
NEMZETISÉGI KÜZDELMEK 

      TANULSÁGAI 

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 a természetes fejlődés eredményeként jelentkező népi 
szabadságmozgalmak tűnnek fel előttünk. Egyet azonban nem 
szabad elfelejtenünk. A nagy nyugateurópai közvélemény a háború 
előtt a keleteurópai nemzetiségi mozgalmakat éppen olyan távlat-
ból ítélte meg, mint mi ma innen, Keleteurópából, az említett baszk, 
breton, ír, flamand, stb. nemzetiségi mozgalmakat, és kétségtelenül 
szabadságmozgalmakat látott azokban. 

Bármennyire nehéz a helyzetem, kénytelen vagyok a tárgyi-
lagosság mellett maradni, mert nem tudok megrázkódtatás nélküli, 
fejlődőképes magyar életet elképzelni addig, amíg minden magyar 
ember őszintén, bátran és kellő hozzáértéssel szembe nem tud 
nézni a felmerülő, kétségtelenül nehéz, megoldatlan magyar élet-
problémákkal. 

Nem vitás, hogy a mai erdélyi kérdést sem láthatjuk addig 
tisztán, amíg az erdélyi románság nemzetiségi mozgalmainak a 
történetéről vallott felfogásunkat gyökeres revizió alá nem vesz-
szük. Éppen ezért az a célom, hogy néhány részletkérdés, intéz-
mény és tényező számbavételével a román nemzetiségi küzdelem 
néhány mai tanulságát elemezzem. 

A Z E G Y H Á Z . 

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 katolikus 
egyháznak döntő szerep jutott. Meg is van az eredménye. A há-
ború előtti Magyarországon — a szászoktól eltekintve — a leg-
erősebbek a románok, mert egyházilag a legjobban vannak meg-
szervezve. Utánuk következtek a szerbek, a tótok és a ruthének. 
Hogy a háború előtt nem volt Magyarországon számottevő német 
nemzetiségi mozgalom, az szerintem elsősorban annak tulajdonít-
ható, hogy az egyház távol tartotta magát attól. Ugyanez a jelen-
ség a moldvai csángóknál is, A moldvai csángókat az egyház 
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nemzetiségi törekvéseikben egyáltalán nem támogatja, sőt a jelek 
arra mutatnak, hogy a moldvai csángókat magasabb egyházpoliti-
kai szempontból teljesen román katolikusokká kívánják tenni. 

Állításaim bizonyításául szükségesnek tartom nehány statisz-
tikai adatot felhozni az 1910. évi népszámlálás alapján. Magyar-
országon 1910-ben a románság arányszáma 14.1% volt, ugyanak-
kor az összes magyarországi papok 26.1%-a volt román. A szer-
bek arányszáma 2.5%, ugyanakkor a papok arányszáma 2.4%. A 
tótok arányszáma 10.7%, a tót papok arányszáma 3.5%. A rut-
hének arányszáma 2.5%, a ruthén papok arányszáma 0.7%. 
A németek arányszáma 9.89%, a német papok arányszáma 5.7%. 

Ne tévesszen meg senkit az a tény, hogy például a római 
katolikus egyházban a német és tót eredetü papok száma nagy, 
mert ezek már túlnyomó többségükben magyaroknak vallják ma-
gukat és magyaroknak számítanak. Tehát egy német vagy tót 
nemzetiségi mozgalom szempontjából nem jöhetnek számításba 
épúgy, mint a csángók papjai, akiknek nagy többsége szintén ma-
gyar (— sőt jelenlegi Iaşi-i püspökük, Mihail Robu, gyermekkorában 
Rab Mihály volt —), de ma teljesen románnak vallja magát. 

Ha a román egyházak nemzetiségi hivatását nézzük a mult-
ban, meg kell állapítanunk, hogy ebből a szempontból kifogásta-
lanul megállták a helyüket. Dogmatikailag nagy szakadék választja 
el egymástól a görög katolikusokat és a görög keletieket, mégis 
a két egyház sohasem élezte ki egymás közt az ellentéteket. 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 görög katolikus püspök a bécsi udvarhoz. 
Ráadásul Adamovici Gherasim görög keleti püspök nem is volt 
román eredetű és mégis aláírta a Supplex Libellus Valachorum-ot. 
1848 májusában a görög keleti és görög katolikus püspök közös 
egyetértéssel hívta össze az első román nemzetgyülést Balázsfal-
vára. 1860-ban ugyancsak a két püspök elnöklete alatt az erdélyi 
románság olyan gyülést tartott, amely kimondotta, hogy átkozott 
legyen az a román, aki a román nemzetiségi politikába felekezeti 
szempontokat visz be. S 1867 után, amikor a román világi értelmi-
ség veszi át a tényleges politikai vezetést, a két egyház hátvédbe 
vonul az élről, háttérbe szorítottságában önálló politikai moz-
galmat sohasem kezdeményez, hanem mindíg 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. 
Kisebbségi szempontból éppen ezért a legveszedelmesebb dolog, 
ha az állam még a vallásoktatás nyelvét is szabályozza, illetőleg 
bármilyen más téren beleavatkozik indokolatlanul a legfontosabb 
kisebbségi intézmény, az egyház ügyeibe. Az ilyen intézkedés ki-
számíthatatlan, súlyos következményekkel jár. Legalább is a mult 
története azt bizonyítja, hogy amíg aránylag egyes országokban 
az államhatalomnak az autonom közigazgatásból, állami hivata-
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lókból, sőt az iskolából is sikerült kiszorítania a nemzetiségeket, 
addig egyházi téren sohasem történt meg ez az intézkedés ko-
moly zavargások és megrázkódtatások nélkül. A régi Magyaror-
szágon 1905-ben a darabont-kormány próbált beleavatkozni a 
nemzetiségek hitoktatásának a nyelvkérdésébe. Igen jellemző ese-
tet ír le ezzel kapcsolatban Rebreanu Liviusz, a legnagyobb élő 
román regényíró. Elmondja, hogy egyik naszódvidéki faluban a 
román pap és a tanító egész életükben viszálykodnak egymással. 
Semmi remény sincs a kibékülésre, sőt a pap a tanítót a magyar 
hatóságoknak fel is jelenti, hogy teljesen tönkre tegye. De jön a 
tanfelügyelő, aki most már nemcsak a tanítót, hanem a papot is 
szigorúan megleckézteti, mert a gyerekek nem tudják a hittant 
magyarul. A tanfelügyelő eljárása annyira feldúlja a két haragos 
fél lelkivilágát, hogy ami évek hosszú során keresztül nem sike-
rült, az most pillanatok alatt megtörténik: őszintén kibékül egy-
mással a román pap és a román tanító. 

M A G Y A R I L L U Z I O N I S T Á K . 

MAGYAR RÉSZRŐL sokszor halljuk azt a kijelentést, hogyha 
a világháború nem tör ki és a béke csendes évei tovább folyta-
tódnak, néhány évtized alatt Magyarország összes nemzetiségei 
megmagyarosodnak. Az 1900-as években több könyv jelent meg, 
amelyekben ezt az időpontot 1950—1960-ra jósolták. Illuzionista 
elképzelés, amely a tények teljes félreismerésén alapult. Annyi 
bizonyos, hogy az 1840-es évektől kezdve nagyarányú magyaro-
sodás ment végbe Magyarországon, de csak a városokban. Pest, 
Buda, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Kassa, Arad, Szekszárd, stb. 
mind megmagyarosodtak, azonban a magyarosodás a falvakon 
nem haladt előre. Még a nagy magyar városokhoz közeleső fal-
vak is a maguk zárt életformájában meg tudták őrizni nemzetisé-
güket. Ha történt magyarosodás, az csak olyan falvakban for-
dulhatott elő, amelyekben a nemzetiségek száma elenyészően 
csekély volt a magyarsággal szemben. De az sem ritka eset, 
hogy a falvakban a csekélyszámú magyarság olvadt bele a né-
pesség nagy többségét alkotó nemzetiségekbe. Az előbbire jó 
példa a Székelyföld, ahol a mult század közepén még több köz-
ségben élt elenyésző számú román család, akik e század első év-
tizedére mind megmagyarosodtak. Tiszta román község azonban 
egyetlen egy sem vált magyarrá, még akkor sem, hogyha a köz-
vetlen szomszédai mind magyar községek voltak. Csíkban Vasláb, 
Udvarhelymegyében Felek, Hidegkút és Oláhzsákod tiszta székely 
környezetben megőrizték román jellegüket. Viszont a Mezőségen, 
ahol nagyon sok községben elenyésző csekély számban fordult 
elő a magyarság, ott ezek olvadtak be a románságba. Színtiszta 
magyar községet a mezőségi román tengerben sem veszítettünk el 
egyet sem a XIX. század folyamán. Végeredményében megállapít-
ható, hogy ténylegesen a magyarság nyeresége a falvakban csak 
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azt a veszteséget egyenlítette ki, amelyet a nemzetiségek tőlünk 
hasonló módon nyertek. 

Jancsó Benedek, a román kérdés szakértője, aki a tényeket 
nagyon jól ismerte, nem volt egy véleményen az illuzionista ma-
gyarokkal. Már az 1890-es években szembeszállt a magyar köz-
véleménnyel és hírdette, hogy a román nemzetiségi mozgalmak-
nak 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 törté-
nelmi mozgalmakról pedig tudni kell azt, hogy azokat lehet kés-
leltetni, akadályozni, de nincs olyan földi erőhatalom, amely végső 
kifejlődésükben meg tudná gátolni. Ezért Jancsó állandóan sür-
gette, hogy politikusaink gyökerében ismerjék meg a kérdést és 
lépésről-lépésre átfogó, komoly állampolitikai intézkedésekkel — 
intézményesen — oldják meg azt, mert máskülönben a tüneti ke-
zelés tragédiához fog vezetni. Első munkájában Jancsó komoly 
kultúrpolitikai javaslatokkal állt elő, de senki sem volt kiváncsi 
rá. Majd kolozsvári főigazgatóvá való kinevezését is elgáncsolták. 
Igy a háború előtt tulajdonképpen komoly, önálló munkakört 
Jancsó nem is kapott, és mivel nem volt harcos politikus, meg-
maradt az elméleti tudományos munkásság mellett, anélkül, hogy 
újabb konkrét nemzetiségpolitikai javaslatokkal előállt volna. 

Ha nem tör ki a háború, az események akkor is Jancsónak 
adtak volna igazat, 1914-től kezdve nem a nemzetiségi harcok el-
csendesedése, hanem újabb fellángolása következett volna be. 
Belpolitikailag a politikai jogok, elsősorban az elódázhatatlan álta-
lános, titkos választójog kiterjesztése, és különösen Ferenc Ferdi-
nánd állampolitikai terve, külpolitikailag pedig Románia állandó 
erősődése és Berlinnel való érdekkapcsolata adták volna meg a 
lökést erre. Nem véletlen, hogy közvetlen a háború előtt Magyar-
ország mindenható miniszterelnöke az egész magyar közvélemény 
és az egész magyar politikai világ ellenére szükségét látta tárgyalni 
a román nemzetiségi párt vezetőivel egy román-magyar megegye-
zésről. A megegyezés nem jött létre. Szerintem azért, mert már 
késő volt. Tisza is éppen úgy elkésett közvetlenül a világháború 
előtt, mint Kossuth 1849-ben, amikor Világos előtt akart meg-
egyezni a románokkal. A Tisza-féle tárgyalásoknak mára is meg-
maradt egy igen érdekes, időszerű vonatkozása. Minden cinizmus 
nélkül, mint tényt említem meg, hogy ma éppen az az államférfi 
hírdeti külpolitikailag a románokkal való tárgyalás szükségességét, 
aki annak idején, mint ellenzéki politikus, emiatt Tiszát éppen kül-
politikai okokból a leghevesebben támadta és követelte, hogy 
Tisza a tárgyalások fonalát szakítsa félbe. Ez szerintem azt jelenti, 
hogy a tények ereje minden emberi erő felett áll és azelőtt idejében 
meghajolni nem megalázkodást, hanem ellenkezően életrevalósá-
got és politikai bölcsességet jelent. 
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A H A B S B U R G O K . 

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. Klein Innocentius elfogatására Mária Terézia adta 
ki a parancsot. A Supplex Libellus Valachorum-ot II. Lipót vissza-
küldötte az erdélyi országgyűlésnek, ahol a rendek Bob püspököt 
alaposan megleckéztették. Horával kapcsolatban is az igazság az, 
hogy kerékbe törték és pedig II. József kifejezett beleegyezésével. 
Jancu Ábrahámot 1848 után a császári kormány utasította ki 
Bécsből és záratta el Gyulafehérváron. Itt a börtönben érte őt az 
a kegyetlen bántalom, amelynek következtében az érzékenylelkű 
ember elméje tulajdonképpen örökre elborult és 18 éven keresz-
tül Avram Jancu lelkileg mint élőhalott járta az országútakat. 
Közismert a memorandum-pörrel kapcsolatban is az a körülmény, 
hogy a 300 tagú román küldöttség memorandumát Bécsben Ferenc 
József nem vette át, hanem kabinetirodája útján érintetlenül kül-
dötte vissza az aláíróknak: Raţiu Jánosnak, a román nemzetiségi 
párt elnökének Tordára. Mégis a románok ragaszkodtak a Habs-
burgokhoz. Vajjon miért? Itt újból kénytelen vagyok egészen 
nyiltan beszélni. A gyakorlati politika nem pusztán elvek hangoz-
tatása, hanem harc, állandó tevékenység. Az igazi reálpolitikus 
eszményekért harcol, de ezt nem teszi egyszerre mindenki ellen, 
hanem útközben a kevésbbé rosszal próbál megegyezni a nagyobb 
rossz ellen, anélkül, hogy elveit feladná. Az erdélyi románok úgy 
látták, hogy nemzeti szabadságukért folytatott küzdelmükben töb-
bet jelentenek nekik a Habsburgok, mint a magyar politikai világ, 
és ezért őket választották. A Habsburgok a románoknak jelentős 
politikai engedményeket nem adtak, illetőleg az 1860-as években 
megadták még a nemzeti egyenjogúságot is, de később visszavon-
tak mindent a duálizmus létrejövetelekor. Azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy a románok egyházi és kultúrintézményei a Habs-
burgoktól komoly támogatásban részesültek. Az egyházak pedig, 
amint előbb említettem, a legtöbb esetben a kisebbségi népi élet 
alappillérei. Az abszolutizmus alatt a Habsburgok segítségével 
alakul meg a balázsfalvi gör. kat. érsekség, amely addig csak püs-
pökség volt. Ugyanekkor emellett több gör. kat. püspökség jön 
létre kimondottan román jelleggel. A háború előtti négy román 
gimnáziumból kettő az abszolutizmus alatt létesült. A másik ket tő 
korábbi eredetű. Ekkor alapítják az Astra közművelődési egye-
sületet. 1868-ban kapja meg a román görög-keleti egyház minta-
szerü autonomiáját, de erre vonatkozóan is már a komoly lépé-
sek tulajdonképen az abszolutizmus alatt megtörténtek. Hasonló 
egyházi, iskolai és kultúrintézményeket a duálizmus alatt a ro-
mánság nem tudott létesíteni. Ezért minden csalódás ellenére is 
egészen az összeomlásig bizonyos reménykedéssel tekintett az er-
délyi románság a Habsburg-házra az uralkodó magyar politikai 
világgal szemben. 
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I R R E D E N T I Z M U S . 

A 67-ES POLITIKA mentségéül azt szokták felhozni, hogy 
a nemzetiségeknek és elsősorban a románoknak azért nem lehetett 
engedményeket adni, mert az irredenta-mozgalmak megzavarták a 
békés együttműködést a magyarság és a nemzetiségek között. 
Viszont a románok azt állítják, hogy a román irrredentizmus, 
amely Romániában lábra kapott, a magyar nemzetiségi politiká-
nak volt az egyenes következménye. A lelkiismeretes magyar tu-
dományra vár az a feladat, hogy a két álláspontot megvizsgálja 
és becsületesen levonja a következtetéseket. A magam részéről 
mindenesetre hibának tartom, hogy a 67-es kor nemzedékei ké-
sőbb lépésről-lépésre megtagadták a nagy magyar klasszikus po-
litikusok: Eötvös József és Deák Ferenc mérsékelt politikáját. 
Nagy kár volt az 1868. évi 44, (nemzetiségi) törvényt be nem tar-
tani 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 

Kétségtelen, hogy az 1868. évi nemzetiségi 
törvény végrehajtása és továbbfejlesztése alapja lehetett volna egy 
komoly magyar-román együttműködésnek. Csodálatosképen ma a 
románság ugyanazt hangoztatja a gyulafehérvári határozatokról, 
amelyeknek betartása szintén alapja lehetne a magyar-román 
együttműködésnek, mint amit a duálizmus korának epigonjai han-
goztattak a Deák-féle nemzetiségi törvényről: 

A történelemben a hibákat sokkal könnyebb utánozni, mint 
az erényeket. És ez a tétel teljes mértékben áll a mai nemzeti-
ségi politikára is. Ha összehasonlítjuk a három kisantant-állam 
nemzetiségi politikáját, kétségtelenül megállapítható, hogy arány-
lag a legokosabb nemzetiségi politikát a csehek folytatják. Szerin-
tem ebben igen nagy szerepe van annak a körülménynek, hogy 
a cseh nép a maga egészében évszázadokon keresztül kisebbségi 
életet élt és mint ilyen bőséges tapasztalatokkal vette át az ál-
lamvezetést 1918-ban. 

Az sem véletlen, hogy az 1919. évi dec. 9-iki párisi kisébbségi 
szerződést a Bratianu-kormány helyett erdélyi ember, Vaida Sán-
dor kormánya volt hajlandó aláírni. Az erdélyi román kormányzó-
tanácsot, amely Maniu elnöklete alatt 1919-ben az erdélyi nem-
zeti kérdés rendezéséül az 1868. évi 44. magyar törvénycikket 
vette alapul, szintén regáti kormányelnök, Avarescu tábornok, 
oszlatta fel. Igaz, hogy Avarescu kormányában egy-két erdélyi 
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miniszter is tárcát vállalt, de azok nem képviselték és politikailag 
ma sem képviselik az erdélyi románságot. Természetesen azt sem 
lehet elhallgatni, hogy az erdélyi román nemzeti párt politikája 
a gyulafehérvári határozatok óta a mai napig nagy változáson 
ment keresztül. De ez a változás nem olyan nagyarányu, mint pél-
dául a duálizmus korában a függetlenségi párté, amely még 
1867-től 1870-ig a Kossuth-féle emigrációs nemzetiségi politikát 
hirdette. 

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 hagyomá-
nyokhoz, — rövid 4 éves kormányzása alatt aránylag a legtöbb 
életlehetőséget nyujtotta a kisebbségeknek. Bevezette a decentra-
lizációt a közigazgatásban, bármilyen keveset, de állami segélyt 
adott a kisebbségi iskoláknak, rendezte az esküt nem tett kisebb-
ségi és elsősorban a magyar kisebbségi köztisztviselők nyugdíj-
ügyét. 

De a nemzeti parasztpárt 
sem híve a regionálizmusnak, tehát a mai Románia keretében még 
román vezetés mellett sem hajlandó egy autonom-Erdélyt meg-
türni, bár az állami decentralizáció elvét ma is hirdeti. 

A többi számottevő 
párt még ezt a csekély közigazgatási engedményt sem hajlandó 
megadni. De arra is el kell készülni, hogy a nemzeti parasztpárt 
esetleg idővel kisebbségi programját teljesen feladja. Lassan eltá-
voznak 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 
nemzedékei jártak. 

Engem az erdélyi magyarság sors ma nem az 
Anghelescuk, Onisifor Ghibuk miatt aggaszt, hanem azért, mert 
nem látom az elszánt magyar ellenfeleket: a magyar Ratiu Jánost, 
Lucaciu Lászlót, Vlad Aurélt, Goldis Lászlót, Maniu Gyulát vagy 
hogy még sokkal közelebbi példát említsek, nem látom az erdélyi 
magyar Bleyer Jakabot és Basch Ferencet. Nincs társadalom, 
amelyet tevékenyebbé, harcosabbá kellene tenni, mint a ma is 
teljesen passzív erdélyi magyar társadalmat, amelynek politikai 
téren ma sincsenek meg a népvezérei, a lelkes, önfeláldozó agi-
tátorok; a gazdasági és kulturális téren viszont hiányoznak a szi-
lárd, ellenálló intézményei. Legfontosabb kultúrszervezeteink: az 
egyházak körülbelül abba a sorsba jutottak, mint aminőben a gör. kat . 
egyház volt Klein Innocentius fellépésekor. Akkor Klein Innocen-
tius az ellen harcolt, hogy a gör. katolikus papokat jobbágyi szol-
gálatra ne kötelezzék. 
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De mindebben az a szomorú, hogy míg Klein Inno-
centiust ez a helyzet önfeláldozó harcra tüzelte, addig a magyar 
részről ma ugyanezt kétségbeeséssel és önkéntes félrevonulással 
fogadják. 

A F I A T A L S Á G . 

A ROMÁNOK azért győztek politikai téren a magyarság 
vezetőivel szemben, mert a közelharcra jobban fel voltak ké-
szülve. Ismerték — s erre számos, következtetésre alkalmas ada-
tunk van — a maguk belső erőviszonyait, de tisztában voltak a 
magyarság helyzetével és erőivel is. Míg egyfelől az európai nagy-
politika erővonalának kifejlési irányába állították mozgalmukat, 
nem feledkeztek meg azoknak a belső harcimódszereknek az al-
kalmazásáról sem, melyek minden sikerre vitt nemzetiségi mozga-
lomban feltalálhatók. Igy, hogy mást ne említsek, fiatalságukat is 
szivesen dobták a harcba, felismerve azokat az előnyöket, melye-
ket a fiatalság mozgékonysága, belső heve ilyen mozgalmak szá-
mára jelenthet. Ez ugyan a nemzetiségi mozgalmaknál általános 
követelmény, hiszen köztudomású, hogy a ma már politikai hata-
lommá nőtt és a nemzetközi érdeklődés központjában álló nyu-
gati nemzetiségi mozgalmakat is a legtöbb helyen szinte gyermek-
emberek romantikus vállalkozása indította el. 

* 
Olyan súlyosak a mai magyar élet feladatai, hogy azokat 

csak egy Széchenyi, Deák, Eötvös, Kossuth, Wesselényi nemzedé-
kéhez hasonló magyar fiatalság tudja megoldani. Azt is mondhat-
nám, 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 vajjon a ha-
sonló helyzetben a magyar fiatalság komolyan tanul-e az ő eré-
nyeikből és hibáikból? 

Dr. MESTER M I K L Ó S . 
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