
H Ő S Ö K H Ö Z , N E H É Z I D Ő B E N 

Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal 
magyar szellemiség Vásárhelyi Ta-
lálkozóján. 

Testvérek, magyar fé r f i ak! 

Mint sziklára szállott hegyi m a d á r : itt e lőt tetek is egy 
ember áll, ki az egyedülvalóság és az alkotó álmodozás felhőiből 
leszállott erre a vásárhelyi sziklára, hogy onnét jelenthesse: mos-
toha idő jár az ő hegyi országában. 

Igen, mostoha idő jár r eánk ebben az országban. 
A hatalom felé nyitott és megsebzet t szívvel s a magyarság 

felé sorsközösséget vállalva mondja ezt egy ember , ki népének 
szolgálatában ezen a helyen nem a hivatását , hanem a kötelessé-
gét teljesíti. De a magyar tö r téne lemben igen gyakran megtörtént , 
hogy költők és írók álltak a dobogóra s onnét követel ték közös-
ségük számára a honpolgári jogokat és embertes tvéreik számára, 
magyar és idegen elnyomástól egyaránt , az emberi szabadságot. 

Kötelességszerűen ezt teszem én is. 
S valahányszor író cselekszi ezt és nem politikus, teljes bi-

zonyossággal tömegek szenvednek és forrongásban van valami 
nagy veszedelem, mely ellen népnek és ha ta lomnak egyaránt vé-
dekeznie kell . 

Testvérek! Európában ma negyvenmillió ember él kisebbségi 
sorsban. Nyugodtan állíthatom, a szónak igazán ősi és szenvedő 
értelmében, hogy ez a negyvenmillió ember ma Európa igazi ke-
reszténysége. Azok a népek, amelyek olyan szerencsések, hogy 
önálló hatalmi formában élhetnek, mindenekelőt t anyagi javakér t 
és nagyobb hatalomért küzdenek . De ez a negyvenmillió ember 
nem hatalomért küzd és nem bőséges anyagi javakért , hanem 
egyszerűen olyan elemi, nemzeti és ember i jogokért, amelyek vita 
nélkül megilletik ennek a világnak minden lényét, akit bármilyen 
nyelven embernek neveznek. 

Ebből a negyvenmillióból legalább másfélmillió magyar em-
ber román hatalom alatt él. Mi ennek a küzködő nagy tömegnek 
önkéntes követei vagyunk. Felelősségünk tuda tában jöttünk egybe 
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az ország minden részéből. A t isztaszándékú ember ősi hitével, a 
szellem bátorságával és egy szabadságot szerető nép nyiltságával 
meg aka r juk beszélni másfélmillió ember ügyét. Meg akar juk be-
szélni, rá aka runk mutatni a kivezető útakra, majd pedig a munka 
és a szolgálat példájával elől aka runk járni a megmutatot t kive-
zető ú takon. 

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 hivatása álmodni és í rni : ott álmo-
dott és írt először cselekvő ifjúságról. S aki tovább nem a hiva-
tását , hanem a kötelességét teljesítette, az most boldogan teheti 
azt a kijelentést, hogy az erdélyi magyarság fiatal férfiai meg-
ér te t ték a vívódás kiáltó szavát és megérezték, hogy csele-
kedni kell. 

Az első cselekedet meg tö r t én t : az erdélyi fiatal magyar szel-
lemiség hordozói nagy számban megjelentek a Vásárhelyi Talál-
kozón. 

Megállapítom, hogy új helyzetünkben, tizennyolc esztendő 
alatt , mi kiséreltük meg először, hogy szabad formában, minden 
hatalmi vagy érdekbefolyástól függetlenül, egybegyűljön az érett 
ifjúság. És a háború óta mi kiséreltük meg először, hogy ez az 
egybegyűlés olyan legyen, amely magyar tá rsadalmunk minden 
színét tükrözze, 

Mindakét kisér letünk sikerrel j á r t : vagyis nyilvánvalóvá lett, 
hogy világnézeti, vallási és osztálykülönbség nélkül társadalmunk 
minden ré tegének éret t ifjúsága átérzi a közös sors és a nemzeti 
felelősség gondolatát . Átérzi és megjelenésével bizonyítja, hogy az 
előítéletek és a testvérgyengítő harcok mindenekelőt t mestersége-
sek voltak. E tör ténelmi jelentőségü jelentkezés után ra j tunk a 
felelősség, az összesen és az egyéneken egyaránt , hogy a lehető-
ségből közös munka, a közös munkából erős magyar társadalom 
és az erős magyar társadalomból helytálló nemzeti erő telje-
sedjék ki. 

Nincs véleményeltérés közöt tünk abban, hogy a társadalmunk 
kere tén belül az egymással szemben folytatott osztályharcnak el 
kell tünnie, ha nemzeti é rdekekrő l van szó. A világnézeti harcok-
nak is a közös nemzeti é rdekek s íkján el kell némulniok. Mert 
ha lá t tuk és éreztük, mint ahogy ma is lát juk és érezzük, hogy a 
román pár tok és ura lkodó osztály világnézeti különbség nélkül 
egyaránt résztvesz a mi népünk sanyargatásában, akkor ne-
künk is egyetemlegesen s világnézeti különbség nélkül kell vé-
dekeznünk. 
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S ha ennek a sorsszerű összefogásnak a szükségességét még 
jobban hangsúlyozni lehet, akkor félreér tés nélkül hangsúlyozzuk 
abban a munkában, amelyet t á rsada lmunk átformálása megkíván. 
Amikor ennek a munkának elvégzésére közösséget sürgetünk, 
mindenesetre meg kell jelölnünk azt a világnézeti formát, amelyet 
egy kisebbségi nép magáénak vallhat. Kétségtelen, hogy a liberá-
lis demokráciának ma már nálunk sincs meg az a biztosan meg-
jelölhető és félre nem ér thető fogalma, amelyet valamikor takar t . 
Demokráciáról szólva, ma már ké t ember nem érti meg egymást, 
hiszen egyformán demokráciá t mond a fasizmus vezére és az an-
gol felelős államférfi. Mi hát e z ? 

Leghelyesebbnek látszik visszamenni a tudományhoz, mely 
szerint a demokrácia az összes erkölcsi, szellemi és anyagi javak 
igazságos és helyes felhasználása a társadalom javára. Fel kell 
tehát tennünk a kérdést , hogy erkölcsi, szellemi és anyagi java-
inknak kik az őrzői az erdélyi magyarságban? Hiszen elsősorban 
ettől függ, milyen szemszögből tárgyaljuk jelen helyzetünket és 
hogy józan ésszel mit tehetünk jövendőnk érdekében . 

Egy bizonyos: az erdélyi magyarság nyolcvan százaléka fa-
lusi kisbirtokos és munkás . Azt is nyugodtan e lmondhat juk, hogy 
nemzeti javainknak és e rőnknek elsősorban a nép az őrizője. Eb-
ből a kettőből természetszerüleg következik, hogy tá rsadalmunkat 
a népünk magerősítése és megtar tása céljából kell á t formálnunk 
és jövendőt csak erre a ré tegre épí thetünk. Gondunk és tö rek-
vésünk, mely a nép felé irányul, teljes mér t ékben a munkásságé 
is, de viszonzásul a munkásságnak be kell látnia, hogy a néppel 
erős lánc fűzi össze, mely a nemzet i é rdekek védelmére közössé-
get parancsol. Igy nép és munkásság közöt t l é té rdekekben eltű-
nik a választófal, mely a nemzet i erőt gyöngítette azelőtt . A kö-
zéposztály lassanként a nép nevelő szerepét veszi át s nevelése 
folytán idővel maga is népi vérrel és teljes közösségi érzéssel te -
lítődik meg. Fel jebb az előjogok el tünnek és az arisztokrácia meg-
szűnik, mint osztály. Igy azok a választófalak is ledőlnek, amelyek 
urat és falusit még ma is szembeáll í tanak egymással : s végül egy 
kisebbségi nép egységes társadalma áll előt tünk, amely erkölcsi 
és nemzeti alapon álló népi demokrácia . 

Három nap megbeszélései bizonyára megépítik és bizonyára 
mindenki számára megvilágítják ezt az odavetet t gondolatot . Min-
denki felelős a m u n k á b a n : mutassatok hát emelkedet t lélekkel 
ú ta t ! És ahogy férfiakhoz illik, ad já tok vissza a szónak erkölcsi 
tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Gondol ja tok arra , hogy 
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vizsgán álltok népetek előtt s hogy az erdélyi magyarság törté-
nelme raj ta tok keresztül azt a generációt fogja megmérni, amely 
ma a legnagyobb felelősséggel tartozik népének. Legyen minden-
kinek eltökélt vágya, hogy ő nem fog könnyünek találtatni. 

Hősnek kell lenni! 
És miért ne lehetnétek, hiszen hősei isteni törvény szerint 

minden népnek vannak súlyos időkben. 

TAMÁSI ÁRON. 
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