-
sainak csaknem többsége az erdélyi városok közül kerül ki, amelyek ilyen
módon éppen a legjellegzetesebb magyar városok sorába tartoznak. 

Azoknak a városoknak a száma, amelyekben az iparforgalmi foglalkozású né-
pesség még legalább relatív többségben van, 22 volt. Ezek között már csak 4 er-
délyi város szerepel, miután többségük már a magasabb kategóriákba sorozódott
be. Ez a négy erdélyi város már nem alkotja nagy részét lélekszámban sem az ide-
tartozó városoknak, mert 610767 főnyi népességüknek csak 6,2%-a erdélyi. 

A mezőgazdasági jellegű városok között erdélyi már mindössze 2 van. A re-
latív többségben mezőgazdasági népességű városok között éppúgy nincs erdélyi
város, mint az abszolút többségűek között, de a túlnyomóan mezőgazdasági
jellegűek között 2 is szerepel. Ezek közül az egyik, Nagyszalonta, nem is na-
gyon számítható ide, míg Gyergyószentmiklós különben is érdekes városka. 

Az elmondottakból világosan láthatjuk, hogy az erdélyi városok és azok,
amelyek a második bécsi döntéssel kerültek vissza magyar uralom alá, értékes
összetételű kisvárosok, amelyek csekélyebb lélekszámuk ellenére is sok esetben
inkább érdemlik meg a városi jelzőt, mint társaik, amelyek lélekszámra nagyok,
de amelyekben a lakosság foglalkozási összetétele inkább mezőgazdasági jel-
legű és falusias települést enged csak meg. 

Ezek előrebocsátása után vizsgáljuk az erdélyi városok lélekszámának a fej-
lődését és azt, hogy miként érvényesültek bennük a városalkotó erők. 

Abban a 21 városban, amelyet a második bécsi döntés visszacsatolt Ma-
gyarországhoz, az 1890. évi népszámlálás szerint még csak 225712 lakos élt.
A népesség száma ezekben a városokban évről évre rohamosabban emelkedett,
úgy, hogy az 1941. évi népszámlálás már 505453 lakost talált itt. A lélekszám
megkétszereződése különösen a vizsgált korszak első felében volt számottevő,
hiszen 1890 és 1910 között a lélekszám 57,4%-kal emelkedett, szemben az
1910 és 1941 között eltelt időszak 42,3%-os arányával. 

A fejlődés második szakaszában a városfejlesztő erők a dolgok természete
miatt nem érvényesülhettek olyan mértékben, mint korábban. A kétszeres ura-
lomváltozás és az ezt megelőző világháború kétségtelen kihatással volt a városi
lélekszám alakulására. Hogy ebben a második uralomváltozásnak nem volt
olyan káros hatása, mint az elsőnek, azt érdekes módon tudjuk bizonyítani. A
tíz éves ciklusra számított fejlődés 1900 és 1910 között a legjelentősebb.
Ebben a lustrumban az ide sorolt városok lélekszáma 29,9%-kal emelkedett.
A századfordulót megelőző lustrumban a fejlődés mérőszáma 21,1%. A har-
mincas években a fejlődés 21,8%-kal mérhető, amivel szemben a megelőző két
évtizedben, amelyre a világháború és a román uralom egy része esik, a városok
lélekszáma csak 27,8%-kal emelkedett, vagyis egy egységre számítva csak
13,9%-kal. 

Az első világháborút megelőző időszakban a vizsgált városok közül a legje-
lentősebb fejlődést Csíkszereda mutatja, ahol 20 év alatt a város lélekszáma
csaknem megkétszereződött. Számottevő fejlődést mutatnak azonban rajta kívül
Szatmárnémeti (64,4%), Marosvásárhely (63,3%), Kolozsvár (60,3%) és
Nagyvárad (57,5%). A kisebb városok közül Sepsiszentgyörgy, Székelyudvar-
hely, Szilágysomlyó mutat nagyobb fejlődést. 

A második időszak (1910–1941) kisebb mértékű fejlődésében Marosvá -
sárhely foglalja el a vezető szerepet, ahol a lakosság száma 75,9%-kal emelke-
dett. A nagyobb városokban a fejlődés már nem mutatkozik a korábbihoz mért
arányokban, inkább a kisebb városok lélekszáma mutat az átlagosnál magasabb
értéket. Kiválik közülük különösen Nagybánya és Sepsiszentgyörgy, ahol a lé-
lekszám emelkedése 66,2, illetve 65,9%-nak felel meg. Ebben az időszakban
azonban több város lélekszáma csökkent már, és bizonyos mértékű visszafejlődés
állapítható meg. Szamosújvár, Felsőbánya, Bánffyhunyad, Nagykároly, Nagysza-
lonta és Csíkszereda népessége 1941-ben alatta volt az 1910. évi népességnek. 

Ha a városfejlődés alapjait a városi lakosság iparos jellegének fejlődésében
látjuk, akkor végre eljutunk oda, hogy vizsgálat tárgyává tegyük most már
azt, hogy Erdély egyes városaiban az iparűzők száma miként alakul és az
ipari termeléssel foglalkozó üzemek, továbbá a kereskedések minő arányban
jelentkeznek.”

IPAR ÉS KERESKEDELEM A STATISZTIKA VILÁGÁNÁL
„Az erdélyi városok az összes magyar városok lélekszámának 18%-át tudják
magukénak. Ugyanekkor azonban az ország összes városi kisipari üzemeinek
csak 16,7%-át találjuk itt, s mint ezeknek az üzemeknek a munkásai az ország
ipari munkásságának csak 12%-a lakik az erdélyi városokban. Ez a néhány
számadat már önmagában véve is azt mutatja, hogy az erdélyi városok kisipari
üzemei általában kisebb munkáslétszámmal dolgoznak, mint az ország más vá-
rosainak kisipari üzemei. A termelés értékében azonban az erdélyi városok üze-
mei többet mutatnak ki, mint az iparban foglalkoztatott lélekszám alapján
gondolhatnók. Nevezetesen az ország városaiban készült kisipari termelési ér-
téknek nem kevesebb, mint 15%-a jut az erdélyi városokra. 

Ám ne olvassuk ki azt ezekből az adatokból, hogy az erdélyi városok ipara
alatta maradt értékben és minőségben az ország többi városaiban letelepedett
kisiparnak. Az adatok megértéséhez tudnunk kell, hogy ezek az 1940. évi ter-
melésre vonatkoznak. Arra az évre, amikor az uralomváltozást megelőzően a
visszacsatolt területeken már hónapokon keresztül jelentős fennakadások adód-
tak elő a termelésben az állandó, hosszú ideig tartó mozgósítás miatt is. 
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(…) Erdélyben az ipar komolyabb tényező, mint az ország többi városaiban.
Ezek az erdélyi városokban dolgozó kisipari üzemek általában kisebbek, mint
a többiek, mert egy üzemre országos átlagban 8200 pengő termelési érték volt
megállapítható, ezzel szemben az erdélyi városokban csak 7300 pengő. 

(…) A termelés értékét tekintve, vezető helyen a nagyobb városok állanak.
Így Kolozsvárott a kisipari üzemek bruttó termelési értéke 254000 pengő volt
1000 lakosonként, szemben Máramarossziget 64000 pengős értékével. Ko-
lozsvárhoz hasonló fejlett termelést mutat ki Nagyvárad, Szászrégen és Sza-
mosújvár, míg az alsó végletben Máramarossziget mellett Szilágysomlyó,
Csíkszereda, Székelyudvarhely szerepelnek. 

Az egy üzemre eső termelési érték ugyancsak Kolozsvárott a legnagyobb,
mert itt 12000 pengő az átlag. Nagyváradon 8600, Nagybányán 8100, Ma-
rosvásárhelyen 7400 és Sepsiszentgyörgyön 7100 pengő az átlagos bruttó ter-
melési érték ipari üzemenként. 

Az erdélyi városok fejlettebb iparosodását azonban nemcsak az 1940. évi vál-
lalati statisztika alapján áll módunkban igazolni. Az adóstatisztika bizonyos mér-
tékben mélyebben vizsgálja a kérdést és így nagyobb lehetőséget nyújt annak
tisztázására. Ez a statisztika egyrészről akkor vizsgálja az iparosokat, amikor azok-
nak a kedvezményezetteknek körét veszi számba, akik mint önálló kézműiparosok
segéd és tanonc nélkül, vagy minimális számú segéddel és tanonccal dolgoznak.
Ezekből az adatokból megállapítást nyerhetett az, hogy országos átlagban a magyar
városokban egy ilyen iparosra 86 lakos jutott. Az erdélyi városokban ezzel szemben
77, tehát az iparosok száma az országos átlagnál sokkalta sűrűbb. Ha azt vizsgál-
juk, hogy a városokat országrészek szerint taglalva hol volt az erdélyinél több iparos,
akkor egyedül a dunántúli városok helyezhetők ezek elé, 63-as átlaggal. 

De az erdélyi városok fejlett kisipari jellegét adózási alapon még inkább bi-
zonyíthatjuk, ha azt vizsgáljuk a továbbiakban, hogy mit fizettek adóban ezek a
segéd nélkül dolgozó kisiparosok. Az országos átlag egy iparosra összesen 24
pengő jövedelemadó. Az erdélyi városok iparosai azonban 25 pengőt fizettek
átlagosan, és csak a délvidéki városok iparosai fizettek többet, mert náluk 26
pengő volt az átlag. 

Ez azt jelenti, hogy az erdélyi városokban több iparos volt, mint az ország
más városaiban és ezek termelése is jelentősebb értéket képviselt, mint egyebütt.

Mint említettük, az erdélyi városokban él az ország városi népességének
18%-a. Ezzel szemben a kereskedelem körébe tartozó üzleteknek 15,4%-a,
az ezekben foglalkoztatott alkalmazottaknak 17,6%-a és az üzleti bruttó for-
galomnak 13,8%-a esik az erdélyi városokra. 

(…) Az 1000  lakosra eső üzleti forgalom a magyar városokban általában
478000 pengő volt, az erdélyi városokban csak 400000 pengő. 

(…) 1000 lakosra a legtöbb üzlet Szászrégenben esett: 13,8. Magas volt
az üzletek aránya ezenfelül Bánffyhunyadon, Máramarosszigeten, Nagyváradon,
Kézdivásárhelyen és Désen. A legkevesebb üzlet az erdélyi városok közül Fel-
sőbányán, Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön volt, ahol 5,3–5,7
üzlet esett csak 1000 lakosra. 

A legnagyobb üzleti forgalmat a lakosság számához viszonyítva Kolozsvár
mutatja ki, 1000 lakosonként 614000 pengőt. Ezekhez viszonyítva Marosvá-
sárhely 520000 és Nagyvárad 500000 pengős forgalma 1000 lakosonként
már kevés. A legkisebb üzleti forgalmat Felsőbánya és Szilágysomlyó bonyolí-
totta le 92000, illetve 97100 pengővel. 

Az ipar és kereskedelem révén a városok lakossága általában nagyobb jö-
vedelemre és tekintélyesebb vagyonra tesz szert. Ennek az adóstatisztika már
említett fejezeteiben kifejezésre kell jutnia, ezért nem érdektelen még egyszer
annak adatai alapján az erdélyi városokat különválasztani, és megnézni, hogy a
fejlettebb iparosodásnak és nagyobb forgalmú üzleti életnek mennyiben talál-
hatók meg a nyomai az adóstatisztikában. 

Az ország városi népességének átlagban 3,4%-a jövedelemadó- és 2,6%-a
vagyonadó-köteles. Ezzel szemben az erdélyi városok lakosságának 3,9%-a

volt jövedelemadó- és 3,2%-a vagyonadó-köteles, ami már önmagában véve is
világosan mutatja azt, hogy az erdélyi városok népességének jövedelmi és va-
gyoni viszonyai felülmúlják az ország többi városainak hasonló helyzetét. Ha
még ehhez csak annyit jegyzünk meg, hogy az ország egyéb területén lévő vá-
rosok között egyedül az alföldiek mutattak jobb helyzetet, akkor világosan látjuk
azt, hogy az erdélyi városok polgárságát általában nagyobb szorgalom és taka-
rékosság, nem végső sorban azonban az adófizetési készség teljes mértékű vál-
lalása jellemezte. 

(…) Az erdélyi városok népessége fejátlagban 21,20 pengő jövedelemadót
fizetett, az országos városi átlagnak csaknem kétszeresét. Csaknem hasonló a
helyzet a vagyonadónál is. Itt 2,26 pengő a városi átlag az ország összes váro-
sait figyelembe véve. Az erdélyi városokra vonatkozó adat ismét felülmúlja az
országost, mert 2,66 pengővel jelentkezik és ha nem is foglal el vezető helyet,
mert a délvidéki és néhány fillérrel a dunántúli városok átlaga mögött marad,
valójában ezzel is kifejezi, hogy a magyar városok között polgársága az értéke-
sebb elemet képviseli. 

Végeredményben ezek az adatok együtt véve mind alkalmasak arra, hogy
igazolják előttünk az erdélyi városoknak az ország testében, polgárságának pedig
az ország életében elfoglalt fontos szerepét. Jól tudjuk, hogy ez a jelentékeny
szerep hosszú történeti fejlődés eredménye. De az ilyen vizsgálatok nemcsak a
múltra nézve jelentősek, hanem a jövő célkitűzéseit is jól megvilágíthatják. Ma,
amikor az ipari decentralizáció széles és átfogó programja vár megvalósításra,
joggal hívják fel ezek az adatok az illetékesek figyelmét arra, hogy Erdélyben
az iparosodás tekintetében még sok lehetőség van. Maguknak az erdélyieknek
pedig támpontot nyújthatnak ezek az adatok arra nézve, hogy városaik fejlődé-
sét milyen irányba igyekezzenek terelni.”

Ha ma Erdély városaira gondolunk, elsősorban az jut eszünkbe, hogy Tria-
non előtt azok lakossága átlagosan 80%-ban magyar volt. Mai román történész
hívja fel a figyelmet arra, hogy 90 év alatt ez az arány megfordult, sőt! Elmond-
hatjuk, hogy ma Erdély legtöbb – hajdani magyar – városában a törvény bizto-
sította magyar feliratozáshoz szükséges 20% feletti magyar arány már nem
érhető el. Ha az itt valaha már – a kornak megfelelően – fejlett ipar és keres-
kedelem lenne gondolataink középpontjában, a közelmúlt jelenik meg, mert a
fenti aránymódosulást éppen az erőltetett iparosítással párhuzamos betelepí-
tésekkel érte el a Ceauşescu-éra. A magyar városok megnyerése kezdettől fogva
fő célkitűzésük volt. Tudunk a még Trianon előtt kidolgozott Brătianu-tervről,
amely pontosan határozta meg nyugatról kelet felé a románosítás folyamatának
menetét. A nagy cél sikerét tehát a fel nem épült szocializmus évei hozták meg
a románoknak. Az iparosításnak – hátrányai mellett – aztán a fejlettebb erdélyi
munkakultúrával párosulva olyan hatása is volt, hogy ma a megnagyobbodott
ország nemzeti termékének 70%-át adja Erdély, s ennek csak jóval szerényebb
részét kapja vissza. Ez minden valószínűség szerint már Trianont követően sem
volt másként.

Erdély magyar polgárságának valaha az „ország életében elfoglalt fontos
szerepe” a múlté, s nem csupán e városok elcsatolása miatt, vagy azért, mert
ma már egy másik országot gyarapít szorgos munkájuk, hanem mert ez a pol-
gárság közben igen nagy mértékben megfogyatkozott. Részben kiszorították
őket Erdély városaiból, részben pedig disszidáltak vagy emigráltak. Az épített
örökség még ott van, nagy része romosodik, vagy új ízléstelen épületek taka-
rásában bújik meg, ami pedig felújítást nyert, csak a magyar szem számára
magyar. Az idegenvezető azokat már a román múlt részeként mutatja be. Vagyis
ez az erdélyi városokról szóló tanulmány érdekessége mellett arra lehet alkal-
mas, hogy elindítsa ismét gondolataink láncreakcióját és visszaérkezzünk a tri-
anoni veszteség megértéséhez.  Ez azonban nem haszontalan, mert tanulságai
eljövendő hibák kiküszöbölését szolgálhatják.

y
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A megmaradásról
Jenei Endre: Népi erőink megőrzése 1944/7.

Két sorral alább már ezt olvashatjuk: „Az öncélú életet élni akaró nemzeteknek
minden kérdésüket állandóan ehhez a fő kérdéshez kell kapcsolniok”. Igen!
Mindent eldöntő és mindennél előbbre való kérdés a magyarság demográfiai
helyzete!

„Ez a kérdés minden nép számára döntő fontosságú. A nemzeti élet minden
pillanatában vezérlő motívumnak kell lennie, tekintet nélkül arra, hogy a béke
áldásait élvezi vagy élet-halál harcát vívja. A szempontok lényegesen változnak
ugyan, az értékek és érdekek felmérése más és más alapokon történik a két
esetben. Az öncélú életet élni akaró nemzeteknek minden kérdésünket állan-
dóan ehhez a fő kérdéshez kell kapcsolniok, és ezen a kérdésen keresztül kell
a jövőbe tekinteniök, kitűzniök távoli időkre szóló céljaikat, hogy fennmaradá-
sukat biztosíthassák. 

A háború alatti gazdálkodás a népi erőkkel a legmagasabb rendű államférfiúi
és katonai feladatok közé tartozik. Arányba hozni a meglevő erők, a kitűzött
célok és a várható áldozatok nagyságát. Tisztán látni azt, hogy mikor elkerül-
hetetlen az áldozathozatal, mert anélkül maga a nemzeti lét fennmaradása kétes,
és melyik lehet az a legkisebb áldozat, amellyel egy nemzet megvédheti életér-
dekeit, jövőjét biztosabbá és virágzóbbá teheti. 

Ez pillanatnyilag számunkra is a legnagyobb kérdés. Ez alkalommal mégsem
ezzel a kérdéssel kívánok foglalkozni. Ez különben is az államfő, a felelős kor-
mányzat és a hadvezetés feladata, joga és kötelessége, azoké, akiknek tájéko-
zódása, beavatottsága a legteljesebb lehet, akiket a nemzet bizalma ezzel a
magas hivatással felruházott. Részemről csak a béke viszonyaira gondolva te-
szem fel magamnak e sorokban a kérdést: hogyan őrizzük meg népi erőinket? 

Minthogy az 1939. évi statisztikai adatok szerint Közép-Európában a
Csehmorva-Protektorátus területén kívül hazánkban volt a legalacsonyabb a
népszaporodás, ebből természetszerűen következik az, hogy államvezetésünk
legelső teendői közé tartozik ennek a helyzetnek a megváltoztatása a mi ja-
vunkra. A népesedési mozgalom minden országban a születések és halálozások
számától, továbbá az odavándorlástól és elvándorlástól függ. 

A magyar államvezetés figyelme is e négy tényezőre kell, hogy irányuljon.
Fokozni kell a születések számát, csökkenteni a halálozási arányszámot, meg-
akadályozni a magyarság kivándorlását és elősegíteni a külföldre kivándorolt
magyarok számára a hazatérést.” 

A helyzet lényegében azóta sem változott. A következmények azonban ma
minden eddiginél veszedelmesebbek. A demográfiai vákuum vonzásának jelenlegi
folyamata, mely részben spontán, részben szervezetten szakad ránk, kellőképpen
figyelmeztet az elkövetkező időkre. Megdöbbentő, hogy milyen sokan vannak
azok, akik ezt nem látják át, s a közös jövővel nem törődve élik napjaikat.

„Halálozási arányszámunk az utolsó három évtized alatt igen örvendetesen
(kb. 37%-kal) csökkent. Ez alatt az idő alatt a valószínű élettartam egészen
csodálatraméltóan emelkedett, különösen a magyar nőké. A halálozási viszo-
nyok további javítása természetesen kívánatos, különösen a csecsemőhalan-
dóság terén volna üdvös a további javulás, hogy a mai helyzethez viszonyítva
még sokkal-sokkal több újszülött érhesse meg a második életévét, mert ezáltal
lényegesen tovább javulna a valószínű élettartamuk. Magának a halálozási
arányszámnak a javítása egymagában azonban nem jelentene egészséges nép-
szaporodási viszonyokat, mert ez népünk további »öregedését« vonná maga
után. Ennek eredménye ui. az lenne, hogy a 40–60 évesek száma rövidesen
nagyobb lenne, mint a munkavállaló korosztályoké. Hazánk máris közel van
ahhoz, hogy népmozgalom szempontjából a megállapodott népek sorába vé-
tessék fel. A 60 éven felüliek száma 1869-ben csak 5%-át tette ki az ország
lakosságának, 1930-ban ez a szám 10%-ra emelkedett. Ha a mai arányokban

haladnánk tovább ezen az úton, 46 év múlva – Szél Tivadar jóslata szerint –
már 20%-a a népességünknek 60 éven felüli lenne, ami valóban az »elöregedés«
súlyos fokát jelentené, ha bekövetkeznék. 

Egyedüli menekvés a következmények elől csak a születési arányszám fel-
emelésében található, tehát ez kell, hogy a legfontosabb nemzeti célkitűzésünk
legyen. Ha jelenlegi népszaporodási viszonyaink maradnának meg, hazánk la-
kosainak a száma csak 128 év alatt kétszereződne meg, ha azonban kétszere-
sére emelkedne a népszaporodásunk, akkor már kb. 54 év alatt bekövetkezne
ez, és ha a mainál háromszor több lenne a születések száma, ez esetben már
35 év alatt elérhetnők ezt. 

Hogy a gyógyulás útján elindulhassunk, tudnunk kell az okát gyenge nép-
szaporodásunknak. Ez minden bizonnyal nagyon összetett kérdés. A szüle-
tések száma hazánkban 1850 óta fokozatosan csökken. Simonsits Elemér
»Az egyke demológiája« (Budapest 1936.) c. tanulmányában idézi gróf
Széchenyi Imre munkáját (»Az egyke«, Budapest 1909.). Széchenyi Imre
megállapítja, hogy a jobbágyfelszabadítás még népes családokat talált. A vál -
tozás az 1850-es évek körül következett be. »Azelőtt jobbágy volt a paraszt,
azóta földtulajdonos.« Azelőtt a nagy gazdaságokban munkát vállaló job-
bágynak érdeke volt, hogy minél több gyermeke legyen, aki neki segít, aki
helyette elvégzi a köteles részt, így többet dolgozhatott a maga számára. A
természetben nyújtott javadalmak a jobbágy megélhetését biztosították, azo-
kat a rossz gazdasági évek alatt is egyformán kapta. Amikor az önálló gaz-
dákká vált, felszabadult jobbágyok azt látták, hogy a saját kis birtokukon csak
úgy találnak megélhetést, ha tartózkodnak a gyermekáldástól, természetesen
hanyatlani kezdett az azelőtt jó magasan járó születési arányszámunk. Anél-
kül, hogy a rég elmúlt idők gazdasági és társadalmi rendjének visszatérését
kívánatosnak tartanók, elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy Széchenyi Im-
rének ez az érvelése nehezen volna cáfolható. Akkor ui. a jobbágyok egy nagy
gazdasági egységnek a védelmét élvezték, többé-kevésbé függetlenül a jó és
rossz évektől. Ma pedig egy-két holdon felüli telkes gazda már önálló adó-
alany, aki ingyenes kórházi ápolásban, közgyógyszer-ellátásban, stb. nem ré-
szesül. A birtokok túlságos elaprózódása a gyermekek között a módosabb
gazdákat is a születések korlátozására készteti; vannak vidékek, ahol átlago-
san 8-8 holdra gondoskodnak 1-1 gyerekről a szülők. Legtöbbször azonban
ennél is rosszabb a helyzet, mert a szülők arra törekszenek, hogy gyermeke-
iknek legalább annyi vagyonuk legyen, mint nekik. Ez a gondolkozásmód
vezet azután az egy-, illetve két gyermek rendszerhez, ami – amint könnyen
elképzelhetjük – nem elegendő egy nép állományának fenntartásához, mert
ehhez családonként legalább három olyan gyermek szükséges, amelyik az
ötödik életévét elérte. Magyarországról valóban azt állapította meg a nem-
zetközi irodalom, hogy földműves ország létére sem mentesül a születések
számának nagyarányú visszaesésétől, amit azelőtt csak ipari államokban ész-
leltek. Így az elvárosiasodás Európában először Franciaországot néptelení-
tette el (1846–1931-ig). Ugyanez a folyamat Németországban 29 évvel
később vette kezdetét, a német kormányok célirányos intézkedései azonban
legújabban megakadályozták ennek a folyamatnak a további fejlődését. A
német vezetőkben a »reagrarisatio« gondolata is felmerült. Hazánkbn is a bir-
tokpolitika, településpolitika és lakáspolitika úgy irányítandó, hogy az népe-
sedéspolitikai érdekeinket szolgálja. 

A magyar falvak lakosságának a városokba özönlése – ha kisebb mértékben
is – szintén megkezdődött. Nem csupán az újabb időkben fejlődésnek indult
iparosodásunk az oka ennek, hanem az is, hogy a kis és középnagyságú gaz-
daságok birtokosai közül azok, akik a gazdálkodást megunták, a földjüket bérbe
adják, ők maguk pedig a városokba költöznek. Sok fiatal férfit vonnak el a fa-
lukból: a rendőrség, a csendőrség, katonaság, az állam és városi altiszti állások,
stb., stb. A falusi lányok, kik mint háztartási alkalmazottak nyernek városokban
alkalmazást, szintén igen gyakran nem térnek vissza a szülőfalujukba. 
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Maga a városba költözése a faluk lakóinak nem jelentene még veszélyt, ha
népszaporodásunk további visszaesését nem vonná maga után. Ellenkezőleg,
minthogy színmagyar lakosságunk inkább falukban él, a színmagyar népfelesleg
elhelyezkedése a városokban és részesedése a magasabb nemzeti kultúrában
csak igen örvendetes és kívánatos folyamatot jelentene. Örvendetes, ha az arra
alkalmas és társai közül kiváló fiai a falusi népnek a legmagasabb szakképzett-
séget is elnyerik. Károssá ez a folyamat csak akkor válik, ha a népi környezetből
kiváltak az új környezetben annyira jól érzik magukat, hogy többé-kevésbé tel-
jesen elszakadnak szülőföldjüktől, sokszor családi összeköttetéseiket is meg-
lazítják, múltjuk helyett csak a jelenükkel és jövőjükkel törődnek és ez alatt
főként az élet élvezését, a könnyű szórakozásokat értik és keresik. »Városiak«
lesznek, nem alapítanak családot, vagy kisszámú utódokat hagynak hátra, és
így nem váltják be azok reménykedéseit, akik őket tanulmányaik során támo-
gatták, útjukat egyengették, akik azt várták volna tőlük, hogy a csorbítatlan
népi őserő képviselői lesznek, hogy a népes családok tradícióit hozzák maguk-
kal, hogy áldozatos szellemű életet élnek, nem áldoznak idegen oltárok előtt,
és elsősorban annak a falusi színmagyar népnek a sorsával, szaporodásával és
felemelkedésével törődnek, amelyből kiváltak. 

Ennek a falusi színmagyar népnek kellene a vezetőivé lenniök és meg taní -
taniok a gondjaikra bízottakat arra, hogy hogyan élhetnek és dolgozhatnak a
falusiak is úgy, hogy egészségük és munkabírásuk jobb legyen, életkedvük vál-
tozatlan maradjon, sőt javuljon, hogy ne adják fel mindenáron a falusi életet,
ne távolodjanak el a földtől, a hagyományaiktól. Ne váljanak egyszerre »mes-
terséges palántákká« azok, akik az ő természetadta körülményeik között egész -
ségesek és szaporák voltak. Az egyetemet végzett, faluról származó, tehát azzal
lelki kapcsolatban álló szakembereknek kell megértetniök népünkkel, hogy ne
tegyék ezt, mert ha elnéptelenednének egyszer a falvaink, összezsugorodna és
hamar eltűnne népi erőink tartaléka, minden eddigi megújhodásunknak ősi for-
rása és jövőbeni reménysége. A népi erőinkkel tehát akkor gazdálkodunk he-
lyesen, ha csak a tehetségkutatással kiválóknak találtakat vezetjük el a
legmagasabb művelődési fokig, a közepes tehetségekből a nép számára neve-
lünk derék vezetőket, akik az ősi rög szeretetében megőrzik és boldogabbá te-
szik népüket. A népünk zömét pedig, mint legnagyobb nemzeti kincsünket,
jövőnk biztosítékát igyekszünk megőrizni őserejében, »fiatalságában«, romlat-
lanságában, önbizalmában, nemzeti öntudatában és értéktudatában. Növeljük
ezért minden törvényes intézkedésekkel a falu kultúráját, gondoskodjunk jórészt
földművelő népünk számára téli foglalkozásról is a háziipar fejlesztése útján és
más munkalehetőségek teremtésével. A szórakozás is, amit nyújtunk falusi né-
pünknek, olyan legyen, hogy ne mérgezze meg a lelkét. 

Ezzel és hasonló részletkérdésekkel mindenkinek törődnie kellene, akinek
a szívén fekszik ez a nagy nemzeti kérdés: hogyan őrizzük meg népi erőinket?” 

A szerző figyelmeztetésének minden szava helytálló és minden leírt hátrány
bizonyítottá vált azóta. A különbség csupán annyi, hogy a városba vándorlás
folyamata időközben lezajlottnak tekinthető. A fogyás fokozódott, az elöregedés
úgyszintén. Mindezt a csecsemőhalandóság csökkenése és az átlagéletkor nö-
vekedése nem képes ellensúlyozni. Napjaink tennivalói a régiekhez hasonló célt
szolgálnak, de már más módszerekkel kell megoldást keresni. Minthogy a –
talán legdöntőbb – tudati tényezők változásához időre van szükség, az ered-
ménynek azonban sürgősen érezhetővé kellene válnia, nagyon nehéz megtalálni
a leghelyesebb lépéseket.  A hosszú távú teendők láthatóan helyes irányt vettek.
Úgy érzem, nem tagadható, hogy az érdekeltséget nem lebecsülve, a nemzet-
tudat erősítése lehetne a legeredményesebb ellenszere elfogyásunknak. Az
Isten, haza, család hármasa itt érvényesül a legnagyobb hatásfokkal.

y

Budapest a román szellem fellegvára?
Domokos Sámuel: A pesti Luceafărul írói köre 1944/7.

„A század eleji román szellemi élet kialakításában kétségtelenül a legnagyobb
szerepet a pesti »Luceafărul« című szépirodalmi folyóirat köré csoportosult
írók játszották. A Luceafărul az akkori román társadalomban, a regáti román
társadalmat is ideértve, valóságos szellemi mozgalmat idézett elő, olyan moz-
galmat, mely a lap irodalmi leple alatt politikai célokat szolgált. 

A Luceafărult 1902-ben alapította a Budapesten tanuló román egyetemi if-
júság. A lap főszerkesztője Ciura Sándor, klasszikus műveltséggel rendelkező
balázsfalvi tanár volt, aki Simin álnéven írta cikkeit. A kiadó B�nuiu P. Aurel
kis családi vagyonát áldozta fel a folyóirat anyagi támogatására. A Luceafărul
szerkesztése később T�sl�uanu, majd Goga kezébe ment át. A Luceafărul
1906-ig jelent meg Budapesten, akkor Nagyszebenbe tette át székhelyét s egé-
szen 1914-ben bekövetkezett megszűnéséig itt jelent meg. 1919-ben a folyó-
irat újra megindult, most már Iorga szerkesztésében. Azóta hosszabb-rövidebb
megszakításokkal hasonló néven napjainkban is megjelenik. A folyóirat fény-
korának a pesti időszakot tekinthetjük. Később is, különösen 1919 után min-
dent elkövettek a lap szerkesztői, hogy a folyóirat színvonala elérhesse a pesti
Luceafărulét, de minden ilyen irányú fáradozásuk hiábavalónak bizonyult. 

Önkénytelenül is felvetődik a kérdés, mi volt a folyóirat hatásának a titka,
honnan vette a Luceafărul azt az erőt, amellyel az egész román társadalmat
megmozgatta? 

Hogy ezekre a kérdésekre feleletet kapjunk, szükséges ismernünk a pesti
Luceafărul programját. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha előbb megismerke-
dünk a magyarországi románság múlt század végi és század eleji politikai éle-
tével, mert a Luceafărul mozgalma a század eleji román politika vetülete volt. 

A kiegyezés után a magyarországi román politikai élet vezetői, nyilván szá-
mításaikban csalódva, elkeseredésükben két táborra oszlottak: az ún. passzív
és az aktív táborra. A passzivisták minden magyar politikai megnyilvánulástól
távol tartották magukat s magatartásukat leginkább a számukra balul végződött
1894. évi ún. memorandum-per jellemezte. Az aktivisták természetesen vál-
lalták továbbra is a belpolitikai harcot; vezérük Vlaicu Aurel volt, aki elsőnek
fogadta el a magyar képviselői mandátumot. Ezzel megszűnt lényegében a ma-
gyarországi románság belpolitikai elszigeteltsége. A később megalakult
román nemzeti pártban főleg az ifjú, kezdő politikusok jutottak vezető sze-
rephez. A nemzeti párt vezetője Lucaci Vasile görögkeleti pap lett. A nagy ne-
hezen létrejött aktivista pártban azonban szintén kialakult az ellenzéki csoport,
amelynek irányítói az aradi Tribuna c. lap vezetői voltak, élükön Slavicicsal.
Ennek az ellenzéki csoportnak az volt a politikai meggyőződése, hogy a föde-
ratív Habsburg-birodalomhoz tartozó autonóm Erdélyben kell keresniök az er-
délyi románság boldogulását. Ebből a küzdelmes belpolitikai harcból az ún.
»tribunisták« kerültek ki győztesen. Ezt a politikai elvet tették magukévá a
pesti Luceafărul írói is, akik közül Goga Octavian a mozgalom élére verekedte
fel magát. Azonban a két politikai csoport között a béke nem állott helyre,
főleg azért, mert a nemzeti párt Goldiş irányításával megindította Aradon a
tribunista politikai mozgalom gyengítésére a Românul c. lapot. A Românul
elsőnek Gogát, a tribunisták fő védelmezőjét vette pergőtűz alá, magyar ba-
rátsággal, a »nemzeti ügy elárulásával« vádolva őt. A támadó cikket Vaida
Voevod Sándor írta, s azt állította benne, hogy Goga a románság nevében tár-
gyalt Kristóffyval. Goga e vád alól tisztázta magát azzal, hogy nyilatkozatot
íratott alá Kristóffyval, mely szerint Vaida állítása nem felel meg a valóságnak.
A Goga-ügyben a vizsgálatot a nemzeti pártból alakult bizottság vezette le.
A két csoport között a béke azonban csak akkor állott helyre, amikor az ellen-
tétek elsimítására C. Stere regáti politikus személyesen megjelent Budapesten
és kibékítette a veszekedő feleket. 
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A pesti Luceafărul írói túlmentek a tribunisták autonóm Erdély álláspontján
s titokban ez országrész elszakításán buzgólkodtak. E cél elérése érdekében
szoros összeköttetésben állottak az ó-királysági románság vezetőivel, az »egye-
sülési nemzedék«-kel, s programjukat az »összes románok« egyesítéséért vívott
harc jellemezte. Az Ó-királyságban hasonló célkitűzéssel a következő folyóiratok
támogatták a Luceafărul programját: a bukaresti Sămănătorul, a moldvai Făt-
Frumos és a krajovai Ramuri.

A Luceafărul nyíltan be is vallotta, hogy programja határozottan irredenta.
E programnak fő képviselője a Luceafărul körében T ăslăuanu, a budapesti
román követség tisztviselője, a lap főszerkesztője és Goga volt. A Luceafărul-
mozgalom az irányítást az Ó-királyságból kapta, a folyóirat mögött Iorga állott,
aki többször erőszakosan avatkozott bele a folyóirat dolgaiba. Hogy a
Luceafărul mennyire az ó-királysági törekvések hatása alatt tevékenykedett, mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor a folyóirat első szamában közölte
Goga Rapsodie c. költeményét, Iorga levélben megdorgálta a szerkesztőséget
és megszabta a folyóirat irányvonalát a következőkben:

»Önöknél az esztétikai elgondolásoknak nem kell főszerepet játszaniok...
nincsenek abban a helyzetben, hogy a tiszta művészetnek szentelhetnék magu-
kat. Harcban vannak és harcolniok kell.« Goga megfogadta Iorga tanácsát és
később csak irredenta költeményeket közölt a folyóiratban Octavian, Nic Otavă
és Agog álnéven. Iorgának a Luceafărul ügyeibe való állandó belészólásai azon-
ban egyáltalán nem tetszettek a főszerkesztő T ăslăuanunak. El is panaszolta
később a mozgalomról írott könyvében, hogy Iorga szigorú parancsokat küldött
és úgy kezelte őket, mint az uralkodó az alattvalóit.

Goga irredenta hangú költeményeivel oly nagy népszerűséget szerzett mind
Erdélyben, mind a regáti körökben, hogy őt tartották a románság legnagyobb
költőjének. Goga a folyóirat irányításában is vezető szerephez jutott, a
Luceafărul átvette költeményeinek irredenta hangját, s alig jelent meg cikk,
még a tudományosakat is ideértve, amely ne rejtett volna maga mögött politikai
célkitűzéseket. 

A Luceafărul azonban – különösen az első két-három év alatt – állandó
anyagi nehézségekkel küzdött, s nemegyszer a megszűnés veszélye fenyegette
a folyóiratot. De mindig akadt a munkatársak között egy-egy lelkes ember, aki
minden áldozatot kész volt meghozni a lap életben tartásáért. Így sietett a fo-
lyóirat megsegítésére T ăslăuanu is, aki Ciurat váltotta fel a szerkesztőségben.
Igen érdekes egyénisége volt a Luceafărul írói körének T ăslăuanu, aki fejlett
irodalmi ízlésével nagyban hozzájárult a folyóirat fellendüléséhez. Habár erdélyi
származású volt, a bukaresti egyetem elvégzése után a budapesti román követ-
ség tisztviselője lett. T ăslăuanu magatartását az erős nacionalizmus határozta
meg, s az irodalmat is csak annyiban látta létjogosultnak, amennyiben ennek
az eszmének a szolgálatában állott. Gogának legjobb barátja lévén, nagy sze-
repet játszott Goga költői kialakulásában. Említett könyvében T ăslăuanu elpa-
naszolta, hogy a budapesti román egyetemi ifjúságot a kozmopolita szellem
ragadta magával s ő volt az, aki a nacionalista eszméhez visszavezette. Hason-
lóan panaszkodott hivatali főnökére, Ciureanu követre is, aki »úgy beszélt Er-
délyről, ahogy Románia amerikai követe beszélt volna a rézbőrűekről« s ő volt
az, aki titkos összeköttetést keresett a pesti román követség és az ó-királysági
politikai körök között, a mozgalom kiküldötteivel többször tárgyalt, s többször
útlevél nélkül személyesen is érintkezett velük. Titkos politikai tevékenysége
miatt Tisza István vizsgálatot is indíttatott ellene. T ăslăuanu gyanakvó és elővi-
gyázatos volt barátai megválasztásában is. Így pl., bár Alexics budapesti román
tanárnak közölte néhány írását a Luceafărulban, közelebbi barátságba mégsem
bocsátkozott vele, mert Alexics magyarbarátsága közismert volt. 

1904-ben a Luceafărul elérkezett virágzásának tetőpontjához. Ez évfolyam
második számát teljes egészében Mária akkori román királynőnek, Carmen
Sylvanak ajánlották. Az első oldalon Goga Noi c. költeménye szerepelt, mely
az erdélyi románság panaszait sírta el. E költeményével Goga az Ó-királyságban

nagy népszerűségre tett szert, itt bent az országban pedig a román irredenta
propaganda fő mozgatója lett. T ăslăuanu a királynéhoz írott vezércikkében nyíl-
tan panaszkodott a románság elnyomásáról.

Miután így megismerkedtünk a Luceafărul programjával, vizsgáljuk meg,
kik voltak azok az írók, akik a Luceafărul-mozgalom irányításában vezető sze-
rephez jutottak. 

A Luceafărul érdeklődése a román szellemi élet minden területére kiterjedt.
Habár a lap jellege szépirodalmi volt, mégis a legkülönbözőbb tárgyú: törté-
nelmi, nyelvészeti, néprajzi stb. tanulmányokat is rendesen közölt. A folyóirat
írói többnyire, különösen az első időben, a fiatal erdélyi román értelmiség kö-
réből kerültek ki. Csak később, amikor a Luceafărul fellendült, kapcsolódtak
be e mozgalomba az ó-királysági írók is. Elmondhatjuk, hogy az akkori román
folyóiratok közül a Luceafărulnak volt a legjobb írógárdája.

Ezek után vegyük sorra a Luceafărul íróit, költőit és ismerkedjünk meg
velük közelebbről is. 

Vegyük először a történelmet, mert ez a tudomány állott elsősorban a fo-
lyóirat érdeklődésének homlokterében. A Luceafărul történészei közül elsőnek
Pârvan Vasilet említjük, aki moldvai származású volt ugyan, de az ó-királysági
tudósok közül ő kapcsolódott be elsőnek a folyóirat mozgalmába. Pârvan volt
az, aki merészen száguldó fantáziával a római eredet tételéhez hatalmas anyagot
hordott össze; munkásságának betetőzése későbbi nagy műve, a Getica volt.
De előszeretettel cikkezett az erdélyi románság történetéről is. Méltó segítő-
társa volt e munkában az erdélyi származású Lupaş Ion, aki szintén az erdélyi
románság mostoha sorsát boncolgatta a Luceafărul hasábjain. 

A folyóirat Puşcariu Sextilben kitűnő nyelvészre talált, aki Bécsből küldözte
nyelvészeti cikkeit, melyekben küzdelmet indított a provincializmusok ellen az
egyetemes román irodalmi nyelv megteremtése érdekében. 

Chendi Ilarie volt a Luceafărul kritikusa. Erdélyi származású volt, de poli-
tikai okok miatt a bukaresti egyetemi könyvtárnál helyezkedett el. Chendi kri-
tikai elvei híven alkalmazkodtak Maiorescu kritikai álláspontjához. Chendi
kérlelhetetlen ellensége volt a szimbolista költőknek, s minden igyekezete az
volt, hogy a román költők a román költészet hagyományait vigyék tovább.
Chendi képviselte a kritikában az erdélyi szellemet. Ha el is szakadt szülőha-
zájától, lelkileg továbbra is egybe forrt azzal. Kritikai munkásságával nagyban
hozzájárult az erdélyi román íróknak az Ó-királyságban való népszerűsítéséhez
és ezzel a román kultúregység megteremtéséhez.

Iosif O. Ştefan a Luceafărul költő nemzedékének egyik legtehetségesebb
tagja Brassóból származott. Iosif teljesen magáévá tette a folyóirat célkitűzéseit,
azonban költészetében nem tudta azt maradéktalanul érvényesíteni. Nem talált
egyéniségéhez a forradalmi hang, ezért nem ő lett a Luceafărul ünnepelt köl-
tője, hanem Goga, akinek költeményeiben több volt a politikum, mint az igazi
irodalom. Iosif megmaradt az erdélyi táj költőjének, a falutól való elszakadás
fölött érzett fájdalom és az oda való visszavágyás felülmúlhatatlan román kife-
jezőjének. Cunan Maria, a szomorú hangú költőnő mellett, Iosif képviselte az
igazi irodalmat a Luceafărul körében. 

Igen tehetséges és termékeny írója volt a folyóiratnak Agârbiceanu Ion. Írói
pályája szorosan összefüggött a Luceafărul pályafutásával. írásaiban maradandó
képet rajzolt a háború előtti román falu igazi arcáról, annak sokféle életmeg-
nyilvánulásáról; ő volt az erdélyi román lélek legsajátosabb kifejezője. 

A Luceafărul írói programját kétségtelenül Goga Octavian képviselte. Ő volt
a folyóirat költői közül az, aki a lap politikai célkitűzéseinek megvalósítása
érdekében az irodalmi anyagot szolgáltatta. Forradalmi lelkület volt s ebben
hasonlított Petőfihez, akinek a hatása alatt is állott. Petőfitől tanulta a népfel-
szabadítás eszméjét is. Ő is mindenáron fel akarta szabadítani a románságot.
Közte és Petőfi között azonban az volt a különbség, hogy amíg a magyar költő
a magyarságot valóban jogtalanul elnyomó osztrákoktól akarta megszabadítani,
Goga rémképeket látott, és azoknak hatása alatt írta irredenta költeményei
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nagy részét: Clăcaşii (Robotolók), Graiul pâinii (A kenyér szava), Plugarii
(Földművesek), Noi, Oltul, Cosaşii, stb., melyekben a románságot ért szenve-
dések megbosszulásával fenyegetőzik. 

De nemcsak Petőfitől tanult Goga, hanem Madáchtól is, akinek remekművét
le is fordította és részleteket közölt belőle a Luceafărulban is, Reviczkytől és
Adytól.

Nem áll szándékunkban, hogy a Gogára gyakorolt magyar hatással foglalkoz-
zunk, inkább a költő Gogának magyar szemléletéhez hozunk fel néhány jellemző
megnyilatkozást. Goga lelkiéletére a kettős lelki megnyilvánulás volt jellemző:
költeményeiben határtalan gyűlöletet szított a magyarság ellen, akikben az erdélyi
románság elnyomóit látta, cikkeiben pedig a magyar–román szellemi közeledés
elvét hirdette. A Luceafărulban éppen Goga tette meg az első lépést az irodalmi
kapcsolatok felvételére, amikor Az ember tragédiája fordításának közlésekor be-
vezetőben a következőket mondotta: »Köztünk és a magyarok között lévő súrló-
dásoknak, az elmúlt századok fájdalmas hagyományainak s a mai mozgalmak
visszhangjának tekinthetjük azt a tényt, hogy sok kétségtelenül irodalmi értékű
magyar munkát máig nem fordítottak le románra. Így állunk pl. Petőfi verseivel,
amelyek még ma is jórészt ismeretlenek közönségünk előtt, holott Franciaország-
ban, Németországban stb. e zseniális költő egyéniségét szinte legenda veszi körül.
Hasonlóképpen a magyarok is egészen naiv tájékozatlanságban vannak, ha a mi
irodalmunkról van szó. Félretéve azt a nagy fontosságú tényt, hogy az említett
állapot károsan hat vissza ama két népre, melyeknek századok óta együtt kell
élniök, maga az irodalom is sajátos szerepével és törvényeivel, amelyek nem en-
gedik meg a rosszul értelmezett elzárkózást, jelentős veszteséget szenved.« 

Goga nagy csodálója volt Petőfinek s Lui Petőfi c. költeményében a költő
legyőzött ellenfelének mondja magát. 

Goga egyik magyar ismerőse mondja el könyvében, hogy Goga később is,
még minisztersége idején is valósággal alacsonyrendűségi érzést érzett, mihelyt
magyar irodalomról volt szó. 

Nagy tisztelője volt Goga Ady Endrének még Nagy-Románia idejében is,
amikor egy fellángolt Ady-vitával kapcsolatban, a magyarság és románság kö-
zeledésére a legalkalmasabbnak Ady fényes költői címerét tartotta. 

Mindezeknek a magyar–román szellemi közeledés szükségét hangoztató
megnyilatkozásoknak a valóságban nem mutatkozott meg eredményük. Talán
éppen azért, mert e közeledésnek a fő szószólója éppen Goga volt, az a Goga,
akiben mint már említettük, a politikus háttérbe szorította a költőt. Magyar–
román szellemi közeledést hirdető megnyilatkozásainak, ismerve költői maga-
tartását, sem magyar, sem román részről nem hitték el őszinteségét. 

Goga mindvégig hű maradt a Luceafărul programjához, azzal teljesen eggyé
vált s az egész mozgalomnak a lelke volt. 

Ilyen fanatikus munkatársakkal, kiváló írói erőkkel rendelkezett a Lucea -
fărul. Céltudatos, tervszerű munkájuk legfőbb eredménye kétségtelenül az volt,
hogy belekapcsolódva az ó-királysági románság közt már korábban megindult
és Iorga által irányított szellemi mozgalomba – amely végső céljának a román-
ság egyesítését vallotta – nagymértékben  járultak hozzá a politikai egység lelki
feltételeinek megteremtéséhez. Noha céljuk nyilvánvalóan politikai volt, azt még-
sem tisztán politikai eszközökkel munkálták, hanem az irodalom és tudomány
szellemi fegyvereivel. Az erdélyi románság öntudatát műveltségének emelésével
érlelték oda, hogy politikailag is cselekvőképessé legyen. Éppen ezért a Lucea -
fărul írói körének tevékenysége politikailag és művelődésileg egyaránt nagy je-
lentőségű. 

A politikai és irodalmi program találkozása tette a pesti Luceafărult rend-
kívüli hatásúvá. Amikor a történelmi erőknek a románságra nézve szerencsés
összejátszása folytán a román politikai egység megvalósult, s a politikai gon-
dolat a folyóirat eszmeköréből kikapcsolódott, az újra megindított s Iorga által
kézbe vett Luceafărul nyilvánvalóan nem érhette el többé a folyóirat korábbi
hatását.”

A rövid ismertető tanulmány végkövetkeztetéseivel magáért beszél. Az azóta
is folyamatosan záporzó román vádakra ez a folyóirat létével válaszol. Román
irredenta lap, sőt a legkiválóbb, az elnyomó magyarok fővárosában, Budapesten
jelenik meg. Kell-e ennél több?

De a románság nemzeti harcának megismerésében is fontos ezeknek a
részleteknek közelebb hozása a magyar közvéleményhez. Micsoda elszántság.
S mennyire nyílt megnyilatkozások. Az a Nicolae Iorga, aki annak idején azt is
kijelenti, hogy számára az igazság nem jelent semmit, ha a nemzet érdekéről
van szó, most az irodalmat kvázi parancsszóval rendeli alá a politikai küzde-
lemnek. Ha van olyan, ki még csodálkozik a románok történelmi sikerein, ennek
az ismertetőnek az anyagából is rájöhet arra, hogy milyen kemény küzdelem
állott mögötte, s mennyire képesek voltak mindent alárendelni a nagy nemzeti
céloknak.

y

Szemle
Salamon Sándor: A haladás mítosza 1944/7.

A lap utolsó számának Szemle rovata nem véletlen veti fel a nagy kérdést: mi
lesz az emberiség jövője? Az alábbi írást és tanulságait a legújabb, és minden
eddiginél körmönfontabb veszedelem idején még aktuálisabb figyelembe
venni.

„A felvilágosodás századában a franciák vezércsillaga a haladás volt. Rous-
seau pillantotta meg Európa egén s Voltaire minden meggyőződés nélkül, de
az enciklopédisták lendületénél nem kevesebb lármával fordult feléje. Úgy hittek
a haladásban, mint Hunor és Magor a fehér szarvasban, mikor jobb haza után
nyargalászva üldözőbe vették. Az emberiségnek minden században megvolt a
maga csalogató, el-eltünedező csodaszarvasa, mely emberibb élet és magasabb
színvonal felé hívogatta. A baj mindig az volt, hogy ez a csalóka vad a valóság-
ban sohasem létezett, hanem mindig az emberek hiedelme teremtette, s csak
a javíthatatlan »megváltók« képzeletében élt. De azért csak rohantak utána,
mert az az ember rendelése, hogy új és új tűnő reménybe kapaszkodjék. Voltaire
kora visszahatás volt a nagy XVII. század erkölcsiségére. Míg Pascal jelentette
a hitet, míg Bossuet volt a lelkek zordon fegyelme s Bourdaloue az ostor, a
franciák csak a lelket, gyakorlatban a morált tartották érdemesnek nemesítésre,
mert tudták, hogy az embert csak belső reformmal lehet előbbre vinni. Voltaire
százada a civilizációban jelölte meg a kivezető utat. Változtassuk meg az ál-
lamformát, építsünk jó utakat, létesítsünk nagyszerű intézményeket, szociális,
gazdasági, egészségügyi szervezeteket – hirdették – és egyszeriben megváltozik
a világ képe. A franciák tehát nekiláttak és felforgatták az országot. Egy évszá-
zadon keresztül halomra építkezték és szervezték magukat, létesítették az in-
tézményeket és még ma sem jutottak el oda, ahová Pascal felemelkedett, mert
magát az embert egy fokkal sem tették emberebbé. Hittek a civilizáció, az
anyagi természetű haladás csillagában, de az anyag megcsalta őket s velük
együtt az egész civilizált világot. Vagy talán inkább az emberek tévesztették
össze a technikai fejlődést az ember javulásával.

Ha tegnap még szekérrel döcögtünk s ma repülőről hajítnak ránk több má-
zsás bombát, elmondhatjuk, hogy ez már aztán haladás. Pedig ma csak egy
géppel vagyunk gazdagabbak, mint tegnap. Ha még ma is csak kapával vágjuk
a földet és kaszával aratunk, de kevesebb önzés, hatalomvágy, harácsoló ösztön
és öldöklő düh van bennünk, akkor is haladásról beszélhetünk. És igazán csak
ez a haladás. A mi századunk azonban az előbbit választotta. Voltaire százada
feltámadt, a felvilágosodás optimistái legyűrték az emberi lélek pallérait, a mo-
ralisták elvesztették hitelüket. 
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Akiknek világképe azonban az egyéni szférán túl is terjed, akiknek fájni tud
az egész emberiség, sohasem figyelhették szorongóbb lélekkel civilizációnk »ál-
dásos« haladását, mint éppen a mostani időkben. Jó, hogy egyik-másik talál-
mány rövid időre megerősíti és bizalommal tölti el az embereket, jó, hogy
ideig-óráig emeli életszínvonalukat, de mindennek mi lesz az ára? Meddig képes
az ember fokozni alkotóképességét? Nem omlik-e rá egyszer mindaz, amit al-
kotott? Őrültek versenyéhez kezd hasonlítani a világ. El fog jönni az idő, amikor
az emberi agy sem bírja már tovább, mikor az ezerfelé differenciált ismeret ré-
szei a végsőkig differenciálódnak. És mi lesz akkor? 

Ezek a kérdések nyugtalanítják azokat, akik a jelenségekből össze tudják
rakni az emberiséget fenyegető veszedelem képét. Alább éppen egy francia
közíró vezércikkét idézem: 

»A jelen háborúnak sok-sok illúziót kell szétoszlatnia. És ezek közé kell so-
rolnunk a haladás folytonosságába vetett hitünket is. A XVIII. század végétől
kezdve a gondolkodó elmék úgy kezdték felfogni a történelmet, mint valami ál-
landó fejlődést az igazság, a béke, a biztonság állapota felé. Ezt a meggyőződést
táplálták a tudomány meglepő felfedezései, ez ejtette rabul Victor Hugo-t és
Michelet-t is. Nemzedékek éltek abban a boldog tudatban, hogy az emberiség
minden korban a megelőző századoknál magasabb rendű erkölcsi és anyagi
feltételek közé jut, és hogy a 2000. esztendő táján eléri egyensúlyi és viszony-
lagosan tökéletes állapotát. 

A két világháború szörnyű képei azonban lerombolták abbeli hitünket és
meggyőztek arról, hogy a civilizáció és a haladás között nincs fogalmi hason-
lóság, csupán véletlen egybeesés. 

A miénknél jóval fejletlenebb technikai civilizációk a maguk idejében na-
gyobb nyugalmat és csendességet tudtak biztosítani, mint a mai. Minden baj a
»haladás« téves értelmezéséből származik. Összetévesztjük a kényelmet a biz-
tonsággal, a könnyű életet a boldogsággal, anyagi szükségleteink kielégülését
az emberiség erkölcsi színvonalának emelkedésével. 

(A háború felfedte nekünk, hogy sokkal több bajt okozó eszközt tartogatott
számunkra, mint amennyi lehetőséget sorsunk javítására. Mindazon felfedezé-
sek, melyekből hasznot húzunk s melyekre büszkék vagyunk, a legvadabb rom-
bolási düh szolgálatában állanak.) 

Sötét civilizációról kell beszélnünk, még ha a tudomány fejlődik is benne s
a technika új távlatokat nyit számára. Valamely nép erkölcsi élete egészen más
tényezőktől függ, mint a kémia és a gépiség. Ez az elit minőségétől és a töme-
gek fegyelmétől függ... 

A különféle találmányokat nagyon drágán kell megfizetnünk... A modern
technika haladása nem célozza kizárólagosan az emberi fajta boldogulását. Egy
repülőgép nem csak civilizációs eszköz: megítélhetjük a bombázásokból. A leg-
nagyszerűbb mechanizmus sem képes egy fokkal is igazságosabbá, jobb szán-
dékúvá tenni az embert. 

Hogyan higgyünk ebben a haladásban, mely annyi mindent kitalál, hogy éle-
tünkre törjön és oly keveset, amivel megakadályozza a halált... « 

A legújabb és legtudományosabb bizonyítékokat szolgáltató magyar könyv,
mely ugyanebbe a gondolatrendszerbe tartozik, Várkonyi Nándor Sziriát oszlopai
c. tanulmánya. Az egy év alatt két kiadást megért könyv utolsó fejezetéből idézem: 

»A civilizációt megteremtő működésben az értelmi képességek az uralko-
dóak, a kulturális cselekvésben az érzelmiek és képzeletiek. Ezek az utóbbiak
kétségkívül a magasabb rendűek... A kultúra a lelket gazdaggá teszi, a testet
szegénnyé, a civilizáció a lelket elsorvasztja, a testet oltárra helyezi; az emberen
áll, melyik véglet felé hajol…« 

A jövő embere nem hivatkozhatik majd arra, hogy nem volt, aki figyelmez-
tesse az elkövetkező időkre. A jövendőt nem a politikusok, hanem az írók ve-
títették mindig századuk elébe, s ma is ők igyekeznek a haladás Janus-fejéről
lekaparni a mítoszt, mely annyira elbűvölte a modern agyakat. Csakugyan raj-
tunk múlik, hogy ráirányítjuk-e szemünket az ő látásukra. 

A sehol sincs és soha nem volt országokról szóló, utópisztikus írásokat időn-
ként tanulságos újra fellapozni. Megtudjuk belőlük, hogy a mai társadalmi, po-
litikai jóléti rendszerek és boldogságelképzelések gondolatvázát kevés kivétellel
megtaláljuk abban a négy-öt utópiában, melyek a maguk idejében bejárták az
egész művelt világot s melyeket ma mégis oly kevesen olvasnak. Régi és új utó-
piák egy dologban mind megegyeznek: kivétel nélkül hívők és optimisták. Hisz-
nek az ember javíthatóságában s a viszonylagos földi boldogságban. Abban is
mindnyájan egyetértenek, hogy irányított közösségi élettel boldogítják az em-
beriséget, megtépázzák az egyéniséget s a pénzt (mai berendezkedésünk leg-
több egyenetlenségét, igazságtalanságát szülő ördögét) egyforma ádáz
gyűlölettel igyekeznek kiküszöbölni ember és ember közül. 

Az utópisztikus írások általában két nagy csoportba gyülekeznek. Pozitív
utópiák: Platon Állama, a Morusé (1516), Campanella Napállama (1623),
Rousseu Társadalmi szerződése (1761), Emile-je (1762), Tolsztoj próféciái s
legújabban Giono regényei és Levele, mert ezek mind rendszerbe foglalt el-
képzelésekkel igyekeznek megrajzolni egy képzeletbeli világ körvonalait, mely
szerintük bőségesebben ontaná a boldogságot a társadalomra. A negatív utó-
piák, mint a Gulliver, a Tragédia falanszterjelenete, Babits, Huxley ironikus pa-
ródiái éppen a pozitív utópiák tragikus, vagy humoros kifigurázását célozzák.
Ha a mai tekintélyállamok rendszereit tanulmányozzuk, vagy Giono-t olvassuk,
s összevetjük ezekkel a régi utópiákkal, »nincsen új a nap alatt« – felkiáltással
térhetünk napirendre. Az irányított tudomány, művészet, nevelés, céltudatos és
szakszerű kiválasztás, tehetségkutatás, specializálódás, közösségi élet, a ma-
gántulajdon eltörlése, a megszervezett társadalom, fajnemesítés, technikai fej-
lődés, társadalmi kiegyenlítődés gondolatait mind megtaláljuk ezekben. Morus
Utópiája az újkor legelső és legalaposabb ilyenfajta elképzelése. Még csak
Giono eszméit is megleljük benne a pénz nélküli gazdatársadalomról, a csábító
egyszerű és természetes életről, ahol nem ismerik a káros fényűzést, az aranyat
megvetik, s háziszőttes ruhákban járnak, nincs gyáripar és nagykereskedelem,
vagyont senki sem halmoz, mert a kapitalizmus élesztőjét, a pénzt nem ismerik. 

Ezek az álmok a mai véres időkben nem időszerűek. Annál inkább érdek-
lődésre tarthat számot ez a néhány alábbi idézet, mely Moruson keresztül a
változatlan angol szellemre ma is oly jellemző. Ez az idealista tudós papi ember
(mert lehet-e nem idealista, aki utópiát ír) népének szánt tanácsaiban már
1516-ban jóhiszeműen leplezi le az angol felfogás hedonisztikus-utilisztikus
anyagiasságát és könyörtelen önzését! »Midőn háborúra került a sor, magas
zsoldon külföldi katonákat toboroznak (Utópiában), kiket szívesebben vetnek
pusztulásra, mint saját polgáraikat. Tudják, hogy nagy pénzen az ellenséget is
meg lehet venni, vagy árulót találva, vagy konkolyt hintve közéjük... 

Azt mondják, hogy a kellemes életet, vagyis a gyönyörűséget minden cse-
lekvésünk végcéljául maga a természet rendelte nekünk. Rendelése szerint élni:
erény... Gyönyörűségnek nevezik a testnek és léleknek minden indulatát és ál-
lapotát, mely a természet szerint élvezetet okoz... Gondot viselnek arra, hogy
maguknak ne kelljen harcba menniök, hogy szegődött csapatokat küldhessenek
hadba... vigyáznak, hogy a háború lehetőleg ne az ő földjükön folyjék... Nincs
rá gondjuk, hogy a zsoldosok közül hányan pusztulnak, sőt, úgy gondolják,
hogy szolgálatot tesznek az emberiségnek, ha ez a csúf és gaz nép tisztul a vi-
lágból... 

Másutt az ellenség erkölcsével árverelni, kereskedni becstelenségnek, elfaj-
zott lélek csúf bűnének tartják, ők azonban nagy dicsőségnek veszik, ha okos-
ságukkal ilyen módon nagy háborút végezhetnek csata nélkül... 

...felette igaz okon való háborúnak tartják, ha valamely nép használatlan és
parlag földjei művelését és birtoklását megtagadja olyan más néptől, mely a
természet rendje szerint onnan szerezhetné táplálékát... « 

Hogy honfitársai milyen tanítványoknak bizonyultak, ki-ki megítélheti saját
tapasztalataiból. Tragikus vonása minden utópiának, hogy az utókor éppen a
legfogyatékosabb elképzeléseket valósítja meg, azokat, amelyek megegyeznek

yy
916

Havi Hitel2_Havi hitel  2018.05.28.  18:26  Page 916



az ember változatlan nagyravágyásával, önzésével, hatalmi ösztöneivel. A le-
mondással, az ősi természet megtagadásával járó, nagy lelki erőfeszítést köve-
telő ideális tanácsokat nem akad, aki megfogadja. Fáradozásuk, szenvedélyes
hitük mégsem vész el hiában, kesernyés, hitetlen korokban is megnyugtató
érzés, hogy akadnak mindig rendületlen optimisták, javító szándékú lelkesedők,
akik hinni tudnak az ember boldogulásában”.

Ez az írás a Hitel tíz évfolyamát a mának átmenteni óhajtó munkám zárszava
is lehetne.  Mindazt, ami napjainkban hangsúlyosan, mi több, kiáltó szóval jelzi,
hogy mi lenne a választandó helyes út az emberiség és a nemzet számára, már
régen ismeretes, de alámerült az utópiák világába. A cikkből idézhetjük a vá-
laszokat, hiszen ma is háború van a maga módján, és:  „A jelen háborúnak
sok-sok illúziót kell szétoszlatnia. És ezek közé kell sorolnunk a haladás foly-
tonosságába vetett hitünket is.” 

Régi igazság: „(…) hogy az embert csak belső reformmal lehet előbbre
vinni.” Amiképpen az is, mennyire tévedett Voltaire százada, amely: „(…) a ci-
vilizációban jelölte meg a kivezető utat.” Összetévesztettük valóban: „(…) a
technikai fejlődést az ember javulásával.” De sajnos: „Voltaire százada feltá-
madt, a felvilágosodás optimistái legyűrték az emberi lélek pallérait, a mora-
listák elvesztették hitelüket.” 

Elkerülhetetlenül merül fel a kérdés: „Nem omlik-e rá(nk) egyszer mindaz,
amit alkotott (az ember)? Őrültek versenyéhez kezd hasonlítani a világ. El fog
jönni az idő, amikor az emberi agy sem bírja már tovább, mikor az ezerfelé dif-
ferenciált ismeret részei a végsőkig differenciálódnak. És mi lesz akkor?” Efelé
közeledünk napjainkban. Mert összetévesztettük: „(…) a kényelmet a bizton-
sággal, a könnyű életet a boldogsággal, anyagi szükségleteink kielégülését az
emberiség erkölcsi színvonalának emelkedésével.” A legnagyobb tévedés sajnos
az ember megjavíthatóságának utópiája körül keresendő.

És mégis tenni, tenni kell! Ezért nem felesleges a Hitel e szerzőjének, Sa-
lamon Sándornak és társainak írásait újra olvasni. A Hitel egész generációját
feléleszteni szándékozó próbálkozásom erről szólt. 

y

Magyar figyelő
Gróf Széchenyi István: A nemzeti jövő gondja 1944/7.

„Széchenyi evangéliumi hite fáklya nekünk, mely a magyar élet reménytelen-
ségében az egyetlen utat világítja meg. (…) Hisszük, hogy lapunk munkája a
legmélyebb gyökérből kisarjadó új életet fogja szolgálni. – írta Juhász István
a Hitel 1935. évi induló számában. Mi sem jellemzőbb a Hitel történetére,
mint hogy a tíz évfolyamot megért folyóirat legutolsó megjelenésének leg-
utolsó írásában, annak a Széchenyinek a gondolatait tárja elénk, akinek szel-
lemisége meghatározta ennek a tíz esztendőnek a munkáját, s ebből is a
legfontosabbat, amit nemzetpolitikai szemle maga elé tűzhet: a nemzet jövő-
jének gondját.

„Minekünk magyaroknak elemünk – s itt van ideje, hogy végre bajaink leg-
mélyebb gyökérokaiba ereszkedjünk – nem kereskedési elsőbbség, vagy dics-
és hírvágy, sem vallásosságbul eredő elmélkedési szenv vagy a szép művészetek
köre, vagy a magasb és fellengző tudományokbani buvárkodás, s effélék, jóllehet
végirányunkban ez is mind ki van tüzve, de azért nem elemünk, mellynek

emlitésénél vérünket forrni, szivünket dobogni, idegeinket mintegy villany által
érintve lenni éreznők; mert illyes valami, szavakkal le sem is irható csak akkor
megyen bennünk végbe, s csak akkor emelkedünk földi erőnkön túl, és érezzük
keblünket isteni tűztül hevülni, mikor alkotmányos szabadságunkrul, nemzeti-
ségünk fertőztetlenségérül van szó, mikor ezeket fenyegeti veszély, midőn ezek-
nek megmentése körül eped keblünk. 

Alkotmányos szabadság, felemelkedett nemzetiség a mi elemünk, ez azon
kútfő, mellybül mindennek folyni kell. – Ismerjük meg végkép palladiumunkat,
s szünjünk meg örökleg csak keringeni életünk ezen egyedüli kutforrása körül,
mellyet vagy mindig másutt kerestünk, vagy eléggé becsülni és vele józanul élni
nem tudánk. S hogy ezt eddigelé – kivéve a nemzet lelkesbjeit, kik szinte csak
sejditék – a nagyobb rész egy lélekkel egy akarattal el nem ismeré, s mindig
tétovázván, részint korlátlan függetlenségben keresé szabadságát, részint nem-
zeti életének mind nagyobb és nemesb kifejtése helyett, idegen elemekben ka-
landozott, s idegen vért szíva ereibe, mint például a latinságot és germanismust,
maga magát tapodta őrökleg – okozá, mikép már bizony a lélekharang pillana-
tára jutott a magyar, s rá nézve a koporsón kivűl nem volt egyéb hátra, mint
egy szégyenteli elbukásnak emléke. 

Oh milly sokszor látám még mint gyenge fiú szegény atyámat búba merűlve,
s már akkor villant lelkemen keresztül, hogy magasbnak, valami sokkal nagyobb
érdekünek kell hatni rá, mint családi vagy házéleti bajak keserűségeinek. Mert
Epictetos elveivel megbarátkozott keresztény férfiú, mint ő vala, ilyféle gyötrel-
meket mosolylyal türt. Akkor nem birtam felfogni bánatait. Beh nagyok lehettek
azok! Később tudám s most tudom, hogy nemzetünk alacsony létét gyászolta.
A magyarnak naprul napra mélyebbre süllyedése, és azon remény nélküli nézet,
miszerint nem sokára és elkerűlhetetlenül fogna éltünk végórája ütni, okozá olly
sokszori keserű epedésit. Felfogá-e, hogy ránk nézve csak ugy lehet még üdv,
ha nemzetiségünk megmentését még alkotmányunk szeplőtlensége elibe tesz-
szük, nem tudom. Tán nem tulajdonitott a mind inkább lankadó testnek elég
erőt s életet halálos álmaiból kibontakozhatnia. S mióta annyi polgári erényekkel
fénylő atyám, mint magyar reménytelen szállott sirjába, azóta meg nem
szünőleg hasonlitgatám más nemzetek életjeleit a magyarnak életfonalával
össze; miképp kiismerném: van-e még feltámadása körűl remény vagy nincs-e
többé. Életem legmélyebb feladása ez vala. S mindenben tapasztalám, hogy e
keleti rajnak de éppen virága – mert salakja e nemzetnek mint a legnemesbnek
is van – már- már kétségbe esik, s búban s mély melancholiában eped mindig
valami után, mi előtte is ismeretlen. Míg más nemzetek a jelenben látszanak
élni, s jellemzetük megelégedés és jó kedv, mintha már elérték volna a nagy ter-
mészetbeni állásukat, osztályrészüknek már birtokában volnának; a magyar –
kinek egész létét olly sötét titok fedi – vagy nem remél többé semmit, s a múlt-
ban hiszi örökre eltemetve hir- s nevét, vagy a nagy idők folyamátul vár lelki
sebeire írt, s néha de csak átfutó csillámként, a messze jövendőben sejti nemzeti
fényét, s látja megnyilni egét.  (Gróf Széchenyi István: A Kelet Népe, 8–10.
old.)” 

Ma már Széchenyi sem tudna más nemzeteket példának felhozni, mert az a
világ, amely ránk köszöntött, az egész emberiséget fenyegeti veszedelmeivel.
De mégis a Hitel által vezérlő csillagul választott Legnagyobb Magyar tanácsa
szerint kell élnünk és cselekednünk. Más kiút nem létezik. Más, vonzónak látszó
tévút viszont számos. Amennyiben a nemzeti jövő gondján elmélkednénk, soha
ne feledjük: „Alkotmányos szabadság, felemelkedett nemzetiség a mi elemünk,
ez azon kútfő, mellybül mindennek folyni kell.”
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